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Sintomas e tratamento 
para a retomada 

dos negócios

A Covid-19 impôs 
um grande desafio a 
todas as empresas do 
mundo

A urgência de adaptar 
operações, fluxos e 
processos, ao mesmo 

tempo em que o trabalho não 
pode parar, já que elas preci-
sam produzir e a população 
segue consumindo produtos 
e serviços. No Brasil, a maio-
ria das organizações agiu 
rapidamente para resguardar 
seus colaboradores e agora 
precisa movimentar-se para 
mitigar riscos e preservar seus 
negócios. 

O fato é que, respeitando to-
das as orientações nacionais e 
internacionais relacionadas à 
saúde das pessoas, as grandes 
empresas já estão discutindo 
em seus comitês executivos 
o cenário pós-pandemia. E, 
passado o primeiro momento 
em que todos foram pegos de 
surpresa, agora já é possível 
obter os diagnósticos neces-
sários para definir o futuro 
dos negócios. 

As iniciativas empresariais 
brasileiras em andamento 
estão tentando proteger flu-
xos de caixa, reduzir custos, 
promover o trabalho remoto, 
transformar os modelos de 
negócios para serviços digitais 
e buscar alternativas de supri-
mentos e de operação. Con-
tudo, apesar dessas medidas 
e de ainda estarmos imersos 
nessa situação, é preciso um 
esforço adicional para viabi-
lizar a retomada, otimizando 
os recursos disponíveis no 
momento. E a intensidade 
desse esforço dependerá 
dos sintomas observados no 
segmento no qual a empresa 
atual. 

Diante do cenário atual, 
podemos observar que exis-
tem quatro grandes grupos 
de “pacientes”, que concen-
tram diferentes segmentos 
de atuação, na forma que 
estão sendo impactados 
pela Covid-19. O primeiro 
padrão é o de crescimento, o 
qual reúne as empresas que, 
além de “assintomáticas”, 
estão sendo favorecidas pelo 
comportamento do consu-
midor durante a crise. São 
representadas pelos setores 
de varejo e farma on-line, 
químicos e petroquímicos, 
educação digital, alimentos 
e bebidas, telemedicina e 
medicina preventiva, delivery 
e streaming de mídia. 

No grupo de retorno ao nor-
mal, estão aquelas empresas/
indústrias essenciais, mas que 
estão sofrendo os impactos 
do distanciamento social. En-
tretanto, são casos de “baixa 
complexidade” e que devem 
recuperar-se mais rapidamen-

te. Englobam os segmentos de 
serviços financeiros, bens de 
consumo cíclico, transportes 
rodoviário e urbano, tecnolo-
gia e telecomunicações, saúde 
e ciências da vida, agricultura, 
gestão de ativos e utilidades 
públicas. 

O terceiro padrão é o de 
retomada que demandará 
transformações, o que signi-
fica que as companhias desse 
grupo terão um caminho mais 
longo para atender aos novos 
padrões comportamentais 
dos consumidores para que 
possam emergir. Sua “recupe-
ração” é mais longa, delicada, 
mas possível. Isso significa 
que ter uma reserva de capital 
para resistir e se transformar 
será fundamental. No grupo, 
estão os setores de turismo e 
lazer, automotivo, óleo, gás e 
etanol, bens de consumo não 
cíclico, imobiliárias e constru-
toras e mineração e metais. 

Por último, temos o “gru-
po de risco”, com os casos 
de alta complexidade. São 
as empresas/indústrias do 
padrão reiniciar, ou seja, a 
demanda por seus produtos/
serviços pode diminuir per-
manentemente e gerar uma 
recessão prolongada, que 
exigirá uma transformação 
digital. São eles alguns seg-
mentos de varejo, aeroportos, 
hotéis, mercados industriais, 
governo, esportes e mídia, os 
quais realmente terão mais 
dificuldades para enfrentar 
todo este cenário. 

Para sair desta crise, ainda 
não existe um remédio ou 
vacina, o que demandará 
das empresas a execução de 
frentes integradas. Mas, sem 
dúvida, a pandemia tem evi-
denciado a urgência de todas 
as organizações em acelerar 
a digitalização, com projetos 
de robotização, automação e 
inteligência artificial ganhan-
do prioridade. Além disso, o 
momento de pós-pandemia 
demandará a reconfiguração 
do negócio a partir de uma 
relação mais centralizada 
nos clientes e nas suas expe-
riências. 

