
O legado da pandemia 
para as empresas

Em meio a um 
incêndio, é normal 
que as pessoas só 
consigam enxergar 
fumaça. Com a 
pandemia, não tem 
sido diferente

Profundamente abala-
das, muitas empresas 
só tem conseguido se 

lamentar pelos planos inter-
rompidos e as vendas não 
realizadas. Mas, como con-
sultor, meu papel é sempre 
transformar adversidades 
em lições aprendidas e, 
principalmente, em oportu-
nidades. Sendo assim, não 
poderia deixar de listar al-
guns impactos positivos que 
a pandemia já está trazendo 
aos empresários brasileiros. 
Confira:
	 •	Otimização de pro-

cessos: Quando as coi-
sas saem dos eixos, é 
inevitável que as em-
presas analisem mais de 
perto os seus processos. 
Como a crença é a de 
que em time que está 
ganhando não se mexe, 
os gestores tendem a 
simplesmente não dar a 
atenção necessária aos 
processos quando tudo 
vai bem. Mas, ao menor 
sinal de perigo, é para 
eles que os gestores 
olham. É na crise que 
as empresas buscam por 
processos mais enxutos 
e focados na eficiência 
operacional. O desafio é 
manter isso depois, em 
tempos de bonança.

	 •	Otimização de recur-
sos: Aqui está a incrível 
arte de fazer mais com 
menos. Com menos di-
nheiro e, muitas vezes, 
menos mão de obra, 
as empresas precisam 
utilizar seus recursos de 
forma mais inteligente. 
Isso não quer dizer sim-
plesmente colocar um 
funcionário para fazer 
o trabalho de três sem 
nenhuma mudança de 
processo. 

  Otimizar recursos sig-
nifica eliminar possíveis 
desperdícios e extrair 
o potencial máximo de 
algo que possa estar 
subutilizado, como uma 
máquina ou mesmo 
pessoas em atribui-
ções aquém de suas 
potencialidades. Aqui 
também vale destacar 
a importância da auto-
matização, que tende a 
possibilitar uma melhor 
utilização dos recursos 
humanos. Não é à toa 
que o avanço da Indús-
tria 4.0 deve ser um dos 
maiores legados dessa 
crise.

	 •	Saúde e segurança 
ocupacional: A pan-
demia também eviden-
ciou muito fortemente 
a necessidade de boas 
práticas em saúde e 
segurança ocupacional. 
Com o alto risco de con-
tágio, muitas empresas 
precisaram fazer mu-

danças de layout, bus-
cando o distanciamento 
social. Como a Covid-19 
se tornou uma doença 
ocupacional, o risco de 
passivos trabalhistas 
é enorme. Portanto, 
as empresas que não 
se adequarem podem 
correr sérios riscos de 
ações no futuro. 

  Como não se vê uma 
solução para o problema 
no curto ou médio prazo, 
a área de saúde do traba-
lho deve se tornar uma 
preocupação constante, 
deixando uma herança 
bastante positiva em 
especial para as empre-
sas que teimavam em 
negligenciar a saúde de 
seus colaboradores.

	 •	Inovação: Essa tem 
sido uma das lições 
mais preciosas. Empre-
sas dos mais diversos 
tamanhos e setores 
já entenderam que as 
crises são darwinistas e 
que os que sobrevivem 
não são os maiores ou 
mais fortes, mas sim os 
que melhor se adaptam. 
As que já estão mais 
familiarizadas com os 
conceitos de inovação 
sabem da importância 
de desenvolver resiliên-
cia e cultura adaptativa. 

  Não por acaso, são essas 
as que tem criado mais 
oportunidades na crise. 
Transformação digital 
se tornou uma meta para 
todos e deve conquistar 
cada vez mais adeptos 
no presente e no futuro.

	 •	Gestão de crise: Aque-
la velha crença de que 
tudo acontece na casa 
do vizinho, mas jamais 
na minha, também caiu 
por terra. A pandemia é 
democrática e tem atin-
gido a todos, em maior 
ou menor grau. Sendo 
assim, os mais preca-
vidos estão se saindo 
melhor. Empresas que 
se preparam para in-
tempéries, buscando 
sempre alternativas 
para minimizar impac-
tos, tendem a tomar as 
decisões mais acertadas 
em momentos de crise. 

