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Você já deve ter ouvido diversas vezes que o mundo pós-coro-
navírus não será mais o mesmo, que estamos caminhando para um 
novo normal. Mas como essas mudanças vão de fato acontecer? Quer 
empreender, mas está inseguro de qual caminho a seguir nesse novo 
contexto? As medidas de isolamento criaram necessidades, receios e 
rotinas. Elas mudaram radicalmente os hábitos de consumo.   

O 'novo normal' e os negócios futuros

O mundo que se descortinará após o pico de contágios da CO-
VID-19 será muito diferente daquele de antes da pandemia. E 
para adaptar-se a essa nova situação, os países precisam, além de 
reduzir o ritmo das infecções, usar o período de confinamento para 
implementar ações que assegurem uma retomada segura e susten-
tável. É o que sugere o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID) no documento Respostas à COVID-19: ciência, inovação e 
desenvolvimento produtivo.   

Investir em ciência, inovação e produtividade
A pandemia do novo Coronavírus não é apenas uma crise de saúde. 

Por conta do isolamento implantando em todo mundo, milhões de 
pessoas tiveram seus empregos impactados e muitos empreende-
dores tiveram que fechar seus negócios temporariamente enquanto 
outros tiveram que impor precauções e executar suas atividades em 
menor extensão. As consequências econômicas já são visíveis, mas 
ao longo da história, as crises foram cruciais no desenvolvimento de 
nossas sociedades. As pandemias anteriores ajudaram a desenvolver 
os sistemas de saúde, as guerras forçaram inovações tecnológicas e a 
crise financeira global motivou a criação de empresas de tecnologia 
como Uber e Airbnb.   

Cidadania e criatividade

Freepik

Negócios em Pauta

Supercomputador da Petrobras 
Cerca de 1,5 milhão de smartphones ou de 40 mil laptops 

de última geração. A capacidade de processamento do su-
percomputador Atlas equivale a desses aparelhos somados. 
Em operação desde abril, no Centro de Processamento e 
Tratamento de Informação (CPTI), no Rio de Janeiro, o Atlas 
ocupa a 57ª posição em capacidade de processamento da lista 
da Top500.org, divulgada última na segunda-feira (22). O 
supercomputador é o mais bem colocado de toda a América 
Latina no ranking mundial de computadores de alto desem-
penho.    Leia a coluna completa na página 3
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COMPARtILhAR E INtERAgIR

AS LIvES EStãO EM ALtA 
E vOCê PRECISA SAbER 

O FuNDAMENtAL
    Leia na página 6

News@tI

“batalha” de arquitetos e designers de interiores 
do país terá sua primeira edição 100% online

@A construtech Archademy, primeiro e maior Market 
Network de Arquitetura e Design de Interiores do 

Brasil, abriu inscrições para o Archathon Workplaces 2020, 
uma concorrência de projetos” focado no segmento, que 
reúne profissionais e estudantes para solucionarem desafios 
e desenvolverem projetos inovadores. Esta edição será 100% 
online e terá duração de 10 a 18 de julho. Os vencedores 
conquistam uma contratação no valor de R$ 30 mil. Por ser 
totalmente remoto, Arquitetos e Designers do país inteiro 
(e até do exterior) poderão participar. Os participantes 
terão acesso também a conteúdos exclusivos da Plataforma 
Archademy para o desenvolvimento do projeto, com dicas 
de apresentação e networking. Inscrições até 08/07/2020 
(https://materiais.archademy.com.br/archathon-workpla-
ces-2020)   Leia a coluna  completa na página 2
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O período de isolamento 
social é um desafio para 
todos. Nesse período, os 
cuidados com a saúde 
física, mental e financeira 
devem ser redobrados

Mais tempo em atividades 
online, maior vulnerabi-

lidade emocional e exposição 
prolongada a apelos de consu-
mo podem estimular a realiza-
ção de compras por impulso. 
E, consequentemente, gerar 
problemas de endividamento 
futuro, inclusive porque existe 
a possibilidade de redução 
no rendimento individual e 
familiar.  

