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Com diversos modelos e tamanhos disponíveis no mercado, além de 
preços para variadas classes sociais, o barco está ganhando mais espaço 
no Brasil. Em tempos de pandemia, é considerado um lazer seguro e pri-
vativo. Atualmente, segundo dados da Acobar (Associação Brasileira dos 
Construtores de Barcos e Seus Implementos), o país conta com uma frota 
em torno de 700 mil barcos. Clima apropriado para navegação, mais de 
8,5 mil km de costa e 60 mil km de vias navegáveis interiores, como lagos 
e rios, além do crescimento da infraestrutura de marinas e iates clubes 
contribuem para o desenvolvimento náutico.  

Vai comprar o primeiro barco? 

Segundo dados do IBGE, cerca de 60 milhões de crianças e adoles-
centes estão longe das escolas desde o início da pandemia, que exige 
distanciamento social. Pelo fato de estarem em casa há mais de cem 
dias, os conflitos podem surgir na convivência familiar, entre crianças, 
adolescentes e adultos. Nesse contexto, como lidar com os conflitos 
dentro de casa? Segundo o especialista, Diego Oliveira de Lima, di-
retor do Marista Escola Social Irmão Acácio, em Londrina, primeiro é 
fundamental compreender o universo das dúvidas e incertezas de cada 
etapa da vida, principalmente nesse momento em que estamos.  

Como mediar conflitos em casa
Dentro deste novo cenário, as marcas precisam se reencontrar com 

seus clientes, se reconectar, com a cadência apropriada e o equilíbrio 
entre mensagens comerciais e de marca. Para ajudar, a Adsmovil, 
com base em relatórios da Ad Colony, elaborou um guia especial, 
onde reuniu os principais conceitos de publicidade com sugestões de 
ações específicas. O material apresenta aspectos importantes que os 
anunciantes devem levar em consideração ao criar uma estratégia de 
comunicação para o período de pandemia.  

Manter as conexões com os clientes

Freepik

Negócios em Pauta

Rastreando a Bagagem 
Ficar sem saber aonde exatamente está a mala não é 

mais uma questão para clientes que voam com a Azul. A 
companhia criou uma ferramenta de rastreio de bagagem 
que monitora o caminho das malas desde o despacho no 
check-in até a entrega no destino final. Em Cuiabá, onde 
os testes foram feitos, os índices de extravio de bagagem 
vem diminuindo a cada dia nos voos da empresa. Com o 
“traking code”, a mala é rastreada a cada manuseio. Por 
meio do aplicativo da Azul, o cliente recebe notificações 
sobre as diferentes etapas de movimentação de sua ba-
gagem.    Leia a coluna completa na página 3

panrotas.com/reprodução

News@TI

“Money Heart Sales Code”

@A idealizadora do método “Empreender com Afeto”, 
onde o empreendedor aprende a magia de conciliar 

vida pessoal e profissional e, ainda, consegue sucesso em 
ambas as áreas, Ana Lebear, vai disponibilizar gratuitamente 
o conteúdo exclusivo de um outro programa... “Money Heart
Sales Code”, um método completo para vender mais e melhor 
e atrelar o coração do empresário às vendas, para ter mais
resultado, com menos esforço. Neste curso, Ana apresenta
métricas de venda online para que se tornem constantes e
mostra que é possível ter esse fluxo de vendas gerando uma
renda contínua na sua empresa, sem ter que forçar o processo 
de compra. Disponível até dia 10 deste mês, a inscrição para
o conteúdo gratuito, pode ser feita através deste link: https://
analebear.com/workshop/mhsc/cadastro/ Leia a coluna 
 completa na página 2

AI/Grupo BITTENCOURT

O Coronavírus mudou 
completamente a nossa 
vida e após três meses 
de rotina alterada, a 
pandemia já trouxe 
alguns ensinamentos para 
empresas e a sociedade 
como todo

Mas aqui falando do nosso 
universo de tecnologia, o 

que aprendemos? Um meme que 
circula nas redes sociais e apli-
cativos de conversa exemplifica 
o momento atual.

Ele diz que não foi o CEO, CIO 
e/ou CDO que acelerou a tão 
falada transformação digital, e 
sim, a Covid-19. Para o mercado 
corporativo, a possibilidade de 
ganho mais visível, até agora, é 
o home office, por outro lado, o
isolamento também abriu espaço 
para outras tendências de Tec-
nologia, e aqui listo três:

1DevOpSec - No momento 
atual, quem se adaptou mais 
rápido, conseguiu minimizar 
os impactos da crise. Com isso, 
daqui para frente, um movimento 
que deve ganhar força é adoção 
da DevOpSec. Quando falamos 
do ciclo de desenvolvimento de 
software, a interação humana 
deixa espaço para falhas -- por 
isso, o feedback rápido e seguro 
é a chave para adaptação exigida. 

Com DevOpSec, a união das 
práticas de Desenvolvimento, 
Operação e Segurança com au-
tomatização, as validações são 
contínuas a cada alteração. O 
código é compilado, os requisitos 
de segurança são checados e as 

Três tendências de Tecnologia 
para o mundo pós-pandemia

Fr
ee

pi
k

regras funcionais validadas. Uma 
vez que está tudo conferido, a 
produção é atualizada com uma 
nova versão e no final do proces-
so o cliente é avisado que uma 
atualização está disponível para 
ele utilizar. 

A metodologia é uma alterna-
tiva para dar a velocidade que o 
mundo digital pede, sem abrir 
mão das credenciais de segu-
rança e qualidade. E por que 
esse conceito tende a ganhar 
mais espaço no pós-pandemia? 
Simples. Ter processos rápidos 
permite encontrar soluções rá-
pidas e aumentar a velocidade 
do ciclo de feedback. 

2Dados e algoritmos - O 
mercado fala de inteligência de 
dados há um bom tempo, mas a 
análise efetiva de grandes volu-
mes de informações só passou 
a ser possível "recentemente", 
com a criação de tecnologias 
mais modernas e uma internet 
mais rápida. Fazendo uma ana-
logia simples, comparar fotos 
de gato com cachorro está mais 

Todo mundo sabe que no Bra-
sil, sem a documentação correta, 
simplesmente não é possível 
contratar um novo colaborador. 
Como atestar que o comprovante 
de residência é valido se o País 
tem uma base com mais de 300 
milhões de endereços? Se em 
cada região ele tem um padrão 
diferente? Algoritmos! 

3Colaboração - O con-
ceito de comunidade também 
crescerá após a crise. Já é um 
consenso que tecnologia não se 
faz sozinho e que trabalhar em 
rede é uma maneira eficaz de 
acelerar a inovação. E neste con-
texto, abrir mão da propriedade 
intelectual em prol da comuni-
dade desenvolvedora, o chamado 
software open source ou código 
aberto, deve despontar. 

Permitir que qualquer de-
senvolvedor teste evolua o seu 
software ainda é uma barreira a 
ser vencida por muitas empresas, 
mas um movimento forte avança 
e tem entre os adeptos gigantes 
como Netflix e Facebok. 

O "novo normal" já está entre 
nós e a tecnologia terá um papel 
fundamental no mundo que esta-
mos criando a partir desta crise. 

Sairemos desse momento 
mais digitais do que nunca e 
isso exigirá dos profissionais 
e empresas de TI pensar em 
soluções rápidas -- seja usando 
DevOpSecs na criação de novos 
processos, investindo em algorit-
mos para análises inteligentes ou 
colaborando com o ecossistema 
de inovação e desenvolvimento. 

(Fonte: Daniel Peralles é diretor de 
engenharia de produto da ao³.

Para o mercado 
corporativo, a 
possibilidade de 
ganho mais visível, 
até agora, é o home 
office, por outro 
lado, o isolamento 
também abriu 
espaço para outras 
tendências de 
Tecnologia

simples, descobrir a raça de cada 
um está começando a ser mais 
fácil, mas identificar os padrões 
de comportamento deles ainda 
é um desafio. 

Daqui para frente veremos 
crescer o uso de algoritmos, 
inclusive para soluções de pro-
blemas gerados pela Covid-19. 
Por exemplo, com o isolamento, 
contratar virou uma tarefa de-
safiadora para profissionais de 
RH, que precisam digitalizar os 
processos de admissão. 

"CASH IS kINg". A COVID-19 
ESVAzIOu MEu CAIxA, E AgORA?

CAPTAçãO IMEDIATA DE RECuRSOS

   Leia na página 6

Campinas retrocede 
Com a piora na taxa de ocupação de 

leitos de UTIs destinados ao tratamento 
de casos de Coronavírus, a região de 
Campinas, terá que retroceder de fase, 
voltando à fase 1-vermelha, de alerta 
máximo a partir desta segunda-feira 
(6). A região voltará à quarentena, 
só podendo abrir os serviços consi-
derados essenciais, como logística, 
abastecimento, segurança e saúde. 
Permanecem na fase vermelha as 
regiões de Araçatuba, Bauru, Franca, 
Marília, Piracicaba, Presidente Pruden-
te, Registro, Ribeirão Preto e Sorocaba.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/cash-is-king-a-covid-19-esvaziou-meu-caixa-e-agora/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-04-a-06-07-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-04-a-06-07-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-04-a-06-07-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/vai-comprar-o-primeiro-barco/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-mediar-conflitos-em-casa-durante-o-periodo-de-isolamento-social/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-as-marcas-determinam-seu-papel-seu-tom-de-voz-para-manter-as-conexoes-com-os-clientes/
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É preciso mais que 
equilíbrio para aprimorar a 
experiência do cliente (CX)

Maurício Prado Silva (*)

Vejo que muitas organizações 
enfrentam tempos ainda mais 
difíceis em meio à pandemia - e 

que precisam chegar ao outro lado 
da corda encarando ventos fortes, 
ruídos etc - que distraem, atrapalham 
e impedem a concentração. Entendo 
que o caminho para ultrapassar essas 
barreiras e atingir o sucesso na co-
municação com seu público passa por 
eleger prioridades e manter o foco na 
compreensão do cliente. Isso é possível 
por meio de inteligência e uso dos dados 
disponíveis.

Os clientes de hoje esperam que 
as empresas os encontrem onde eles 
estiverem e quando quiserem. Eles 
respondem bem a experiências opor-
tunas, direcionadas e adaptadas às suas 
necessidades específicas — e rejeitam 
completamente aquelas que não são 
apresentadas assim. Mais do que nun-
ca as empresas devem ser capazes 
de diferenciar suas marcas usando 
inteligência e análises de dados. Na 
verdade, realizar análises avançadas de 
dados dos clientes, com agilidade e boa 
precisão, é fundamental para nutrir o 
relacionamento com seu público. Isso 
significa entender o cliente.

Primeiro ponto é colocar profissio-
nais preparados e capacitados para 
trabalhar com a experiência do cliente 
(CX). Comento isso porque um estudo 
recente da Pega descobriu que os de-
partamentos de TI estão liderando mais 
de um quarto  (26%) dos projetos glo-
bais sobre experiência do consumidor 
versus 13%  daqueles profissionais com 
experiência dedicados a funções CX.

Sem a qualificação adequada e o foco, 
é fácil entender por que muitos desses 
projetos de TI não funcionam. Embora 
a TI possa ser importante para apoiar 
esses projetos, podem surgir problemas 
quando o pessoal de TI é forçado a to-
mar decisões de negócios que exigem 
que outros departamentos - muitos dos 
quais com um conjunto de métricas 
completamente diferentes - adotem 
uma nova abordagem ou ferramenta.

A capacidade de se preparar bem vai 
além de garantir uma combinação de 
habilidades adequadas com os projetos 
certos. Qualquer grande empresa, in-
dependentemente de ter uma iniciativa 
bem-sucedida de experiência do clien-
te, depende das pessoas para entregar 
o que foi solicitado a elas. Nosso estudo 
constatou que apenas 35% das empre-
sas atualmente têm um responsável 
C-level para projetos de CX e, em 36% 
das organizações, essas iniciativas são 
lideradas por posições de diretor ou 
abaixo dele. É fácil subestimar o valor 
do apoio das posições C- level. Só que 
sem ele, os projetos podem falhar. A 
falta de expertise, liderança e cons-
cientização sobre o programa CX (ex-
periência do consumidor) pode levar 
os que trabalham nele a questionarem 
o compromisso da organização. O en-

Da mesma forma, enquanto o sof-
tware de análises evolui rapidamente, 
muitas organizações confiam em so-
luções de análises desatualizadas. Por 
exemplo, 1/4 ou acima disso, ainda 
depende do mapeamento de jornada do 
cliente (27%) ou microssegmentação 
(25%), enquanto que quase 1 em cada 
5 (19%) ainda realiza árduos testes A/B. 
Ainda mais revelador é que as análi-
ses centradas no cliente que podem 
alavancar a CX, como modelagem de 
propensão (37%), projeção do valor da 
vida útil do cliente (34%) ou simulação 
de performance (33%) - ainda estão 
longe de prevalecer.

As organizações precisam perceber 
que implementar novas tecnologias 
sem o devido preparo é como dar um 
salto gigantesco no desconhecido. Elas 
precisam de uma abordagem holística e 
estratégica, na qual as empresas olhem 
para seus clientes de uma outra manei-
ra - como indivíduos com necessidades 
e preferências únicas e que têm um 
relacionamento complexo e em tempo 
real com todas as marcas com as quais 
interagem.

