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Empreendedorismo
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A inovação consiste em novas ideias que são implementadas com 
sucesso econômico e geração de valor para o cliente e para a empre-
sa. Podem ser inovações em processo, produto, gestão ou modelo de 
negócio, ou também incrementais, quando alteram pouco a forma 
como as coisas são feitas, ou radicais. Ainda, podemos dizer que são 
disruptivas quando atingem novos mercados. Independente do tipo 
ou da classificação que assumimos, é natural que a forma de fazer 
a inovação acontecer nas grandes empresas tenha acompanhado a 
história do desenvolvimento da indústria.   

Inovação 4.0

Com o isolamento social, um dos setores que mais teve impacto 
direto foi o de eventos. Segundo dados da Associação Brasileira de 
Empresas de Eventos, 98% das empresas foram impactadas com a 
crise, tendo uma média de 12 eventos cancelados e sete remarcados. 
Neste cenário, alternativas foram encontradas para que alguns acon-
tecimentos tivessem continuidade, como lives no Youtube feitas por 
cantores no mundo inteiro. O universo acadêmico se adequou para 
promover aulas on-line, gravadas e ao vivo, permitindo aos alunos o 
andamento de seu semestre letivo e a continuidade dos estudos.   

Eventos virtuais de sucesso

Com a expectativa de início da retomada à nova normalidade, pós 
pandemia da COVID-19, é hora das empresas se estruturarem para 
reduzir os impactos desta freada brusca que o mundo e os negócios 
sofreram. É certo que esta crise não passará como num passe de mágica. 
Reflexos serão sentidos por muitos meses, ou melhor, anos. Alguns deles, 
previsíveis e cujos impactos podem ser minimizados ou tratados. Outros, 
imprevisíveis, o que reforça ainda mais a necessidade da estruturação 
de mecanismos de gestão de crises e riscos continuamente.   

Ações para reduzir as incertezas

Pixabay

Negócios em Pauta

Atuação no Marketplace
Donos de pequenos negócios interessados em ampliar 

presença em marketplaces contam com novo espaço exclu-
sivo no Portal Sebrae. O comércio eletrônico é um processo 
irreversível, mais acessível a médias e grandes empresas. 
O site (https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/
parcerias) reúne orientações e conteúdos sobre como as 
micro e pequenas empresas podem atuar no ambiente de 
varejo online de marketplaces. A iniciativa faz parte da 
contrapartida da instituição na parceria com o Magazine 
Luiza para apoiar pequenos negócios que, devido à crise, 
buscam a internet como canal de vendas para seus produtos 
e serviços.    Leia a coluna completa na página 3

Foto: tidea.com/reprodução

EMPAtIA

A PANDEMIA QuE PAROu O MuNDO E 
ACELEROu O PROPósItO DAs MARCAs

    Leia na página 6
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série de eventos online

@A Quest Software, fornecedor global de software de 
gerenciamento e segurança de sistemas, realiza entre os 

dias 10 de junho e 3 de julho o Quest Tour 2020 para clientes 
e prospects. Devido ao momento atípico, a edição deste ano 
contará com uma série de eventos online com temas relacio-
nados à tecnologia, inovação e informação. Ao final de cada 
série, o participante será convidado para uma experiência 
de entretenimento VIP. O objetivo do Quest Tour é abordar 
diversos temas de forma abrangente mostrando como a com-
panhia pode ajudar os seus clientes a solucionar problemas 
enfrentados no cotidiano dos ambientes de TI (http://dsn.
marketing.adistec.com/marketing_campaigns/bpo/2020/
q2/30483.html).   Leia a coluna  completa na página 2

AI/Quest Software

Os inegáveis impactos 
causados pelo Coronavírus 
têm trazido à tona discussões 
sobre o quão burocráticos 
são os processos dentro das 
rotinas empresariais

trâmites comuns como assinatura 
de documentos, por exemplo, 

tornaram-se preocupantes em meio ao 
isolamento social e possível lockdown, 
pois ainda dependem de contato físico, 
transporte, uso de papel, filas de espe-
ra, entre outras práticas tradicionais. 