O foco das empresas estará 
agora, e cada vez mais, em 
questões de inovação, trans-
formação digital e atração de 
investimentos. Nesse sentido, 
espera-se que as operações e 
os negócios também evoluam 
para modelos mais ágeis, rele-
vantes e disruptivos, capazes 
de se beneficiar de análises 
preditivas e de dados e da 
personalização de serviços. 
Tal reposicionamento será 
estratégico para identificar 
oportunidades e gerar negó-
cios. Afinal de contas, preve-
nir é melhor do que remediar. 

(*) - É sócio-líder de Clientes e 
Mercados da KPMG no Brasil 

e América do Sul. 

André Coutinho (*)

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

3106-4171
netjen@netjen.com.br

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 

Jornal Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: ROBSON RUIVO BARREIRO, profissão: moto boy, estado civil: divorciado, na-
turalidade: nesta Capital, Cambuci, SP, data-nascimento: 08/09/1992, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Milton de Souza Barreiro e de Raquel Ruivo Barreiro. 
A pretendente: BRUNA SERVIGNE, profissão: securitária, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Santo Amaro, SP, data-nascimento: 04/07/1992, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Ademir Carlos Servigne e de Eurides Faxina Servigne.

Um dos destinos prefe-
ridos de empresários 
e investidores têm 

sido os Estados Unidos, con-
siderado ainda por muitos 
uma terra de oportunidades. 
No entanto, as coisas não se 
limitam apenas aos negócios, 
mas a todo um reposiciona-
mento de vida e cultura.

O empresário brasileiro 
Richard Harary é considerado 
o rei dos enxovais de bebê 
nos Estados Unidos. CEO 
da Macrobaby, maior loja do 
ramo naquele país, ele relata 
que tem ajudado empreen-
dedores brasileiros a realizar 
o sonho do próprio negócio 
em Orlando: “Tenho sido 
procurado diariamente por 
dezenas de empreendedores 
brasileiros através das redes 
sociais para saber o caminho 
das pedras para ingressar no 
mundo dos negócios nos EUA. 
É impressionante a quantida-
de de mensagens que recebo 
através do Instagram de 
pessoas que estão em busca 
de investir nos EUA mas não 
sabem por onde começar em 
relação a muitas coisas. Afinal, 
é uma grande mudança em 
todos os sentidos”.

Além de estar a poucos 
quilômetros de belas praias 

Empresário brasileiro Richard Harary, ‘rei dos enxovais de bebê’.
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O estudo “Novos hábitos digitais em tempos de Covid-19”, 
realizado com mil pessoas, pela Sociedade Brasileira de Varejo 
e Consumo (SBVC), mostrou que os brasileiros aumentaram 
suas compras on-line e devem continuar com esses costumes de 
aquisição no pós-pandemia. De acordo com os dados divulgados, 
61% dos clientes que compram por meio digitais, fazem isso 
por causa do isolamento social. Segundo a mesma fonte, 79% 
do consumo tem em vista alimentos e bebidas.

A indústria varejista tem crescido muito nos últimos tempos e a 
crise causada pelo novo Coronavírus tem fortalecido isso. A pesquisa 
feita pela SBVC afirma que o consumidor brasileiro está mudando o 
comportamento de consumo e essa pandemia tem feito as pessoas 
quererem comprar mais por sites e aplicativos. Aliás, 70% dos en-
trevistados disseram que pretendem continuar adquirindo produtos 
on-line depois que essa situação passar. Mas será que isso tem sido 
de forma consciente a ponto de as pessoas mudarem suas rotinas e 
desejarem um mundo mais sustentável a partir de agora?

Para o especialista em sustentabilidade e professor da ESPM, 
Marcus Nakagawa (*), esse período tem servido para a popula-
ção rever seus hábitos, principalmente, no que diz respeito ao 
consumo sustentável.  “As pessoas estão ampliando um pouco 
mais a percepção dos seus gastos e da relação com os resíduos. A 
realização de compras passou a ser mais responsável, visto que, 
agora é um momento de crise, de economizar para o que está por 
vir. Além disso, todos estão vendo o quanto de lixo “jogam fora” 
e o quanto adquirem coisas que talvez nem precisam”, explica.