É preciso nutrir o relacionamento 
com o consumidor todos os dias, 
oferecendo experiências relevantes e 
personalizadas, que exigem mudanças 
conduzidas por lideranças habilitadas 
que desejam reestruturar seu core bu-
siness em torno do cliente. Para isso é 
preciso a tecnologia certa, a infraestru-
tura certa e a governança certa — para 
então capacitar as pessoas para a ação. 
Fazer isso requer uma mudança na 
estrutura, na mentalidade e na cultura 
organizacional. É importante pregar o 
foco no cliente e até a obsessão por ele, 
mas é preciso reconhecer o que isso 
realmente significa! É preciso mais que 
equilíbrio para aprimorar a experiência 
do cliente (CX)

(*) É diretor-geral da Pegasystems 
para América Latina

São Paulo, sábado a segunda-feira, 04 a 06 de julho de 2020 Negócios2 Negócios
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“Para encarar a 
corda bamba, bem 
como aqueles que 

embarcam em 
iniciativas envolvendo 

a experiência do 
cliente (CX), é 

essencial investir 
no equipamento 

apropriado.”

Ao observar a comunicação das empresas com os clientes/consumidores às vezes tenho a sensação de 
que muitas delas estão andando por uma corda bamba sem qualquer proteção para impedir a queda

OpiniãO
A transformação irreversível 

da digitalização

Há cerca de 6 anos, fui 
procurado por um ex-
colega de consultoria 
que queria entender 
melhor a minha visão 
sobre transformação 
digital, para ajudar os 
seus clientes. 

Falei sobre a oportu-
nidade de ganhar 
eficiência, de se di-

ferenciar, de inovar. E 
expliquei para ele um con-
ceito que era bem claro na 
minha cabeça: “tudo o que 
é fluxo de informação será 
digitalizado. Em quanto 
tempo isso vai acontecer, 
dependerá do tamanho da 
dor que a digitalização terá 
que tratar”. 

Coincidência ou não, hoje, 
a transformação digital, 
em contexto de pandemia, 
isolamento social, escassez 
de recursos e, para alguns, 
abundância de tempo, se 
tornou uma questão de ne-
cessidade, de continuidade 
dos negócios, da educação, 
da vida social e da vida pes-
soal. De repente, pessoas 
e empresas descobriram o 
tamanho da oportunidade 
que estavam perdendo. 
Uma transformação sem 
volta. Mas por que isso não 
aconteceu antes? E como 
será agora?

A motivação (ou melhor, 
a falta dela) é normalmente 
econômica. A transforma-
ção digital de um processo 
pode resultar em ganho 
de eficiência e economia, 
mas a decisão de digitalizá-
-lo pode precisar de um 
investimento inicial ou 
simplesmente da contra-
tação de um fornecedor. 
A aprovação desse gasto 
em uma corporação pode 
envolver alçadas, além da 
anuência da TI. 

E aí, se materializa o se-
gundo motivo: resistência à 
mudança. Ela pode ser um 
apego psicológico ao status 
quo, insegurança em relação 
ao novo ou, simplesmente, 
uma “preguiça” de conduzir 
a mudança por todos os 
processos necessários. Dá 
tanto trabalho conseguir 
aprovação da diretoria, mu-
dar vários procedimentos, 
adequar toda a equipe... me-
lhor deixar como está! Pois 
foram essas resistências que 
geraram um grande entrave 
à inovação.

Uma pandemia tornou 
impossível manter o tal sta-
tus quo. O isolamento criou 
forças de separação física 
que encarecem e tornam 
arriscados alguns fluxos de 

informação não digitais. Se 
não pode juntar todos em 
uma sala para assinar um 
contrato, que seja assinado 
digitalmente. Se não dá para 
fazer uma aula presencial, 
que seja por vídeo. Um cur-
so profissionalizante, uma 
consulta médica e até uma 
aula de ginástica podem ser 
transmitidos digitalmente. 

É claro, se perde muito 
da experiência presencial, 
mas quando ela não é pos-
sível, se descobre como o 
caminho digital pode ser 
abrangente. Além disso, o 
interesse econômico virou 
a favor da transformação 
digital. Muitas empresas 
descobriram novas linhas de 
receita, nas quais não teriam 
tempo de focar antes. E que 
satisfação descobrir uma 
linha de receita totalmente 
digital para quem dependia 
de processos analógicos e 
pouco escaláveis. Em alguns 
casos, virou questão de so-
brevivência. 

Para continuar tendo flu-
xo de caixa, por exemplo, 
muitas empresas passam a 
aceitar pagamentos online. 
Quantos negócios de varejo 
precisaram se tornar um 
e-commerce? E, do lado 
do consumidor, quantos 
realizaram sua primeira 
compra em um e-commerce 
ou fizeram disso um hábito 
que não tinham?  Não vai 
voltar ao normal. Os efeitos 
dessa transformação vão 
durar e até acelerar outros 
processos. Quando o status 
quo muda, quebrando a 
resistência à força, o novo 
cenário poderá mostrar uma 
experiência bem melhor do 
que se esperava. 

A crise econômica tra-
zida pela pandemia terá 
outros efeitos para as 
empresas. Demissões em 
massa são traumáticas 
para qualquer empreende-
dor. A reação a este trauma 
é de tentar se proteger de 
futuras crises similares. 
Como? Voltar ao básico, 
em termos de modelos de 
negócios, buscando o lucro 
com margens mais altas, 
ter mais reservas e reduzir 
custos fixos. 

Isso implica em diminuir 
a dependência de pessoal, 
através de automação e 
digitalização. Reduzirá a 
geração de empregos, mas 
irá acelerar a transforma-
ção digital, criando novas e 
promissoras oportunidades.

 
(*) - É fundador da Onyo, empresa de 
operações digitais de food service, e 

mestre em negócios online e TIC 
pela Politecnico di Torino 

(www.site.onyo.com).

Fernando Taliberti (*)

volvimento das posições C-level pode 
auxiliar a quebrar as barreiras entre os 
departamentos de TI e o de negócios, 
o que resulta em uma abordagem geral 
cuidadosamente equilibrada.

Para encarar a corda bamba, bem 
como aqueles que embarcam em ini-
ciativas envolvendo a experiência do 
cliente (CX), é essencial investir no 
equipamento apropriado. Da mesma 
forma que você não espera que um 

equilibrista melhore seu desempenho 
com uma armadura, gastar tempo e 
dinheiro em áreas erradas, pode apenas 
atrapalhar os projetos de CX.

Embora 68% das empresas digam que 
seus clientes determinam seu foco de 
marketing, essas organizações nomea-
ram o e-mail (43%) e os anúncios digitais 
(42%) como seus dois principais canais, 
apesar das taxas de resposta cada vez 
mais baixas. Por outro lado, apenas 28% 
das companhias disseram ter planos de 
investir em chatbots e 26% planejavam 
investir em inbound contact centers, 
sugerindo um foco em ganhos outbound 
de curto prazo, ao invés de canais de 
entrada (inbound) pelos os quais os 
clientes costumam se comunicar.

News@TI
ScanSource lança modelo de Agente Master 
no Brasil

@A ScanSource, Inc., fornecedora líder de produtos e soluções de 
tecnologia, anunciou hoje o lançamento do modelo de negócios 

de agente master no Brasil. Por meio do ScanSource Master Agent, 
os parceiros têm acesso a um portfólio abrangente de serviços de 
Comunicações Unificadas como serviço (UCaaS), conectividade e 
co-location. A ScanSource é o primeiro fornecedor de tecnologia no 
Brasil a fornecer um modelo de agente master digital para parceiros, 
fornecendo soluções, suporte e comissionamento por meio de plata-
formas digitais inovadoras, além de proporcionar eficiência e facilidade 
de fazer negócios para parceiros que desejam aumentar seus negócios 
de receita recorrente.

Marcas Mais Valiosas do Mundo totalizam 
US$5 trilhões em 2020

@As marcas mais valiosas do mundo viram seu valor total de marca 
aumentar em 5,9%, apesar dos impactos econômicos, sociais e 

pessoais gerados pela COVID-19, de acordo com o ranking das 100 
Marcas Mais Valiosas do Mundo BrandZTM  2020, lançado hoje pela WPP 
e Kantar. O valor de marca total das TOP 100 alcançou US$ 5 trilhões, 
equivalente ao PIB anual do Japão. Isso representa um crescimento de 
245% desde 2006, quando o valor total do ranking chegou pela primeira 
vez a US$ 1 trilhão. O relatório BrandZ com as classificações das 100 
marcas mais valiosas do mundo estão disponíveis para download em 
(https://www.kantar.com/campaigns/brandz)

ricardosouza@netjen.com.br

Freepik

Covid Radar lança site para auxiliar 
empresas no enfrentamento da pandemia

O Covid Radar, coletivo de 
empresas que se uniram para 
responder juntas aos desafios 
da pandemia do Coronavírus no 
país, lança, nesta terça-feira (30), 
uma plataforma para a retomada 
econômica empresarial com ações 
que visam orientar executivos e 
empresários durante a crise. A 
plataforma pode ser acessada em 
(https://www.covidradar.org.br/
retomada-empresarial).

As orientações foram desen-
volvidas pelo grupo a partir dos 
achados da sondagem “COVID-19 
– Retomada Econômica pela 
Perspectiva das Empresas”, reali-
zada em parceria com a Edelman, 
agência global de comunicação e 
membro do coletivo, que ouviu 70 
empresas de diferentes regiões,  

tamanhos e setores no Brasil, no 
período de 11 a 20 de maio de 
2020, com o intuito de entender 
seus maiores desafios.

O levantamento mostra, por 
exemplo, que as principais dificul-
dades para a retomada econômica 
são: ter ações para fidelizar os 
clientes atuais e conquistar novos; 
gerenciar riscos; cuidar do bem-
-estar do colaborador e de sua saú-
de física e emocional; incorporar 
inovação e ter metas definidas de 
curto e médio prazo. Além disso, 
a sondagem revela que, na opinião 
dos entrevistados, os assuntos que 
mais sofrerão mudanças nesse 
“novo normal” serão: inovação e 
transformação digital; estratégia; 
bem-estar e saúde física/mental; 
gestão de riscos e gestão financeira.
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D - Design Gráfico
A Panamericana Escola de Arte e Design abriu inscrições para seus 
primeiros cursos online com foco em Design de Experiência, conjunto 
de métodos voltados para a análise de comportamento do usuário com 
objetivo de elaborar estratégias que aumentem as possibilidades de con-
versão. Ao todo, são cinco cursos a distância: Business Design, Design 
Leadership, Customer Experience Design, Lean Product Design e User 
Interface & Design System, cada um deles ministrado por profissionais 
de empresas como Nubank, iFood, Méliuz e QuintoAndar. O Design 
Gráfico deixou de ser uma área com atuação meramente estética e 
passou a ocupar o centro da estratégia, sobretudo em empresas digitais. 
Informações: (https://ondemand.escola-panamericana.com.br/).

E - Energia Solar
A STI Norland Brasil, líder no país em fabricação de rastreadores solares 
de eixo único e estruturas fixas, anuncia um contrato de fornecimento para 
a usina solar Sol do Sertão, em Oliveira dos Brejinhos, na Bahia. A usina 
pertence à Essentia Energia e é um dos maiores projetos de energia solar 
fotovoltaica do Brasil, com 474 MWp de capacidade de energia gerada. 
Com obras iniciadas em abril de 2020 e previsão de término no segundo 
semestre de 2021, a usina será capaz de gerar mais de 1.150 GWh por ano 
quando estiver em plena operação. A usina Sol do Sertão ocupará uma 
área equivalente a cerca de 700 campos de futebol. A STI Norland é a 
única empresa do segmento que atua nos dois tipos de geração de energia 
no Brasil: distribuída e centralizada. Saiba mais:  (www.stinorland.com).  

F - Varejo de Moda
A Data System, desenvolvedora de sistemas para o varejo de calçados e roupas, 
está oferecendo ao varejo de moda a migração para o seu ERP (do inglês, 
Enterprise Resource Planning) com uma proposta comercial competitiva. 
O programa surgiu para apoiar e impulsionar empresas que têm a intenção 
de evoluir para um sistema em nuvem especialista e com facilidade de in-
tegrar novas ferramentas, como o pagamento por carteiras digitais e links, 
checkout mobile, plataformas de e-commerce, CRM (Customer Relationship 
Management), entre outros já oferecidos pela software house. O modelo 
comercial mira empresas de todos os portes e promove uma redução de até 
80% no custo de implementação, além da garantia de colocar o sistema no 
ar no período de 45 a 90 dias. Mais informações: (www.datasystem.com.br).

A - Plástico Reciclado
Na última quarta-feira (1º), o Tampinha Legal ultrapassou a marca 
de 453 toneladas de tampas plásticas coletadas desde o início do 
programa. Este volume representa o equivalente a 18,3 carretas 
de matéria-prima que retorna para a indústria como insumo para 
novos artefatos plásticos, tais como baldes e bacias, vassouras e 
escovas, prendedores de roupas e vasos de plantas, entre outros. 
As mais de 250 milhões tampas plásticas entregues resultaram em 
valores superiores a R$ 846 mil, destinados às contas bancárias 
das mais de 260 entidades assistenciais participantes. O programa 
é uma iniciativa do Instituto SustenPlást, buscando a melhor va-
lorização de mercado para o material plástico. Saiba mais: (www.
tampinhalegal.com.br).

B - Encontro Virtual
A cantora, pesquisadora e regente Dani Mattos, acompanhada do 
seu grupo vocal Poucas & Boas, realiza na próxima quarta-feira 
(8), às 19h, o sarau virtual poético musical  “Vinícius, o poeta 
amador”. Reunindo música, poesia, literatura, o espetáculo inte-
rativo será pela plataforma Sympla (https://www.sympla.com.br/
vinicius--o-poeta-amador-sarau-poetico-musical_892244_qqrcode-
true), com ingressos limitados. A data marca o aniversário de 
quarenta anos da morte desse artista considerado um dos grandes 
nomes da Cultura do Brasil do século XX.  

