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Na tentativa de identificar alternativas para retomada econômica e 
reduzir o impacto da crise que o Brasil e o mundo enfrentam, os analistas 
de mercado tentam encontrar caminhos que sejam menos "acidentados" 
e que possibilitem a retomada do crescimento com o menor impacto na 
estrutura social de cada país. Para isso, há quem defenda que o governo 
não deve agir como principal agente financiador e garantidor da estabi-
lidade social. E sim o mercado, que por meio de sua potencialidade de 
produção, deve identificar caminhos e alternativas para a retomada do 
crescimento econômico.   

Comércio Exterior como alternativa

Muitas franqueadoras vêm relatando a retomada da procura por suas 
franquias. Com a pandemia da Covid-19, muitas pessoas foram demitidas e 
buscam, agora, uma forma de atuação no mercado. Por outro lado, algumas 
redes criaram condições e atrativos especiais para seguir com a expansão 
apesar do contexto desafiador: reduziram taxas, ofereceram algum tipo de 
carência ou ampliaram o prazo para a abertura da unidade, entre outras 
medidas. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: as franqueadoras 
já adequaram sua Circular de Oferta de Franquia de acordo com a nova Lei 
de Franquia, válida desde 26 de março?   

Sua rede está preparada para a retomada
Muitas das empresas que estão retomando suas atividades se 

depa-ram com a necessidade de reduzir custos em setores que antes 
não recebiam tanta atenção. Uma pesquisa recente, realizada pelo 
Ibope Inteligência, revela que 89% das pessoas das classes A, B e 
C, com acesso à internet, mudaram seus hábitos financeiros desde 
que a crise por conta do novo Coronavírus começou. Essa é uma 
das adaptações ao “novo normal” em tempos de pandemia.   

Retomar os negócios gastando menos
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Negócios em Pauta

Garantia de Empréstimo
O Conselho Monetário Nacional regulamentou a MP que 

permite que um imóvel financiado possa ser usado como 
garantia de um novo empréstimo com o mesmo banco do 
ἀnanciamento inicial. Foi criada a possibilidade de ofere-
-cer um mesmo bem para garantir mais de uma operação 
de crédito (alienação fiduciária com compartilhamento 
do bem). Com isso, respeitado o valor total do bem, um 
mesmo imóvel poderá servir como garantia para mais de 
uma operação de crédito perante um credor.    Leia a 
coluna completa na página 3
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Startup promove feira de contratações online

@A Gama Academy, escola de capacitação para profis-
-sionais e estudantes que desejam ingressar ou evoluir 

suas carreiras no mercado digital, promoverá uma Feira 
de Contratações 100% online para empresas que estão em 
busca de talentos nas áreas de desenvolvimento front--end, 
design, marketing digital e vendas. Os candidatos partici-
pantes foram selecionados e capacitados através do Gama 
Experience - programa intensivo de formação de profissionais 
para o mercado digital, que em sua 34ª edição, está formando 
mais de 100 pessoas. Na feira contamos com pelo menos 1 
aluno de cada estado do país, mas a grande maioria é de 
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Santa Catarina. 
As inscrições para as empresas acontecem até 24 de julho. 
Mais informações no link: https://bit.ly/feira--gama-jul.    
Leia a coluna  completa na página 2
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O universo corporativo vem se 
reinventando progressivamente. 
Diante de tantas mudanças, que 
envolvem desde a inserção de 
conceitos tecnológicos a novos 
modelos de gestão, para que 
as empresas consigam alcançar 
seus objetivos, desenvolver 
estratégias que aumentem 
a eficiência operacional é 
indispensável.

Nesse sentido, antes de mais nada, o geren-
ciamento de projetos, que visa a aplicação 

de técnicas, conhecimentos e habilidades para 
executar processos de forma mais eficaz, é uma 
ação extremamente importante para que as 
empresas prosperem. Para se ter uma ideia, 
de acordo com dados do Instituto de Geren-
ciamento de Projetos (PMI), atualmente, 20% 
do PIB do mundo é investido na execução dos 
mais diversos tipos de projetos. 