Ter um bom gerenciamen-
to de crises é o mesmo que 
ter um bom plano de seguro. 
Nada impede que você seja 
atingido ou tenha seu bem 
danificado, mas quando isso 
acontece, você está muito 
mais amparado.

E você, o que tem apren-
dido com essa pandemia? 
Independentemente de 
quais sejam as suas lições - 
por mais duras e amargas - é 
que elas não sejam em vão. 

Aqueles que não apren-
dem com o sofrimento nada 
mais fazem do que perder 
tempo. As crises servem 
para impulsionar os fortes 
e eliminar os fracos. De que 
lado você quer estar?

(*) - É sócio-fundador da Palas e um 
dos únicos brasileiros a participar 
ativamente da formatação da ISO 

56.002, de gestão da inovação 
(www.gestaopalas.com.br).

Alexandre Pierro (*)
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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: MATHEUS HENRIQUE DA SILVA, estado civil solteiro, profissão fiscal, 
nascido em Guarulhos - SP, no dia (01/07/1996), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de Durval Soares da Silva e de Maria Rosa de Jesus Silva. A preten-
dente: ESTHER MARQUES LESNOCK, estado civil solteira, profissão recursos humanos, 
nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (27/03/1998), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Ricardo Lesnock e de Carmelinda Marques Lesnock.

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

Não se tem ainda uma noção de quando a pandemia do novo 
Coronavírus vai terminar, mas já pode-se afirmar que o cresci-
mento do trabalho remoto será um dos principais legados para as 
empresas de todos portes e segmentos do Brasil. Gestores que 
até então nunca haviam se identificado com o modelo, viram-
se obrigados e instaurá-lo e, acima de tudo, fazê-lo funcionar. 

Manuele Peglow (*), gestora de marketing da Vendrame 
Consultores, fez uma análise geral do mercado e listou abaixo 
outras sete mudanças significativas e que podem alterar para 
sempre a forma como se trabalhava pré-pandemia. Confira!
 1) Relacionamento com o Cliente - Além das ferramen-

tas online para facilitar, aproximar e diminuir custos, as 
empresas tiveram que conhecer ainda mais seus clientes, 
encontrar novas formas de valorizá-los remotamente, 
buscando nutrir as relações ao invés de só contatá-los 
por qualquer necessidade.

 2) Capital Humano - Se há anos os profissionais de re-
cursos humanos trabalhavam para a valorização dos 
colaboradores dentro das organizações, agora mais do 
que nunca essa área precisou rever processos e condutas 
para contribuir com as expectativas tanto da empresa, 
quanto dos profissionais.

 3) Planejamento Estratégico - Negócios que nunca 
pensaram em planejamento estratégico, enxergaram a 
necessidade de se familiarizar com o assunto. Mesmo 
sendo parte inicial e fundamental para qualquer empre-
endimento, culturalmente no Brasil (devido quantidade 
de empresas familiares e pequenas) não há tanto conhe-
cimento sobre o assunto e aplicação.

 4) Avaliação 360º - Trata-se de um momento que exige uma 
reavaliação completa de todo o negócio, o que se aplica não 
somente para os micros e pequenos, mas como também para 
as grandes empresas. Não só para profissionais operacionais, 
mas principalmente para os líderes, pois o resultado de uma 
equipe é reflexo da condução desses gestores.

 5) Posicionamento de Marca - Algo também que parecia ser 
muito distante apenas para grandes empresas, tornou-se 
assunto em pauta. O quão palavras e ações não avaliadas 

Milton Jaworski (*)

Muitas empresas que 
aparentam estar em 
crise carecem ape-

nas de organização e pla-
nejamento estratégico para 
superar essa fase e voltar a 
viver etapas mais tranquilas. 
Medidas simples podem 
resultar no bom resultado 
empresarial, independente 
do quadro econômico. 