C - Cursos Online de TI
O Governo de São Paulo oferece 52 mil vagas em cursos online e 
gratuitos de qualificação profissional do programa SP Tech. Oportu-
nidade é para que as pessoas tenham uma formação continuada na 
área de Tecnologia da Informação, podendo escolher o caminho de 
seus estudos nas áreas de ciência de dados e programação. Todos 
os cursos oferecem um módulo de empreendedorismo em parceria 
com o Sebrae, possibilitando acesso a crédito em condições especiais 
no Banco do Povo. Os cursos têm duração de 80 horas e permitem 
uma progressão para outros mais avançados, ofertados em parceria 
com empresas privadas. Inscrições no site (www.cursosviarapida.
sp.gov.br). 

G - Amigo do Esporte  
O Secretário de Esportes do Estado de São Paulo, Aildo Ferreira, en-
trega na segunda-feira (6), a premiação do ‘Selo Amigo do Esporte’. 
A solenidade ocorre na sede da Secretaria de Esportes, no centro da 
capital paulista. Este é o primeiro ano da concessão deste selo que 
deverá ocorrer anualmente com o objetivo de homenagear projetos de 
instituições que contribuam para o estímulo da prática esportiva no 
estado. A premiação se dá em cinco categorias: Organização Amiga do 
Esporte; Instituição de Ensino Amiga do Esporte; Empresa Amiga do 
Esporte; Empresa/Organização Amiga da Lei Paulista de Incentivo ao 
Esporte e Iniciativa Científica.

H - Cup of Excellence 
Estão abertas as inscrições para o Cup of Excellence – 2020, principal 
concurso de qualidade do mundo para cafés especiais, que é realizado 
pela Associação Brasileira de Cafés Especiais em parceria com a Alliance 
for Coffee Excellence e a Apex-Brasil, como ação do projeto setorial 
“Brazil. The Coffee Nation”. Os produtores de café arábica de todo o país 
têm até o dia 2 de setembro para se inscrever no site (http://brazilco-
ffeenation.com.br/contest-edition/enter/id/19) e enviar suas amostras. 
O objetivo é reforçar a imagem dos produtos nacionais e posicionar o 
Brasil como fornecedor de alta qualidade, com utilização de tecnologia 
de ponta decorrente de pesquisas realizadas no país.

I - Segurança da Informação 
Já estão abertas as inscrições para o Prêmio ESET de Jornalismo em 
Segurança da Informação. A empresa de detecção proativa de ame-
aças convida profissionais de imprensa de toda a América Latina a 
inscreverem notícias, reportagens especiais e artigos sobre segurança 
cibernética que tenham sido publicadas em veículos de comunicação. 
Os interessados podem se inscrever em três categorias: Gráfica, Digital 
e Multiplataforma. É permitida a inscrição de apenas um trabalho por 
categoria, que devem ter sido publicados entre 31 de agosto de 2019 
até o encerramento do concurso, em 9 de agosto de 2020. Inscrição: 
(http://premios.eset-la.com/periodistas/). 

J - Social Selling 
Buscando oferecer a melhor experiência onde quer que o cliente esteja, 
a Cia. Hering ampliou os serviços ofertados em seu e-commerce, pro-
movendo uma integração ainda mais efetiva de seus canais. Uma das 
ferramentas ativadas agora é o Social Selling, que permite o pagamento 
de uma comissão a franqueados, multimarcas e colaboradores da rede 
em vendas nos sites das marcas e via WhatsApp, por meio de vouchers 
que concedem benefícios exclusivos. A grande novidade é que a partir 
desta primeira semana de julho, qualquer pessoa de fora da rede também 
poderá ser um novo empreendedor, integrando-se a esta plataforma. 
Para mais informações, acesse: (http://www.ciahering.com.br/).

Planejando a retomada 
e se adequando ao 

“Novo Normal”

Em primeiro lugar, 
já peço desculpas por 
começar esse texto 
falando de algo em 
que não acredito. 
“Novo Normal”, 
sério, o que há de 
novo aqui? 

Que canais digitais 
são cada vez mais 
relevantes e que 

quem não se adaptar não 
sobreviveq Que as empre-
sas com melhor capaci-
dade de planejamento, 
adaptação e execução se 
sobressaem e têm mais 
chance de sucessoq Que 
a ênfase de qualquer em-
presário e empresa deva 
estar no cliente e em suas 
necessidades, bem como 
na mudança e evolução 
das mesmas e na forma 
pela qual ele se relaciona 
com sua Marcaq

Nada disso é novo. Só 
fomos expostos a um am-
biente catalisador, onde 
não foi mais possível ig-
norar essas verdades e/
ou postergá-las para o 
futuro. Quem assistiu ao 
filme Matrix, vai se lembrar 
da famosa cena da pílula 
vermelha. Vejo o mesmo 
aqui. É como se todos os 
empresários e negócios 
que estavam dormindo 
em seus casulos tivessem 
tomado a pílula vermelha 
e agora acordassem em 
um mundo novo, que não 
reconhecem.

E agora, como se ade-
quar a esse mundo de 
forma rápidaq O primeiro 
passo é, como no filme, 
ajustar o mindset e o mo-
delo de trabalho do seu 
negócio dando prioridade 
à mentalidade ágil, adap-
tativa e baseada em ações 
versus pesquisa e teste 
versus análise. O segundo 
passo é repensar seu ca-
pital humano e forma de 
trabalho. Novas ferramen-
tas, métodos, processos 
e competências se farão 
necessárias para se ade-

quar aos novos modelos 
de negócio e de operação.

O terceiro passo é acele-
rar sua estratégia digital. 
Ênfase redobrada no de-
senvolvimento e adoção 
de competências e capa-
cidades para explorar o 
desenvolvimento de canais 
digitais e utilizar dados 
como fonte de identifica-
ção de tendências e sinais 
de recuperação e cresci-
mento. O quarto passo é 
desenvolver um playbook 
de seu propósito para com 
seus clientes. 

Se o mundo mudou, as 
expectativas dele também. 
Com isso, você precisa 
revisitar o seu propósito 
e ajustar a forma pela qual 
gera e entrega valor para 
o seu cliente a partir de 
experiências adequadas. 
O quinto passo é criar um 
ecossistema de negócios 
adaptável. Mais do que 
nunca, vimos que flexibili-
dade e adaptabilidade são 
as vezes mais importantes 
do que eficiência. 

Revisar seus relaciona-
mentos com fornecedo-
res, parceiros, clientes e 
diversos agentes da sua 
rede de valor será fun-
damental para permitir 
uma rápida recuperação 
e correções de curso que 
se fizerem necessárias. 
Vale lembrar que, todas 
essas novas competências 
não substituem as já tra-
dicionais necessidades de 
planejamento, priorização 
e gestão de execução, são 
comuns a todos os negó-
cios de alta performance.

Como na Matrix, são 
novos programas de trei-
namento para os quais 
necessitamos do “upload”. 
Entretanto, no final do dia, 
são mais ferramentas para 
que tenhamos sucesso no 
mundo em que vivemos. 
Bem-vindo ao mundo “pós 
pílula vermelha”!

(*) -  Engenheiro formado pela Poli/
USP, investidor anjo e BoD Member 

de empresas no setor de Serviços 
e Tecnologia, é sócio fundador da 

Auddas (https://auddas.com/).

Julian Tonioli (*)

Para veiculação de seus Balanços, Atas, 
Editais e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confiança, ou ligue para
Tel: 3106-4171

netjen@netjen.com.br

A Comissão Europeia 
autorizou na sexta-feira 
(3), em tempo recorde, o 
uso do remédio Remdesivir 
para tratamento de infec-
tados pelo Coronavírus 
Sars-CoV-2. O aval chega 
apenas uma semana após a 
recomendação da Agência 
Europeia de Medicamen-
tos (EMA), encurtando 
um processo que costuma 
durar mais de dois meses.

“A autorização para o pri-
meiro remédio para tratar 
da Covid-19 é um passo 
importante na luta contra 
o vírus”, disse a comissária 
de Saúde do poder Exe-
cutivo da União Europeia, 
Stella Kyriakides. Pelo me-
nos dois grandes estudos 
conduzidos nos Estados 
Unidos mostraram que o 
Remdesivir - desenvolvido 
pela empresa farmacêu-
tica Gilead Sciences para 
combater o ebola, mas sem 

EUA já compraram quase todo o estoque de remdesivir 
pelos próximos meses.

Segundo o levantamen-
to, o feijão é cultivado 
em todos os estados 

do Brasil e o tipo carioqui-
nha continua sendo o mais 
consumido em todo o país. 
Atualmente, a região Sul é 
líder na produção do grão, 
seguida pela Sudeste, Cen-
tro-Oeste, Nordeste e Norte. 

No entanto, o elevado 
tempo de preparo do feijão 
convencional dificulta seu 
uso pelos brasileiros, que 
tem buscado maior prati-
cidade e conveniência. O 
arroz, por sua vez, não é 
mais unanimidade entre 
os consumidores. Pães, 
bolachas, massas e farinhas 
como a de mandioca são 
opções de carboidrados que 
vêm ganhando a preferência 
dos brasileiros. Entretanto, 
as projeções não são com-
pletamente negativas. 

Apesar do desafio dos 

A região Sul é líder na produção do grão, 
seguida pela Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte.
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Governo destinará 
R$ 500 milhões para 
proteger mata nativa

O Ministério do Meio Am-
biente criou o Programa Flo-
resta+ para valorizar quem 
preserva e cuida da floresta 
nativa. O projeto-piloto vai 
começar destinando R$ 500 
milhões para conservação da 
Amazônia Legal. O programa 
conta com a participação do 
setor privado e de recursos 
de acordos internacionais.

“Esse é o maior programa 
de pagamento por serviços 
ambientais no mundo, na 
atualidade. Os R$ 500 milhões 
recebidos do Fundo Verde do 
Clima vão remunerar quem 
preserva. Vamos pagar pelas 
boas práticas e reconhecer o 
mérito de quem cuida adequa-
damente do meio ambiente”, 
disse o ministro do Meio Am-
biente, Ricardo Salles.

Podem participar do pro-
grama pessoas físicas ou 
jurídicas, de direito público 
ou privado, grupo familiar ou 
comunitário que, de forma 
direta ou por meio de tercei-
ros, executam atividades de 
serviços ambientais em áreas 
mantidas com cobertura de 
vegetação nativa ou sujeitas 
à sua recuperação (ABr).

Produções de arroz e feijão 
impõem novos mercados até 2029
Dados do Outlook Fiesp 2029, indicam que embora a combinação arroz e feijão continue presente na 
dieta dos brasileiros, há uma tendência de que a população passe a incorporar cada vez mais outros 
alimentos em suas refeições

que o consumo doméstico 
deve sofrer um aumento de 
apenas 6% e o consumo per 
capita, um crescimento de 
menos de 1%. 

Os produtores de feijão, 
por outro lado, devem en-
frentar mais dificuldades 
pelo caminho. Além de 
crescimento de apenas 6% 
na demanda doméstica e 
estabilidade do consumo per 
capita, o número de tonela-
das líquidas exportadas deve 
permanecer nulo. E ainda 
que a produção prevista 
para 2028/2029 seja de 3,2 
milhões de toneladas - o que 
representa um crescimento 
de 7% em relação à safra 
de 2018/2019 - o desafio de 
incentivar a demanda do pro-
duto por meio do desenvol-
vimento de novas formas de 
consumo deve ser mantido. 
Saiba mais em (www.fiesp.
com.br/outlook).

produtores em abrir novos 
mercados para o arroz, por 
meio do desenvolvimento 
de produtos mais elabora-
dos, e do estabelecimento 
de negociações com países 
consumidores potenciais do 

produto, o número de tone-
ladas líquidas exportadas 
pode chegar a 537 mil tone-
ladas em 2028/2029, o que 
significa um crescimento de 
66% em relação a 2018/2019, 
um alento para o setor, já 

UE autoriza uso de Remdesivir 
contra novo Coronavírus

EP
A

sucesso - reduz o tempo de 
internação de casos graves 
do novo Coronavírus.

A recomendação da EMA 
é para uso do medicamento 
em pacientes com mais de 12 
anos, que estejam com pneu-
monia e exijam auxílio para 
respirar. O governo dos EUA, 
no entanto, já fechou um 

acordo com a Gilead para 
comprar 500 mil doses de 
Remdesivir nos próximos 
três meses. Isso correspon-
de a 100% da produção no 
mês de julho e 90% para 
agosto e setembro, o que 
deve dificultar o acesso 
ao remédio no restante do 
mundo (ANSA)
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Reconhecimento facial 
na segurança pública

Com a evolução 
da tecnologia de 
inteligência artificial, 
diversas aplicações 
têm se multiplicado 
no Brasil e no mundo

Entre elas, a de reco-
nhecimento facial, 
vem sendo utilizada 

em telefones celulares, no 
Facebook, e principalmen-
te, na segurança pública, 
o que tem gerado grande 
repercussão. A utilização 
da tecnologia no combate 
à criminalidade é sempre 
relevante, no entanto, é 
preciso atentar a algumas 
questões, tal como, a rela-
ção segurança x privacidade 
e a questão do percentual 
de precisão da identificação. 

Durante o carnaval de 
2019, a polícia do Rio de 
Janeiro deu início a um 
projeto-piloto, no qual, 28 
câmeras de alta resolução 
com software de reconhe-
cimento facial fiscalizaram 
os foliões e captaram ima-
gens que foram analisadas 
e confrontadas com o banco 
de dados da Polícia Civil e 
do Detran.