Para evitar dores de cabeça 
desnecessárias, a Associação 
Nacional dos Bureaus de 
Crédito (ANBC) destaca oito 
cuidados financeiros funda-
mentais para esse período:

1Evite excessos de 
estoques - algumas pessoas 
estão comprando além do 
habitual com o objetivo de 
estocar, mas essa conta irá 
chegar. A prática de estoque 
é desnecessária, uma vez que, 
segundo informações das 
autoridades, o abastecimento 
de itens básicos será mantido. 
Na verdade, o momento exige 
cautela, compras necessárias 
e de itens essenciais. 

2Fuja das compras 
emocionais - comprar pode 
ser prazeroso, ainda mais 
quando se pode fazer isso no 
conforto de casa. Mas antes 

Cuidados financeiros fundamentais 
durante o período de isolamento social
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é preciso avaliar 
bem a necessidade 
de cada item sem 
deixar que o im-
pulso e a facilidade 
da compra online 
prejudiquem o or-
çamento no futuro 
próximo.

3Priorize o médio e 
longo prazo - toda econo-
mia está sendo afetada, e as 
empresas poderão precisar 
reduzir suas despesas. Por 
esse motivo, é necessário con-
trolar os gastos para garantir 
a sobrevivência mesmo diante 
de potencial perda de emprego 
e renda.

4Reavalie emprés-
timos e financiamentos 
contratados - calma deve 
ser a palavra-chave ao pensar 
em empréstimos e financia-
mentos já contraídos. Procurar 
os credores e saber quais as 
possibilidades de renegocia-
ção é uma atitude necessária. 
O momento afeta a todos e 

preciso cuidado, pois peque-
nas despesas, juntas, podem se 
tornar grandes dívidas.

7Descubra a impor-
tância da poupança - tra-
balhar em casa pode levar à 
redução de algumas despesas, 
como de refeições em restau-
rante, combustível, estacio-
namento, tarifas de desloca-
mento e entretenimento. Esse 
pode ser um bom momento 
para poupar uma parte desses 
valores, afinal as crises passam 
e o aprendizado é o que fica. 

8Invista no seu apri-
moramento - aproveitar 
o tempo em casa de forma 
produtiva é aconselhável. Há 
diversos cursos online gratui-
tos de aprimoramento profis-
sional que podem ser muito 
úteis na hipótese de perda de 
emprego. Um sobre educação 
financeira, por exemplo, pode 
ser precioso durante e após a 
quarentena. 

Longos períodos dentro de 
casa também podem ser po-
sitivos para a organização da 
vida financeira. Por exemplo, 
é uma boa hora para revisar o 
orçamento e conferir a planilha 
mensal de receitas e gastos/
despesas para verificar as con-
tas que podem ser cortadas. A 
recomendação é ficar atento 
aos anúncios dos feirões nos 
sites dos birôs de crédito. 
Desconto expressivo no débito 
e pagamento em número maior 
de parcelas costumam ser 
oferecidos. Fonte e mais in-
formações: (www.anbc.org.br).

Longos períodos 
dentro de 
casa também 
podem ser 
positivos para a 
organização da 
vida financeira.

muitas empresas 
estão dispostas a 
melhorar o diálogo 
com seus clientes.

5 uso do 
crédito de ido-
sos com parci-
mônia - os ido-

sos, principalmente, que têm 
acesso a crédito consignado 
com base em suas aposenta-
dorias, devem evitar contrair 
dívidas em nome de familiares. 
Essa recomendação é antiga, 
mas deve ser reforçada em 
períodos de maior vulnerabi-
lidade financeira, pois o idoso 
que contrai uma dívida hoje 
para atender a um terceiro 
pode ficar sem possibilidade 
de atender a uma emergência 
médica no futuro. 

6Fique de olho nas pe-
quenas despesas - ficar mais 
tempo em casa pode estimular 
pequenas compras de serviços 
como, por exemplo, streaming 
de vídeos e refeições prontas 
(ou delivery de refeições). É 

Acesso à internet
Em todo o país, a porcentagem 

de crianças e adolescentes que não 
acessam a internet caiu de 14%, 
em 2018 para 11% em 2019, de 
acordo com a pesquisa TIC Kids 
Online Brasil 2019. Isso significa 
que são 3 milhões, com idade entre 
9 e 17 anos que não têm acesso à 
rede, sendo que 1,4 milhões nun-
ca acessaram a internet. Com as 
aulas suspensas, não ter acesso à 
internet faz diferença.
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