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Recentes artigos de profissionais C-Level e especialistas do mercado 
têm abordado os mais diferentes pontos de vista sobre as inúmeras 
ações e dicas para se enfrentar a crise causada pela pandemia da 
COVID-19, para atualizar planos de continuidade de negócios e apri-
morar o trabalho remoto. Mas, há um ponto em comum em meio a 
essa abrangência de opiniões: todos ressaltam que a maior parte das 
empresas, ao precisar reagir e se adaptar prontamente às restrições 
impostas pela pandemia, estava despreparada   

Cibersegurança alça voo rumo ao novo

Para adultos, acostumados a reunir pessoas queridas em volta da mesa 
repleta de doces, talvez não faça sentido celebrar um aniversário a dis-
tância, mas o ritual é muito importante para os pequenos. A orientadora 
pedagógica da Educação Infantil do Colégio Marista Londrina, Ruth Cesar 
Figueira do Nascimento, conta que um de seus alunos ganhou uma festa 
de aniversário online, em que cada participante estava em sua própria casa 
e não reunidos em um único salão como seria a tradição. De acordo com o 
pai do estudante, os olhos das crianças brilharam quando se encontraram 
virtualmente. Em suas palavras, “foi um tempo de muita emoção!”   

Festa de aniversário online faz sentido?

De extrema importância para as empresas, o departamento fiscal é uma 
das repartições que mais acumulam tarefas nas instituições. Diante das 
novas tecnologias, startups vêm criando soluções para que os processos 
de trabalho sejam cada vez mais eficientes e ágeis, acompanhando a 
transformação do mercado como um todo.A automação fiscal por meio 
do Robotic Process Automation (RPA) é uma das soluções criada pela 
Dootax, startup de automação fiscal, com soluções estrategicamente 
desenvolvidas para reverter o cenário de burocracia fiscal do Brasil.    

Automação fiscal
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Negócios em Pauta

Home Office até 2021
O Banco BMG adotou oficialmente o home office até o fim 

deste ano para todos os colaboradores do setor corporati-
vo. De acordo com a instituição, a decisão visa minimizar 
a circulação e exposição de pessoas, preservando assim 
a saúde e bem-estar não só do quadro de funcionários, 
mas de suas famílias e sociedade. O trabalho remoto foi 
implantado pela empresa ainda em março, quando mais 
de mil pessoas passaram a realizar seus serviços de casa. 
Para a presidente do banco, Ana Karina Bortoni Dias, "o 
trabalho em casa funciona bem quando há boas estratégias 
para manter os colaboradores engajados".    Leia a coluna 
completa na página 3

meioemensagem.com/pexels/reprodução

QuER CONtAR COM O ACAsO Ou PREFERE tER EstRAtégIAs?
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News@tI

Bernardinho participa de live aberta com 
dicas de liderança e superação

@Nesta terça-feira (09), às 09h, Bernardinho, ex-jogador 
e treinador de voleibol, economista e empresário, parti-

cipa de uma live sobre desafios e superação da liderança nos 
tempos atuais. O evento, que acontece por meio do projeto 
Liderança Viva da MSD Saúde Animal, é aberto ao público 
e será transmitido no canal do Youtube da companhia. O 
projeto Liderança Viva tem como objetivo contribuir com 
a comunidade, discutindo temas relevantes com a partici-
pação de líderes que são referência em comportamento e 
cultura, contribuindo para deixar o mundo melhor. Nessa 
edição, Delair Bolis, presidente da MSD Saúde Animal, 
moderará o papo com Bernardinho (http://www.youtube.
com/channel/UCKhNAL7sfgGCeJGSNUrEnIw).  Leia 
a coluna  completa na página 2

Fernando Frazão/ABr

Durante este período de 
pandemia, as pessoas 
estão mais sensíveis, 
empáticas e solidárias

Há uma preocupação geral pelo 
próximo e, no cenário atual, a 

conexão emocional é muito impor-
tante, o que mostra que o apelo de 
união e apoio aos mais afetados 
pelo estado de isolamento é mais 
forte nesses momentos. Estes sen-
timentos também causam impacto 
no comportamento de consumo. 

A relação entre consumidores e 
marcas vai depender do compor-
tamento delas neste período de 
pandemia: as pessoas vão lembrar 
das empresas que ajudaram e 
foram solidárias e daquelas que 
estão construindo esse vínculo 
emocional agora, além das que 
mantiveram as suas operações e 
se adaptaram rapidamente para 
não ter que demitir funcionários. 

Essa adaptação é mandatória 
para todos os empreendedores 
nesse período de quarentena. 
É preciso dar mais atenção ao 
comportamento de seus clientes, 
observar e reconhecer seus pro-
blemas de consumo, e resolver o 
problema de um grupo de pessoas 
dispostas a pagar pela solução. 
Afinal, não importa o momento em 
que vivemos, empreendedores de-
vem pensar em formas de facilitar 
a vida das pessoas. 

Comércio digital - Durante a 
quarentena, mais consumidores 
perceberam os benefícios de re-
alizar compras on-line, portanto, 
compras de conveniência passarão 
cada vez mais a ser feitas remo-
tamente. O tempo desprendido 
para ir ao mercado, por exemplo, 
pode ser utilizado para trabalhar, 
curtir a família ou simplesmente 
descansar. 

Como se manter empreendendo 
durante a quarentena?
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Neste momento, o 
papel das empresas 
deve ser o de educar 
as pessoas, que estão 
começando a se fami-
liarizar com o consu-
mo consciente. Neste 
propósito, é essencial 
reforçar a importân-
cia de evitar des-
perdício e envolver 
os consumidores em 
tarefas sustentáveis 
como a reciclagem. 

Delivery - É evi-
dente que o consumo por delivery 
deve cair após o fim da quarentena, 
o que abre espaço para outras 
oportunidades. Olhar para os pro-
blemas na logística das entregas e 
pensar em uma solução pode ser 
um bom começo. Por exemplo, 
a quantidade de embalagens de 
qualquer compra na Internet que 
chega pelos correios é enorme, 
mesmo que a peça seja pequena. 

Por isso, ainda precisamos de 
alguém que pense em uma solução 
mais sustentável para as empresas 
que vendem on-line e, talvez, 
a especialização na entrega de 
determinadas categorias de pro-
dutos, mirando como público-alvo 

A recomendação de tirar e lavar 
as roupas e sapatos cada vez que 
você chega em casa faz com que 
as pessoas tenham mais trabalho 
e percam muito tempo. Será que 
a indústria da moda consegue 
resolver esse problema? O de-
senvolvimento de roupas mais 
funcionais ou de ações para ajudar 
pessoas carentes também seriam 
de grande valia. 

Ações para o e-commerce - 
Algumas ações que podem ajudar 
empreendedores que querem e 
devem investir no e-commerce, 
baseadas em gatilhos psicológicos 
para gerar conversão de compras 
on-line, são: 

 • Oferecer algo grátis (cupons 
de desconto, brinde, frete 
grátis). Qualquer detalhe, 
sendo de graça, desencadeia o 
sentimento de reciprocidade. 

 • Destacar comentários de 
clientes que compraram e 
gostaram do produto pode 
gerar desejo e incentivar 
compras. 

 • Mostrar sempre imagens do 
produto em contexto de uso. 
Fotos apenas do produto são 
menos efetivas. 

 • Mostrar sempre que possível, 
qual é o problema de consumo 
que o produto resolve para 
os consumidores. Não forçar 
um problema se o produto é 
apenas hedônico. 

 • Usar frases como "pague 
somente" ou "tudo por ape-
nas" são mais efetivas do que 
informar apenas o preço dos 
produtos e da entrega. 

(Fonte: Melby Huertas é professora 
do departamento de Administração 

do Centro Universitário FEI).

As pessoas vão 
lembrar das 
empresas que 
ajudaram e 
foram solidárias 
e daquelas que 
estão construindo 
esse vínculo 
emocional agora.

as empresas e as 
suas necessidades 
de reduzir custos e 
diminuir o tempo de 
entrega. 

Restaurantes e 
bares - Estabe-
lecimentos deste 
tipo terão a reto-
mada mais lenta, 
portanto, devem ser 
criativos quanto aos 
cuidados para evitar 
aglomerações, dada 
a recomendação 

de evitá-las. Inovações radicais 
também são bem-vindas neste 
momento, pois as pessoas estarão 
mais dispostas a experimentar 
novas alternativas de continuar 
consumindo os pratos do seu 
restaurante favorito. 

Lojas de roupas - Vender rou-
pas durante a pandemia não é fácil, 
visto que é um gasto que as pessoas 
podem preferir adiar. Temos visto 
a adaptação de algumas marcas 
para roupas mais confortáveis de 
ficar em casa, fitness, máscaras 
e roupa de dormir. É a mudança 
mais simples e rápida. Porém, é 
necessário ir além e pensar em 
outros problemas que ainda não 
possuem solução. 

2,5 milhões de empregos
A economia dos Estados Unidos 

teve números surpreendentes em 
maio e criou 2,5 milhões de empre-
gos. A taxa de desemprego também 
recuou e chegou a 13,3% - contra 
os 14,7% registrados em abril. Por 
conta dos bons resultados, que os 
analistas apontam que têm como base 
as políticas de ajuda ao consumo dos 
norte-americanos e a ajuda financeira 
às pequenas e médias empresas, 
os índices da Bolsa de Nova York 
começaram a subir (Ansa).
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O protagonismo do departamento 
de TI no futuro pós-pandemia

Everton Moreira (*)

Entre os inúmeros desafios pro-
vocados pelo período de distan-
ciamento social e a luta contra 

os efeitos do Coronavírus, algumas 
questões serviram para demonstrar 
a importância de se adotar um olhar 
estratégico sobre a Tecnologia da 
Informação. Mais do que abraçar a 
transformação digital e aplicá-la à re-
alidade empresarial, a necessidade de 
se manter uma estrutura interna capaz 
de suportar mudanças forçadas que o 
momento exigiu.

Evidentemente, os gestores tiveram 
que se desdobrar para encontrar alter-
nativas em meio à incerteza dissemina-
da pelo vírus, sem qualquer possibili-
dade de se apoiar em um planejamento 
prévio. Mesmo com o cenário complexo 
que o país ainda enfrenta, é imprescin-
dível que ações sejam formuladas visan-
do o pós-pandemia e compreendendo 
projeções de acordo com o impacto de 
um contexto econômico fragilizado.

Pensando nisso, preparei um artigo a 
fim de indicar a importância do departa-
mento de TI nesse sentido. Acompanhe!

Recuperação das empresas terá 
origem tecnológica

Em tempos de economia estabilizada 
e um otimismo latente no meio, parece 
muito mais simples deixar a zona de 
conforto e implementar soluções ino-
vadoras. No entanto, a oportunidade de 
se repensar operações com a finalidade 
de reduzir custos e simplificar tarefas 
vai de encontro direto à contribuição 
da tecnologia. O investimento nessa 
área não deve ser encarado como um 
gasto secundário ou até desnecessário, 
pelo contrário, trata-se de uma opção 
decisiva para a reconstrução de uma 
cultura organizacional consolidada.

Segundo conclusões de um relatório 
elaborado pela Accenture, a tecnologia 
será base central para a recuperação 
das empresas afetadas pela pandemia 
global da COVID-19. Alto poder de 
avaliação e monitoramento, métodos 
eficazes de se assegurar a saúde dos 
profissionais sem alterar o campo de 
atuação e a produtividade como um 
todo, são alguns exemplos que justifi-
cam o protagonismo da máquina.

LGPD de volta à pauta
Antes da chegada do Coronavírus, 

a Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD) certamente representava 
uma das principais preocupações de 

líderes e gestores. A 
nova legislação chegaria 
para regulamentar o uso 
de informações armaze-
nadas pelas empresas, 
atribuindo o devido valor 
ao consentimento e à se-
gurança desse conteúdo 
cedido por terceiros. Com 
o estado de calamidade 
pública e os diversos obs-
táculos no campo empre-
sarial, o Senado Federal 
optou por postergar a lei. 
Hoje, ainda é complicado 
estimar com exatidão 
quando a LGPD entrará 
de fato em vigor, mas no 
pós-pandemia, a tendência é de que o 
assunto volte a habitar o vocabulário 
das empresas.

Corresponder às exigências previstas 
pela lei de regulamentação informacio-
nal é praticamente impossível sem um 
setor de TI preparado para recebe-la. 
Em outras palavras, é essencial se 
pensar em como ferramentas automa-
tizadas podem ajudar no fluxo respon-
sável de dados, assim como um banco 
integrado que minimize a possibilidade 
de falhas críticas ocorrerem.

Decisões assertivas indicam cami-
nhos melhores

Tomar uma decisão acertada e que 
provoque os resultados estimados tal-
vez seja um dos objetivos mais comuns 
na vida de um gestor. Com razão, afinal, 
a amplitude de uma ação bem-sucedida 
no mercado traz ganhos e benefícios 
pesados para o futuro do negócio. No 
futuro pós-pandemia, em que as reais 

consequências de um 
período tão traumático 
ainda serão absorvidas e 
sentidas na prática, o im-
pacto de uma decisão to-
mada com assertividade 
é de um valor operacional 
imensurável. Análises 
preditivas e indicativos 
classificatórios respal-
dados pela máquina são 
trunfos indispensáveis 
para auxiliar a figura 
de liderança a escolher 
melhores caminhos.