O resultado do teste 
agradou ao governo, eis que 
foram localizados 4 foragi-
dos com mandado de prisão 
em aberto, entretanto, sua 
aplicação gerou preocupa-
ção em órgãos de defesa do 
consumidor, pois, o arma-
zenamento das imagens foi 
realizado de forma ampla 
– menores inclusive - para 
uma futura confrontação 
com as imagens do banco 
de dados.  

Nesta oportunidade, a 
pesquisadora do programa 
de direitos digitais do Ins-
tituto Brasileiro de Defesa 
do Consumidor, solicitou 
esclarecimentos em rela-
ção à segurança dos dados 
coletados, temendo que 
o uso desordenado dessa 
tecnologia atinja a privaci-
dade da população, sendo 
necessário garantir que as 
imagens coletadas não cor-
rem riscos de vazamentos 

ou má utilização por parte 
do estado, ou de terceiros.

Mais recentemente, em 
fevereiro de 2020, a Polícia 
Civil de São Paulo utilizou 
pela primeira vez no Carna-
val paulistano, tecnologia 
de reconhecimento facial 
para identificar foragidos 
e pessoas desaparecidas. 
Diferentemente do sistema 
utilizado no Rio em 2019, 
esta ferramenta funcionou 
em tempo real, com deze-
nas de câmeras espalhadas 
pela cidade, identificando 
pessoas automaticamente 
pessoas no banco de dados 
da polícia, composto por 
mais de 32 milhões de faces.

Outra grande preocupa-
ção sobre a utilização desta 
tecnologia, são as distorções 
causadas durante a criação 
do algoritmo ou na base 
de dados utilizada para 
“ensinar” o algoritmo - que 
podem gerar “falsos positi-
vos” causando prejuízos a 
pessoas inocentes. A lição 
para o momento é cautela 
na utilização destas ferra-
mentas. 

No mundo todo, as legis-
lações sobre Proteção de 
Dados têm deixado claro 
que não é razoável imple-
mentar qualquer tecnologia 
que use dados pessoais, sem 
que se tenha certeza de que 
esses dados serão tratados 
com segurança e não serão 
vazados para empresas com 
práticas abusivas ou mesmo 
ilegais. O reconhecimento 
facial é, sem dúvida uma 
tecnologia que veio para 
somar, entretanto, ainda 
carece de regulamentação 
e aprofundamento em ma-
téria de Proteção de Dados. 

Ainda, no tema da segu-
rança pública, há muito que 
se evoluir quanto à exatidão 
nos resultados, evitando 
violações de direitos e 
lembrar que, o reconheci-
mento facial é ferramenta 
de investigação, que deve 
ser considerada sempre 
em conjunto com outras 
evidências. 

(*) - É advogado do MLA –  
Miranda Lima Advogados.

Gustavo Azevedo (*)

Tel: 3043-4171
www.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 
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Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - 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: EMANUEL JÚLIO DE CASTRO SILVA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Juazeiro do Norte, CE, data-nascimento: 09/03/1998, re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Cicero de Castro Silva e de Maria 
Raimunda de Castro Silva. A pretendente: CAROLINE TAVARES DA SILVA, profissão: 
jovem aprendiz, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/04/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Bertoldo da Silva 
Filho e de Rita de Assunção Tavares.

INSS prorroga 
antecipação do 
BPC e auxílio-
doença

O governo federal publi-
cou um decreto autorizan-
do o INSS a pagar anteci-
pações de auxílios-doença 
e do Benefício de Presta-
ção Continuada (BPC). A 
medida determina que as 
antecipações serão pagas 
até o dia 31 de outubro. A 
Lei nº 13.982, que trata da 
autorização para antecipar 
o pagamento, estabeleceu 
o prazo de três meses, 
a partir de abril, para o 
pagamento de um salá-
rio-mínimo por mês para 
beneficiários do BPC e do 
auxílio-doença. 

A prorrogação objetiva 
evitar a aglomeração de 
pessoas para atendimento 
presencial nas agências do 
INSS, em razão da pande-
mia. 

De acordo com o decreto, 
a concessão da antecipação 
do auxílio-doença no valor 
de um salário mínimo (R$ 
1.045,00) se dará sem a re-
alização de perícia médica. 
Para solicitar o benefício, 
o segurado deve anexar 
atestado médico junto ao 
requerimento, mediante 
declaração de responsa-
bilidade pelo documento 
apresentado, por meio do 
portal ou aplicativo Meu 
INSS (ABr).

Vivaldo José Breternitz (*)
 
O estado da Califórnia 

baixou regras e a partir de 
2045 não poderá mais ser 
vendido, no estado, cami-
nhões movidos a combustí-
veis fósseis - sendo mais um 
passo rumo aos elétricos. É 
o primeiro estado ameri-
cano a baixar regra desse 
tipo. A Califórnia já havia 
determinado que a partir 
de 2029 somente poderão 
entrar em circulação ônibus 
elétricos. 

A mudança será gradual: 
em 2035, pelo menos a me-
tade dos veículos vendidos 
pelos fabricantes de cami-
nhões deverá ser elétrica; a 
partir do mesmo ano, os veí-
culos que não circulam pelas 
ruas, como rebocadores 
e empilhadeiras, também 
não poderão ter motores 
diesel. Veículos comerciais 
de pequeno porte, como 
vans, devem seguir a regra 
a partir de 2040. 

A medida se insere na luta 
contra a poluição do ar: os 
veículos movidos a diesel 
são 7% do total na Califór-
nia, mas são responsáveis 
por quase 80% da poluição 
do ar no estado. A medida 
tende a espalhar-se por 
todo o país. A Califórnia é 
pioneira no combate à po-
luição, e as regras que fixou 
no início dos anos 1990 são 
tidas como responsáveis 

pelo desenvolvimento de 
veículos híbridos e elétricos. 

Em 2019, quando o gover-
no Trump revogou medidas 
do governo Obama que 
visavam a combater as mu-
danças climáticas, o estado 
fixou regras próprias, que 
foram acatadas por empre-
sas como Ford, Volkswagen, 
Honda e BMW; esta última 
acaba de anunciar que 
pretende abandonar o de-
senvolvimento de veículos 
híbridos, concentrando-se 
nos totalmente elétricos. 

Alguns fabricantes tenta-
ram barrar as novas regras, 
sem maior êxito. Muitos 
desses já estão produzindo 
veículos comerciais elétri-
cos; outros estão prepa-
rando lançamentos, como 
Volvo, Daimler e Tesla. Há 
também startups entrando 
no mercado, como a Rivian, 
que está produzindo cem mil 
vans elétricas para a Ama-
zon, após receber dessa um 
investimento da ordem de 
US$ 700 milhões em 2019. 

Dez mil dessas vans já 
deverão estar rodando em 
2022 e as demais até 2030. 
A Ford também é acionista 
da Rivian. É mais um passo à 
frente na luta contra a polui-
ção do ar e seu subproduto, 
as mudanças climáticas. 

(*) - Doutor em Ciências pela USP, 
é professor da Faculdade de Com-

putação e Informática da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie. 

Segundo especialistas, 
existem moedas e cé-
dulas que ainda estão 

em circulação e que valem 
uma verdadeira fortuna. “É 
preciso desmistificar a ques-
tão de que a numismática 
trabalha somente com peças 
antigas e que não circulam 
mais. Muitos não sabem o 
real valor de moedas ou cé-
dulas que possuem em casa”, 
comenta o CEO da startup 
O Numismata, Davi Toledo. 
Então, conheça as peças e 
fique de olho:
	 •	A curiosa cédula de 

plástico - A cédula co-
memorativa de R$10,00 
de polímero do ano de 
2000 foi produzida devi-
do aos 500 anos do des-
cobrimento do Brasil e 
chega a custar R$ 110,00

	 •	A moeda dos direitos 
humanos - A moeda de 
R$1,00, cunhada em 1998 
para celebrar os 50 anos 
da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, 
teve uma tiragem de 
apenas 600.000 moedas. 
Devido a isso, é rara e 
pode valer até R$400,00 
dependendo do estado 
de conservação.

	 •	As moedas que co-
memoram algo - As 
moedas comemorativas 
já possuem uma baixa 
produção por serem 
sazonais. As de R$ 0,10 
e R$ 0,25, por exemplo, 
cunhadas em 1995, com 

Muitos não sabem o real valor de moedas ou cédulas que 
possuem em casa.
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Cada vez mais o clien-
te busca praticidade e 
inovação. Em tempos 
de mudanças relevan-
tes no comportamento 
do público em geral por 
conta do isolamento so-
cial, uma simples ida ao 
supermercado se tornou, 
para muitos, motivo de 
stress. Pensando nisso, a 
Nutricar, empresa líder no 
segmento de alimentação 
no ambiente corporativo, 
decidiu antecipar o plano 
de expansão de negócios 
com ênfase no atendi-
mento em condomínios 
residenciais, dando um 
salto gigante no mercado.

À frente da tendência 
das vending machines 
de autoatendimento pela 
conveniência 24h por dia 
para mais de 400 empre-
sas, a rede avança agora 
no setor imobiliário resi-
dencial, ao implantar seu 
primeiro “Micro Market” 
24hs em um condomínio 
no Brooklin em que atende 
não só as necessidades 
mais emergenciais, mas 
também oferece produtos 
diferenciados, atuando 
como um mini empório 
exclusivo aos moradores 
dos prédios. 

O Mix projetado unifica 
os top 10 itens mais ven-
didos de cada categoria de 

Uma simples ida ao supermercado se tornou, para muitos, 
motivo de stress.
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Você sabe quais são as 
moedas mais valiosas do Real?

Muitos colecionadores estão em busca da moeda ideal ou daquela faltante em sua coleção

especialistas, a cédula 
mais difícil de ser locali-
zada da segunda família 
do Real é a cédula de R$ 
20, produzida em 2014 
de letras CD. Ela chega 
a custar até R$ 380.

Agora que você já conhece 
as moedas brasileiras mais 
valiosas, porque não descobrir 
histórias e resenhar sobre o 
assunto? Você pode participar 
de alguns encontros virtual-
mente. Com a pandemia e o 
isolamento social, foi preciso 
adaptar os encontros numis-
máticos para que eles não 
deixassem de acontecer, o que 
foi um grande desafio para o 
nicho.  Isso porque antes os 
grandes comerciantes viaja-
vam o Brasil inteiro com seus 
enormes estoques de peças 
para participar de congressos 
e encontros. 

De maneira online, é possí-
vel criar mecanismos de tro-
cas de materiais numismáti-
cos, fóruns, leilões e até lives 
em canais específicos. Todos 
os eventos virtuais seguem as 
programações já existentes 
nos encontros presenciais. 
“O mercado numismático 
se adaptou para continuar 
em movimento. Encontros 
virtuais já são uma tendên-
cia no mundo para qualquer 
segmento, e quem coleciona 
não consegue ficar parado”, 
explica Davi Toledo. Fonte e 
mais informações: (https://
onumismata.com/).

o tema “alimentos para 
todos” da FAO - Organi-
zação das Nações Uni-
das para Alimentação e 
Agricultura, valem hoje 
de R$ 30 a R$ 50. As 
queridinhas das Olimpí-
adas de 2016 são peças 
cativas nas coleções. 
Dentre elas, a mais va-
liosa é moeda da entrega 
da bandeira olímpica de 
2012, que vale de R$ 60 
a R$ 180. 

	 •	A famosa cédula de R$ 
1 - A cédula de R$1,00 
foi impressa pela Casa 
da Moeda do Brasil em 
1994 e extinta em 2005 e 
pode valer até R$ 275,00 
cada. “A precificação de 
uma moeda ou cédula se 
dá por vários motivos. A 
quantidade fabricada, o 
estado de conservação 
e o motivo pelo qual foi 

produzida são alguns 
deles”, explica, Davi 
Toledo.

	 •	Cédulas da primeira 
e segunda família do 
real - A cédula de R$100 
da primeira família do real 
de 1994, com as séries: 
AA 1199, 1200 e 120, não 
possuem a máxima “Deus 
Seja Louvado”.  Por esse 
detalhe e pela dificuldade 
de serem encontradas, a 
peça possui um alto valor 
para os colecionadores, 
de até R$ 4,4 mil.

  As cédulas de R$ 2 com 
as letras CJ de 2015, 
chegam a valer até R$ 
250. Já as cédulas de 
R$ 5, com as letras CJ, 
também de 2015 e as 
com as letras DF de 2016, 
tiveram poucos exem-
plares e agora chegam a 
R$ 260. De acordo com 

Califórnia bane veículos diesel

Modelo de conveniência em 
condomínios residenciais

mercados, que representam 
70% das vendas totais da 
estrutura, de forma mais 
otimizada, compacta e à 
poucos passos de distância 
do cliente final. Além da 
demanda do dia a dia, inclui 
desde massas artesanais, 
vinhos, cervejas premium, 
azeites trufados, pipocas 
artesanais, combinados de 
sushi e temakis em atmos-
fera modificada, queijos, 
entre outros itens conside-
rados “gourmet” e refeições 
saudáveis. 

A tendência do mercado 
surgiu do comportamento 
do público que prefere um 
ambiente mais acolhedor e 
prático do que o formato de 
supermercado tradicional, 

visto que grandes redes 
já estão olhando para isso 
e lançaram suas versões 
“de bairro”. “O conceito 
de mini mercado está cres-
cendo nas grandes metró-
poles, o público busca uma 
compra rápida e agradável. 
Nosso diferencial é o mo-
delo baseado no ‘honest 
market’, isto é, o cliente 
tem zero contato humano 
durante a compra”, diz 
Bernardo Fernandes, di-
retor comercial da marca, 
que segue todas as normas 
de segurança e higiene na 
cadeia de fornecimento de 
produtos. 

