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News@TI
Publicado manual da Anatel sobre 
regulamento de acessibilidade

@A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) publicou 
o Manual Técnico-Operacional dos Procedimentos de Implan-

tação do Regulamento Geral de Acessibilidade, volume que orienta 
a fiscalização da Anatel sobre o cumprimento da norma e, também, 
promove a divulgação do tema para a sociedade. O Regulamento 
Geral de Acessibilidade (RGA) foi aprovado pelo Conselho Diretor 
da Anatel, em maio de 2016 (Resolução 667/2016), e determinou 
a constituição do Grupo de Implantação do Regulamento (Gira) 
para acompanhamento de sua implantação. O trabalho final do 
Grupo resultou neste Manual, a ser observado nos procedimentos 
de fiscalização da Anatel (https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/
pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?eEP-wqk
1skrd8hSlk5Z3rN4EVg9uLJqrLYJw_9INcO4pXkkTIwekBA1r8K8
PHdebywHEDYyGFL2HorEKKged7O-3nopUpf7QrIy3juNPvz82-
-Jvb3m3NdFo-fyWouTN_).

Primeiro Meet Up Virtual da UiPath Brasil

@A UiPath, empresa líder em automação de processos robó-
ticos (RPA) faz seu primeiro encontro virtual para o Brasil 

no dia 29 deste mês, a partir das 19h. O encontro será conduzido 
por Diego Turati, Global RPA Lead da UPS, Leonardo Costa, 
Diretor de Pré-vendas da UiPath e Artur Bueno, Engenheiro de 
Pré-Vendas, também da UiPath. A UiPath é uma das empresas 
de software corporativo que mais crescem e conta hoje com uma 
comunidade de desenvolvedores com mais de 750 mil membros 
ao redor do mundo.

Coluna do Heródoto

A empreiteira 
Odebrecht tem um 
contato íntimo com 
o governo. Cresce 
com rapidez graças 
às obras públicas 
espalhadas por todo o 
Brasil. 

Não falta dinheiro para 
bancar os empreen-
dimentos e o país 

precisa de infraestrutura 
para crescer. Barragens, 
estradas, prédios públicos, 
enfim  o leque de oportuni-
dades é imenso. E emprei-
teiro nenhum pode deixar 
de abocanhar os cofres da 
viúva, sempre abastecidos 
pelos impostos dos cidadãos 
que dormem em berço es-
plêndido. 

Muitos acreditam sincera-
mente que a montanha de 
dinheiro gasto, e não inves-
tido, pertence ao governo 
e portanto ele faz o que 
bem entender. Os ventos 
políticos sopram uma suave 
melodia que os corruptos 
vão estar na cadeia. Uma 
questão de tempo. 

Os funcionários públicos 
fantasmas e improdutivos 
são incomodados e tirados 
da letargia com o nome na 
lista dos marajás. O pre-
sidente promete que vai 
caçá-los todos e acabar com 
a sinfonia de elefantes de 
todas as cores que habitam 
os escaninhos da república.

O governo anterior sai en-
xotado do Palácio do Planal-
to. A lama alcança boa parte 
do plantel político e muitos 
buscam se esconder em 
novos mandatos. Perdem a 
fama de terem defendido a 
democracia e responsáveis  
pela volta dos militares aos 
quartéis e se embrenham 
em intermediar todo tipo 
de transação do Estado com 
empresários e empreiteiros. 

O Caçador de Marajas não 
mede esforços para ter no 
novo ministério da república 
homens novos. No Ministé-
rio do Trabalho indica um 
sindicalista, presidente de 
uma central sindical, uma 
novidade na história da 
república. 

Um operário do setor 

elétrico ocupa a pasta. A 
população, a  princípio, 
não se dá conta do trabalho 
dele, afinal com o bloqueio 
de todas as contas ban-
cárias, cada um está mais 
preocupado como vai viver 
sem dinheiro para pagar as 
contas. 

O choque na economia 
também é uma novidade. 
A imprensa está com difi-
culdade de entender o tal 
plano e o próprio presidente 
vai na televisão para tentar 
explicar o que a ministra 
da economia não consegue. 

Antonio Rogério Magri, 
ministro do Trabalho, é 
acusado de corrupção. Uma 
fita gravada pelo assessor 
Volney Abreu Ávila mostra 
que o sindicalista queria 
grana da empreiteira do 
Norberto Odebrecht para 
liberar verba para uma obra 
pública. Uns trinta mil dóla-
res, fifty-fifty , diz na língua 
de Shakespeare. 

Magri se defende e aceita 
uma entrevista na rádio 
Bandeirantes de São Paulo 
para enfrentar um time de 
jornalistas de primeira linha 
capitaneado pelo José Paulo 
de Andrade, no jornal da 
manhã. Na nascente CBN, 
também no jornal da ma-
nhã, no mesmo momento,  
o entrevistado é o Volney. 