Por fim, volto a desta-
car a importância de se 

priorizar a sustentação de um depar-
tamento de TI capacitado. Se oportu-
nidades foram encontradas em meio 
à adversidade, a transição para uma 
cultura interna em plena sintonia com 
preceitos defendidos pela transforma-
ção digital deve ser encarada sob uma 
ótica extremamente positiva. Não só 
como um método de contenção tem-
porário, mas uma forma de se garantir 
um futuro de excelência operacional e 
segurança fiscal.

E como você enxerga o papel do TI 
no futuro pós-pandemia? Faça essa 
reflexão e participe do debate!

(*) É CEO da Avanter. Tecnologia aliada ao 
crescimento das companhias, a Avanter é mais 

que um parceiro tecnológico. Com sólidos 
conhecimentos e experiência em operações de 

missão crítica, a empresa participa tanto do lado da 
sustentação tecnológica quanto do planejamento 

estratégico de seus clientes, levando a tecnologia 
como ferramenta de evolução. Atua com quatro 
frentes: Infraestrutura, Telecom, E-commerce e 
Aplicativos, além disso mantém uma matriz em 

São Paulo e filial em Florianópolis, um dos polos 
tecnológicos do Brasil.
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“Segundo 
conclusões de um 

relatório elaborado 
pela Accenture, 

a tecnologia será 
base central para 

a recuperação 
das empresas 
afetadas pela 

pandemia global 
da COVID-19.”

Freepik

Visando garantir a continuidade das operações e a integridade dos dados, a área de TI representa 
uma válvula de escape fundamental em termos de estabilidade e otimização processual

OpiniãO

Ninguém segura 
esse rojão 

Sabemos que a 
economia do Brasil já 
não estava bem. E não 
é de agora

Desde 2014, a ati-
vidade econômica 
passou a desacelerar 

e acumulamos dois anos de 
profunda recessão, segui-
dos de uma lenta recupe-
ração. Esse desempenho 
foi decorrente de políticas 
monetária e creditícia po-
pulistas e dos anos de farra 
fiscal com aumento dos gas-
tos do governo e concessão 
de subsídios para estimular 
uma economia de 2009 a 
2014 - na lógica do ciclo 
político eleitoral. 

Como resultado, a dívida 
interna saltou da casa de 
30% do PIB para 80% num 
período de menos de 10 
anos, fora a inflação que 
chegou a ultrapassar 10% 
anuais em 2015. Nos últimos 
anos, a despeito das difi-
culdades políticas, estava 
ocorrendo um esforço para 
conter o crescimento da 
despesa pública e conduzir 
reformas estruturantes que 
serviriam para gerar, no 
futuro, superávits primá-
rios e diminuir o ritmo de 
crescimento, ou até mesmo, 
reduzir a relação da dívida 
pública interna em relação 
ao PIB. 

A expectativa ao final de 
2019 era um crescimento 
de 2% do PIB. Um valor 
ainda medíocre, porém, 
representaria um avanço 
nas condições econômicas 
e contribuiria para reduzir 
o desemprego, mesmo que 
modestamente. A pandemia 
do Coronavírus, todavia, 
trouxe uma reviravolta nos 
cenários econômicos para 
o Brasil. 

As consequências eco-
nômicas negativas geradas 
pela necessidade de comba-
ter a disseminação em mas-
sa do vírus e a sobrecarga do 
sistema de saúde, aliada aos 
problemas que já afetavam 
economia brasileira neste 
ano - por conta da imperícia 
política da Presidência da 
República em sua relação 
com o Congresso e da perda 
de atividade decorrente do 
Coronavírus nos mercados 
internacionais - criaram as 
condições perfeitas de um 
grande choque de oferta na 
economia nacional. 

De acordo com a publi-
cação The Economy in the 
Time of Covid-19, do Banco 
Mundial, a reversão da ati-
vidade econômica em 2020 
significará uma queda de 
5% no PIB brasileiro. Um 
dos piores desempenhos 
macroeconômicos espera-
dos na América Latina. A 
dificuldade de rolar a dívida 
pública em prazos alongados 
já estava se fazendo presente 
neste começo de 2020. Ago-
ra torna-se ainda pior. 

As medidas de apoio à área 
de saúde, à atividade econô-
mica e à necessária política 

de transferência de renda à 
população mais vulnerável 
têm efeitos sobre o endi-
vidamento público porque 
representam despesas adi-
cionais sem contrapartida 
de receita. 

O oportunismo dos con-
gressistas, representando 
os interesses dos governa-
dores e prefeitos de trans-
ferirem todos os problemas 
fiscais e o endividamento 
público já existente dos 
entes federativos para o 
governo federal resultará 
numa explosão da dívida 
pública. 

Não haverá segurança do 
mercado para emprestar ao 
governo o montante neces-
sário e no prazo desejável. 
Corremos o risco de voltar 
às condições da década 
de 80, com dívida pública 
rolada 100% diariamente e 
com emissão de moeda para 
cobrir os rombos fiscais. Isso 
tudo acompanhado de pro-
cesso inflacionário elevado 
e persistente. 

A tentação trazida por 
uma crise de proporções, 
nunca vistas desde a Gran-
de Depressão da década 
de 1930, é que os governos 
mostrem a veia autoritária, 
estatizante, populista e 
inconsequente. O temor 
não se refere à crise que já 
está ocorrendo, mas como 
sairemos dela. Haverá um 
compromisso crível do 
governo em ambiente de 
corrida eleitoral? 

A equipe econômica con-
seguirá cumprir a promessa 
de desarmar a bomba fiscal? 
A política monetária será na 
direção de reverter o au-
mento corrente necessário 
de liquidez na economia? A 
teoria econômica da escola 
da Escolha Pública (Public 
Choice) não acredita que 
isso acontecerá. A tendên-
cia é que o "tudo ou nada" 
para ganhar a eleição trans-
forme a recuperação da 
economia brasileira em um 
embrião para o descalabro 
econômico. 

A questão não é se o go-
verno deve fazer as políticas 
monetárias e fiscais neces-
sárias para atravessar a crise 
do Coronavírus, mas como 
sairemos dessa situação 
sem comprometer mais uma 
década de crescimento eco-
nômico, redução da pobreza 
e aumento do bem-estar. 

Estamos no "fundo do 
poço", mas não podemos 
fazer um esforço para "cavar 
ainda mais fundo".

Parafraseando Chico Bu-
arque de Holanda, "tem 
muito samba, muito choro e 
rock'n'roll. Uns dias chove, 
noutros dias bate sol. Mas o 
que eu quero é lhe dizer que 
a coisa aqui está preta. (...) 
Ninguém segura esse rojão". 

(*) - Mestre em economia de 
empresas e doutor em administração 

pública e governo, é coordenador 
do Centro Mackenzie de Liberdade 

Econômica e professor do 
Mestrado Profissional em Economia 

e Mercados da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie. 

Vladimir Fernandes Maciel (*) 

News@TI
RICS e Construtivo intensificam prática do BIM 

@Uma das tecnologias que permite visualizar e adaptar ra-
pidamente o plano e as estratégias de trabalho no setor de 

construção é o BIM (Building Information Modeling). A ferramenta 
integra, em um modelo 3D, todas as áreas envolvidas no projeto, 
como engenheiros e arquitetos, colaboradores em campo, forne-
cedores, construtoras etc, reunindo informações de cada etapa 
da obra. Desta forma, se torna possível reorganizar os projetos 
de forma ágil e sem a necessidade de reuniões físicas, permitindo 
prevenir a incompatibilidade de projetos e, com isso, melhorar o 
orçamento e garantir a transparência e o dos níveis de processos 
(https://www.rics.org/pt-br/).

ServiceNow revoluciona fluxos de trabalho

@A ServiceNow, companhia líder em fluxos de trabalho, apresen-
tou novos produtos para telecomunicações e serviços financeiros 

e detalhou sua estratégia voltada ao setor de saúde e ciências da 
vida. A companhia oferecerá fluxos de trabalho específicos para 
cada setor a fim de ajudar clientes desses mercados a acelerar sua 
transformação digital para que o trabalho flua em qualquer circuns-
tância e em qualquer lugar. A ServiceNow também anunciou que 
fez uma parceria estratégica com a KPMG para colocação no mer-
cado, de forma a apoiar prestadores de serviços de saúde durante 
a digitalização de seus fluxos de trabalho clínicos e empresariais.

ignio™ AI.Digital Workspace para transformar 
a experiência no local de trabalho

@A Digitate, empresa de software da Tata Consultancy Services 
(TCS), (BSE: 532540, NSE: TCS), líder em soluções de negócios, 

consultoria e serviços de TI, anuncia o lançamento do ignio™ AI.Digital 
Workspace. A solução para gestão da experiência do usuário final e 
autocorreção auxilia funcionários e equipes de service desk a elevar 

os níveis de produtividade e alcançar melhores resultados de negócio. 
Com base nos principais recursos de inteligência artificial e Machine 
Learning do ignio, a ferramenta realiza proativamente a análise de 
causas prováveis, triagens e corrige problemas em dispositivos de 
endpoint e outras tecnologias antes que os usuários finais percebam. 
Respostas rápidas e resolução ágil de problemas com uma abordagem 
de autoatendimento proporcionadas pelo ignio AI.Digital Workspace 
dispensam chamadas telefônicas, formulários ou longas esperas, 
poupando tempo e recursos da central de atendimento e garantindo 
melhores experiências aos funcionários. Isso resulta em mais visibilidade 
sobre os endpoints e espaços de trabalho personalizados e sensíveis 
ao contexto (www.digitate.com).

Sistema Controla Bem

@Visando uma redução de erros no negócio, bem como mobi-
lidade e redução de custos que a Gigatron Franchising (rede 

desenvolvedora de software para empresas do varejo) desenvolveu 
o sistema Controla Bem. O software está no mercado desde 2016 e 
vem proporcionando uma experiência muito positiva. Trata-se de 
um sistema de gestão completo em SaaS, que conta com diversos 
recursos melhorando e facilitando a vida do usuário, como frente 
de caixa, integração com o PDV portátil, ou seja o cliente pode 
vender e gerenciar sua empresa através da sua máquina de cartão 
ou até mesmo celular, além de emitir nota fiscal, boleto bancário, 
entre outros controles que o ajudam a tomar decisões no dia a dia. 
Entre as principais vantagens dessa ferramenta ao negócio é ter um 
produto que pode ser acessado de qualquer lugar ou plataforma. 
Basta ter uma conexão com a internet, além da fácil mobilidade de 
atividades, como por exemplo, visualizar as métricas da empresa 
de forma rápido e fácil e também poder emitir uma nota fiscal do 
próprio celular. Possibilitando assim, garantir um controle financeiro 
eficiente e uma preocupação com o planejamento das finanças (www.
gigatron.com.br).

ricardosouza@netjen.com.br

Soluções inovadoras
O momento de isolamento social, 

por conta da pandemia de coro-
navírus, mudou completamente 
a nossa forma de viver, interagir, 
trabalhar e estudar. Por isso, a 
mais recente edição do Grand Prix 
SENAI de Inovação desafiou alunos 

a encontrarem soluções capazes 
de melhorar a vida das pessoas 
e a produtividade na indústria 
nestes novos tempos em que a 
preocupação com a doença tomou 
conta do dia a dia de todos (http://
plataforma.gpinovacao.senai.br/).
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D - Prorrogação de Inscrições
Entendendo as dificuldades enfrentadas por conta do cenário mundial 
atual, o 26º Prêmio Abemd faz uma nova prorrogação do período de 
inscrições, agora para o próximo dia 18. A premiação será no dia 13 de 
agosto. Promovido pela Associação Brasileira de Marketing de Dados, 
tem como objetivo laurear as ideias mais inovadoras e os resultados  em 
marketing de dados nas categorias Campanha/Programa; Digital; CRM/
Loyalty e Call Center. Levando em consideração estratégia, planejamen-
to e criatividade, a premiação contempla com troféus de Ouro, Prata 
e Bronze os cases vencedores, além de suas premiações especiais. As 
inscrições podem ser efetuadas por meio do site (www.abemd.org.br/
premioabemd).   

E - Crédito para a Advocacia
A OABSP, a CAASP (Caixa de Assistência dos Advogados) e o Bra-
desco anunciam o lançamento de linhas de crédito com condições 
exclusivas para os mais de 340 mil advogados inscritos e ativos na 
base da Ordem paulista. Além dessas linhas, o Banco disponibilizou 
abertura de conta diretamente pelo aplicativo do celular com isenção 
de 12 meses na cesta de serviços e pelo mesmo período no cartão de 
crédito. Entre as opções, uma linha de crédito pessoal sem garantia, 
com taxas a partir de 1,10% ao mês e prazo de 60 meses. O acesso 
a essas condições exclusivas deve ser feito pelo site da Caixa de 
Assistência (www.caasp.org.br). 

F - Olimpíada de Informática
Até o próximo dia 15, estão abertas as inscrições para a Olimpíada 
Brasileira de Informática (OBI). Neste ano, a prova será realizada de 
forma online, por meio de um ambiente virtual, no dia 16 de junho, 
das 16h às 18h. Para participar, os interessados devem preencher 
um formulário e entrar num grupo do Telegram, onde serão enviadas 
mais informações. O objetivo da OBI é estimular o interesse pela 
computação e por ciências em geral e proporcionar novos desafios 
aos estudantes, numa tentativa de incentivá-los a seguir carreiras 
nas áreas de ciência e tecnologia. Mais informações e inscrições: 
(olimpiada.ic.unicamp.br).

