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Empreendedorismo
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Entre os efeitos causados pela pandemia, o uso de papel moeda 
tornou-se alvo de grandes mudanças, já que o dinheiro é algo que 
circula de mão em mão, o que contraria os princípios ideais de higie-
ne, fundamentais para a prevenção do novo Coronavírus. Segundo 
levantamento do Instituto Locomotiva, antes do surto da Covid-19, 
as transações diárias em espécie ocorriam por 70% da população 
brasileira e, agora, o aumento de pagamentos online, por transações 
sem contato, tecnologia NFC ("near field communication") e uso das 
carteiras digitais, têm sido o principal meio de negociações.   

O fim do dinheiro em espécie se aproxima?

Um estudo realizado pela KPMG apontou os oito principais quesitos para 
as normas de utilização da internet das coisas. Segundo o levantamento 
"Após a chuva dos regulamentos de IoT", entre os principais tópicos para 
a regulação da ferramenta estão: avaliação de riscos, governança, gestão 
da configuração e gestão da cadeia de suprimentos. Para o sócio líder do 
setor de tecnologia, mídia e telecomunicações da KPMG no Brasil, Dustin 
Pozzetti, o desenvolvimento de produtos mais seguros, além de necessário, 
traz a vantagem de aumentar a competitividade das empresas, aprimo-
rando a produção e conquistando a confiança dos consumidores.   

Regulação para internet das coisas
Quando a crise da COVID-19 acabar, o uso do home office não irá 

retornar à posição anterior à crise. Empresas do Brasil e de todo o 
mundo que colocaram milhões de funcionários para trabalhar remo-
tamente estão percebendo as vantagens desse modelo. O principal 
ganho é que o processo produtivo segue em frente e a economia, 
também. Isso significa empregos preservados. Após a tempestade, 
parte dos funcionários que aderiram ao trabalho remoto seguirão 
atuando nesse modelo.   

Trabalho remoto pós COVID-19
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Negócios em Pauta

Feira Virtual de Artesanato
Um grupo de empreendedores criou a “Patchwork Arte 

e Design”, a primeira feira de artesanato virtual do pais. O 
evento funcionará dentro de uma plataforma de marketplace, 
e terá todas as atrações das grandes feiras presenciais como 
estandes para vendas, cursos de artesanato, palestras, expo-
sições de arte têxtil contemporânea e de bonecas de pano, 
além de reuniões online para novas parcerias. As inscrições 
para participar da feira como expositor do evento já estão 
abertas e podem ser feitas pelo site (www.patchworkarte-
edesign.com.br).    Leia a coluna completa na página 3
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News@TI

Seminário encerra movimento Empreendedorismo 
de Sobrevivência

@Durante todo o mês de junho, o Instituto Êxito de 
Empreendedorismo - instituição sem fins lucrativos, 

promoveu o movimento Empreendedorismo de Sobrevivên-
cia com objetivo de ajudar e orientar os empreendedores 
durante a crise causada pelo novo Coronavírus. O seu 
encerramento acontece no próximo domingo (28), às 10h, 
com um seminário online e gratuito, que vai reunir grandes 
nomes do empreendedorismo nacional. Para participar do 
evento é necessário entrar no site www.exitonacrise.com.
br, cadastrar o seu e-mail e seguir as instruções. No mesmo 
dia o seminário será reprisado na TV Thathi (canal 32.1 na 
TV aberta, canal 522 na NET, além do site www.thathi.com.
br), a partir das 14h.   Leia a coluna  completa na página 2
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A pandemia do novo 
Coronavírus acendeu um 
alarme mundial para uma 
crise econômica

No Brasil, já causou um im-
pacto negativo muito forte 

na vida das pessoas e na saúde 
financeira das empresas. Apesar 
das empresas já terem sido aju-
dadas por medidas provisórias 
lançadas pelo Governo Federal, 
a situação ainda é muito difícil 
para sustentar os negócios, 
sejam eles de pequenas, médias 
ou grandes empresas.

De acordo com um levan-
tamento do Sebrae, realizado 
em abril, 30% dos empresários 
buscaram empréstimos para 
que conseguissem manter suas 
empresas sem demitir ninguém e 
sem cortar grandes gastos. Entre-
tanto 59,2% tiveram o pedido ne-
gado e 29,5% ainda esperam por 
uma resposta. Para a contadora 
Lucélia Lecheta, Vice-presidente 
de Desenvolvimento Profissional 
do Conselho Federal de Con-
tabilidade (CFC), a orientação 
geral para todas as empresas, de 
qualquer porte e até mesmo para 
pessoas físicas neste momento, 
é revisitar todos os seus custos, 
todas as suas despesas e ver o que 
pode ser enxugado, o que pode 
ser melhorado. 