O técnico Giovani ¨Fafau¨ 
Diniz entra no estúdio e diz 
que o Magri está na Ban-
deirantes. Peço a ele que 
pergunte ao Zé Paulo, se 
topa por as duas rádios em 
cadeia e fazer um debate, 
ao vivo, entre acusador e 
acusado. 

O Zé topa, e ele media o 
debate com um entrevista-
do em um estúdio e outro em 
outro. A matéria tem ampla 
repercussão. Pela primeira 
vez duas emissoras concor-
rentes se juntam para um 
evento de interesse público. 

Graças à visão do jorna-
lista José Paulo de Andrade 
isto foi possível e fomos re-
compensados com o Gran-
de Prêmio de Jornalismo 
Líbero Badaró, da Revista 
Imprensa. 

(*) - É editor chefe e âncora do Jornal 
da Record News em multiplataforma 

(www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)

Em cadeia
A nova gestão para pequenas e 

médias empresas pós-pandemia
Haroldo Matsumoto (*)

Desde que comecei a participar 
de consultorias em gestão, os 
fundamentos são os mesmos. 

Porém, a partir de março deste ano 
as coisas mudaram repentinamente. 
Fazer uma previsão pós-quarentena 
para nossos clientes e demais empre-
sas é muita pretensão, mas gostaria de 
compartilhar algumas reflexões para 
ajudar no processo de reabertura dos 
negócios.

Algumas premissas antes 
de começarmos: 

A pandemia não irá terminar em um 
dia específico. Não sou especialista em 
saúde, mas pelo que tenho acompa-
nhado, o Coronavírus atingiu apenas 
parte da população e a imunização com 
efeito rebanho, quando mais de 70% 
já tiveram contato e desenvolveram 
anticorpos contra o vírus, está muito 
longe da realidade. As vacinas, infeliz-
mente, ainda não são viáveis. Por isso, 
a flexibilização e monitoramento do 
avanço da contaminação ditará as idas 
e vindas da quarentena e isolamento. 
Ora os estabelecimentos abrem, ora 
podem fechar.

O medo e insegurança imperam. Medo 
de contaminação, medo de perder a vida 
ou de perder um ente querido, medo do 
desemprego ou de perder renda. Existe 
um colapso total das pessoas e isso 
impacta em como elas irão consumir 
produtos e serviços daqui para frente.

Adaptação e mudanças na rotina. 
Vivenciaremos uma mudança impor-
tante na forma como as pessoas irão 
trabalhar, como irão à escola, como vão 
se alimentar, como consumirão cultura 
e entretenimento. Todas as atividades 
devem sofrer alguma adaptação tendo 
como foco seguir regras de higieniza-
ção, distanciamento e a priorização das 
atividades remotas.

Setores e segmentos. Alguns foram 
duramente impactados, como as áreas 
de eventos, turismo, bares e restau-
rantes. Outros, caso do segmento de 
higiene e limpeza, nunca cresceram 
tanto. Por isso, o empresário deve bus-
car segmentos que tenham demanda 
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“Os produtos com 
apelo de preços 

menores e para baixa 
renda têm potencial 

de consumo maior.”

isoladas por pessoa ou por família, 
atendimento a domicílio e outras 
iniciativas devem ser executadas e 
divulgadas para que o cliente tenha 
confiança para consumir produtos e 
serviços da sua empresa.  

Temos recomendado para os donos 
de empresas que não arrisquem investir 
em novos negócios nessa pós-pande-
mia, pois além da demanda ser menor, 
há o risco de encarar concorrentes que 
estão fazendo de tudo para sobreviver 
e, por isso, corroem as margens que um 
iniciante não tem fôlego para enfrentar. 

Infelizmente, neste momento vere-
mos que aqueles que não trabalham 
com boas práticas de gestão não vão 
resistir à crise. A pandemia só ace-
lerou o processo, que mais cedo ou 
o mais tarde, iria acontecer, que é o 
fechamento de empresas conduzidas 
por pessoas que deixaram de lado o 
planejamento, o acompanhamento das 
ações, a tomada de decisões baseadas 
em dados, enfim, que não se valeram 
da gestão atenta do próprio negócio. 