A - Energia Renovável
A Bayer, multinacional alemã com foco em Ciências da Vida, tem como 
meta global tornar-se carbono neutro até 2030. No Brasil,  algumas 
iniciativas podem ser utilizados como exemplo, com retornos positivos 
para a empresa e a sociedade. As unidades produtivas de sementes de 
milho das cidades de Uberlândia, Paracatu e Cachoeira Dourada, no 
estado de Minas, e em Santa Helena (GO), Campo Verde (MT) e Itaí 
(SP), têm seus processos sustentados por combustíveis de fontes reno-
váveis. Além da energia elétrica oriunda de fontes renováveis, durante 
o processamento do milho o combustível provido para as operações 
de certos equipamentos, vem do próprio milho, através da palha e do 
sabugo. Saiba mais: (www.bayer.com.br\0. 

B - Detecção de Temperatura 
Após as câmeras de reconhecimento facial, que facilitaram o controle 
e acesso a prédios comerciais e empresariais, as câmeras de segurança 
de detecção de temperatura se tornaram o novo investimento de em-
preendimentos e empresas. Essas câmeras termográficas conseguem 
indicar a temperatura da superfície da pele e fazer um alerta no caso 
de altas temperaturas. O aparelho pode ser fixo ou portátil. É possível 
detectar 30 pessoas por segundo, mesmo que todas estejam andando 
juntas. Não é preciso, por exemplo, que a pessoa fique parada em frente 
à câmera. Outras informações: (www.grupobrako.com.br).

C - Drive Thru D&D
O D&D Shopping, principal complexo de decoração da cidade, sente 
que o volume das transações on-line atingiu novos patamares e passa 
a oferecer para seus clientes o “Home Drive-Thru”. O cliente envia um 
whatsapp para a loja, escolhe o produto e forma de pagamento e combina 
a melhor data e horário para a retirada. O produto será higienizado na 
hora da entrega para que possa ser colocado no carro. O objetivo da 
ação é atender às reais necessidades de quem passou a entender que 
alguns itens de casa se fazem necessários, seja para seu trabalho home 
office, para os estudos ou até mesmo para os ambientes de convivência, 
como salas, cozinhas, quartos e lavanderias. Mais informações: (www.
dedshopping.com.br). 

G - Projetos Sociais
O Itaú Social prorrogou até 17 de julho as inscrições para o edital 
que destinará recursos para financiar projetos sociais que trabalhem 
pela garantia de direitos de crianças e adolescentes por meio da 
educação. Diante da pandemia do novo Coronavírus, as organizações 
da sociedade civil podem aproveitar esse momento para olhar para 
as necessidades dos seus territórios e em como os recursos do edital 
podem suprir demandas que poderão surgir no futuro. Conselhos 
Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente de todo o país, 
gestores dos Fundos, podem inscrever suas propostas no site (edi-
talfia.prosas.com.br).

H - Vacina Brasileira
Pesquisadores do Instituto do Coração (InCor) começaram a testar em 
camundongos formulações de uma potencial vacina contra a COVID-19. 
O objetivo dos ensaios pré-clínicos é identificar um imunizante, em uma 
determinada formulação e concentração, capaz de induzir uma resposta 
rápida e duradoura do sistema imunológico dos animais. Três formula-
ções de vacinas estão sendo testadas em animais. Tal feito possibilitará 
avançar para as próximas etapas da pesquisa, que é apoiada pela Fapesp.

I - Profissionais Temporários
O Ministério do Desenvolvimento Regional abriu edital para a contra-
tação de 249 profissionais que irão integrar quadros técnicos da Pasta 
por até 2 anos. Serão preenchidas vagas para engenheiros, arquitetos 
e analistas administrativos. A admissão dos profissionais será feita por 
meio do chamamento público já disponível e as vagas são destinadas a 
aposentados do Regime Próprio de Previdência Social da União. Serão 
contratados 144 engenheiros, além de arquitetos – oito vagas são des-
tinadas a pessoas com deficiência. A maior parte dos profissionais, 119, 
atuará no DF. Outros desempenharão atividades nos estados do Pará, 
Pernambuco, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, Minas Gerais e Rio Grande 
do Sul Acesse edital em: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-de-
chamamento-publico-n-1-de-1-de-junho-de-2020-259705476).

J - Protection Officer 
Neste difícil cenário de pandemia da Covid-19, onde muitos perderam 
seus empregos, o escritório Silveiro Advogados busca prover qualificação 
a profissionais que tenham interesse em atuar com proteção de dados. 
Para tanto, oferecerá - sem qualquer custo - treinamento online de capa-
citação como DPO (Data Protection Officer), exigido pela Lei 13.709/18 
(LGPD). Destina-se a pessoas que estejam em busca de colocação no 
mercado formal de trabalho, em qualquer estado do Brasil. As pré-ins-
crições podem ser feitas pelo link (www.silveiro.com.br/cursodpo). O 
início do programa está previsto para o próximo dia 16. Informações no 
e-mail (cursodpo@silveiro.com.br). 

Em tempos de crise, 
é hora de cuidar 

das relações
Resiliência e 
responsabilidade. 
É exatamente o que 
momentos de crise 
exigem! 

Com a pandemia do 
Coronavírus se espa-
lhando rapidamente 

e governos recomendando 
ou determinando que as 
pessoas fiquem em casa, 
cuidar da relação com 
colaboradores, clientes e 
parceiros é fundamental. 

É preciso tomar decisões 
de maneira ágil, baseadas 
em dados, analisando todos 
os aspectos da situação 
para manter o foco nos 
objetivos do negócio e, ao 
mesmo tempo, cuidar das 
pessoas. Na Edenred, por 
exemplo, gestores em todo 
o mundo estão desde o 
início da pandemia, atentos 
aos desdobramentos para 
antecipar ações previstas 
em nossos planos de con-
tingência de negócios. 

Analisar o risco passa por 
entender qual é o evento, 
quais são as suas causas e 
quais consequências pode 
trazer. Depois, é o momento 
de levantar todas as infor-
mações e colocar em prá-
tica um plano de ação com 
objetividade, reunindo as 
pessoas certas para discutir 
as decisões em um comitê 
multidisciplinar. 

O grupo tem uma área 
responsável que mapeia há 
anos as posições críticas, 
ou seja, os colaboradores 
que precisam estar fisica-
mente no escritório para 
dar continuidade nos ne-
gócios, no universo de 2,2 
mil colaboradores no Brasil. 
Quanto mais colaboradores 
em casa, mais espaço ha-
verá nos escritórios físicos 
e mais distanciamento ha-
verá dentro das unidades. 

E, além de ter uma po-

lítica estendida de home 
office, existe igualmente 
aí uma mudança cultural. 
Gestores e colaboradores 
devem estar preparados 
para utilizar a tecnologia a 
seu favor, zelando também 
pela performance e pelas 
entregas. Tudo deve ser 
repensado e comunicado, 
incluindo reuniões, eventos 
e visitas. 

No caso de uma situação 
como esta, a preparação 
do ponto de vista digital 
deve estar completamen-
te alinhada à uma área de 
saúde bem estruturada e 
preparada para cuidar das 
pessoas. Estar presente na 
rotina dos colaboradores, 
garantindo seu bem-estar 
e qualidade de vida, é tam-
bém uma forma de prevenir 
e ao mesmo tempo motivar. 

Ao final, pensando em 
todas essas variáveis, te-
mos mais chance de levar 
conforto e sentimento de 
segurança aos times, de 
garantir também a opera-
ção com excelência para 
clientes, parte importante 
da solução de qualquer 
problema. 

Eis então a importância 
de estabelecer um plano 
de continuidade de ne-
gócios pré-existente. Na 
imprevisibilidade de tudo 
o que pode acontecer, 
como a pandemia, é a ele 
que podemos recorrer para 
primeiros grandes passos 
e para a sustentação de 
nossas operações e do zelo 
pelos nossos times. 

Por fim, apesar das perdas 
e de notícias dolorosas, con-
fio que todos nós teremos 
um legado de aprendizado 
com o que estamos vivendo, 
como pessoas e também 
como parte do ecossistema 
empresarial. 

(*) - É Chief Operating Officer 
Américas da Edenred 

(www.edenred.com.br).

Gilles Coccoli (*)

No início desta semana, 
mais quatro unidades 
frigoríficas de aves e 

uma de suínos foram cre-
denciadas e irão vender as 
carnes do Brasil ao Vietnã. 
A ministra da Agricultura, 
Tereza Cristina, comemora 
a ampliação das habilitações 
para mais um país. “Isso 
mostra que o mundo olha o 
Brasil como grande fornece-
dor de alimentos, supridor 
de alimentos”, destaca.

As novas plantas frigorífi-
cas de aves aptas a exportar 
para o Vietnã estão locali-
zadas nos estados de São 
Paulo, do Paraná, de Santa 
Catarina e do Rio Grande do 
Sul. Já as suínas, em Minas 
Gerais. As exportações de 

Desde janeiro de 2019, Brasil abriu mais de 65 mercados para 
produtos agropecuários.
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Queda de 40% 
nas vendas 
no Dia dos 
Namorados

As vendas para o Dia dos 
Namorados devem chegar a 
um desempenho negativo de 
40%, percentual diferente 
dos anos anteriores, devido a 
pandemia do novo Coronaví-
rus, de acordo com pesquisa 
realizada pela FCDLESP 
(Federação das Câmaras de 
Dirigentes Lojistas do Esta-
do de São Paulo). Os dados 
da pesquisa apontam que 
60% dos lojistas preveem a 
queda de 40% nas vendas, 
já  40% dos empresários 
consideram desempenho ne-
gativo de 20% nas compras 
para o Dia dos Namorados.

Para os lojistas, os setores 
que podem manter as vendas 
são vestuário, perfumaria e 
chocolates. A data é con-
siderada a terceira mais 
importante para o varejo. “A 
criatividade na divulgação 
dos produtos, por meio do 
e-commerce, redes sociais 
ou market place, pode fazer 
a diferença no ato da compra 
do consumidor”, explica o 
presidente da FCDLESP, 
Maurício Stainoff. Cerca de 
45% das vendas podem ser 
realizadas por redes sociais, 
30% por meio de e-com-
merces individuais de cada 
negócio, e outros 25% por 
intermédio de Market places 
(AI/FCDLESP).

Mais de 700 estabelecimentos já 
podem exportar para 24 países

Mais de 700 estabelecimentos foram habilitados a exportar produtos agropecuários para 24 países 
desde janeiro de 2019

comunicou que irá importar 
carne bovina com osso, carne 
desossada e miúdos comes-
tíveis de bovino do Brasil, 
mercado com potencial de 
receita de US$ 100 milhões 
nos próximos anos.

Já no início do mês passa-
do, o governo das Filipinas 
credenciou estabelecimen-
tos de carnes bovinas, de 
aves, de peru e suína. As 
exportações do agronegócio 
atingiram valor recorde em 
abril, ultrapassando pela 
primeira vez a barreira de 
US$ 10 bilhões no mês. O 
recorde anterior das vendas 
externas neste mês ocorreu 
em abril de 2013, quando as 
exportações somaram US$ 
9,65 bilhões (AI/MAPA).

produtos agrícolas para o 
Vietnã, em 2019, somaram 
US$ 27,5 bilhões. Em 2018, 

totalizaram US$ 22,6 bilhões. 
No último dia 25 de maio, 
a Tailândia, por exemplo, 

São Paulo produz 90% do 
amendoim brasileiro
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Pandemia do novo Coronavírus não afetou 
a produção do amendoim.

doim no ano foi de R$ 1,03 
bilhões. 

Ao todo, 198 mil tone-
ladas de amendoim em 
grãos foram exportadas, 
principalmente para Rús-
sia, União Europeia e 
Argélia. Outras 39 mil 
toneladas de óleo de 
amendoim foram também 
exportadas para China e 
Itália. O valor arrecada-
do com essas transações 
chegou a 276 milhões 
de dólares. No mercado 
interno, o produto é uti-
lizado principalmente na 
indústria para produção 
de confeitos, amendoim 
salgado e pastas proteica. 

Cerca de 25% da compo-

sição do amendoim é pro-
teica, o que o coloca como 
uma excelente estratégia 
na alimentação de adul-
tos e crianças. É um 
alimento rico em ácidos 
graxos poli-insaturados, 
considerados gorduras 
boas, responsáveis pela 
prevenção de doenças 
cardiovasculares, junta-
mente com o resveratrol, 
substância natural pre-
sente no amendoim em 
alta concentração. Além 
disso, uma porção de 30g 
de amendoim fornece 
25% da recomendação 
diária do consumo de 
vitamina E e alto teor de 
Zinco (AC/SAAESP).

Paçoca e pé de mole-
que são doces típicos no 
Brasil, principalmente 
neste mês em que se 
celebra as Festas Juni-
nas. Devido à pandemia 
do novo Coronavírus, as 
comemorações foram 
afetadas, mas nada im-
pede que a população 
se delicie em casa com o 
amendoim, produto fru-
to do agro paulista, que 
é responsável por 90% 
da produção nacional e 
abriga parte importante 
dos demais elos da cadeia 
de produção. A safra de 
amendoim deste ano foi 
beneficiada pelo clima e 
a alta do dólar favoreceu 
as exportações. 