Em recente participação no webinar 
“2020, o ano da assinatura digital no 
Brasil”, transmitido pela Contraktor, 
a advogada e escritora Patrícia Peck 
expôs: “Você vê um país que desde 2005 
tem nota fiscal eletrônica e as pessoas 
são capazes de imprimir uma nota 
fiscal eletrônica para poder carimbar, 
rubricar e depois digitalizar e colocar 
de novo no sistema!”. Essa prática, 
classificada por ela como parte da nossa 
cultura,  inviabiliza os meios digitais e 
técnicos que o Brasil já tem para des-
burocratizar processos. E questiona:  
“A pessoa faz um curso online e o RH 
pede para imprimir o diploma digital! 
Qual é a validade jurídica de imprimir 
um diploma originalmente digital?”.

No entanto, ainda que por consequên-
cia da crise e queda no fechamento de 
negócios, profissionais e empresas que 
se viram obrigados a adotar o teletraba-
lho, passaram a buscar soluções com as 
quais possam exercer suas atividades 
sem maiores impactos e encontra-
ram-nas na tecnologia. Ferramentas 
e softwares que substituem o contato 
físico pela automatização, estão  sendo 
responsáveis por movimentar grandes 
negócios na crise. 

Entre as tecnologias mais estra-
tégicas podemos destacar aquelas 
focadas na formalização de docu-
mentos e utilizadas, principalmente, 
pelas áreas de: contabilidade, jurídico, 
comercial e financeiro, sendo esses, 
setores-chave quando o assunto é 
gestão de documentos e contratos nas 
instituições. Mudanças na Lei refletem 
que a tecnologia mais aderida nesse 
momento é a assinatura digital de 
documentos que, em suma, permite 

Como a pandemia fez o setor jurídico se 
revolucionar por meio da tecnologia
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a formalização digital e a distância de 
inúmeras transações comerciais, entre 
pessoas físicas e jurídicas, beneficiando 
diferentes verticais. 

Especialistas como Marcelo Buz, 
Diretor Presidente do Instituto Nacio-
nal de Tecnologia da Informação - ITI, 
consideram estas mudanças um marco 
na era digital, pois há 19 anos, quando 
foi divulgada a MP 2.200-2/2001 para 
regulamentar o uso da assinatura di-
gital, nenhuma modificação legislativa 
foi feita nos meios regulatórios dessa 
tecnologia. 

“A união européia, de 2001 para cá, 
já lançou três novas legislações sobre as 
assinaturas eletrônicas (...) O próximo 
desafio do País agora é entregar essa 
certificação digital na mão de cada bra-
sileiro”, disse Buz, também no webinar 
da Contraktor, startup especialista em 
gestão de contratos digitais. 

As mudanças legislativas na pande-
mia - A primeira divulgação, realizada 
em 19 de março, foi do Decreto nº 
10.278 que, resumidamente, faz com 
que a digitalização de documentos 
públicos ou privados produzam os 
mesmos efeitos legais dos documentos 
originais, mediante à assinatura digital 
no padrão da Infraestrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP-Brasil, órgão 
do Instituto Nacional de Tecnologia 
da Informação, o ITI, presidido por 
Marcelo Buz. 

tivemos capacidade técnica e respaldo 
jurídico, praticamente desde 2001 pra 
cá e já estamos em 2020”. Para tanto, 
é necessário que o atual cenário de 
crise possa ser encarado como um 
aprendizado e, com as novas medidas 
regulatórias, seja o ambiente inaugural 
de uma visão mais otimista e acolhedora 
à Transformação Digital. 