É claro que também existirão boas 
notícias. Veremos empresas que traba-
lham da maneira correta se reinventan-
do e superando as dificuldades. O novo 
mundo que nos aguarda será muito 
diferente de 2019 e de outros anos. A 
velocidade das mudanças já ditas há 
tanto tempo nunca esteve tão evidente. 
Empresas que utilizam plataformas di-
gitais vendem mesmo com o isolamento 
social, as videoconferências e o ensino 
a distância já provaram que o ensino 
tradicional pode ser substituído. Por 
isso, o empreendedor deve ter a men-
te aberta para o novo e experimentar 
outras formas de gerir sua empresa. 
Talvez, ficar agarrado à forma como 
a gestão era feita até poucos meses 
atrás, levará a empresa a permanecer 
no passado. A empresa que melhor se 
beneficiará é aquela cujo gestor segue 
a citação de Alvin Toffler: “O analfabeto 
do século XXI não será aquele que não 
consegue ler e escrever, mas aquele que 
não consegue aprender, desaprender 
e reaprender”.

(*) É especialista em gestão de negócios e sócio-
diretor da Prosphera Educação Corporativa, 

consultoria multidisciplinar com atuação entre 
empresas de diversos portes e setores da economia.

A gestão empresarial para PMEs (Pequenas e Médias Empresas) não mudou muito nos últimos 20 anos

para prosseguir e crescer, mesmo no 
meio da pandemia. 

Com o plano de “retomada cons-
ciente” do governo do Estado de São 
Paulo, deveremos monitorar a abertura 
ou fechamento dos estabelecimentos, 
determinado pelo avanço ou diminuição 
da contaminação. 

Diante de todas essas premissas, 
vejo que a gestão das PMEs deve ser 
realizada dia após dia, com planos de 
curto prazo e análise de indicadores 
de receita, pagamentos, produção, 
estocagem, custos e equipe feitas com 
bastante critério. Por conta da abertura 
flexível, não se pode investir muito 
na produção com a certeza do escoa-
mento dos produtos. Por outro lado, o 
empreendedor também não pode ser 
surpreendido por uma demanda maior 
e perder oportunidade de gerar receita. 
Neste momento, todos os controles de-
vem estar à disposição de cada gestor 
para tomadas de decisão imediatas.

Não há dúvida de que entraremos em 
uma recessão. Por isso, os produtos 
com apelo de preços menores e para 
baixa renda têm potencial de consumo 
maior. Passamos pela mesma situação 
em 2014 e, pela experiência acumulada, 
sabemos qual caminho escolher agora. 
Temos bagagem para entender quais 
produtos e serviços precisam ser rea-
dequados de acordo com a propensão 
e poder aquisitivo dos clientes. Isso faz 
com que sejamos cães farejadores de 
desperdício e eliminadores de custos 
para mantes preços baixos. 

Deveremos trabalhar, ainda, nas 
ações de proteção. Telas de acrílico, 
faixas pintadas no chão indicando 
distanciamento, controle de entrada 
de clientes nos locais, dispenser de 
álcool gel acionado com os pés, cabines 
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Haroldo Matsumoto

Empresários podem ter economia de R$ 5 mil por ano com contabilidade online
Economia tem sido a palavra-chave em 

grande parte das empresas brasileiras. Com a 
pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) e a 
suspensão de muitas atividades na quarentena, 
a meta é reduzir custos e otimizar o trabalho. 
Uma forma de conseguir a redução é contratar 
serviços com preços mais acessíveis, mas sem 
perder a qualidade.

 
Esta é a proposta da Agilize, primeiro escritó-

rio de contabilidade online do Brasil, que oferece 
opções com valores até seis vezes menores 
que os cobrados pelos escritórios tradicionais.

 
O custo mensal médio para as empresas que 

contratam pelo método convencional é de um 

salário mínimo (R$1.045). Já na Agilize, startup 
baiana em atividade desde 2013, os clientes podem 
contar com pacotes de serviços a partir de R$ 99. 

 
“Nossa assessoria contábil economiza mais 

de R$ 1 milhão por mês para os nossos 5 mil 
clientes”, destacou o CEO da startup, Rafael 
Caribé. Entre os valores que deixam de ser 
gastos e por isso geram economia está o paga-
mento do 13º salário para o escritório, prática 
comum no Brasil e que acaba sendo incluída 
nos contratos de prestação de serviços. 

 
A empresária Fátima Reis, cliente há cinco 

anos da Agilize, destaca os benefícios da con-
tabilidade digital. “Nunca mais precisei cobrar 

nada ao contador e ainda economizo em média 
R$ 5 mil em honorários contábeis todos os anos”. 

 
Como funciona

Apesar de a Agilize prestar serviço remota-
mente aos seus clientes, o atendimento é total-
mente humanizado. “Sempre que necessário, o 
empreendedor será atendido por contadores, 
seja por telefone, chat ou e-mail, nunca por 
uma máquina. Ele sempre terá todo o suporte 
que necessitar”, enfatizou o CEO.

 
Os clientes também têm acesso a um aplica-

tivo financeiro e contábil pelo qual é possível 
consultar um portal com serviços e informações 
da empresa atendida.