Entretanto, nem todo 
empresário está apto a 
identificar as oportuni-
dades e riscos envolvidos 
seu negócio. Em geral, as 
consultorias financeiras 
são fundamentais nesse 
processo, identificando 
melhorias e contribuindo 
para adequar o planejamen-
to estratégico. Veja quatro 
pontos importantes deste 
processo: 
 1) Seja ágil e efetivo - 

Agilidade no processo 
produtivo, em geral, 
resulta em mais pro-
dutividade. Ou seja, 
sua capacidade produ-
tiva estará otimizada 
conforme a demanda, 
reduzindo custos e 
garantindo um bom 
atendimento ao consu-
midor. As experiências 
de compra – cum-
primento de prazos, 
qualidade do produto 

As crises trazem também as oportunidades.
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O crescimento do trabalho remoto será um 
dos principais legados.
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Como organizar a sua empresa em 
cenário econômico desfavorável?

Um dos grandes mantras de empreendedores ao redor do mundo é de que as crises trazem também as 
oportunidades. A frase pode soar otimista, mas carrega verdade

levar a integração e a 
otimização dos seto-
res, visando a melhoria 
da performance como 
um todo, mesmo em 
momentos difíceis.

 4) Implante estraté-
gias de crescimento 
- O planejamento es-
tratégico vai indicar as 
estratégias de cresci-
mento da empresa. Um 
momento de crise, por 
exemplo, gera oportu-
nidades para setores 
que, na contramão da 
maioria, aumentam os 
seus resultados. Sua 
empresa pode ingres-
sar nesse mercado es-
pecífico? Em período 
de curto, médio e longo 
prazos, quais serão os 
investimentos feitos 
a fim de garantir uma 
empresa saudável? 

Respostas para essas ques-
tões são, por vezes, difíceis 
para os empresários, visto 
que estão no dia a dia da 
empresa. Por esse motivo, 
o frescor de uma consultoria 
pode auxiliar a identificar 
essas oportunidades e os 
riscos existentes.

(*) - Formado em Administração de 
Empresas pela Universidade Federal 

do Paraná, há mais de 30 anos fundou 
a Jaworski Consultoria Empresarial 
(www.jaworskiconsultoria.com.br). 

e do pós-atendimento 
– determinam a pos-
sibilidade de fidelizar 
um cliente ou não. Ou 
seja, essa efetividade 
precisa ser frequente, 
mas ganha ainda mais 
importância em mo-
mentos de crise.

 2) Crie diferenciais - 
Como fazer com que o 
consumidor lembre de 
sua empresa? Um pro-
duto diferente, aten-
dimento cuidadoso, 
novidades lançadas, 
forma de comunicação, 
entre outros aspectos 
podem significar o dife-
rencial da sua empresa 
em um mercado com-
petitivo, levando-o a 
gerar uma relação com 

a marca ou produto. 
Esse diferencial ex-
clusivo é determinante 
para tomar decisões de 
planejamento estraté-
gico.

 3) Use as ferramentas 
adequadas - Sua em-
presa conta com um 
sistema de gestão? 
Implantou um CRM? 
Tem as informações 
dos clientes, facilitan-
do o atendimento de 
consumidores? Para 
cada uma dessas per-
guntas – e para cada 
área –, existem fer-
ramentas específicas 
que devem ser usadas 
pelos departamentos. 
Um planejamento es-
tratégico eficaz vai 

Sete transformações causadas pela 
pandemia dentro das empresas

impactam os negócios X estrutura de comunicação que 
levam ao crescimento.

 6) Reavaliação de custos e reais necessidades - O perfil 
de consumo tem mudado também para as empresas, que ao 
reavaliarem custos e necessidades da nova rotina, muitas 
identificaram gastos desnecessários e possíveis reduções 
de custos a longo prazo, inclusive pelo home office.  