Pequenos, médios e grandes ne-
gócios estão sendo beneficiados com 
tecnologias, destacando-se aquelas que 
promovem a manutenção e estabilidade 
da receita, reduzindo custos com papel, 
impressão, transporte e custas cartorá-
rias. As mais procuradas nesse sentido 
são as que fazem toda a gestão de 
processos. Um exemplo é a Contraktor, 
startup citada anteriormente. Sendo 
uma das pioneiras no Brasil, quando o 
assunto é documento digital, a startup 
centraliza toda a gestão de documentos 
em um único ambiente, evitando per-
das de informações, desorganização e 
gastos excessivos. 

Dentro do software é possível criar 
documentos do zero, fazer a revisão 
online e em equipe, enviar documen-
tos para o e-mail dos signatários, 
monitorar assinaturas e prazos, além 
de oferecer o armazenamento em 
nuvem, com segurança de dados e 
validade jurídica. Além de se destacar 
na crise por meio de sua inovação, a 
Contraktor tem recebido, por parte 
de profissionais e do ecossistema 
tecnológico, elogios e grande reco-
nhecimento devido ao lançamento da 
assinaturagratis.com, uma plataforma 
para assinar contratos eletrônicos de 
modo 100% gratuito e ilimitado e que 
democratizou a assinatura eletrônica 
para a população em 2020.

“Nosso objetivo é viabilizar a as-
sinatura de documentos na crise e, 
consequentemente, o fechamento 
de negócios entre empresas e profis-
sionais, independente do porte. Com 
isso, vamos fortalecer a defensabilidade 
da Transformação Digital no Brasil, 
enriquecendo o mindset daqueles 
ainda resistentes ao uso da tecnologia. 
Não podemos deixar a crise nos parar! 
Os desafios estão aqui e agora e nós 
vamos aprender com eles.”, declara o 
advogado e co-fundador da Contraktor, 
Bruno Doneda (Fonte: AI/Contraktor).

A segunda divulgação, feita em 14 
de abril, foi da Instrução Normativa nº 
79/2020 que diz respeito à participação 
e votação a distância em reuniões e 
assembleias de sociedades anônimas 
fechadas, limitadas e cooperativas, 
devendo as assinaturas dos membros 
serem feitas com certificado digital 
emitido por entidade credenciada 
pela Infraestrutura de Chaves Públicas 
Brasileira - ICP- Brasil ou qualquer 
outro meio de comprovação da autoria 
e integridade de documentos em for-
ma eletrônica. Já em 15 de Abril, foi 
divulgada a MP 951/2020, propondo 
que a emissão dos Certificados Digitais - 
documento de identificação necessário 
para emitir a assinatura digital - sejam 
emitidos a distância. 

Além disso, desde o dia 24 de abril, 
as Autoridades de Registro podem 
emitir certificados digitais por meio 
de videoconferência.  “Esta data é um 
marco para um novo momento da ICP-
-Brasil, é a maior renovação histórica 
em seus 19 anos”, celebrou Buz. O que 
esperar a partir de agora? Além de 
vencer o próximo desafio técnico de 
acessibilizar o certificado digital para 
a população economicamente ativa, o 
Brasil precisa vencer o desafio cultural 
do uso de papel. 

Ainda segundo Patrícia Peck: “O 
uso de assinatura digital sempre exi-
giu uma questão de mudança de usos 
e costumes, de cultura, mas sempre 

testes com hidroxicloroquina
A OMS anunciou ontem (3) que 

retomou os testes com a hidroxiclo-
roquina em pacientes infectados com 
o novo coronavírus (Sars-CoV-2). O 
medicamento estava suspenso do 
ensaio clínico desde o último dia 25 
de maio. A medida foi anunciada 
pelo diretor-geral da agência, Tedros  
Ghebreyesus, sob  decisão baseada 
em dados adquiridos pela OMS no 
projeto Solidariedade, com os resul-
tados dos testes dos pacientes que 
tomaram o remédio (Ansa).

Bruno Doneda, Advogado e co-Fundador da Contraktor.
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