“É hora de se reinventar. Nes-
se momento difícil as pessoas 
pensam que precisa parar tudo 
até a hora que voltar, mas é 
bem nesse momento difícil que, 
pela necessidade, podemos 
gerar a oportunidade. É hora 
de repensar o que está sendo 
feito, principalmente custos e 
processos”, analisa. Também 

Como as empresas podem sobreviver 
sem se endividar na pandemia
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é o momento de 
cortar custos des-
necessários, até 
mesmo fazer cor-
tes que muitos não 
gostariam, mas que 
precisam ser feitos 
pela sobrevivência 
das empresas. 

“O Governo Fe-
deral tem trabalha-
do em várias fren-
tes, e uma delas foi 
postergar impos-
tos, de modo que 
a empresa tenha 
a possibilidade de 
ver o que ela pode 
adiar para ganhar 
um fôlego no seu 
fluxo de caixa. Costumamos 
dizer que nesse momento ‘sua 
majestade é o caixa’. É hora 
de aproveitar essas posterga-
ções sem acréscimo de juros”, 
comenta Lucélia. Outras faci-
lidades proporcionadas pelo 
Governo Federal foram as duas 
MPs que possibilitaram diver-
sas opções para o empregador, 
como antecipação de férias, 
teletrabalho, banco de horas, 
suspensão ou redução de jor-

Sabemos que tem muito banco 
recusando cadastro sabendo 
do risco em determinados ne-
gócios. Muitas empresas que 
têm uma boa ficha bancária ou 
bom relacionamento com as 
instituições não conseguem fi-
nanciamento agora porque seus 
ramos estão extremamente afe-
tados pela pandemia”, explica.

A contadora Lúcelia Lecheta 
deu um exemplo de caso real, 
de uma empresa localizada em 
um shopping em Curitiba, que 
ficou fechada de 22 de março 
até dia 25 de maio. Foram 
dois meses de fechamento 
total. “Como em um primeiro 
momento não se sabia o tem-
po que a empresa iria ficar 
fechada, foi possível aplicar a 
MP 927, dando ou antecipando 
as férias dos funcionários. Em 
outro determinado momento 
que se percebeu que a abertura 
não ocorreria em um período 
próximo, foi possível aplicar 
a suspensão do contrato de 
trabalho”, conta.

Quando o shopping reabriu e 
os funcionários puderam voltar, 
não foi aplicada mais a suspen-
são, mas sim a redução da jor-
nada, para que todos pudessem 
voltar, porém em jornadas me-
nores, até mesmo pelo horário 
reduzido do shopping. “Casos 
como esses têm funcionado 
bem. É necessário pensar junto, 
porque nem o contador e nem o 
empresários conseguem resol-
ver sozinhos. É um trabalho con-
junto, de perceber o que o cliente 
precisa, quais as expectativas, o 
que ele pode fazer e quais são 
as opções que ele tem”, afirma 
(Fonte e mais informações: 
www.apexagencia.com.br).

é hora de se 
reinventar. 
Nesse momento 
difícil as pessoas 
pensam que 
precisa parar 
tudo até a hora 
que voltar, 
mas é bem 
nesse momento 
difícil que, pela 
necessidade, 
podemos gerar a 
oportunidade.

nadas de trabalho. 

“É preciso uti-
lizar estas possi-
bilidades. As me-
didas podem ser 
utilizadas de forma 
conjunta, com um 
bom planejamen-
to. Porém, sempre 
com a ajuda de um 
profissional da con-
tabilidade porque 
ele é quem está 
mais atento a todas 
as informações e 
mais preparado 
para orientar as 
empresas”, afir-
ma. Outra possibi-

lidade oferecida pelo governo 
federal são as linhas de finan-
ciamento. Foi feito para a folha 
de pagamento, por meio da 
medida provisória 944 também 
a lei 13199 que permite financia-
mentos a juros bem baixos para 
pequenas e médias empresas.

“As empresas que têm um 
bom relacionamento com as 
instituições bancárias têm 
conseguido algumas liberações. 

Contadora Lucélia 
Lecheta, Vice-presidente 
de Desenvolvimento 
Profissional do CFC. 

quando setembro chegar
A volta às aulas em São Paulo 

será a partir de 8 de setembro, de 
forma gradual, primeiro com 35% 
dos alunos, depois com 70% e em 
seguida com 100%. As regras valem 
tanto para o ensino infantil quanto 
para ensino fundamental, médio e 
superior. O plano prevê um retorno 
em conjunto para todas as cidades, 
e considera que, na data estimada, o 
estado estará há 28 dias na fase ama-
rela de flexibilização da economia.
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