Dados do Instituto de 
Economia Agrícola (IE-
A-APTA) mostram que 
a produção de amendoim 
em São Paulo, em 2020, 
foi de 602,9 mil tonela-
das, produzidas em 1.500 
propriedades rurais, 
localizadas, principal-
mente, em Jaboticabal, 
Presidente Prudente, 
Tupã, Marília, Barretos, 
São José do Rio Preto, 
Assis, Lins, Catanduva e 
Ribeirão Preto. O Valor 
de Produção do Amen-

COMPANHIA MASCOTE DE EMPREENDIMENTOS - CNPJ/
MF. nº 54.849.047/0001-53 - NIRE 353.0010858-2 - Convoca-
ção - Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 07.07.20 
- Ficam convocados os senhores acionistas da Companhia Mas-
cote de Empreendimentos a se reunirem em assembleia geral 
ordinária, no dia 07 de julho de 2020, às 15:00hs, na sede social 
na avenida Paulista, 352, 11º andar, sala 112, nesta Capital, para 
discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:- 1.- Relató-
rio da administração, balanço e contas do exercício social findo 
em 31.12.19; 2.- Eleição da Diretoria para o triênio 2020/2023; 
3.- Fixação dos honorários da Diretoria; 4.- Outros assuntos de 
interesse social. Acham-se à disposição dos acionistas na sede 
social, no endereço supra, os documentos a que se refere o arti-
go 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 05 de junho de 2020. 
(a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

COTONIFÍCIO GUILHERME GIORGI S.A. CNPJ/MF. nº 
61.355.012/0001-23 - NIRE 353.0005304-4 - Convocação - As-
sembleia Geral Ordinária a ser realizada em 07.07.20 - Ficam 
convocados os senhores acionistas da Cotonifício Guilherme 
Giorgi S.A. a se reunirem em assembleia geral ordinária, no 
dia 07 de julho de 2020, às 13:00hs, na sede social na avenida 
Paulista, 352, 12º andar, s/ 125, nesta Capital, para discutir e 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia:- 1.- Relatório da admi-
nistração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.19; 
2.- Eleição da Diretoria para o triênio 2020/2023; 3.- Fixação dos 
honorários da Diretoria; 4.- Outros assuntos de interesse social. 
Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no ende-
reço supra, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 
6.404/76. São Paulo (SP.), 05 de junho de 2020. (a) Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
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Como será a 
nova dinâmica de 

preços na retomada 
do setor aéreo?

As mudanças 
repentinas nos 
preços de passagens 
aéreas deixam muita 
gente de cabelo em pé

Não são poucas as 
histórias de saltos 
que fazem muitos 

passageiros desistirem de 
viajar. Mesmo na tentativa 
de proteger os preços, 
o setor aéreo amargou 
grandes prejuízos nos 
últimos 10 anos. Os altos 
custos operacionais e a 
baixa renda da população 
brasileira tentam explicar 
a pouca performance. 

Mas se agora o novo nor-
mal será ter uma econo-
mia encolhida, e viajantes 
ainda menos propensos a 
entrar em um avião, como 
as companhias aéreas irão 
conseguir se manter? Só 
para lembrar, o dinheiro 
do governo não é infinito 
e tem um custo, que mais 
cedo ou mais tarde vai 
entrar nos balanços de 
resultados das empresas. 

Então como ter saúde 
financeira para continu-
ar operando e servindo 
a população com esse 
serviço tão essencial?  O 
tradeoff entre taxa de 
ocupação e receita por 
passageiro é o maior vilão 
nesse dilema. O mercado 
aéreo tem uma conta de 
padaria que diz que para 
atingir o breakeven um 
avião tem que voar com 
80% da ocupação. 

Em um cenário de baixa 
demanda ou de restrições 
sanitárias severas (como 
deixar livre o assento do 
meio), esse percentual 
não será atingido e vai 
valer mais a pena deixar 
o avião no chão. Fato 
que ninguém quer isso. 
A indústria aérea é um 
motor para a dinâmica 
econômica do país. Não 
ter uma indústria aérea 
saudável e funcionando 
impacta ainda mais nossa 
economia e gera um cír-
culo vicioso.

Mas se a ocupação vai 
cair e mais aviões estarão 
em solo, pressionando 
custos e a necessidade 
de receita dos aviões em 
operação, qual será o re-
flexo na dinâmica de pre-
ços? A resposta simples 
e imediata é: os preços 
vão subir. Mas lembra lá 
em cima que se os pre-
ços subirem as pessoas 
desistem de viajar? Qual 
seria a solução para essa 
sinuca de bico?

As companhias aéreas 
vendem suas passagens 
através de diversos canais 
diferentes. Desde agên-
cias de viagens focadas 

em nichos até contratos 
diretos com grandes em-
presas multinacionais. 
Cada um desses canais 
tem incentivos diferen-
tes e preços que variam 
bastante, refletindo no 
preço público que será 
colocado no site da com-
panhia aérea (e agências 
online), única opção que 
o comprador geral (popu-
lação) tem acesso.

Isso não é perversi-
dade das companhias, 
porque aqueles 80% de 
ocupação do breakeven 
só serão atingidos se o 
preço médio dos diversos 
canais estiver dentro dos 
custos de operação da 
aeronave. É assim que 
se faz gerenciamento de 
receita há muito tempo. 
Mas com as tecnologias 
de hoje, será que não dá 
para melhorar a interação 
com os usuários/viajan-
tes e entender melhor 
seu comportamento de 
preço?

Para que a retomada do 
setor aéreo seja menos 
traumática para empre-
sas e consumidores, é 
preciso direcionar inves-
timentos para iniciativas 
que façam sentido no 
novo normal, ou seja, 
deixando o antigo normal 
para trás. Os usuários 
se sentem cada vez mais 
empoderados e partici-
pativos, portanto, podem 
ajudar as companhias 
nisso. Temos ferramen-
tas como gamificação 
e inteligência artificial 
prontas para criar uma 
nova dinâmica de preços.

Talvez estejamos vi-
vendo o momento mais 
adequado, e até mesmo 
necessário, para desafiar 
o status quo da precifi-
cação no mercado aéreo. 
Se adaptar agora é impe-
rativo para saúde econô-
mica das empresas e do 
país. Dia desses, fiquei 
feliz em ver os CEOs das 
três maiores companhias 
aéreas do Brasil fazendo 
uma live em conjunto. 
Eles disseram que o 
momento não é de con-
corrência, mas de ajuda 
mútua para salvar toda 
uma indústria.

Entender de fato o 
novo consumidor, se abrir 
para novas tecnologias, 
desafiar o status quo da 
precificação e investir 
corretamente em inicia-
tivas inovadoras no setor 
são alguns dos caminhos 
para que isso aconteça.

(*) - Especialista em Inteligência 
Artificial, é professor da SingularityU 

Brazil e CTO da Trafega.com; 

(**) - É o CEO da Trafega.com, 
startup que oferece solução para o 

relacionamento sustentável entre 
empresas aéreas e viajantes. 

Eduardo Ibrahim (*) e Renato Melo (**)
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Oficial

O pretendente: GUSTAVO FERREIRA DO AMARAL, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
administrativo, nascido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia 22/10/1988, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Nerisvaldo Cordeiro do Amaral e 
de Maria Goretti Ferreira do Amaral. A pretendente: MAYARA SILVA DE MENDONÇA, 
estado civil solteira, profissão assistente administrativo, nascida em São Bernardo do 
Campo - SP (Registrada no 1º Subdistrito), no dia (02/09/1996), residente e domiciliada 
no Jardim da Conquista, São Paulo - SP, filha de Valdemar Luiz Mendonça e de Edileuza 
Maria da Silva de Mendonça.

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Elton Ivan Schneider (*)

Embora estejamos vi-
vendo um momento de 
grande desenvolvimento 
tecnológico, com inteli-
gência artificial, internet 
das coisas, drones, lives, 
redes sociais interconec-
tadas, ainda não consegui-
mos desenvolver um apli-
cativo capaz de prever o 
futuro, um App Nostrada-
mus. Somos movidos pela 
capacidade de realização 
de sonhos, planos para o 
futuro, pela necessidade 
de crescimento e auto 
realização.

Uma pesquisa reali-
zada pela FGV aponta 
que mais da metade das 
famílias brasileiras já ti-
veram algum impacto no 
trabalho, desde o início 
da pandemia. De 1,3 mil 
consumidores consulta-
dos, 53,5% afirmam que 
sofreram algum tipo de 
impacto. O econômico 
será grande, o social tam-
bém, mas talvez o maior a 
ser sentido é que muitas 
pessoas estão deixando 
de sonhar e realizar pla-
nos para o futuro. 

Por que: planejar uma 
viagem é uma forma de 
realizar sonhos; planejar 
a compra da casa própria 
é uma forma de realizar 
sonhos; sonhar com o 
carro novo é uma forma 
de se planejar para a vida 
futura; casar, ter filhos, 
fazer um curso superior, 
uma pós-graduação, etc, 
são planos que estão sen-
do, forçadamente, “inso-
nhados”, “desplanejados”, 
pela falta de perspectiva 
de reposição de condições 
básicas de manutenção do 
ser humano, comida, mo-
radia, educação e renda.

O futuro pertence àqueles que se preparam, 
que planejam e sonham.

De que forma pre-
parar a retomada e 
reconhecer as opor-

tunidades com os diversos 
envolvidos? Como desenvol-
ver um mindset da liderança 
estratégica voltada a este 
novo normal? Em tempos 
de reuniões via chats e han-
gouts, os esforços dos líderes 
e gestores devem estar cen-
trados nestes desafios.  

Conforme a psicóloga e 
consultora organizacional 
Léia Wessling, conselheiros 
de Administração, CEOs 
e executivos vinculados à 
estratégia precisam alinhar 
seu mindset de liderança 
em torno da retomada e das 
oportunidades. Autora do 
Livro Mindset - Liderança 
Estratégica, ela destaca os 
cinco elementos-chave nes-
te processo. Confira! 
 1) Pipeline da lideran-

ça - A amplitude de 
responsabilidades da 
liderança é mais sen-
tida e vivenciada du-
rante e após a crise. A 
gestão de stakeholders 
é somada à de pessoas. 
Assim, o espectro da 
gestão tende a sofrer 
um alargamento sig-
nificativo, diminuindo 
o distanciamento com 
aqueles que formam 
a rede de relaciona-
mentos da empresa.  

CEOs e executivos precisam alinhar seu mindset de liderança 
em torno da retomada e das oportunidades.
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Cinco elementos de 
liderança estratégica para 

impulsionar o ‘novo normal’
Como conter a crise e preservar toda a cadeia de valor da sua empresa?

os espaços de partici-
pação e colaboração 
estão se ampliando 
com grande velocida-
de. Decisões que privi-
legiem o ganha-perde 
serão, cada vez mais, 
identificadas e rejeita-
das. A tomada de deci-
são é continuamente 
revisitada, na medida 
em que novas pessoas 
e variáveis vão se inte-
grando aos fatos.  Não 
há constância no novo 
normal, exceto a da 
reinvenção constante.  

 5) Metas e resultados 
- Conquistas econô-
micas representam 
conquistas sociais e 
ambientais. Se não for 
dessa maneira, o siste-
ma entra em colapso. O 
mundo sistêmico, que 
existe desde a origem 
do universo, vem pres-
sionando as lideranças 
a fortalecerem suas co-
nexões e compartilha-
rem mais amplamente 
seus resultados e con-
quistas. Não se trata de 
escolher entre isso ou 
aquilo, mas de integrar 
os elementos para um 
benefício comum. Se 
um perde, todos per-
dem. O que estamos 
dispostos a perder e a 
ganhar juntos?

No novo normal, todos 
vão para a mesa de 
reuniões mais frequen-
temente e os impactos 
sofridos por um são ra-
pidamente sentidos e 
apoiados pelos demais.  

 2) Confiança -  Tão 
importante quanto o 
que a empresa faz é 
quem ela é. Por isso, 
os pronunciamentos 
e atitudes das lide-
ranças empresariais 
passam por uma ava-
liação rápida de seus 
colaboradores, par-
ceiros, consumidores 
e clientes. No novo 
normal, não há como 
proteger sua reputa-
ção, apenas viver a sua 
integridade. Propósi-
to, valores e relevância 

se tornam ainda mais 
importantes.  

 3) Intenção estratégica 
- Os cenários incertos 
trazem dúvidas e novos 
questionamentos para 
a liderança empresa-
rial. Processos de for-
mulação e planejamen-
to estratégico passam 
a se pautar na visão 
de seus stakeholders. 
Chats, diálogos aber-
tos e interferências 
externas ao seu usual 
planejamento devem 
ser incoporados ao 
mindset da liderança 
estratégica.  

 4) Tomada de decisão - 
As decisões centraliza-
das recebem cada vez 
menor credibilidade e 
confiança, uma vez que 

Proteção do meio 
ambiente deve ser 
prioridade 
na retomada 

Uma pesquisa realizada 
pela Ipsos para o Dia Mun-
dial do Meio Ambiente, 
celebrado no último dia 5, 
comprovou que a pauta da 
preservação ambiental não 
perdeu sua relevância, mes-
mo em um cenário de pan-
demia. Na opinião de 85% 
dos brasileiros, a proteção 
do meio ambiente deve ser 
uma prioridade do governo 
no plano de recuperação do 
país pós-Covid-19. O estudo 
ouviu participantes de 16 
países, sendo 1000 no Brasil.