Isso significa que 12 trilhões de dólares de 
toda a riqueza mundial são gastos com o esforço 
de melhorar, criar ou construir algo, por meio 
do planejamento. Diante deste cenário, como 
desenvolver e aprimorar, de maneira assertiva, 
este departamento tão necessário para uma 
empresa? A pergunta pode ser complexa, visto 
que cada instituição tem sua forma de operar. 
Entretanto, alguns fatores são determinantes 
para a construção de um projeto eficiente.

 
Definir as responsabilidades de cada profis-

sional é a primeira etapa de qualquer projeto. 
Além disso, é essencial estabelecer estratégias 
que contribuam para o planejamento de forma 
mais eficiente, como melhorar a comunicação 
entre as equipes, definir um cronograma e metas 
bem claras e gerenciar os riscos. Outros pontos 
são cruciais, tais quais:

 
•	 Definir	 indicadores	 de	 performance:	 os	

indicadores são importantes ferramentas 
de gestão. Utilizadas para orientar e avaliar 
performance de um time ou processo, essas 
métricas permitem a identificação de pontos 
como a aderência a prazos, desempenho e 
o impacto que as medidas tiveram no dia 
a dia do negócio. Deste modo, é possível 
garantir eficiência nos processos, identifi-

Por que aprimorar a área de projetos 
da sua empresa?
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cando a qualidade do trabalho ou eventuais 
problemas.

 
•	 Estabelecer	reuniões	periódicas	entre	as	equi-

pes: durante cada etapa de definição de um 
planejamento, é essencial realizar reuniões. É 
uma estratégia simples, mas que pode evitar 
possíveis problemas durante a operação, além 
de manter os times sempre alinhados.

 
•	 Adquira	uma	solução	de	gestão	de	projetos:	

um software de gestão de projetos oferece 
grandes impactos positivos nos processos 
gerenciais. Isso porque ele trabalhará arma-
zenando e conectando todas as informações 
sobre cada etapa, agregando metas, rotinas, 
estratégias, responsabilidades e indicadores 
em um único lugar.
  
Após definida todas as estratégias, é possível 

que as operações da empresa sejam realizadas 
de maneira mais assertiva, garantindo bons re-
sultados, reduzindo os custos e aumentando os 

lucros. Além do ganho de eficiência operacional, 
é possível destacar outros benefícios, como:

 
•	 Melhor	cumprimento	dos	prazos;

•	 Controle	sobre	o	ROI	(Retorno	sobre	Inves-
timentos);

•	 Aumento	de	produtividade;

•	 Tomada	de	decisões	mais	assertivas;

•	 Atendimento	ao	cliente	otimizado.
 
Por fim, é importante destacar que, para 

que a gestão de projetos seja bem definida, é 
necessário o apoio de todos os integrantes da 
empresa, visto que esse é um trabalho de mão 
dupla e necessita dos esforços em conjunto. 
O líder, por sua vez, deve gerir de forma res-
ponsável todos os projetos, a fim de atingir 
os objetivos estabelecidos antes do início de 
cada um. Além disso, é seu dever gerenciar 
as equipes, monitorar cada etapa e processo e 
manter o time empenhado em suas atividades.

 
Reforço o que essa tarefa é complexa e de-

manda muitos cuidados e colaboração de todos. 
No entanto, com toda certeza, o gerenciamento 
correto é essencial para o crescimento de sua 
empresa!

 
(Fonte: Luiz Gustavo Dias é Tech Partner na 

logithink (www.logithink.it).
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COMO SERá O CENáRIO PóS-PANDEMIA?
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FuSõES E AQuISIçõES

Combate à covid-19
Pesquisadores da Rede Resso-

-nância Magnética Nuclear do Rio de 
Janeiro participam do consórcio in-
-ternacional Covid-19-NMR, sediado 
em Frankfurt, que busca desvendar 
a estrutura das proteínas do novo 
Coronavírus a fim de usá-la na tria-
-gem de drogas para tratamento da 
doença. O Brasil é o único país do 
Hemisfério Sul no consórcio, que 
reúne mais de 120 pesquisadores 
de 14 países. O grupo brasileiro 
é formado por pesquisadores da 
UFRJ, Fiocruz e Unesp.
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