De acordo com um estudo da McKinsey & Company cerca de 
60% da população brasileira está fazendo mudanças no estilo de 
vida para reduzir o impacto no meio ambiente como a prática 
diária relacionada à realização de compras mais responsáveis, com 
a devida compreensão dos impactos ambientais e sociais. Não só 
as pessoas, mas as empresas também estão querendo incorporar 

A pandemia tem feito as pessoas quererem comprar mais por 
sites e aplicativos.
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Empresário dá consultoria a brasileiros 
que querem empreender em Orlando 

Com a crise econômica e política que o Brasil tem vivido nos últimos anos, muitos acabam optando por 
deixar o país em busca de oportunidades no exterior, em países com maior tradição empreendedora

manutenção de empresas é 
complexo e envolve tantos 
órgãos e regulações que 
pessoas mal intencionadas 
abusam da boa fé do em-
preendedor para aplicar 
golpes e ganhar dinheiro 
fácil. Falsos auditores, en-
vío de boletos de entidades 
fantasmas, oferta de serviços 
inexistentes são os princi-
pais perigos e golpes que 
empreendedores brasileiros 
têm sofrido aqui. 

Para ajudar estas pesso-
as a evitar cair em golpes, 
Richard responde pessoal-
mente a cada um dos em-
preendedores que o procura. 
Além disso, oferece uma 
consultoria personalizada 
a investidores que querem 
levar a sério abrir um negó-
cio de sucesso na América: 
“o meu maior desejo é que 
todos que assim quiserem, 
que estão dispostos a tra-
balhar duro e suar a camisa 
pela realização de um sonho, 
possam ter condições de 
florescer aqui em Orlando. 
Tenho oferecido toda a mi-
nha experiência à serviço 
disto e os resultados têm sido 
muito positivos”. Saiba mais 
em:(https://www.instagram.
com/richardharary/).

e das similaridades do 
clima, muito mais quente 
e úmido que boa parte do 
território norte-americano 
e a forte presença de uma 
comunidade latina, Orlan-
do é uma cidade amigável 
ao empreendedorismo e 
fica ao alcance de grandes 
centros urbanos e infraes-
trutura de transportes e 
serviços: “na minha opinião 
é uma cidade que oferece 
grandes oportunidades não 
apenas para investir como 
para viver. 

Além disso, quando se 
gera empregos em solo 
americano ou se faz investi-

mentos superiores a 500 mil 
dólares, é possível aplicar 
para o visto de empreen-
dedor que é a autorização 
para viver e trabalhar em 
solo americano. Richard, 
no entanto, alerta que nem 
tudo são flores quando se 
trata de abrir um novo ne-
gócio nos EUA: “não param 
de chegar depoimentos de 
pessoas que infelizmen-
te foram enganadas por 
oportunistas e tiveram o 
sonho do próprio negócio 
destruído”, afirma.

Apesar de ser mais desbu-
rocratizado que no Brasil, 
o processo para abertura e 

Os novos hábitos de consumo 
durante e pós-Covid-19

a sustentabilidade dentro da proposta de valor de seus negócios. 
Isso porque os indivíduos estão cada vez mais engajados sobre 
os propósitos das marcas e querem se identificar com ações que 
visem o meio ambiente e sociedade como um todo.

Nesse sentido, Marcus também acredita que, para alcançarmos 
esses novos hábitos, é preciso investir em itens que envolvam menos 
recursos naturais em sua produção e que facilitem o reaproveita-
mento e a reciclagem. Sem esquecer-se de optar por elementos que 
tenham uma “vida mais longa”, como no caso das empresas que 
têm se dedicado a produzir máscaras reutilizáveis nessa época de 
pandemia. “Essas são apenas algumas ações para quem deseja entrar 
nessa jornada mais sustentável durante e pós-Covid-19”, conclui.

(*) - É professor da ESPM; coordenador do Centro de Desenvolvimento 
Socioambiental; idealizador e conselheiro da Abraps; e palestrante sobre 

sustentabilidade, empreendedorismo e estilo de vida (www.marcusnakagawa.com).

O pretendente: JOSÉ MESSIAS DE MATOS GOES, de nacionalidade brasileira, segu-
rança patrimonial, divorciado, nascido em Santaluz, BA, no dia (26/01/1964), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Batista Goes e de Raimunda Araújo de 
Matos. A pretendente: ROSINEIDE LIMA SANTOS, de nacionalidade brasileira, costureira, 
solteira, nascida em Tucano, BA, no dia (02/07/1968), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Raimundo Martins dos Santos e de Caetana Ferreira Lima.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

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 

Jornal Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial

O pretendente: WEBBER ANDRADE DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
entregador, nascido no nesta Capital, Penha de França - SP, dia (20/03/1996), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Roberto Soares dos Santos e 
de Claudia Maria Soares dos Santos. A pretendente: FERNANDA GOMES DA SILVA,  
estado civil solteira, profissão auxiliar de loja, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(30/06/1998), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Edvaldo 
Gomes da Silva e de Jacineide Gomes da Silva.