Fonte e mais informa-
ções: (ww.nutricarbrasil.
com.br).   
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Matt Haig – Intrinseca – O jornalista novelista 
inglês fez um verdadeiro tratado dos sistemas que 
nos rodeiam. Voltados para nos confortar, todavia 
podem causar verdadeiro caos, tanto físicos quanto 

emocionais. Sugere para “salvamento”, dentre tantas dicas, a 
introspecção. Segundo ele, o conhecer-se poderá levar à semi 
ou total independência do “sistema opressor”. Foi escrito bem 
antes das ocorrências “Covídicas 19”. Importante!

Observações Sobre um Planeta 
Nervoso

Maria Lucia Moyses Ruiz – Scortecci – Duas 
inseparáveis amigas, tiveram uma infância excelente, 
cresceram juntas até na mesma faculdade ingressa-
ram. Sintonia inabalável. O futuro prenunciava-se 

rosáceo. Até  que um fato absolutamente inesperado lançou-as 
em opostas direções. Que drástica ocorrência teria o condão de 
desajustar tal liame? Valeria uma vida? Um thriller de primeira 
com final inesperado. Válido para jovens e adultos.

Uma Dose Fatal

Luiz Otávio Goi Jr – Chiado – O executivo gestor 
de sistemas empresariais elencou nessa obra, todo 
seu cabedal amealhado ao longo de uma exitosa car-
reira em empresas com diferentes perfis e atividades. 
Do chão de fábrica à alta diretoria, nada lhe escapa. 

É pleno seu conceito de integração, entre os departamentos, 
para alcançar objetivos, em um bem  fundamentado alicerce 
para palmilhar caminho para o sucesso. Muito oportuno em 
época de reavaliações estruturais. Deve ser lido por estudantes 
de administração, gestores empreendedores.

Administrando Sistemas, Gerindo 
Processos e Engajando Pessoas

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

A plataforma de jogos matemáticos da Matific, utilizada 
atualmente na grade escolar de 7,5 mil colégios públicos 
e privados no Brasil, é uma alternativa lúdica de reforço a 
distância para alunos que estão de férias escolares, além 
de colaborar na redução dos impactos de aprendizagem 
aos estudantes menos favorecidos no País.

Desde março, a ferramenta é utilizada gratuitamente 
por cerca 3 milhões de alunos no Brasil, de 5 a 12 anos, 
para manter os estudos durante a paralisação escolar, bem 
como beneficia mais de 40 mil professores que utilizam 
o sistema de aulas para suas turmas. Os usuários contam 
com acervo completo de jogos digitais de matemática da 
empresa, com quase 7 milhões de atividades, desafios e 
exercícios.

O sistema também está alinhado à Base Nacional Comum 
Curricular e aos principais livros didáticos no País. Atu-
almente, a Matific possui parcerias de uso da plataforma 
em vários estados e municípios por meio de convênios 
assinados com os governos de São Paulo, Paraná e Rio 
Grande do Sul, e cidades como Osasco, Maceió, Santo 
André, Coruripe, Guarapuava, São Bernardo do Campo, 
Paulista e Porto Alegre, além do Distrito Federal.

Segundo Dennis Szyller, CEO da Matific Brasil, mesmo 
com a paralisação escolar, os alunos brasileiros continuam 
com as aulas regulares de matemática a distância sem 
nenhum tipo de prejuízo no calendário escolar. 

Plataforma da Matific usada para ensinar 
matemática a distância.

Esse dado mostra que 
10,8 milhões de pes-
soas tem algum tipo 

de dívida, seja com cartão 
de crédito, com o banco ou 
alguma loja. São 1,5 milhão 
de endividados a mais do que 
no auge da crise de 2014, em 
que 9,3 milhões acumulavam 
dívidas. 

Mas como economizar em 
plena crise econômica com 
o novo Coronavírus? Veja 
abaixo dicas da executiva 
especializada em soft skills, 
palestrante e pedagoga, 
Erika Linhares. 
 1) Tenha um objetivo. 

Ter um propósito de 
algo que se quer é 
fundamental para ser 
persistente na econo-
mia e desistir do que é 
supérfluo. Evite gastar 
com coisas desneces-
sárias. Sem propósito, 
é difícil ter resiliência 
para seguir o percurso 
e concluir a meta. 

 2) Faça um orçamento. 
Escreva quais são to-
dos os seus gastos do 
mês, mesmo os meno-
res. De um lado, liste 
coisas estruturantes e 
necessárias para o dia 
a dia, como aluguel, 

Como economizar em plena crise econômica e pandemia?
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Como fazer o bom 
gerenciamento do seu dinheiro?

Pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) divulgada em junho mostrou que 
pelo menos 67,1% das famílias brasileiras estão endividadas

se esforçam um pouco 
para chegar na meta 
desejada. É preciso, 
portanto, ter disciplina 
financeira com toda a 
família. Isso também é 
muito importante para 
inserir os filhos em uma 
cultura financeira para 
que aprendam desde 
cedo como poupar. 

 5) Pense em novas for-
mas de ter ganhos. 
Não é necessário só 
economizar para pou-
par. Não se limite à sua 
receita atual. Pense 
em como ganhar mais 
tanto no seu trabalho, 
sendo promovido, por 
exemplo, como execu-
tando algum outro tipo 
de função e fazendo 
outras atividades. 

 6) Tenha disciplina. 
Não desista fácil. Faça 
a economia no dia a 
dia e adapte a vida da 
família dentro desse 
caminho até atingir 
o objetivo desejado. 
Com dinheiro poupado, 
você terá muito mais 
liberdade para fazer 
escolhas. Fonte e mais 
informações: (http://
erikalinhares.com/). 

alimentação, escola e 
transporte e, de outro, 
os gastos supérfluos, 
como restaurante e sa-
lão de beleza. A partir 
desse orçamento, faça 
o controle e analise 
quais gastos pode eli-
minar ou diminuir. 

 3) Estabeleça metas de 
gastos mesmo para 
coisas importantes. 
Coloque um teto, por 
exemplo, de gastos 
com aluguel. Economi-
ze na água e na energia. 
Tudo pode ser negocia-
do. Liste quais são as 
coisas necessárias que 

não tem como serem 
eliminadas e parta para 
as renegociações. Faça 
pesquisas antes de 
fazer compras em mer-
cados para encontrar 
preços mais vantajosos 
e escreva uma lista 
do que é necessário 
comprar antes de ir. 
Dessa forma, evita-se 
compras por impulsi-
vidade. 

 4) Meta tem que ser 
familiar. Converse 
com a família e mos-
tre a eles que poupar 
deve ser um objetivo 
familiar, em que todos 

Mario Laffitte (*)        

Dificilmente alguém cresceu 
sem ter escutado dos pais ou 
de algum mentor a máxima 
sobre plantar agora para colher 
no futuro. 

É um ensinamento histórico, 
quase hereditário, e que pode 
soar óbvio, mas nunca é demais 
parar, lembrar e praticar esse 
conselho. Isso vale para quem 
está educando filhos pequenos, 
para quem tenta abrir um novo 
negócio e também para grandes 
empresas que tentam desven-
dar como será o mundo diante 
de tantas transformações ace-
leradas como estamos vivendo 
em 2020.

Olhar para o futuro nunca foi 
tão importante e necessário. 
Afinal, a sociedade vai precisar 
de novos recursos e soluções 
para uma vida diferente que co-
meça a ganhar contornos. Mas 
enquanto tentamos decifrar o 
que vem pela frente, acompa-
nhando esse ritmo frenético 
de mudanças, não podemos 
deixar de lado algo ainda mais 
especial: o presente. 

Planos bem-intencionados, 
revolucionários e inovadores 
podem não prosperar se não 
forem pautados no agora. É 
no presente que as empresas 
poderão mostrar seu poder 
de influência no mundo ou 
o quanto estão interessadas 
em fazê-lo um lugar melhor. 
E, positivamente, temos visto 
uma preocupação exemplar 
de grandes grupos neste mo-
mento. 

A arrecadação recorde de 
doações, seja em dinheiro, 
serviços ou produtos, com-
prova que há muita gente 
com a consciência de que os 
cuidados com o agora são tão 
vitais quanto a visão para o 
futuro. E quando empresas 
entendem que são parte da 
sociedade, e não entidades 
alheias a ela, o potencial para 
fazer a diferença aumenta e, 
consequentemente, a chance 

de aprimorar engajamento e 
reputação também. 

Em situações tensas e com-
plexas como a que vivemos, 
isso conta ainda mais. Construir 
reputações nos dias de hoje 
passa muito pelo poder de 
engajamento que uma empre-
sa consegue gerar. O que ela 
provoca na sociedade? Apenas 
desejo por seus produtos ou 
uma vontade que transcende 
o lado material? 

Esse engajamento envolve 
estar presente na vida das 
pessoas, prestando suporte 
em fases críticas como esta, 
proporcionando conforto e 
bem-estar nos momentos bons 
e apresentando uma postura de 
responsabilidade social. Fazer 
tudo isso implica em muito mais 
do que apenas zelar pela pró-
pria reputação - por mais que 
ações como as que, felizmente, 
temos visto contribuam para 
que as pessoas tenham melhor 
impressão de uma empresa ou 
figura pública. 

É algo que pode refletir no 
caminho que essa companhia 
vai trilhar daqui para frente, 
atraindo mais clientes, mais 
parceiros ou até mesmo mais 
pessoas interessadas em fazer 
parte dessa trajetória. As pesso-
as querem ser ouvidas, querem 
ter suas demandas atendidas. E 
não falamos aqui de pesquisas 
mercadológicas, de antecipar 
tendências de consumo. 

Falamos de entender o que 
será necessário para uma nova 
vida e de oferecer ferramentas 
para essa transformação. É um 
desafio complexo, mas que 
pode ser superado com tecno-
logia, inovação, atenção social 
e investimentos em educação. 

Assim as próximas soluções 
e demandas serão alcançadas. 
Assim as pessoas se sentirão 
mais amparadas. Assim repu-
tações serão verdadeiramente 
construídas.

(*) - É vice-presidente 
de Relações Institucionais da 
Samsung na América Latina.

Olhar para o futuro é agir 
no agora e pelas pessoas

Jogos matemáticos: opção lúdica 
para alunos em férias

“As escolas publicas e privadas terão de lidar, até o 
fim do ano, com a questão da educação à distância. E, 
neste aspecto, plataformas como a nossa passam a ser 
uma grande aliada, no sentido de facilitar a relação 
aluno-professor, além de garantir que as crianças con-
tinuem aprendendo, tanto na rede pública quanto nos 
colégios privados”, comenta. Mais informações: (www.
matific.com.br).
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Eduardo Tardelli (*)
 
O investimento em soluções tecnoló-

gicas deve ser parte do planejamento 
estratégico.

O momento que estamos vivendo 
exige novas ações tanto do Governo, 
quanto das empresas e indivíduos no 
que tange à segurança, saúde (física 
e mental) e economia. Infelizmente, 
vivemos, desde o início do ano com 
um número crescente de inadimplen-
tes no Brasil, agravado por conta das 
demissões e o cenário de dúvidas 
trazidos pela pandemia da Covid-19. 

Essa situação preocupa não só 
representantes político-econômicos, 
mas a todos nós, pois afeta ainda mais 
a nossa capacidade de pagamento e 
nosso estado emocional. Dessa forma, 
muitos indivíduos podem ter reações 
impulsivas e decisões equivocadas. 

Na luta pela saudabilidade contínua 
da capacidade de compras da popu-
lação, a recuperação de crédito tem 
um importante papel no recebimento 
de dívidas, tornando os inadimplentes 
capazes de colocar as suas contas 
em dia, beneficiando a si mesmos e à 
economia como um todo. 

Em meio a um momento de pan-
demia, o assunto vem sendo muito 
discutido por empresários e pessoas, 
pois possibilita que o devedor consiga 
fazer financiamentos, empréstimos 

e compras no crediário, mantendo-
se ativo economicamente por meio 
da circulação de impostos e giro de 
capital. 

Por se tratar de um serviço sensível, 
é um momento que as recuperadoras 
estão procurando as melhores estraté-
gias e processos para conseguir aten-
der a grande quantidade de clientes da 
melhor forma possível. Nesse quesito, 
o investimento em soluções tecnoló-
gicas é, mais do que nunca, capaz de 
trazer mais agilidade às atividades que 
englobam este universo de cobrança 
e maior inteligência às empresas ou 
advogados que trabalham com este 
tipo de operação. 

A questão da agilidade e assertivi-
dade na obtenção de dados relevantes 
que permitam a recuperação de um 
determinado crédito é essencial e a 
tecnologia é a ferramenta necessária, 
pois otimiza etapas, garantindo a me-
lhoria dos indicadores, aumentando a 
produtividade e o controle de inúme-
ros processos. 

Desde empresas do setor que 
possuem apenas uma PA (Posição 
de Atendimento) até as empresas 
com mais de mil posições devem 
considerar o investimento em so-
luções tecnológicas como parte do 
seu planejamento estratégico; tendo 
em mente que pesquisas internas da 

upLexis mostram um aumento de mais 
de 300% em produtividade com o uso 
de ferramentas apropriadas. 

Neste âmbito, as ferramentas mais 
utilizadas são plataformas especiali-
zadas em mineração de dados; apli-
cativos facilitadores de processos de 
checagem e investigação de bens e 
imóveis; robôs capazes de negociar, 
emitir boletos e enviar avisos de 
vencimento; discadores preditivos; 
computação cognitiva, machine 
learning, entre outras. 