A população que mais 
espera atitudes governa-
mentais no que diz respeito 
à defesa do verde é a da Chi-
na, com 91%. Em segundo 
lugar, estão, empatados, a 
Índia e o México, com 89%. 
Com 85%, o Brasil ficou em 
terceiro. Por outro lado, Ale-
manha (55%), Japão (61%) 
e a Rússia (62%) foram os 
países cujos entrevistados 
demonstraram menor inte-
resse na pauta ambiental.

Um dos motivos pelo qual a 
maioria dos brasileiros ouvi-
dos enxerga a relevância da 
proteção do meio ambiente, 
pode estar relacionado à uma 
preocupação com o próprio 
bem-estar. No Brasil, 85% 
acreditam que problemas 
como degradação ambiental, 
poluição, desmatamento e 
mudanças climáticas repre-
sentam uma séria ameaça 
à saúde.

Novamente, os chineses 
estão no primeiro lugar – 
considerando 16 países – en-
tre os que mais concordam 
com a premissa: são 93%. Em 
seguida vêm México, com 
91%, e África do Sul, com 
90%. Quem menos acredita 
que as questões ambientais 
podem gerar impacto na 
saúde são os Estados Unidos 
(77%), Austrália e Japão 
(com 81%) e Canadá (83%). 
Fonte e mais informações: 
(www.ipsos.com/pt-br).

Dicas para voltar a fazer planos 
para o futuro

Mas não há mal que sem-
pre dure, nem bonança que 
seja eterna.

Como fazer para voltar a 
ter sonhos e planejar o seu 
sucesso?
 1) Atualize seu currí-

culo, principalmente 
a parte dos sonhos, 
das motivações, dos 
planos para o futuro;

 2) Use a tecnologia a 
seu favor e tenha 
competências digi-
tais, atualize suas in-
formações nas redes 
sociais, reforce seu 
network, peça para 
que seus colegas e 
amigos referenciem 
suas competências;

 3) Vídeo Currículo, pre-
pare sua apresentação 
em vídeo, demonstre 
que usar tecnologia 
e comunicar-se bem 
são qualidades que 
você tem;

 4) Faça cursos de aper-
feiçoamento. São 
muitas as opções 
ofertadas pelas ins-
tituições de ensino 
superior, inclusive 
cursos gratuitos;

 5) Se a sua condição 
financeira permitir, 
faça cursos de gra-
duação e pós-gradu-
ação nas áreas que 

estão tendo deman-
da hoje e no futu-
ro, como Negócios 
Digitais, Marketing 
Digital, E-Commer-
ce, Varejo Digital, 
Gestão de Startups, 
Blockchain, Global 
Trading, Assessoria 
Executiva Digital;

 6) Procure um novo 
emprego ou pro-
fissão, mas não se 
esqueça dos seus so-
nhos, não se esqueça 
das suas emoções, 
do seu relaciona-
mento social com a 
família, com os ami-
gos, com os colegas 
de trabalho e estudo. 
Acima de tudo tenha 
aspirações de se 
recuperar, voltar a 
crescer, ser um re-
ferencial para todos 
que o cercam.

Não estamos sendo 
impactados apenas pelo 
distanciamento social, es-
tamos sendo impactados 
pela falta de perspectiva 
de futuro que pertence 
a aqueles que se prepa-
ram, que planejam e que 
sonham na frente. Bons 
sonhos!

(*) - É diretor da Escola Superior de 
Gestão, Comunicação e 

Negócios do Centro Universitário 
Internacional Uninter.
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Humanidade na era da 
digitalização ajuda a 

fechar negócios

Quando a gente é 
criança os pais nos 
dizem: olha, você tem 
que estudar, se você 
estudar muito vai ter 
melhores chances de ser 
bem sucedido no futuro

Quando você é jovem 
e o médico diz: olha, 
você tem que se cui-

dar. Só cuidando da sua saú-
de hoje é que você garante o 
seu bem-estar amanhã. Mas 
jovem e cheio de energia 
você não dá muita atenção, 
se entope de porcarias in-
dustrializadas e faz pouco 
exercício, mas o médico 
tinha razão, agora tenho 
que correr atrás do prejuízo, 
me exercitar, comer frutas 
e legumes, abandonar os 
enlatados. Aí você se cuida, 
cheio de motivação. 

O comportamento da 
maioria dos brasileiros é 
assim mesmo, não há como 
negar e se você prestar aten-
ção vai lembrar que já há 
alguns anos o mercado tem 
dito: olha, tecnologia é onda 
do futuro. A sua empresa vai 
prosperar se investir em so-
luções tecnológicas. Mas o 
seu negócio não estava indo 
mal, estava prosperando em 
um ritmo bacana e você dei-
xou para investir no delivery 
mais pra frente, você deixou 
para implantar o home office 
mais pra frente, você não 
deu muita atenção e agora 
você vê: pois é, sem poder 
receber clientes no meu 
estabelecimento eu não 
consigo faturar, o mercado 
tinha razão. 

Aí preocupado você, mais 
uma vez, corre atrás do 
prejuízo. Esse é o comporta-
mento que temos observado 
em nossos clientes. Aqueles 
que escutaram o mercado lá 
atrás, quando dava sinais de 
que trabalhar com amplo uso 
da tecnologia era importante 
independente da sua área de 
atuação, estão enfrentando 
esta crise de uma forma 
muito mais otimista e certa 
do que aqueles que viram 
seu faturamento zerar. 

Observamos esse compor-
tamento na prática porque 
atuamos em uma empresa 
de tecnologia que oferece 
serviços de contabilidade 
somente para outras em-
presas (B2B).

E temos visto que os 
clientes adeptos ao uso da 
tecnologia e que souberam 
utilizar toda e qualquer 
ferramenta a favor do seu 
negócio, estão mantendo 
ou até mesmo aumentando 
o faturamento, ao passo que 
clientes mais resistentes às 
mudanças (que nos pro-
curam só pelo preço mais 
baixo, sendo bem sincera), 
estão passando por sérias 
dificuldades financeiras. 

Nosso caso real é o se-
guinte: oferecemos serviços 
por meio de um aplicativo, 
sem qualquer atendimento 
presencial, por telefone ou 
por e-mail. A contabilidade 
(área que atuamos) é antiga 
e tradicional, mas há tempos 
vimos uma movimentação 
de mercados tradicionais 
que estavam migrando a sua 
forma de atuar e resolvemos 
apostar que esse movimento 
era o correto. Acertamos. 

Hoje, em um escritório 
tradicional, um empregado 
é capaz de atender cerca 
de 30 a 60 empresas, o 
que é um número muito 
bom. Porém, com o uso de 
sistemas que desenvolve-
mos internamente, nossos 
colaboradores são capazes 
de atender com o mesmo 
zelo e pessoalidade (sim, 
dá para ter pessoalidade 
mesmo sem uma ligação ou 
uma visitinha) cerca de 200 
clientes.

Isso significa reduzir os 
custos fixos, manter a qua-
lidade e oferecer segurança, 
afinal, computadores não 
erram a conta como os seres 
humanos e se as contas es-
tão sendo feitas por compu-
tadores, sobra espaço para 
os seres humanos fazerem o 
seu papel: oferecer humani-
dade, pessoalidade e é isso 
que faz a diferença na hora 
de atender, independente 
do meio, se é presencial-
mente ou por um app. 

É importante que as em-
presas de fato enxerguem 
isso, que baixem as suas 
inibições, os seus medos e 
preconceitos e aceitem que 
a tecnologia está aí para 
ajudar a fazer as empresas 
prosperarem. Aplicativos, 
como o nosso, podem ajudar 
os empresários de uma for-
ma rápida, simples, eficiente 
e barata! 

E por falar em baratear 
custos, é isso que vai ajudar 
a salvar o pessoal que não 
se mexeu na hora certa. 
Para o empresário que não 
procurou meios de atuar de 
forma mais eficiente com o 
uso da tecnologia, empresas 
que oferecem serviços mais 
baratos são como um bote 
salva vidas. 

Então se uma empresa 
não investiu em tecnologia 
antes, agora é a hora de 
correr atrás do prejuízo. Isso 
significa aderir a serviços 
oferecidos por Startups a 
preços mais acessíveis e 
também a repensar o mode-
lo de negócio para adicionar 
novidades que permitam 
não ter mais limitações, nem 
de preço, nem geográficas. 
Qualquer empresa pode ser 
do mundo, basta ter isso em 
mente! 

(*) - É CEO da Razonet, startup de 
contabilidade digital.

Luana Menegat (*)
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COMPANHIA BRASILEIRA DE FIAÇÃO - CNPJ/MF. nº 
61.162.467/0001-22 - NIRE 353.0001408-1 -  Convocação - As-
sembleia Geral Ordinária a ser realizada em 06.07.20 - Ficam 
convocados os senhores acionistas da Companhia Brasileira 
de Fiação a se reunirem em assembleia geral ordinária, no dia 
06 de julho de 2020, às 10:00hs, na sede social na Rua Cesário 
Alvim, 498, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a se-
guinte ordem do dia:- 1.- Relatório da administração, balanço 
e contas do exercício social findo em 31.12.19; 2.- Eleição da 
Diretoria para o triênio 2020/2023; 3.-Fixação dos honorários da 
Diretoria; 4.- Outros assuntos de interesse social. Acham-se à 
disposição dos acionistas na sede social, no endereço supra, os 
documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76. São 
Paulo (SP.), 04 de junho de 2020. (a) Guilherme Azevedo Soares 
Giorgi, Diretor Presidente.

CIA. NATAL - Empreendimentos, Participações, Indústria e Co-
mércio - CNPJ/MF. nº 61.339.917/0001-00 - NIRE 35.300.053.061 
- Convocação - Assembleia Geral Ordinária a ser realizada 
em 06.07.20. Ficam convocados os senhores acionistas da Cia. 
Natal - Empreendimentos, Participações, Indústria e Comércio 
a se reunirem em assembleia geral ordinária, no dia 06 de julho 
de 2020, às 13:00hs, na sede social na avenida Guilherme Giorgi, 
1091, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte or-
dem do dia:- 1.- Relatório da administração, balanço e contas do 
exercício social findo em 31.12.19; 2.- Eleição da Diretoria para o 
triênio 2020/2023; 3.- Fixação dos honorários da Diretoria; 4.- Ou-
tros assuntos de interesse social. Acham-se à disposição dos acio-
nistas na sede social, no endereço supra, os documentos a que se 
refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 04 de junho 
de 2020. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

METALÚRGICA ARICANDUVA S.A. CNPJ/MF. nº 
61.340.071/0001-28 - NIRE 353.0001775-7 - Convocação - As-
sembleia Geral Ordinária a ser realizada em 06.07.20 - Ficam 
convocados os senhores acionistas da Metalúrgica Aricanduva 
S.A. a se reunirem em assembleia geral ordinária, no dia 06 de 
julho de 2020, às 15:00hs, na sede social na avenida Paulista, 
352, 11º andar, sala 115, nesta Capital, para discutir e deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia:- 1.- Relatório da administração, 
balanço e contas do exercício social findo em 31.12.19; 2.- Elei-
ção da Diretoria para o triênio 2020/2023; 3.- Fixação dos ho-
norários da Diretoria; 4.- Outros assuntos de interesse social. 
Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no ende-
reço supra, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 
6.404/76. São Paulo (SP.), 04 de junho de 2020. (a) Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

AGROPECUÁRIA SANTA MARIA DO GUATAPORANGA S.A. 
CNPJ/MF. nº 50.612.704/0001-93 - NIRE 353.0000065-0 - Con-
vocação - Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 
07.07.20 - Ficam convocados os senhores acionistas da Agrope-
cuária Santa Maria do Guataporanga S.A. a se reunirem em as-
sembleia geral ordinária, no dia 07 de julho de 2020, às 10:00hs, 
na sede social na avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 121, 
nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do 
dia:- 1.- Relatório da administração, balanço e contas do exercício 
social findo em 31.12.19; 2.- Eleição da Diretoria para o triênio 
2020/2023; 3.-Fixação dos honorários da Diretoria; 4.- Outros as-
suntos de interesse social. Acham-se à disposição dos acionistas 
na sede social, no endereço supra, os documentos a que se refere 
o artigo 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 05 de junho de 
2020. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

Engepack Embalagens São Paulo S/A
CNPJ n° 59.791.962/0001-59 - NIRE n° 3.530.032.810-8

Certidão de Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
da Engepack Embalagens São Paulo S.A., realizadas em 27 de abril de 2020.