O pretendente: FABRÍCIO CARDOSO ISAIAS, estado civil divorciado, profissão técnico de 
telecomunicações, nascido em Suzano - SP, no dia (18/01/1991), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Neusa Cardoso Isaias e de João Isaias. A pre-
tendente: ADRIANA GRIGORIO DA SILVA, estado ·civil solteira, profissão recepcionista, 
nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (20/01/1988), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Belmiro Grigorio da Silva.

O pretendente: SEVERINO MARQUES DA SILVA, estado civil viúvo, profissão autôno-
mo, nascido em Bom Conselho - PE, no dia (10/11/1969), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Luiz Pedro Marques e de Neci Severino Leite. A pre-
tendente: GEANE DOS SANTOS LEITE, estado civil solteira, profissão diarista, nascida 
em Esplanada - BA (Registrada no Distrito de Palame), no dia (16/03/1976), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Orlando de Souza Leite e de 
Domingas Florinda dos Santos.

O pretendente: LENILSON DE JESUS SANTOS, estado civil solteiro, profissão porteiro, 
nascido em Wenceslau Guimarães - BA, no dia (21/06/1986), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Bispo dos Santos e de Joana de 
Jesus. A pretendente: VANILZA OLIVEIRA DE ARAÚJO, estado civil solteira, profissão 
manicure, nascida em Teolândia - BA, no dia (17/12/1990), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Valmir Mendes de Araújo e de Maria de Lourdes 
Coelho de Oliveira.

O pretendente: CLEYTON ONOFRE DE FARIAS, estado civil solteiro, profissão autô-
nomo, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (11/06/1986), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Martha Raquel Onofre de Farias. 
A pretendente: CINTIA ROSANA FISNACK, estado civil solteira, profissão autônoma, 
nascida em Ferraz de Vasconcelos - SP, no dia (26/09/1981), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Silvio Fisnack e de Maria Aparecida de Souza Fisnack.

O pretendente: VITOR VEIGA DE OLIVEIRA LEITE, estado civil solteiro, profissão autô-
nomo, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (20/07/1997), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Divanil de Oliveira Leite e de Ana Lucia Veiga 
Leite. A pretendente: SARAH VIVIANE ROBERTO DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profissão estudante, nascida em Guarulhos - SP (Registrada neste Subdistrito, Cangaíba), 
no dia (11/04/2000), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Erotildes Antonio dos Santos e de Daniela Cristiane Roberto.

O pretendente: ISMAEL GERMANO DE PAULA, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido nesta Capital, Itaim Paulista - SP, no dia (17/08/1996), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Israel Pereira de Paula e de Simone de Souza 
Germano. A pretendente: FERNANDA CASTILHO DE AQUINO, estado civil solteira, 
profissão vendedora, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (14/12/2001), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Domingos Santos de Aquino e 
de Eponina Castilho de Aquino.

O pretendente: CAINÃ DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão balconista, nascido 
nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (19/06/1997), residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, filho de Rosa Maria de Almeida. A pretendente: RAQUEL GOMES 
SANTOS, estado civil solteira, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (20/12/1989), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Ivan Souza Santos e 
de Francisca Gomes de Oliveira Santos.

O pretendente: CHARLES BRUNO DA SILVA MOURA, estado civil divorciado, profissão 
mensageiro, nascido em Arapiraca - AL, no dia (11/12/1994), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Severino Amaro de Moura e de Genilda 
Cicera da Silva. A pretendente: MICHELE EVANGELISTA DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profissão auxiliar de enfermagem, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(07/09/1984), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Eduardo 
Evangelista dos Santos e de Maria Tereza dos Santos.

O pretendente: WILLIAM PEDROSO COELHO, estado civil divorciado, profissão autô-
nomo, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (09/08/1979), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Haydee Pedroso Coelho. A pretendente: NA-
THALIA PAULINO MARQUES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão secretária, 
nascida nesta Capital, Mooca - SP, no dia (30/08/1994), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Wander Marinho dos Santos e de Valeria Paulino 
Marques.
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 
Jornal Empresas & Negócios
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