O Big Data, em destaque, consegue 
reunir informações relevantes capa-
zes de criar oportunidades de negó-
cios, melhorar as operações existentes 
e trazer inteligência de mercado para 
os mais diversos setores. Use-o a 
seu favor e em favor da economia do 
nosso País! 

Afinal, a união de soluções tradicio-
nais com recursos tecnológicos e de 
inteligência artificial está permitindo 
que muitas empresas consigam au-
mentar o índice de recuperação de 
crédito em um tempo menor, sem que 
isso implique na perda de clientes. 

Ganham todos: clientes, empresas 
e a economia! 

(*) - É CEO da upLexis, empresa de software que 
desenvolve soluções de busca e estruturação de 

informações extraídas de grandes volumes de dados 
(Big Data) extraídos da internet e outras bases de 

conhecimento.

A tecnologia a serviço da recuperação de crédito
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“Sabendo a 
fonte do recurso, o 
risco da operação, 

o custo do capital e 
o tipo de empresa 

tomadora dos 
recursos, é possível 

traçar a estrutura 
mais adequada ao 
negócio e, assim, 
definir e elaborar 
os instrumentos 

contratuais 
necessários
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Caio Cesar Corso Quincozes (*)

Para enfrentar esse cenário existem diversas alternativas, que 
vão desde a reinvenção do processo produtivo (com realocação 
de custos e corte de gastos) até processos de recuperação 

(extrajudicial e judicial). Contudo, de uma perspectiva imediatista, 
se o problema é falta de caixa, o remédio mais óbvio parece ser a 
captação imediata de recursos, para assegurar liquidez e auxiliar na 
solvência da empresa a curto prazo.

A obviedade da sugestão, contudo, não reflete a complexidade de 
sua implementação. Diversas questões orbitam ao seu redor: Qual a 
melhor fonte de acesso ao dinheiro? Qual o custo de remuneração 
do capital? Qual o risco de a solução se tornar um problema ainda 
maior? De que forma estruturar a captação desses recursos? 

Nenhuma das perguntas acima deve ser lida ou respondida isola-
damente. O entendimento deve ser sistemático, pois uma depende 
da outra. O risco depende da forma, que depende da remuneração, 
que pode depender da fonte. Apesar disso, para facilitar a leitura, 
elas serão tratadas abaixo de forma individualizada e resumida.

A FONTE
Não há apenas uma fonte de recursos. Existem diversos investidores 

que, mesmo na crise, ampliam seus investimentos e aplicam recursos 
em empreendimentos privados de risco, sobretudo em período de 
baixa dos juros e de instabilidade na bolsa de valores. Os recursos 
podem vir, por exemplo, de instituições financeiras, de fundos de 
investimentos, de investidores profissionais, estratégicos ou anjos.

Conhecer o perfil do investidor é importante para entender o tipo 
de operação com a qual ele está habituado, porque tende a seguir 
uma estrutura jurídica e contratual que já conhece e com a qual 
se sente mais confortável. O ponto é que cada estrutura tem suas 
vantagens e desvantagens. O importante é que o empresário tenha 
clareza nas obrigações que estará assumindo e que tipo de reflexos 
a operação financeira pretendida trará para a sua empresa.

Por isso, é importante contar com assessoria especializada. Pri-
meiro, para facilitar o acesso ao capital (networking). Segundo, e 
mais importante, para compreender a operação em sua totalidade, 
evitando os dissabores do amanhã, através de estruturas jurídicas 
compatíveis com as necessidades de cada caso.

A ESTRUTURA
Operações de captação de recursos se dividem entre operações 

de equity (participação no capital social) e de dívida (passíveis 
ou não de conversão em equity), realizadas por meio de contratos 
de mútuo, debêntures, bônus de subscrição e outros. A estrutura 
depende de fatores financeiros, negociais e jurídicos. 

Do ponto de vista jurídico, a primeira análise que deve ser feita 
consiste na compreensão da natureza jurídica da empresa tomadora 
do crédito. Existem operações que são compatíveis com qualquer 

Sem caixa, não há empresa. Por isso, quando o horizonte não inspira confiança, é importante que os empresários considerem 
soluções capazes de fortalecer seus empreendimentos e sustentar sua liquidez. Os reflexos econômicos decorrentes da 

pandemia da Covid-19 são sentidos em todo o mundo. Especialistas dizem, inclusive, que os obstáculos serão ainda maiores 
que os enfrentados no pós-crise de 1929. Nessa linha, muitas empresas vêm sofrendo com a queda vertiginosa de faturamento.

tipo de sociedade, mas existem operações que são compatíveis 
apenas com as sociedades anônimas.

Além disso, a estrutura jurídica da operação deve levar em conta 
também o conjunto das respostas para as perguntas formuladas 
neste texto. Isto é, sabendo a fonte do recurso, o risco da operação, 
o custo do capital e o tipo de empresa tomadora dos recursos, é 
possível traçar a estrutura mais adequada ao negócio e, assim, definir 
e elaborar os instrumentos contratuais necessários, delineando e 
prevenindo os riscos inerentes a cada caso.

O CUSTO
Quanto essa operação vai custar à minha empresa? Essa é a per-

gunta que o empresário deve fazer, especialmente em momentos 
de contenção. O detalhe, neste caso, é que muitas vezes a resposta 
não é meramente financeira. Ela pode vir acompanhada também 
das consequências societárias e jurídicas resultantes da operação. 

Isto é, a partir da operação, que tipos de decisões dependerão da 
participação do investidor/credor e em qual nível essa participação 
será exigida? De outro lado, do ponto de vista financeiro, o custo do 
investimento está condicionado a um rol extenso de variáveis que 
vão desde a inflação até a percepção de risco que o investidor tem 
sobre a empresa alvo da operação. 

Depende, ainda, de aspectos práticos da negociação. Por isso, é di-
fícil quantificar o custo de remuneração do capital de maneira precisa 
ou mesmo determinar o tipo de estrutura mais cara ou mais barata 
de maneira genérica. Essa avaliação é multidisciplinar e o resultado 
dependerá das premissas adotadas pelos profissionais envolvidos, 
que variam em cada trabalho. Por isso, também nesse aspecto, é 
importante que o empresário conte com assessoria especializada.

O RISCO
Seguindo as premissas básicas de qualquer investimento, quanto 

maior o risco percebido pelo investidor, maior será a remuneração 

exigida e, portanto, mais custoso será o capital para a empresa alvo 
da operação. Por isso, em uma organização bem gerida, com regras 
internas e políticas claras, organizada do ponto de vista decisório 
e com gestão profissionalizada, a percepção de risco tende a ser 
reduzida em comparação a outras empresas do mesmo segmento 
que não tenham o mesmo nível de governança corporativa.

Com efeito, a tendência é que o valor atribuído à sociedade alvo da 
operação seja superior, reduzindo a diluição dos sócios atuais (em 
caso de captação de recursos pela venda de participação societá-
ria) ou barateando a remuneração do capital investido (em caso de 
captação de recursos por emissão de dívida).

Vale dizer também que quando 
a captação se dá por meio de emis-
são de dívida, há também o risco 
de inadimplência frente ao cre-
dor. Nesses casos, o que era visto 
como solução, torna-se parte do 
problema, comprometendo ainda 
mais a solvência da empresa. Nes-
se sentido, a diluição no equity 
pode ser uma boa alternativa, já 
que o credor também assume 
o risco do negócio. Novamente 
percebemos a importância de 
contar com assessoria especiali-
zada para enfrentar esse tipo de 
questionamento.

Para superar as dificuldades 
econômicas anunciadas pela 
pandemia, encoraja-se que os 
empresários considerem, dentre 
as alternativas existentes, ope-
rações de captação de recursos. 
Porém, diligência é fundamental. 
À primeira vista, os contratos uti-
lizados nessas operações podem 
parecer simples. 

Contudo, pelo fato das empresas serem entidades vivas, em 
constante movimento e evolução, referidos contratos são sensíveis 
e complexos, pois regulam temas críticos como a forma de composi-
ção do preço final da operação e o tratamento conferido a eventuais 
contingências da empresa e/ou alteração substancial na forma de 
condução dos negócios. 

Portanto, recomenda-se que todos os passos sejam seguidos com 
critério, desde a negociação e mensuração do valor da operação 
à redação dos contratos e documentos acessórios. Num cenário 
repleto de incertezas, planejamento e disciplina são fundamentais.

(*) - É advogado da Área Corporativa do Marins Bertoldi Advogados 
(www.marinsbertoldi.com.br).
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Transformação Digital 
abre novos caminhos à 

segurança do patrimônio

O Coronavírus 
rompeu a 
normalidade que 
vivíamos

Entramos em uma 
nova era, para a qual 
não estávamos pre-

parados porque não temos 
como cultura a gestão de 
riscos, os planos de con-
tingências e a simulações 
em estado de emergência. 
Depois dessa ruptura, ficou 
claro que as operações não 
serão as mesmas. E as pes-
soas também não. E como 
devemos operar nesse novo 
cenário? Como podemos 
abrir nossas mentes para 
readequar os planos de 
segurança sistêmica agora 
e depois da retomada pós 
Covid-19? 

Ao que tudo indica, tere-
mos um ‘novo normal’, que 
deverá ser contemplado 
com as lições aprendidas 
e as novas possibilidades 
geradas com a pandemia, 
sobretudo em termos da 
Transformação Digital, 
que provou ser essencial 
para ampliar a visão do 
negócio, melhorando os 
processos com segurança 
e menos perdas. 

No quesito seguran-
ça patrimonial, há uma 
nova abordagem: a ges-
tão remota disruptiva e 
exponencial, que está 
integrada em pessoas, 
procedimentos de rotina e 
de emergência, tecnologia 
integrada e auditoria das 
conformidades dos ser-
viços de forma contínua, 
gerando aprendizados 
e novos procedimentos, 
além de mitigar riscos 
futuros. 

Levando em conside-
ração esses pontos, é 
possível aumentar o foco 
e a qualidade dos servi-
ços, corrigir em tempo 
real as não conformida-
des dos procedimentos, 
assim como contemplar 
o monitoramento de 
ameaças internas e ex-
ternas, como saques, 
invasões, vandalismos, 
sabotagens, desordens 
públicas, filas de carros 
na via pública, tumultos 
de pessoas, roubos de 
cargas, tentativas de 
arrombamento, perda de 
produtos, entre outras 
vulnerabilidades. 

Já existem centrais de 
monitoramento operan-
do com indicadores que 
trazem resultados eficien-

tes. Por meio da aliança 
entre riscos, inteligência, 
tecnologia, engenharia e 
segurança, é possível iden-
tificar comportamentos 
indevidos remotamente, 
como a medição de tempo 
e movimento de pessoas e 
veículos, tempo de espera 
em filas, se as pessoas es-
tão utilizando máscaras e 
o distanciamento social.

Também, verificar se 
houve uma limpeza na-
quele local que era consi-
derado de alto risco, como 
numa área hospitalar, se 
existe uma aglomeração 
de pessoas numa de-
terminada gôndola com 
produtos de alto risco, 
entre outros. São avalia-
ções imediatas de com-
portamentos preventivos 
e suspeitos que dão um 
alerta para realizar acio-
namentos em tempo real. 

Isso significa ter uma 
visão sistêmica e integrada 
utilizando os equipamen-
tos tecnológicos já exis-
tentes, tornando a gestão 
viável, além de monitorar 
as ameaças internas e 
externas com baixo custo. 
Essa é a reflexão provo-
cativa: monitorar remo-
tamente com eficiência e 
resultados. Os sistemas 
de segurança atuais es-
tão demandando budgets 
milionários destinados à 
implantação de sistemas 
tecnológicos de última 
geração. 

Aqui está a atenção: a 
gestão da segurança não 
está baseada apenas na 
tecnologia. É necessário o 
equilíbrio com outros pila-
res: pessoas, procedimen-
tos e a gestão contínua. 
Com isso, é possível ter 
níveis de controle, garan-
tia de entregas, rastreabi-
lidade e produtividade dos 
serviços, além de realizar 
ações preventivas, geran-
do aprendizados e novos 
procedimentos. O modelo 
disruptivo e exponencial 
de segurança está pronto 
e disponível. 

Cabe aos gestores ava-
liarem essa nova gestão 
remota, com o mínimo de 
investimento, avaliando 
os riscos, revisitando os 
contratos existentes, bus-
cando ampliar a eficiência 
integrada e, de certo, atin-
gir melhores resultados. 

(*) - É diretora executiva da ICTS 
Security, consultoria e gerenciamento 

de operações em segurança, 
de origem israelense 

(www.ictssecurity.com.br).