1. Data, hora e local da reunião: No dia 27 de abril de 2020, às 08:00 horas, na sede da Companhia, 
localizada na Rodovia Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, nº 4.389, R2, Jardim Santa Rosa, Quadra 
GL1A, Lote 10, Distrito Industrial, Jundiaí - São Paulo, CEP 13.213-086. 2. Publicações: Edital de 
Convocação dispensado, de acordo com o artigo 124, §4º, da Lei n.º 6.404/76. Demonstrações 
Financeiras publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo, edição nº 130 (59), de 27 de março de 
2020, página 181, Caderno Empresarial e no Jornal Empresas e Negócios, edição de 27 de março de 
2020, página 5. 3. Presenças: Acionistas da Companhia representando a totalidade do capital social, 
conforme se verifica das assinaturas. Presentes, também, o Sr. Luciano Jorge Moreira Sampaio Junior, 
representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, responsável pela auditoria das 
Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2019. 4. Mesa: Sr. Lucio José 
Santos Junior, como Presidente e Sr. Rui Flávio Alves Barreto, Secretário. 5. Ordem do Dia: 5.1. 
Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Aprovação das Demonstrações Financeiras e do Relatório da 
Administração da Companhia, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; 
(ii) Destinação dos resultados; e Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Fixação da remuneração 
anual e global dos administradores da Companhia; (ii) Ratificação do Limite Global de pagamento de 
participação nos resultados dos funcionários; 6. Deliberações: As matérias da Ordem do Dia foram 
colocadas em votação, tendo os acionistas presentes, detentores da totalidade das ações com direito 
a voto, tomado, por unanimidade, as seguintes deliberações: 6.1. Autorizar a lavratura da Ata a que 
se refere as Assembleias em forma de sumário, tal como autorizado pelo artigo 130, § 1º da Lei nº 
6.404/76. 6.2. Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Aprovados, sem ressalvas, as Demonstrações 
Financeiras, o Relatório e as Contas da Administração, acompanhados do Parecer dos Auditores 
Independentes, referentes ao exercício social encerrado no dia 31 de dezembro de 2019; (ii) Aprovado 
que o lucro líquido de R$ 23.758.452,62, apurado pela Engepack Embalagens São Paulo S.A. no 
exercício de 2019, tenha a seguinte destinação: (i) O valor de R$ 1.187.922,63 para a constituição de 
reserva legal, e (ii) O valor remanescente, de R$ 22.570.529,99, acrescido da realização de reserva 
de reavaliação de ativos, no montante de R$ 234.425,24 totalizando R$ 22.804.955,23, à constituição 
de reserva de incentivo fiscal; 6.3. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Aprovada a fixação da 
remuneração anual global dos administradores da Engepack Embalagens São Paulo S.A. para o 
exercício de 2020 no valor de até R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), em conformidade com o 
artigo 152 da Lei nº 6.404/76; (ii) Ratificado o limite global de pagamento de participação nos resultados 
aos funcionários e Diretores da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2019, no valor total de R$ 6.821.000,00. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-
se a presente Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que foi aprovada pelos acionistas 
presentes, autorizando-se a Secretária a extrair as certidões necessárias. 8. Assinaturas: Lucio José 
Santos Junior - Presidente; Rui Flávio Alves Barreto - Secretário; Acionistas: Pin Petroquímica S.A. e 
Participações Industriais do Nordeste S.A., representadas na forma dos respectivos atos constitutivos. 
Confere com o original lavrado em livro próprio. Jundiaí - SP, 27 de abril de 2020. Rui Flávio Alves 
Barretto - Secretário. Registrado na JUCESP sob nº 167.118/20-1, em sessão de 28/05/2020.

Data/Hora/Local: 03/03/2020, às 10hs, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capi-
tal social, a saber: (a) Celso Fujioka, RG 8.751.093-5 SSP/SP, CPF/MF 862.729.698-
72, (b) João Andrade Grilo Neto, RG 28.672.771-7 SSP/SP, CPF/MF 267.247.128-
23. Mesa: Presidente- Celso Fujioka; Secretário-João Andrade Grilo Neto. Ordem do 
Dia e Deliberações Aprovadas por Unanimidade: (a) Aprovada, pelos subscritores 
do capital social, a constituição da OFJ Participações S.A., companhia a ser regida 
pelo estatuto social a seguir transcrito: Estatuto Social. Capítulo I-Denominação, 
Sede, Prazo de Duração e Objeto Social. Artigo 1º-A companhia é uma S.A., que 
se rege pelo presente estatuto social e pela legislação aplicável, tendo por denomina-
ção social OFJ Participações S.A., com sede em São Paulo/SP, Rua Dr. Bráulio Go-
mes, 25, 9º andar, Sala 909 C, Bairro República, CEP 01047-020, podendo abrir filiais, 
escritórios ou representações em qualquer localidade do território brasileiro ou do 
exterior, mediante resolução da Diretoria. Artigo 2º-O prazo de duração da compa-
nhia é indeterminado. Artigo 3º-Constitui o objeto social da companhia (i) O objeto 
social da Sociedade é a gestão de participações societárias (holdings de instituições 
não financeiras), classificada no CNAE 6462-0. A sociedade poderá dedicar-se a to-
das as atividades que, direta ou indiretamente, se relacionem com seu objeto social e 
que sejam convenientes aos interesses sociais. Capítulo II-Capital e Ações. Artigo 
4º-O capital social da companhia é de R$ 10.000,00, dividido em 10.000 ações ordi-
nárias, nominativas e sem valor nominal, todas subscritas neste ato, e parcialmente 
integralizado no montante de R$ 1.000,00 em moeda corrente nacional, proporcional-
mente pelos acionistas. §1o-O montante de R$ 9.000,00 será integralizado pelos acio-
nistas proporcionalmente em até 12 meses da presente data. §2o-Cada ação ordinária 
garantirá ao seu titular o direito a 1 voto nas deliberações sociais. Capítulo III- As-
sembléia Geral. Artigo 5º-As assembleias gerais serão AGO e AGE. As AGO serão 
realizadas nos 1o quatro meses do ano e as AGE sempre que houver necessidade. 
Artigo 6º-A convocação de qualquer Assembleia Geral, quer AGO, quer AGE, deverá 
ser feita pelo Diretor Presidente, que presidirá e designará quem deva secretariar os 
respectivos trabalhos, com pelo menos 8 dias de antecedência da data designada, 
informando a data, a hora e o local da reunião, bem como a ordem do dia. Artigo 7º-A 
Assembleia Geral deliberará, mediante proposta da Diretoria, ou mediante solicitação 
de acionistas representantes da maioria do capital social, sobre: (a) reforma do esta-
tuto da companhia; (b) eleição dos membros da Diretoria; (c) aquisição, alienação e 
oneração de bens do ativo permanente em valor superior a R$ 50.000,00; (d) autori-
zação para contratação de empréstimos de qualquer natureza (leasing, abertura de 
crédito, desconto e antecipação bancária, crédito industrial, crédito à exportação e 
outros), em bancos e em outras instituições financeiras, excetuadas as operações de 
descontos de duplicatas; (e) autorização para prestação de garantias de qualquer na-
tureza a terceiros, tais como aval, fiança, caução e outras, inclusive no caso de des-
conto de duplicatas; (f) autorização para uso da denominação social em negócios es-
tranhos à sociedade; e (g) autorização para a emissão de qualquer título e valor 
mobiliário autorizado pela legislação, emissão de debêntures conversíveis em ação e 
debêntures simples, não conversíveis em ações, com ou sem garantia real. Capítulo 
IV-Administração e Diretoria. Artigo 8º-A companhia será administrada por 1 Dire-
toria. §Único-Os Diretores e membros do Conselho Fiscal serão investidos nos seus 
cargos mediante a assinatura de termo de posse, lavrado no Livro de Atas da Diretoria 
ou Livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal, conforme o caso, e nos termos do 
disposto na legislação em vigor. Artigo 9º-A Diretoria da companhia será composta por 
2 membros, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato de 3 anos, 
permitida a reeleição, sendo 1 Diretor Presidente e 1 Diretor sem denominação especí-
fica, podendo ser destituídos de seus cargos a qualquer tempo, com justificativa, pela 
maioria dos acionistas da companhia, ou sem justificativa, pela unanimidade dos acio-
nistas. Artigo 10-A remuneração dos Diretores será posteriormente fixada em Assem-
bleia Geral. Artigo 11-Em caso de renúncia ou impedimento definitivo de qualquer 1 dos 
Diretores, a Assembleia Geral será convocada, no prazo de 15 dias contados da vacân-
cia do cargo, para eleger novo Diretor para completar o mandato do substituído. Artigo 
12-A companhia é representada, em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, (i) por 
2 Diretores, em conjunto, (ii) por qualquer Diretor em conjunto com 1 procurador, de-
vidamente constituído por 2 Diretores, em conjunto, ou, (iii) por 2 procuradores devi-
damente constituídos por 2 Diretores, em conjunto, a quem compete assinar todos os 
papéis e documentos, de qualquer natureza, que obriguem a companhia, cabendo-
lhes, ainda, outorgar mandatos com poderes gerais ou especiais, fixando nos respec-

tivos instrumentos o prazo de cada mandato. §1o-A prática dos atos a seguir indicados 
depende de prévia aprovação dos acionistas, representando a unanimidade do capital 
social, em Assembleia Geral, especialmente convocada para deliberar sobre a realiza-
ção dos seguintes negócios: (a) aquisição, alienação e oneração de bens do ativo 
permanente em valor superior a R$ 50.000,00; (b) contratação de empréstimos de 
qualquer natureza (leasing, abertura de crédito, desconto e antecipação bancária, 
crédito industrial, crédito à exportação e outros), em bancos e em outras instituições 
financeiras, excetuadas as operações de descontos de duplicatas em valor superior a 
R$ 50.000,00; (c) prestação de garantias de qualquer natureza a terceiros, tais como 
aval, fiança, caução e outras, inclusive no caso de desconto de duplicatas; (d) uso da 
denominação social em negócios estranhos à companhia, (e) redução de capital da 
companhia, e (f) alienação ou transferência das quotas ou ações preferenciais ou de 
classe especiais que garantam a indicação de membros do conselho de administra-
ção ou diretoria, detidas em demais sociedades participantes do programa de fracio-
namento e intercâmbio de aeronaves. §1o-A prática dos atos previstos acima por 
qualquer 1 dos Diretores, sem a aprovação dos acionistas representando a maioria do 
capital social, não obrigará a companhia, sendo de inteira e isolada responsabilidade 
do(s) Diretor(es) que os praticou, respondendo este em caráter pessoal, judicial e 
extrajudicialmente, por eles. Artigo 13-A Diretoria se reunirá sempre que necessário, 
mediante convocação de qualquer 1 dos Diretores e com a presença de todos os seus 
membros, cabendo ao Diretor Presidente presidir as reuniões. Artigo 14-As deliberações 
da Diretoria serão tomadas por maioria, cabendo ao Diretor Presidente o voto de desem-
pate. Artigo 15-Compete à Diretoria: (a) cumprir e fazer cumprir o presente estatuto, as 
resoluções da Assembleia Geral e a legislação em vigor; (b) praticar todos os atos neces-
sários à consecução do objeto social; e (c) criar e extinguir filiais, escritórios ou represen-
tações, conforme aprovação da Diretoria. Capítulo V-Conselho Fiscal. Artigo 16-O 
Conselho Fiscal será constituído de 3 membros efetivos e 3 suplentes, eleitos anual-
mente pela Assembleia Geral, que lhes fixarão os vencimentos, admitida a reeleição. 
Artigo 17-O Conselho Fiscal, que terá as atribuições previstas em lei, somente entra-
rá em funcionamento quando for solicitado por acionistas, atendidos os requisitos le-
gais. Capítulo VI-Exercício Social. Artigo 18-O exercício social coincidirá com o ano 
civil. Encerrado o exercício social, será organizado 1 balanço geral das operações da 
companhia e as demais demonstrações financeiras correspondentes ao exercício, 
podendo ser levantados balancetes periódicos, a critério da Diretoria. Artigo 19-Dos 
lucros líquidos apurados, depois de deduzida as depreciações e feita a provisão para 
o imposto de renda, serão deduzidos 5% para a constituição da reserva legal, até que 
esta atinja o montante de 20% do capital social. Artigo 20-Fica assegurado aos acio-
nistas o direito de receber dividendo mínimo de 25% sobre o saldo de lucros posto à 
disposição da Assembleia Geral, que deliberará sobre a destinação do que remanes-
cer na conta de lucros do exercício, constituindo as reservas que entender convenien-
te. Capítulo VII-Liquidação. Artigo 21-A companhia entrará em liquidação nos casos 
previstos em lei, cabendo à Assembleia Geral determinar a forma de liquidação e de-
signar os membros do Conselho Fiscal que funcionará durante o período de liquida-
ção. (2) Após a aprovação do estatuto social da companhia, procedeu-se, então, à 
subscrição do capital social, conforme segue: o acionista (a) Celso Fujioka subscre-
veu 9.900 ações ordinárias e nominativas, (b) João Andrade Grilo Neto subscreveu 
100 ações ordinárias, nominativas. Ato contínuo, integralizaram as acionistas da com-
panhia a totalidade do capital subscrito, em moeda corrente nacional, no valor de R$ 
10.000,00, efetuando o depósito em dinheiro de 10% do valor do capital social, no 
Banco do Brasil S.A., nos termos da legislação aplicável, conforme comprovante ane-
xo. (3) Foram eleitos para integrar a Diretoria da companhia, pela unanimidade dos 
presentes Celso Fujioka, já qualificado, para o cargo de Diretor Presidente, João 
Andrade Grilo Neto, já qualificado, para o cargo de Diretor sem denominação espe-
cífica, ambos empossados nos referidos cargos nos termos das disposições legais a 
respeito, para exercer suas funções até a AGO a realizar-se em 2024. A remuneração 
dos Diretores será definida oportunamente. Os Diretores ora eleitos e empossados 
declaram não estar impedidos de exercer a administração da companhia. Encerra-
mento: A Ata, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. 
Mesa: Presidente-Celso Fujioka, Secretário-João Andrade Grilo Neto. Acionistas 
Presentes: Celso Fujioka, João Andrade Grilo Neto. Visto do Advogado: Thiago 
Arcoverde Hohl-OAB/SP 182.697. SP, 03/03/2020. JUCESP/NIRE S.A. no 
3530055131-1 em 15/05/2020. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral.