 7) O Velho Novo Digital - Já estamos em meio a transfor-
mação digital há mais de dez anos, mas muitos negócios 
ainda procrastinavam ou nadavam contra a maré. Não se 
trata apenas de estar online, mas ser online. Empresas 
que tinham projetos a longo prazo de: criação de sites, 
canais em redes sociais, implantação de softwares (ERP, 
CRM, CLOUD) e folha de pagamento online, bots de IA, 
tiveram que se adequar da noite para o dia com projetos 
de entregas rápidas. 

(*) - Pedagoga, com especialização em Gestão de Negócios e Marketing 
Digital, é Business Partner da Vendrame Consultores, onde faz a gestão do 
planejamento estratégico, marketing e desenvolvimento dos profissionais.

Raul Canal (*)

“Nada mais será como antes no quartel 
de Abrantes”. 

O calendário gregoriano, de origem 
europeia, mas utilizado oficialmente pela 
maioria dos países na atualidade, foi pro-
mulgado pelo Papa Gregório XIII em 24 
de fevereiro de 1582 e divide a história da 
humanidade em Antes de Cristo e Depois 
de Cristo (A.C. e D.C.). 

Podemos profetizar que o comportamento 
humano também poderá ser dividido pelas 
mesmas siglas A.C. e D.C., que significarão 
“antes da Covid-19” e “depois da Covid-19”. 

Com efeito, muitos hábitos – de consu-
mo, de tratamento, de relacionamentos 
interpessoais, de viagens, de trabalho, de 
educação, de entretenimento e tantos ou-
tros de origem comportamental – sofrerão 
mudanças drásticas e irretrocessíveis após 
a Covid-19 e suas possíveis primas imundas 
(Covid-20, 21, 22...) que, certamente, ainda 
perturbarão a nossa existência e nossa 
fugaz passagem por essa aventura terrena.

As liberdades, garantias e direitos indivi-

duais serão relativizados, notadamente, no 
que se refere à geolocalização das pessoas em 
tempo real. O “Big Brother” de Huxley será 
definitivamente implantado. As pessoas e as 
empresas terão de se reinventar para sobre-
viver, viver e conviver no novo normal que 
se instalará em nosso mundo.Praticamente 
todos os setores da economia serão afetados. 

Talvez o de turismo, sobretudo no que 
concerne à lazer, hotelaria e gastronomia, 
venha a ser o mais prejudicado, fechando 
milhões de postos de trabalho e sepultando 
dezenas de milhares de CNPJs. 

As empresas, especialmente as de transfor-
mação, abandonarão os modelos ‘just in time’ 
para o modelo ‘just in case’. As fortes depen-
dências de mercados internacionais serão 
repensadas.  Os Estados Unidos voltarão a 
ter chão de fábrica para depender menos 
da China e de outros tigres orientais. Há 
uma forte tendência para uma ‘ocidenta-
lização’ de nossas parcerias e adoção de 
um pensamento político nacionalista e 
protecionista. O mercado segurador deverá 
passar por uma drástica transformação. 

Os esforços hercúleos e corporativos 

para ‘preservar a longevidade sustentável 
dos modelos tradicionais e conservadores’ 
não serão suficientes ante a força trans-
formadora do mercado que exigirá novas 
práticas e novos conceitos. 

Nada provoca mais transformações nos 
mercados e nas pessoas do que uma guerra 
ou uma pandemia. Após tais eventos desas-
trosos e catastróficos, as pessoas tendem 
a uma economia solidária e reconstrutiva. 
Nessa senda de mudanças, os seguros do 
tipo ‘peer to peer’, ‘pay per use’, ‘clubes 
de P&I’ e mutualistas deverão se sobrepor 
às matrizes e matizes atuais do mercado 
segurador como um todo.

Os modelos solidários e participativos, 
como o cooperativismo, o associativismo e 
o mutualismo deverão se robustecer e se 
consolidar no mercado brasileiro.

Bem-vindos, novos humanos, ao novo 
mundo que se desenha.

 
(*) - Advogado, especialista em Direito Médico, 

Securitário e da Saúde, escritor e apresentador de 
TV, é presidente da Sociedade Brasileira de Direito 

Médico e Bioética (Anadem).

A economia solidária pós-Covid-19
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