Ellen Pompeu (*)
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Irmãos Vitale Editores Ltda. 
CNPJ/MF: 61.160.685/0001-28

Edital de Convocação para Reunião de Sócios 
Em 14/07/2020, às 14hs, convoco para Reunião de Sócios à Rua: Raposo Tavares, 85 - Jardim das 
Acácias, Cep. 04704-110- SP/SP, para: a) alteração do contrato social para  mudança de endereço da 
filial Cajamar b) outros assuntos. São Paulo, 02/07/2020. A Diretoria (03, 04 e 07)

You Inc Incorporadora e Participações S.A. 
CNPJ/ME 11.284.204/0001-18 - NIRE 35.3.003.9377-5 - Companhia Aberta

Extrato da Ata da AGE realizada em 09 de Junho de 2020
Data, Hora e Local: No dia 09/06/2020, às 14hs, na sede social, na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida Pre-
sidente Juscelino Kubitscheck 360, 4° andar, conjunto 41, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000. Convocação: 
Dispensada. Presenças: Acionistas titulares da totalidade das ações da Companhia. Mesa: Presidente: Sr. Abrão 
Muszkat; Secretário: Sr. Franco Gerodetti Neto. Ordem do Dia e Deliberações aprovadas por Unanimidade: 
(1) a reforma e a consolidação do estatuto social da Companhia, que passa a vigorar, a partir desta data, com 
a redação constante do Anexo I a esta ata, para refletir as alterações decorrentes das aprovações desta AGE e 
outros ajustes de redação que sejam aplicaveis; (2) o reconhecimento, a ratificação e a autorização de todas as 
transações com partes relacionadas e com acionistas da Companhia celebradas no periodo entre 28/02/2020 e 
a data desta assembleia, que estão mencionadas, registradas ou refletidas nas Informações Trimestrais relativas 
ao período encerrado em 31/03/2020, incluindo o Mútuo e a Confissão de Dívida; e (3) a autorização aos direto-
res da Companhia para praticarem os atos a que se fizerem necessários à consecução das deliberações acima. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata devidamente assinada pelos acionistas presentes. 
Mesa: Abrão Muszkat - Presidente; e Franco Gerodetti Neto - Secretário. Acionistas: Abrão Muszkat, David Leon 
Rubinsohn, Renato Paulo de Vita, Reag 81 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia e Fact Enter-
prise Fundo de Investimento em Participações. São Paulo, 09/06/2020. Abrão Muszkat - Presidente; Franco Ge-
rodetti Neto - Secretário. JUCESP n° 229.610/20-1 em 30/06/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 

Data, hora, local da assembleia: 16.12.2019, 11hs, na sede social do Banco Cifra S.A., 
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, sala 102, parte, Bloco 02, 10º andar, Condo-
mínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP (“Companhia”). 
Convocação e Presenças: Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do 
disposto no artigo 124, § 4º, Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), por estar presente o único acionis-
ta da Companhia, o Banco BMG S.A.. Mesa: Presidente: Marco Antonio Antunes, Secretário: 
Eduardo Mazon. Ordem do Dia: Exame e discussão a respeito (i) da redução do capital so-
cial da Companhia no valor total de R$ 96.644.759,37, sem alteração do número de ações de 
emissão da Companhia, para a absorção dos prejuízos acumulados conforme registrados nas 
demonstrações fi nanceiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 
31.12.2018; (ii) do grupamento de ações na proporção de 10.000 ações para 1 ação, bem 
como autorização à Diretoria para prática dos atos necessários à efetivação do grupamento; 
(iii) da alteração do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, caso aprovadas as delibera-
ções anteriores; e (iv) da consolidação do Estatuto Social da Companhia. Deliberações: O 
único acionista da Companhia apreciou as matérias constantes da ordem do dia e deliberou, 
sem quaisquer restrições ou reservas, o que segue: 1. Aprovar a redução de capital social da 
Companhia no valor total de R$ 96.644.759,37, sem alteração do número de ações de emis-
são da Companhia, para a absorção dos prejuízos acumulados, de mesmo valor, conforme re-
gistrados nas demonstrações fi nanceiras da Companhia referentes ao exercício social encer-
rado em 31.12.2018. Dessa forma, o capital social da Companhia passa dos atuais R$ 
814.673.178,34 para R$ 718.028.418,97, representado por 163.647.689 ações ordinárias, to-
das nominativas e sem valor nominal. 2. Aprovar o grupamento de ações, na proporção de 
10.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal para 1 ação ordinária, nominativa 
e sem valor nominal. Tendo em vista que todas as ações da Companhia são de titularidade do 
Banco BMG S.A., as frações de ações serão desconsideradas, de forma que a Companhia pas-
sará a ter 16.364 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, todas detidas pelo Ban-
co BMG S.A.. 2.1. Fica a Diretoria da Companhia autorizada a praticar todos os atos neces-
sários e a tomar as providências complementares para o grupamento ora aprovado, incum-
bindo-se do cumprimento de todas as formalidades legais e complementares à operação. 3. 
Em decorrência da redução de capital e grupamento de ações, aprovar o artigo 4º do Estatu-
to Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 4º. O capi-
tal social é de R$ 718.028.418,97, dividido em 16.364 ações ordinárias nominativas, sem va-
lor nominal. §Único. Cada ação dá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Ge-
ral.” 4. Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia conforme Anexo I. 5. As ma-
térias ora aprovadas somente entrarão em vigor e se tornarão efetivas depois de homologa-
das pelo Banco Central do Brasil. Encerramento: Nada mais a tratar, o Presidente encerrou 
os trabalhos e foi lavrada a presente ata, a qual lida, aprovada e achada conforme, foi assi-
nada por todos os presentes. Mesa: Marco Antonio Antunes - Presidente; Eduardo Mazon- 
Secretário. Acionista Presente: Banco BMG S.A. (por Marco Antonio Antunes e Eduardo 
Mazon). Confere com a original lavrada em livro próprio. Mesa: Marco Antonio Antunes - Pre-
sidente, Eduardo Mazon - Secretário. Acionista: Banco BMG S.A. Marco Antonio Antunes - 
Diretor Executivo Geral, Eduardo Mazon - Diretor Executivo. JUCESP nº 167.355/20-0 em 
28.05.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Estatuto Social - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Duração e Objeto - Artigo 
1º. O Banco Cifra S.A. (“Sociedade”), instituição fi nanceira sob a forma de sociedade anô-
nima, com sede São Paulo/SP, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, sala 102, parte, 
Bloco 02, 10º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Vila Nova Conceição é re-
gida pelo presente estatuto e pelas disposições legais aplicáveis. §Único. A Sociedade pode-
rá manter, abrir ou extinguir, em qualquer ponto do territorial nacional ou do exterior, fi liais, 
sucursais, agências, escritórios, postos de serviços, depósitos e dependências de qualquer es-
pécie, atribuindo ou não capital próprio às fi liais, bem como nomear correspondentes, me-
diante permissão das autoridades competentes. Artigo 2º. O prazo de duração da Socieda-
de é indeterminado, dissolvendo-se e liquidando-se nas hipóteses previstas em lei. Artigo 
3º. A Sociedade tem como objeto social a prática de operações ativas, passivas, acessórias, 
administração de títulos, valores mobiliários e serviços, inerentes às respectivas carteiras au-
torizadas (comercial, de “leasing” ou arrendamento mercantil), de acordo com as disposições 
legais e regulamentares em vigor. Capítulo II - Do Capital Social e das Ações: Artigo 
4º. O capital social é de R$ 718.028.418,97, dividido em 16.364 ações ordinárias nominati-
vas, sem valor nominal. §Único. Cada ação dá direito a um voto nas deliberações da Assem-
bleia Geral. Artigo 5º. As ações da Sociedade podem ser representadas por títulos múltiplos, 
fi cando assegurado o livre desdobramento desses títulos, a requerimento de qualquer acio-
nista, a preço de custo. Artigo 6º. As ações da Sociedade somente poderão ser negociadas 
depois de realizados 50% do preço da emissão. Capítulo III - Da Assembleia Geral: Ar-
tigo 7º. A Assembleia Geral reunir-se-á em caráter ordinário dentro dos 04 meses seguintes 
ao término do exercício social, para o fi m de tomar as contas dos administradores, examinar, 
discutir e votar as demonstrações fi nanceiras; deliberar sobre a destinação do lucro líquido, a 
distribuição de dividendos e a gratifi cação de balanço de administradores; eleger os mem-
bros da Diretoria e do Conselho Fiscal, quando em funcionamento; e fi xar as remunerações 
dos membros dos referidos órgãos. §Único. A Assembleia Geral reunir-se-á extraordinaria-
mente sempre que os interesses sociais o exigirem. Artigo 8º. Compete a qualquer um dos 
diretores, convocar as assembleias gerais na forma da lei. Artigo 9º. A Assembleia Geral será 
instalada por qualquer dos diretores o qual, por sua vez, escolherá outro dentre os presentes 
para secretariar os trabalhos da mesa. Artigo 10. Os acionistas poderão ser representados 
nas Assembleias Gerais por procuradores, constituídos há menos de 01 ano, com respectivo 
instrumento de mandato arquivado na Sociedade, obedecidas as demais condições previstas 
no artigo 126 da Lei 6.404 de 1976. Capítulo IV - Da Administração: Artigo 11. A So-

ciedade será administrada por uma Diretoria Executiva composta de no mínimo 02 e no má-
ximo 20 membros, acionistas ou não, com mandato de 03 anos, com possibilidade de reelei-
ção e eleitos por Assembleia Geral, que fi xará sua remuneração, designação e atribuições. 
§1º. Os membros da Diretoria executiva serão designados da seguinte maneira: (i) um dire-
tor presidente; e (ii) dezenove diretores sem designação específi ca. §2º. Poderão ser inclusos 
novos membros à Diretoria Executiva, com designação específi ca, os quais terão suas ativi-
dades defi nidas em Assembleia Geral e com a reforma do estatuto social. §3º. A investidura 
de cada membro da Diretoria executiva dar-se-á mediante assinatura do termo de posse no 
livro de “Atas de Reuniões de Diretoria”, independentemente de caução, após a homologa-
ção de seu nome pelo Banco Central do Brasil. Quando ocorrer a substituição ou término da 
gestão, permanecerão eles no exercício de seu cargo até que seja dada posse aos seus subs-
titutos. A renúncia ou destituição de diretores se procederá de forma imediata, desde que 
mantido o número mínimo de 3 membros. §4º. Findo o mandato, os diretores permanecerão 
no exercício de seus cargos até a investidura dos novos eleitos. Artigo 12. Nos casos de im-
pedimento temporário ou ausência de qualquer diretor, este será substituído pelo diretor in-
dicado em Reunião de Diretoria, o qual acumulará as funções do substituído. No caso de 
vaga, a Assembleia Geral de Acionistas elegerá um diretor substituto, que exercerá as funções 
do substituído até o término de seu mandato. Artigo 13. Para a consecução dos objetivos 
sociais fi ca a Diretoria Executiva investida de plenos poderes, inclusive para contrair obriga-
ções, alienar imóveis, transigir, ceder e renunciar direitos, na forma estabelecida no artigo 14 
abaixo, cabendo-lhe, além das atribuições legais: a) organizar o regulamento interno da So-
ciedade e suas alterações; b) tomar conhecimento dos balancetes mensais; c) levantar balan-
ços semestrais e elaborar o relatório anual, publicando-os sob sua assinatura; e d) deliberar 
sobre a criação de dependências. Artigo 14. A representação da Sociedade e a prática de 
atos necessários ao seu funcionamento regular competirão sempre: a) do diretor presidente 
e 1 diretor sem designação específi ca em conjunto; b) de 2 diretores sem designação especí-
fi ca em conjunto; c) do diretor presidente ou de 1 diretor sem designação específi ca em con-
junto com 1 procurador devidamente constituído na forma do § Único abaixo; e d) de 2 pro-
curadores em conjunto, devidamente constituídos na forma do §único abaixo. §Único. A So-
ciedade poderá nomear procuradores para representá-la nos limites dos poderes conferidos 
nos respectivos mandatos, nos termos da alínea “a” ou “b” do Artigo 14 acima. Artigo 15. 
Compete ao Diretor Presidente, entre outras funções: a) desempenhar todas as funções exe-
cutivas necessárias à defesa dos interesses da Sociedade; b) conduzir as atividades dos de-
partamentos que lhes estão afetos e assessorar os demais membros da Diretoria; c) fornecer 
informações para deliberação da Assembleia Geral e Reuniões de Diretoria; e d) cumprir e fa-
zer cumprir este Estatuto Social, as deliberações da Assembleia Geral e as Reuniões de Dire-
toria. Artigo 16. Compete aos diretores sem designação específi ca, entre outras funções: a) 
compete aos diretores que atuarem nas áreas comerciais orientar e supervisionar as agências 
sob sua jurisdição e cumprir as funções que lhes forem atribuídas; b) compete ao diretor que 
atuar na área jurídica prestar assessoria jurídica aos trabalhos da Diretoria; c) compete ao di-
retor que atuar na área administrativa e de controladoria conduzir as atividades dos departa-
mentos que lhes estão afetos e assessorar os demais membros da Diretoria; e d) compete ao 
diretor que atuar na área de riscos corporativos e cobrança atuar em conformidade com as 
normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade, conduzir as atividades dos departa-
mentos que lhe estão afetos e assessorar os demais membros da Diretoria. Capítulo V - Do 
Conselho Fiscal: Artigo 17. O Conselho Fiscal será composto de no mínimo 3 e, no máxi-
mo, de 5 membros, e suplentes em igual número, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia 
Geral que deliberar o seu funcionamento. §1º. O funcionamento do Conselho Fiscal depen-
derá de solicitação de acionistas que representem no mínimo 1/10 das ações com direito a 
voto ou 5% das ações sem direito a voto, e cada período de seu funcionamento terminará 
na primeira AGO após a sua instalação. §2º. A remuneração dos membros do Conselho Fis-
cal será fi xada pela Assembleia Geral que os eleger, observados os limites mínimos legais 
e os períodos de funcionamento. §3º. Ao Conselho Fiscal competem as atribuições e pode-
res estabelecidos em Lei. Capítulo VI - Do Exercicio Social e Demonstrações Fi-
nanceiras: Artigo 18. O exercício social inicia-se em 1º de janeiro e termina em 31 de 
dezembro de cada ano. Artigo 19. Serão levantados balanços gerais semestralmente, a 
30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, de acordo com as determinações legais, e com 
observância das regras contábeis estabelecidas pelo CMN. Artigo 20. Do resultado apu-
rado nos balanços levantados na forma estatutária, serão deduzidos os prejuízos acumula-
dos e a provisão para o imposto sobre a renda. §Único. O lucro líquido terá a seguinte des-
tinação: a) 5% para a constituição de reserva legal até que o seu montante atinja 20% do 
capital social; b) a quantia necessária ao pagamento de dividendos aos acionistas, na base 
que for autorizada pela Diretoria, observada a legislação vigente, e c) o saldo terá o desti-
no dado pela Assembleia Geral Ordinária, por proposta da Diretoria, observadas as dispo-
sições legais atinentes à matéria. Artigo 21. O dividendo não será obrigatório no exercí-
cio social em que a administração julgá-lo incompatível com a situação fi nanceira da So-
ciedade, podendo a Diretoria propor à AGO que se distribua dividendo inferior ao obriga-
tório ou nenhum dividendo. A Assembleia Geral poderá, também, se não houver oposição 
de nenhum acionista presente, tenha direito a voto ou não, deliberar distribuição de divi-
dendo inferior ao obrigatório ou a retenção de todo o lucro. Artigo 22. O prazo para pa-
gamento do dividendo será estipulado pela Assembleia Geral Ordinária que o aprovou, de 
acordo com as disponibilidades fi nanceiras da Sociedade justifi cadas pela Diretoria, porém, 
não ultrapassando o exercício. Artigo 23. A Diretoria tem poderes para determinar a dis-
tribuição de lucros e/ou dividendos, dentro dos limites legais e “ad-referendum” da Assem-
bleia Geral de Acionistas que aprovar as contas daquele exercício social.
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BANCO CIFRA S.A.
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Ata de Reunião da Diretoria Realizada em 30 de Dezembro de 2019
01 – Data, Horário e Local: Aos 30.12.2019, às 13 h, na sede social do Banco Cifra S.A., na Avenida Presidente 
Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro 
Vila Nova Conceição, São Paulo/SP (“Companhia”). 02 - Convocação e Presença: Dispensada a convocação por 
estarem presentes todos os Diretores da Companhia, a saber: Marco Antonio Antunes, Eduardo Mazon e Flavio Pentagna 
Guimarães Neto. 03 – Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marco Antonio Antunes e 
secretariados pelo Sr. Eduardo Mazon.  04 – Ordem do Dia: Exame e discussão a respeito da distribuição de juros sobre 
capital próprio ao único acionista da Companhia, a serem imputados ao valor do dividendo obrigatório relativo ao exercício 
social a ser encerrado em 31.12.2019. 05 – Deliberações: Os diretores presentes apreciaram a matéria constante da 
ordem do dia e deliberaram por unanimidade, sem quaisquer restrições ou reservas, o que segue: (a) aprovar a distribuição 
de juros sobre capital próprio, calculados nos termos do artigo 9º da Lei nº 9.249/95, no valor bruto de R$ 19.000.000,00, 
com retenção de 15% de Imposto de Renda na Fonte, resultando em juros sobre o capital próprio líquidos de R$ 
16.150.000,00, sendo atribuído o valor líquido de R$ 0,09868761 por ação de emissão da Companhia. Os juros sobre 
capital próprio, ora distribuídos, serão imputados ao valor do dividendo obrigatório relativo ao exercício social a ser 
encerrado em 31.12.2019, nos termos do artigo 9º, § 7º da Lei nº 9.249/95, ad referendum da AGO de 2020. (b) consignar 
que, para fi ns do cálculo do valor líquido de juros sobre capital próprio por ação emissão da Companhia, foi considerado 
que Companhia possui, nesta data, 163.647.689 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, uma vez que o 
grupamento de ações deliberado na AGE da Companhia ocorrida em 16.12.2019, somente entrará em vigor e se tornará 
efetivo depois de homologado pelo Banco Central do Brasil.  (c) fazer constar que o pagamento, ora aprovado, será 
efetuado ao único acionista da Companhia até 30.04.2020, sem qualquer atualização monetária ou remuneração 
correspondente entre a presente data e a data do seu efetivo pagamento, fi cando a Diretoria autorizada a tomar as 
providências necessárias à execução das deliberações ora aprovadas, ad referendum da AGO de 2020. 06 – Encerramento: 
Nada mais a ser tratado, foi encerrada a Reunião da Diretoria, da qual se lavrou a presente ata, em forma de sumário, que, 
lida e achada conforme, foi por todos os presentes aprovada e assinada. São Paulo, 30.12.2019. Mesa: Marco Antonio 
Antunes - Presidente; Eduardo Mazon - Secretário. Diretores Presentes: Marco Antonio Antunes, Eduardo Mazon e 
Flavio Pentagna Guimarães Neto. Confere com a original lavrada em livro próprio. Marco Antonio Antunes - Presidente; 
Eduardo Mazon - Secretário. JUCESP nº 166.715/20-7 em 27.05.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Não é exagero dizer que 
este é um momento 
que está gerando mu-