OFJ Participações S.A.
CNPJ/ME (Em Constituição)

Ata da Assembléia Geral de Constituição

BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil
CNPJ/ME nº 34.265.561/0001-34 - NIRE nº 3530046180-1

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas do BMG LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL (“Compa-
nhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 16 de junho de 2020, às 14 horas, 
na sede da Companhia, localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Sala 101, Parte, Bl 01, Con-
domínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo 
(“Assembleia”), a fi m de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) retifi cação dos itens 6.6 e 6.7 das deliberações, 
bem como do Anexo I da ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 22 de abril 
de 2020 (“AGOE”), a fi m de excluir as referências sobre a necessidade de autorização prévia do Banco Central do 
Brasil para o aumento de participação detida pelo acionista Banco BMG S.A. no capital social da Companhia; (ii) 
homologação da subscrição de 43.374 (quarenta e três mil, trezentas e setenta e quatro) ações ordinárias nominativas 
e sem valor nominal de emissão da Companhia pelo acionista Banco BMG S.A., em razão da (a) cessão de direito de 
preferência na subscrição das ações pelos acionistas Flávio Pentagna Guimarães, Ângela Annes Guimarães, Regina 
Annes Guimarães, Ricardo Annes Guimarães e Antônio Mourão Guimarães Neto ao acionista Banco BMG S.A.; (b) 
renúncia ao direito de preferência formalizado por João Annes Guimarães em 30 de abril de 2020; e (c) manifestação 
do acionista Banco BMG S.A. na subscrição das sobras, formalizado por meio do Boletim de Subscrição assinado em 22 
de abril de 2020; e (iii) alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, caso aprovadas as deliberações acima. 
Os documentos relativos à Assembleia encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. São Paulo, 05 
de junho de 2020. Ângela Annes Guimarães - Presidente do Conselho de Administração

Na semana passada, 
por exemplo, o ata-
cante Fred saiu de 

Minas Gerais rumo ao Rio de 
Janeiro com uma bike para 
se apresentar no Fluminen-
se. E, Neymar Jr, por meio 
de seu Instagram, postou 
imagens pedalando também.

Por conta da crise sanitária 
internacional, a bike tem um 
papel ainda mais inspirador 
no cenário pós-pandemia. E, 
no Dia Mundial da Bicicleta, 
elencamos alguns fatores 
que a tornam tendência no 
Brasil e no mundo:
 1) Políticas públicas 

- Como medida de 
prevenção à Covid-19, 
alguns países têm in-
centivado a população 
a fazer os desloca-
mentos diários por 
meio da bicicleta. Na 
França, por exemplo, 
as autoridades locais 
criaram um fundo de 
20 milhões de euros. 
Este montante inclui 
um incentivo para que 
haja manutenção de 
bicicletas usadas.

 2) Conteúdos especia-
lizados - Por ser um 
segmento bastante 
técnico, iniciativas que 
consigam entender 
e atender as neces-
sidades de ciclistas, 

Optar pela bicicleta em detrimento do carro ou transporte 
público tem sido uma das tendências globais.
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Bicicleta: confira 5 fatos que a 
tornam tendência pós-pandemia
Simples, prática e eficiente, a bicicleta é um meio de transporte secular utilizado por milhões de pessoas 
a cada dia, seja por lazer, trabalho ou atividade física

As vendas de bikes 
de lazer, por exemplo, 
cresceram 121%. No 
Brasil, a tendência se 
repete. De acordo com 
dados da ‘semexe’, há 
ascensão na busca 
pelos produtos, princi-
palmente de mountain 
bikes e elétricas. Ao 
todo, a plataforma teve 
223% de crescimento 
no período. 

 5) Interesse pelo es-
porte - Segundo colo-
cado no ranking inter-
nacional da UCI (União 
Ciclística Internacio-
nal), Henrique Avan-
cini é o grande nome 
da história do ciclismo 
no Brasil. Campeão 
mundial de maratona 
XCO e detentor dos 
principais recordes 
do esporte no País, o 
ciclista fluminense au-
mentou a exposição da 
modalidade por conta 
dos bons resultados e 
das ações sociais pro-
movidas. Prova disso é 
que a Copa do Mundo 
de MTB conta com 
transmissões ao vivo, 
de graça, pela internet, 
em português, por 
meio da Red Bull TV. 

Fonte e outras informa-
ções (www.semexe.com). 

desde iniciantes até 
os profissionais, têm 
ganhado espaço no 
Brasil. Por exemplo, 
a startup ‘semexe’, 
especializada na venda 
de bikes usadas e novas 
pela internet, além 
de acessórios, teve o 
melhor desempenho 
da sua história nos 
últimos três meses. O 
fato de ter um grupo 
de experts no aten-
dimento e ser focada 
no esporte ajudou a 
alavancar as ações.

 3) Atividade física - 
Devido ao isolamento 
social, muitas pessoas 
adaptaram a prática 
esportiva para dentro 
de casa. Por meio de 

acessórios, como rolos, 
os amantes da bicicleta 
puderam pedalar, mes-
mo sem sair do lugar. 
O aplicativo Zwift, que 
simula ambientes ao ar 
livre e competições de 
modo virtual, também 
ascendeu em núme-
ro de downloads. O 
triatleta Igor Amorelli, 
por exemplo, utiliza no 
dia a dia.

 4) Aumento da procura 
- Na segunda quinzena 
de maio, o jornal The 
New York Times publi-
cou uma matéria sobre 
o crescimento expo-
nencial de compra-
dores de bicicleta em 
determinadas regiões 
dos Estados Unidos. 

Albert Deweik (*)
 
A pandemia da Covid-19 

trouxe inúmeras mudanças 
para o mundo, principalmente 
nas relações pessoais. 

Como consequência, o modo 
como empresas e clientes se 
relacionam entre si também 
mudou. Com a quarentena, as 
lojas físicas precisaram fechar 
suas portas e quem ainda não 
se encontrava em um ambien-
te digital, teve que repensar 
essa questão. 

Com o distanciamento so-
cial, a demanda por atendi-

A mudança no atendimento em tempos de pandemia
mentos via telefone aumen-
tou, e muito. Entendendo o 
momento, foi aprovada, há 
pouco tempo, uma lei que 
garantiu a suspensão do 
tempo máximo de espera no 
SAC por tempo determinado. 
Mas, sabemos que não existe 
só essa maneira de atender o 
cliente, certo? 

As mudanças no perfil do 
consumidor revelam que eles 
já esperam por serviços digi-
tais e atendimento online. Po-
rém, muitos ainda não confiam 
na tecnologia e temem passar 
por experiências negativas 

utilizando esses meios. 
Portanto, junto a mudança 

de cenário, é válido pensar em 
alternativas levem em conta 
também às exigências do seu 
público-alvo. Tempos difíceis 
- como esse da pandemia do 
coronavírus - não se tornam 
pretextos para atender mal! 

Por isso, é tempo de as em-
presas ficarem mais atentas e 
iniciar mudanças no contato 
remoto de forma organizada, 
entendendo quais alterações 
precisam ser feitas e criando 
estratégias para que os consu-
midores da sua marca sejam 

impactados da menor forma 
possível. Entre as decisões, 
destacamos: 

1) Ser mais empático: 
a pandemia do coronavírus 
trouxe para o mundo um 
grande estresse geral. E seus 
clientes - internos e finais - não 
escaparam disso. Colocar-se 
no lugar do outro é um cuidado 
que deve ser redobrado; 

2) Ser proativo: com a 
crise, todo pequeno problema 
pode se tornar uma grande 
questão. Desse modo, anteci-
pe as adversidades e ofereça 
uma ótima experiência aos 
que entrarem em contato com 
seu negócio; 

3) Trabalho em equipe: 
todo o seu time precisa estar 
unido e alinhado com prin-
cipais estratégias que sua 
empresa irá seguir. Portanto, 
oriente toda a sua equipe 
e torne seus colaboradores 
aptos a realizar cada função 
exigida com maestria. Não 
se esqueça de que, para isso, 
disponibilizar treinamentos 
recorrentes aos funcionários 
é uma prática essencial. 

Acima de tudo, atente-se à 
transparência durante toda a 
jornada; desde o autoatendi-
mento por meio dos serviços 
online e uso chatsbots, men-
sagens na URA e FAQ’s; e 
dimensionamento da equipe, 
cuidando dos distanciamentos 
em operações in company e 
oferecendo uma estrutura 
suficiente para trabalharem 
em home office. 

Assim, a empresa garante, 
não só conter a demanda, 
como também manter alta 
a qualidade de seu atendi-
mento. 

 
(*) - É CEO da NeoAssist - plataforma 
tecnológica que oferece experiência 

omnichannel para relacionamento 
com o cliente.
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Valdez Monterazo (*)

No entanto, chamo sua atenção para algo muito 
importante: será mero acaso a razão pela qual 
tantas empresas quebram no Brasil? Minha 

percepção e a de vários outros especialistas é que 
não. Na verdade, existem fatores muito previsíveis que 
indicam uma probabilidade superior de determinada 
empresa ter uma vida longa e próspera.

Nesse sentido, existe uma grande diferença entre 
acaso e estratégia. 

Acaso é semelhante a uma loteria, é esperar as coisas 
caírem do céu sem tomar as ações necessárias, como 
já dizia o velho ditado: “Não é possível colher algo que 
você não tenha plantado previamente”.

Estratégia, por outro lado, está relacionada com 
ações sequenciadas e aplicadas por um determinado 
período de tempo. O que vários chamam de sorte, 
muitas vezes, é o resultado da aplicação de estratégias 
efetivas na vida e nos negócios.

No mundo empresarial, se fala em estratégias de 
vendas, de liderança e engajamento de times, de 
produtividade e de negócios de forma geral. Dito isso, 
a falta de estratégias confiáveis é uma causa quase 
que certeira para a mortalidade das empresas, quero 
dizer que: 

 • esperar que seu time fique motivado espontanea-
mente, não é estratégia, é acaso;

 • esperar ser produtivo e ter mais tempo, sem saber 
os fundamentos para isso, não é estratégia, é acaso;

De acordo com dados do Sebrae, uma fração ínfima das empresas brasileiras sobrevive os primeiros cinco anos de vida. Para ser mais exato, dentro deste 
período, cerca de 62% delas encerram suas atividades e quebram de maneira precoce. Assustador, não é mesmo? Afinal, isso representa o pai de família, 

que dependia dos negócios, e agora tem dívidas, ou até mesmo o profissional que investiu suas economias de anos, ou até décadas, 
no negócio só para vê-lo quebrar e cair aos pedaços.

SuceSSo NoS NegócioS: 
eStratégia ou acaSo?

 • esperar que clientes batam na sua porta e comprem 
de você sem uma abordagem comercial inteligente, 
não é estratégia, é acaso, ou melhor, milagre!

Agora, eu te pergunto: quer contar com o acaso ou 
prefere ter estratégias e, assim, ter mais sorte na vida? 
Se você respondeu estratégia, podemos falar com mais 
profundidade sobre quatro estratégias de negócios 
que separei para te ajudar a ter mais sucesso em seu 
empreendimento, seja ele qual for.

1Visão de futuro - Alice perguntou: Gato, pode 
me dizer qual o caminho que eu devo tomar? Isso de-
pende muito do lugar para onde você quer ir – disse 
o Gato. Eu não sei para onde ir! – disse Alice.

Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve
(Alice no País das Maravilhas).

Embora lúdica, essa história representa um conceito 
fundamental no mundo dos negócios. A visão de futu-
ro representa a imagem de onde você e sua empresa 
desejam chegar e isto se traduz em objetivos e metas 
empresariais.

2Áreas de resultado chave - Nunca haverá 
tempo para fazer tudo, isso por uma razão muito sim-
ples: nosso dia só tem 24 horas. Nesse sentido, se tudo 
é prioridade, nada é prioridade. Dentro de tudo que 
existe de atividades dentro de uma organização, quais 
são as áreas chave que devem ter sua atenção e energia? 
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“a falta de 
estratégias 

confiáveis é uma 
causa quase que 

certeira para a 
mortalidade das 

empresas

3Indicadores de Performance - O poder do 
foco é absoluto, tudo o que focamos se expande. 
Indicadores são os grandes objetos de foco por meio 
dos quais empresários e gestores podem avaliar o de-
sempenho de sua organização. Sejam de performance 
de funcionários, ou até mesmo de vendas, indicadores 
são a métrica pela qual líderes sabem se seus times 
estão ganhando ou não.

4Estratégia comercial e de marketing - Ven-
das é, em geral, o coração de qualquer empresa. Já se 
foi o tempo em que se abriam as portas dos negócios 
e os clientes entravam sozinhos. Hoje, a realidade 
é de competitividade 
acelerada e empresários 
precisam ser criativos e 
táticos para manter picos 
de faturamento. Embora 
sejam simples, as estra-
tégias não são simplistas, 
e a maioria avassaladora 
das empresas brasileiras 
não possui esse tipo de 
direcionamento. 

Convido você agora a refletir sobre o futuro de 
sua empresa. Onde exatamente você quer chegar? 
Tente escrever isso em termos de tamanho, fatu-
ramento, atividades-chave, enfim, quais métricas 
podem te oferecer a evidência de estar cumprindo 
seus objetivos?

Convido também a pensar sobre áreas chaves e indi-
cadores: quais são os pontos cruciais que você como 
gestor ou empresário precisa estar atento?