danças permanentes na for-
ma como nos relacionamos, 
consumimos, trabalhamos e 
fazemos negócios. Mas esta 
não é a primeira crise que 
vivemos, nem a última. 

Olhando para os últimos 
20 anos, passamos por várias 
crises econômicas (crash 
da Nasdaq e 11 de Setem-
bro, crise do subprime em 
2008, recessão no Brasil 
em 2015/2016) e passamos 
a usar tecnologias que nem 
sonhávamos. Para ficar em 
apenas um exemplo, o iPho-
ne existe há pouco mais de 
10 anos apenas, e é difícil 
imaginar um mundo sem 
smartphones. 

Por isso, não deveríamos 
nos perguntar se vamos 
sair da crise atual, porque 
vamos. A questão é: o que 
muda agora? 
	 •	O mundo pós-pande-

mia vai ser um mundo 
de agendamentos. No 
mínimo até encontrar-
mos uma vacina, e prova-
velmente até mesmo de-
pois disso, a vida humana 
será uma vida agendada, 

No comércio popular, rua deserta e lojas fechadas.
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Como será nossa vida 
depois da pandemia?

A crise mundial provocada pelo Coronavírus terá um impacto prolongado sobre o comportamento das pessoas

pandemia, todos estão 
precisando acelerar sua 
digitalização. 

Embora o setor odontoló-
gico, por exemplo, seja digi-
tal “da porta para dentro”, 
com sistemas de gestão, a 
maioria das clínicas não 
tinha ainda pensado em 
como se expor digitalmen-
te: 65% de nossos clientes 
não tinham um website, por 
exemplo. Agora ficou claro 
que uma presença digital 
mais forte será importante 
para alcançar novos clientes. 

Os recursos encontrados 
para passar melhor por este 
momento de Coronavírus 
não serão deixados de lado 
depois da crise. As conve-
niências de hoje não serão 
passageiras, elas perma-
necerão quando tudo isso 
passar. A digitalização é um 
caminho sem volta. Cabe a 
todos nós entender como 
podemos aproveitar essas 
oportunidades para gerar 
mais parcerias e estreitar 
o relacionamento com o 
cliente e com todos os nossos 
parceiros de negócios. 

(*) - É CEO e fundador da Dentalis, 
empresa de softwares para clínicas 

odontológicas líder do mercado 
(saronis@dentalis.com.br). 

programada. Isso já está 
acontecendo: na Itália, 
por exemplo, as pessoas 
estão precisando agen-
dar a ida à academia, 
aos salões de beleza e 
até mesmo à praia, para 
evitar aglomerações. 

  Para o brasileiro, que 
não tem o costume de, 
por exemplo, fazer re-
servas em restaurantes, 
esta será uma mudança 
cultural grande, mas 
inevitável. 

	 •	O mercado começou 
a sentir os efeitos 
da crise em abril. Por 
exemplo, o meio em 
que atuo, as clínicas 
odontológicas tiveram 
de fechar as portas. No 

comércio, os negócios 
começaram a se digi-
talizar e vários outros 
setores tiveram que 
repensar suas ações. A 
pandemia serviu para 
provar o quanto a tecno-
logia vai se fazer ainda 
mais presente nos dias 
de hoje e reforçar algu-
mas inovações. 

	 •	Esta crise pode mu-
dar a forma de fazer 
negócios em um outro 
aspecto. Sermos mais 
colaborativos. Quando 
todos precisam se aju-
dar para ultrapassar um 
momento difícil, isso 
cria vínculos sólidos e 
relacionamentos mais 
relevantes. Durante a 

Ticiana Pereira (*)
 
Tem como a gente falar de 

negócios, neste momento, sem 
falar dos impactos da pandemia 
da COVID19?

Não sei pra vocês, mas para 
mim, é impossível! Do dia para 
a noite, nossos negócios foram 
impactados profundamente. 
Alguns para melhor, outros, 
para pior.  Isso, considerando 
apenas as receitas. Lembro 
exatamente do dia que senti 
o primeiro impacto. Levantei 
pela manhã, chequei o fluxo 
financeiro da empresa, entrei 
em contato com amigos empre-
sários, parceiros, fornecedores 
para entender como eles viam 
a situação.

Alguns tinham soluções que 
poderiam ajudar outros, des-
sa forma, fizemos a conexão 
entre eles, abrindo espaço 
para todos, de forma que as 
trocas de informações pu-
dessem nos fortalecer. Muito 
claramente, percebemos que 
o gerenciamento financeiro, 
ou a falta dele, era o que mais 
preocupava. Em seguida, vinha 
a perda de clientes, por conta do 
isolamento social e fechamento 
dos estabelecimentos. 

Alguns empresários precisa-
vam aprender, muito rapida-
mente, a atuar neste universo 
online para manter a empresa 
viva. E, por último, havia si-
nais indicando uma revisão no 
portfólio de produtos/serviços. 
Afinal, a prioridade, era gerar 
receita para a empresa não 
fechar. Naquele momento, a 
inserção das empresas nas 
plataformas virtuais, passou a 
ser tratada como prioridade e os 
empresários que sabiam como 
atuar nelas, passaram a ajudar 
os que não sabiam.

Vimos nascer vários movi-
mentos para auxiliar os micro 
e pequenos empresários, como 
o Compre do Bairro, Ajude o 
Pequeno, ações do Magazine 
Luiza, Ebanx, Olist, Startse, 
SEBRAE entre outros tantos. 
Uma prova que, mais do que 
nunca, precisamos nos unir 
para nos fortalecer. A causa, 
é comum: a sobrevivência das 
empresas e a manutenção dos 
empregos.

Neste inicio de julho, re-
tomei o contato com alguns 
dos empresários que falamos 
no incio da pandemia para 
saber como estavam. Alguns 
perceberam a importância de 
uma organização financeira e 
da transformação digital para 
o seu negócio. 

Outros ainda continuam re-

Como a pandemia mudou os 
negócios e as relações empresariais

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL 
 UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 032/2020 - Co-
municamos que encontra-se aberta neste órgão a licitação supra, cujo obje-
to é o Registro de Preços para aquisição de produtos do programa governa-
mental de insumos de diabetes, com entregas parceladas pelo período de 
12 meses. Entrega das Propostas: a partir de 06/07/2020 às 08h00 no site 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/. Abertura das Propostas: 
17/07/2020 às 09h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/. 
Informações: licitacao@vgsul.sp.gov.br. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL 
UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 033/2020 - Comunicamos 
que encontra-se aberta neste órgão a licitação supra, cujo objeto é o fornecimento 
e implantação de sistema semafórico em via pública do município (resolução 
CONTRAN nº. 483/2014) – conforme Plano de Trabalho do Termo de Convênio 
102/2019 – Processo DETRAN-SP nº. 2523302/2019. Entrega das Propostas: 
a partir de 06/07/2020 às 08h00 no site https://www.comprasgovernamentais.
gov.br/. Abertura das Propostas: 20/07/2020 às 09h00 no site https://www.
comprasgovernamentais.gov.br/. Informações: licitacao@vgsul.sp.gov.br. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL 
Aviso de ABERTURA de Licitação – Tomada de Preços nº. 009/2020. 
Comunicamos que encontra-se aberta neste órgão a licitação supra, cujo 
objeto é a execução de melhoria de Infraestrutura Luminotécnica em praças 
do município. A abertura se dará em sessão pública a iniciar-se às 09:00 
horas do dia 22/07/2020, na sala de reuniões do Departamento de Licitações 
e Compras, situado a Praça Washington Luiz, 643 - Centro - Vargem Grande 
do Sul – SP. O edital estará disponível na página eletrônica http://licitacao.
vgsul.sp.gov.br, podendo ainda ser solicitado através do e-mail licitacao@
vgsul.sp.gov.br. Carlos Eduardo Martins – Diretor de Licitações e Compras.

sistentes, achando que o velho 
modo de gerir seus negócios, e 
de atender seus clientes, vol-
tará ao que era antes da crise. 
Um par de empresários, que 
estavam mais preparados digi-
talmente, viram suas empresas 
crescerem mais de 200%.

Até aqui, falamos de empre-
sas. Mas, lembre-se, por trás de-
las, ou melhor dizendo, ao lado 
delas, existem pessoas. Elas 
também viram suas funções, ou 
modo de executar as atividades 
em que estão/estavam inseridas 
se transformarem. Mas me diga 
aí, como você era antes disso 
tudo começar e como está ago-
ra? Qual o impacto disso tudo 
em você?

(*) - É Diretora da Burn, empresa que 
apoia o mercado com tecnologias que 
promovem a transformação digital; BP 

da Startse, escola de negócios 
e editora do Inova Mais 

(www.linkedin.com/in/ticianapereira/).
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