Imagina agora como estaria o faturamento de 
sua empresa e seu caixa, caso você dispusesse nos 
últimos anos de uma estratégia comercial bem defi-
nida, agressiva e eficaz? Surgiram boas reflexões? É 
exatamente esse o papel de um coach de negócios 
quando trabalha em parceria com um empresário: 
ajudá-lo a conquistar resultados positivos para sua 
empresa através de novas estratégias e competên-
cias de negócio.

Através de uma forte visão de futuro, identificamos 
quais as áreas chave de alavanca de um determinado 
negócio e traçamos indicadores para acompanha-
mento de performance, com o objetivo de aumentar 
o faturamento e lucratividade. Espero que ao ler 
até aqui você tenha encontrado direcionamento 
para criar novas estratégias em direção ao sucesso e 
prosperidade, e que assim, deixando o acaso de lado, 
você possa conquistar mais sorte na vida e negócios!

 
(*) - Master Coach, especializado em negócios, psicologia positiva e carreira, é 

partner associado na Sociedade Brasileira de Coaching e Coach Executivo e de 
Negócios no BNI (Business Networking International), maior e mais bem suce-

dida rede de networking de empresários no mundo.

quer coNtar 
coM o acaSo 
ou prefere ter 
eStratégiaS?
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Fábio Antonio Gabriel – Multifoco –  Uma obra 
que vem definitivamente ao encontro do que hoje 
muito necessitamos: Questionar com sabedoria, o 
que nos cerca com suas realidades mesmo que en-
tranhadas estejam. Essa é o sustentáculo da prática 

filosófica. Mais do que “simplesmente” pensar, trata-se de um 
pleno exercício de enfrentamento e descoberta das coisas. Nada 
melhor que incutir esse hábito questionador nas mentes estu-
dantis, que obviamente comporão a futura sociedade. Essa é a 
preocupação e tese do autor. Um livro denso, para ser lido com 
muita calma. Páginas de boas reflexões. Profundo. Para poucos. 

A Aula de Filosofia Enquanto Experiência 
Filosófica: Possibilitar ao estudante de filosofia 
“criar conceitos” e ou “avaliar o ‘valor’ dos valores” 

Carlo Antico – Labrador – Um suspense inter-
essante! Uma história envolvente. Imagine uma 
equipe de cientistas que descobre um medicamento 
que poderá curar toda e qualquer doença contraída 

pelo  ser humano. O projeto “vazou”. Forças religiosas aliadas 
a interesses comerciais tentaram impedir a divulgação e uso 
da descoberta. Sua fórmula envolta em cinco máscaras, foi 
distribuída para  cinco cientistas. Muitas aventuras aguardam 
um jovem, que vai em busca desse tesouro para salvar a vida 
de um grande amigo, acometido por uma doença incurável. 
Enredo para ser cinematografado. Prende o leitor! 

Cinco Máscaras

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.livrosemrevista.com.br 

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Em 41 dias de parceria 
entre Sebrae e Caixa para 
melhoria do acesso dos pe-
quenos negócios a crédito, 
as operações contratadas 
pelo Fundo de Aval às Mi-
cro e Pequenas Empresas 
(Fampe), chegaram a mais 
de R$ 1 bilhão. O Fampe é 
um fundo garantidor gerido 
pelo Sebrae, que assegura 
os empréstimos concedi-
dos a pequenos negócios 
por meio de instituições 
financeiras credenciadas. 
Nesse período, foram mais 
de 12,6 mil contratos fir-
mados. 

O Fampe tem sido um 
dos principais mecanismos 
utilizados pelos pequenos 
negócios para ter acesso a 
crédito mais fácil. Além de 
viabilizar a garantia neces-
sária às micro e pequenas 
empresas que sofrem para 
ter acesso a um financia-

O Fampe é um mecanismo utilizado pelos pequenos negócios 
para ter acesso a crédito mais fácil.
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A empresa de origem 
italiana Zini Alimentos, que 
possui forte presença no se-
tor de food service (restau-
rantes, bares, lanchonetes e 
cozinhas em grande escala), 
está apostando em um pro-
duto tipicamente brasileiro: 
a coxinha. Segundo o CEO 
da companhia, Marco Vez-
zani, esse mercado continua 
em “grande expansão” por 
atingir um público bastante 
diversificado, além de ter 
permitido o surgimento de 
“inúmeras startups” em 
um momento delicado da 
economia.

“A situação é análoga à da 
Itália nos anos 1960, quando 
surgiram várias microem-
presas familiares dedicadas 
à produção de massa fres-
ca, inclusive a própria Zini 
Itália, em Milão, em 1956”, 
diz Vezzani. Para atender a 
esse mercado, a Zini Brasil 
possui uma gama de soluções 
voltadas aos fabricantes e 
que entram no processo de 
produção do salgado.

“O mercado das coxinhas, 
tal como da massa fresca na 
Itália, não consegue se ex-
pandir se renunciar à iden-
tificação com um alimento 
econômico, saudável, de 

rápido preparo, competitivo 
no setor de alimentação, 
fora do lar ou fast food”, 
afirma o CEO. Entre os pro-
dutos oferecidos para esse 
setor está o carro-chefe da 
Zini no Brasil, o Fioccopan, 
revestimento que permite 
uma fritura com redução 
de 70% a 80% na absorção 
de óleo, sem perder a cro-
cância.

A Zini diz até oferecer 
fornecimento gratuito do 
produto ao cliente que pagar 
à empresa o valor econo-
mizado com óleo. Outras 
soluções são as farinhas de 
empanamento Integralpan 
(trigo integral), Milanezin 
(rosca) e Fioccomil (fubá), 
um preparado semipronto 
para coxinhas chamado Co-
xitta, cujo cozimento é feito 
entre três e cinco minutos, e 
o creme vegetal Besciamella, 
que pode ser usado nos re-
cheios dos salgados.

A Zini chegou ao Brasil 
em 1992 e produz massas 
frescas (como nhoque e 
polentas), farinhas para 
empanar, fibras de trigo e 
molhos, sempre usando tec-
nologia italiana. Sua fábrica 
fica na Zona Norte de São 
Paulo (ANSA).

Coxinha preparada com massa pré-pronta da Zini.

Ansa

Erika Linhares (*) 

Em tempos em que 
muitos estão traba-
lhando em esquema 

home office devido à neces-
sidade de isolamento social 
para evitar a propagação 
do novo Coronavírus, tem 
aumentado também as reu-
niões online para garantir a 
boa comunicação entre os 
membros das equipes mes-
mo à distância. As ações da 
Zoom, empresa americana 
de serviços de conferência 
remota, por exemplo, salta-
ram até 135% desde o início 
dos efeitos da Covid-19 na 
economia atingindo uma alta 
histórica de U$ 159,56 no fim 
de março. Veja algumas dicas  
 1) Faça reuniões di-

árias rápidas - Por 
conta do distancia-
mento físico em tem-
pos de Coronavírus, é 
importante que exista 
presença virtual. Faça 
reuniões objetivas de 
30 minutos a 1 hora 
e de preferência pela 
manhã para passar a 
limpo com a equipe o 
que foi feito e o que 
ainda será feito. Avalie 
bem antes quais pes-
soas devem realmente 
participar para que a 
reunião não fique im-
produtiva com muitas 
pessoas falando ao 
mesmo tempo. 

 2) Prepare a reunião 
antes de marcá-la - 
Pense nos tópicos que 
deverão ser discutidos 

O objetivo deve ser reunir pessoas que entendem do tema para achar soluções.

www.vagas.com/reprodução

Segundo levantamento do Informe Executivo de Energias 
Renováveis da Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
(SDE), realizado em janeiro,  o estado se encontra em 
primeiro lugar na geração de energia solar fotovoltaica 
com 36%, em comparação aos outros estados brasileiros. 

A Bahia, que conta com 29 parques de geração de energia, 
apresentou só no primeiro mês do ano a geração de 145,4 
Gigawatts por hora de energia elétrica e investimento de 
R$ 3,8 bilhões, ainda segundo a pesquisa. 

Além disso, o estado também lidera a comercialização de 
parques eólicos a partir dos leilões de energia da Aneel, 
com 31,3%. Com 169 parques em operação espalhados por 
cerca de 20 municípios, o investimento é equivalente a R$ 
8,3 bilhões. Na Bahia, o alto investimento no mercado de 
geração de energia fotovoltaica está contribuindo com o 
desenvolvimento econômico e promovendo a sustentabi-
lidade na região. 

Acompanhando as tendências do setor e do estado, a 
Ledax promove o uso inteligente da energia, oferecendo 
soluções de economia com iluminação LED e geração de 
energia fotovoltaica para clientes corporativos. Segundo 
Lucas Batista, Diretor da divisão de Energia Solar da Ledax, 
os investimentos em sistemas fotovoltaicos apresentam um 
enorme potencial para o mercado baiano. 

Aplicação de energia solar.
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Como fazer 
uma reunião produtiva?
Em isolamento social tem aumentado as reuniões online para garantir a boa comunicação entre os 
membros das equipes mesmo a distância

e mande a todos um 
material pré-reunião 
explicando qual será 
a pauta para que todos 
possam se preparar e 
chegar com ideias e 
possíveis soluções. É 
importante que todos 
estejam preparados 
para que a reunião seja 
bem produtiva. 

 3) Defina o tempo que 
a reunião irá durar - 
Uma reunião produtiva 
deve durar no máximo 
1 hora. Estabeleça o 
horário de início e de 
término. Claro que não 
há problema se passar 
um pouco do horário 
previsto de fim, mas é 
preciso tomar cuidado 
para não extrapolar 
demais. Quanto mais 
tempo envolvido, me-
nos as pessoas conse-
guem se manter 100% 
concentradas nela. 

 4) Mediador deve che-
gar alguns minutos 
antes do horário 
previsto para o início 
da reunião para pre-
parar a sala, verificar 

se a internet está 
funcionando, colocar 
a apresentação e che-
car se todos estarão 
bem acomodados no 
espaço. O ideal é que 
a reunião comece sem-
pre no horário marca-
do ainda que faltem 
pessoas para evitar 
que acabe atrasada e 
atrapalhe a rotina das 
pessoas envolvidas. 

 5) Concentre-se no 
tema pré-estabe-
lecido - O mediador 
precisa ter pulso firme 
e fazer com que a reu-
nião seja pragmática 
e objetiva. É preciso 
garantir que o tema 
principal seja discutido 
e que não haja distra-
ções, desabafos nem 
mudança de foco da 
reunião. O mediador 
tem que saber condu-
zir a reunião do início 
ao fim e interromper 
pessoas se necessário 
e caso perceba que os 
tópicos previstos não 
estão sendo discutidos 
como deveriam. 

 6) Escolha as pessoas 
certas para a reu-
nião - Convoque aque-
les que são realmen-
te necessários para 
discutir determinado 
assunto e que possam 
tomar decisões. O ob-
jetivo deve ser reunir 
pessoas que entendem 
do tema para achar 
soluções. 

 7) Toda reunião deve 
ter fechamento - É 
preciso sair da reunião 
com plano de ação de-
finido: quem vai fazer, 
quais tarefas, qual 
a data de entrega e 
quem vai acompanhar 
para cobrar. Depois é 
necessário enviar a ata. 
As decisões têm que 
estar documentadas 
para não surgir dúvida. 
A ata deve ser objetiva 
e citar as ações que 
ficaram combinadas 
e os responsáveis por 
cada uma. 

(*) - Executiva especializada em 
comportamento e cultura dentro de 

organizações, atua como gestora de 
carreiras em sua empresa, a B-Have. 

Mais de R$ 1 bilhão em empréstimos 
para os pequenos negócios

mento bancário, o Sebrae 
também oferece orientação 
e acompanhamento ao to-
mador do crédito, desde o 
deferimento à liquidação 
da operação, o que funciona 
como uma ação mitigadora 
do risco.

Desde a assinatura do 

mente R$ 7,5 bilhões em 
crédito. “Sem o crédito, 
atravessar uma crise como 
esta pode ser uma sentença 
de morte para milhares de 
pequenos negócios. Por 
isso, as garantias do Fam-
pe são tão fundamentais 
neste momento”, ressalta 
o presidente do Sebrae, 
Carlos Melles.

Desde sua criação em 
1995, o Fampe já garantiu 
aval no valor de R$ 11,8 
bilhões, com 344 mil ope-
rações realizadas por meio 
de instituições financeiras 
conveniadas, com total de 
R$ 16,9 bilhões em crédito 
concedido. Para orientar os 
donos de pequenos negó-
cios sobre como operar com 
o Fundo, o Sebrae criou 
um tutorial, disponível em 
(https://m.sebrae.com.br/
sites/PortalSebrae/credito-
assistido#primeiropasso).

convênio de parceria entre 
Sebrae e Caixa, os contratos 
assinados já contemplaram 
mais de 85 mil clientes. 
A expectativa é que esta 
operação de socorro aos 
pequenos negócios na crise 
do Coronavírus permitirá a 
concessão de aproximada-

Empresa italiana 
aposta em coxinhas no 

mercado brasileiro

Bahia é o estado que mais gera energia solar e eólica no Brasil

“A Bahia é o estado com a melhor irradiação solar do Brasil, 
e uma das melhores do mundo, e cada vez mais pessoas 
e corporações estão buscando meios de se tornarem mais 
eficientes e reduzirem seus custos. Esta combinação gera 
forte investimento em sistemas de energias fotovoltaicos 
que comprovadamente trazem economias consideráveis 
na conta de energia”, afirma. 

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

Tel: 3106-4171netjen@netjen.com.br


