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No limiar 
das transformações

Estamos adentrando 
no limiar em que a 
sociedade humana 
estará sujeita a crises 
de todas as espécies 
que ocorrerão com 
frequência

Tais eventos porão em 
evidência a estupidez 
dos homens em rela-

ção à própria vida e à sus-
tentabilidade do planeta. Se 
os governadores e prefeitos 
tivessem olhado mais para 
o Brasil e sua população 
maltratada, espremida no 
transporte para o trabalho 
e de bolso vazio, não tería-
mos chegado tão perto do 
abismo.

Entrou governo, saiu e 
repetiu governo, mas o 
saneamento foi ficando 
para depois. Há temores 
pela água. Na periferia de 
São Paulo a água encanada 
fica disponível poucas ho-
ras por dia. O novo marco 
regulatório do saneamento 
estabelece metas ousadas 
de abastecimento de água 
e saneamento para até o 
ano de 2033. Esperemos 
que surjam ações efetivas e 
não apenas tinta sobre papel 
como tantas outras regula-
mentações que não surtiram 
os resultados propostos. 

Intrigante é o desequi-
líbrio econômico entre os 
países. O Brasil cometeu 
vários descuidos e acabou 
perdendo o terreno con-
quistado no avanço indus-
trial. Foi cometido o erro de 
abrir o mercado sem o país 
estar preparado; em segui-
da foi introduzido o plano 
real que mantinha o dólar 
barato com juros elevados, 
tendo como consequência 
a importação de tudo e a 
exportação dos empregos. 
Todos dependem de expor-
tações para obter dólares, 
enquanto para a população 
interna fica o que sobrar.  

As fábricas se locomove-
ram para as regiões asiáticas 
de mão de obra farta e de 
baixo custo. Os países fortes 
conseguem exportar de tudo 
e vão acumulando reservas; 
os outros vão abrindo o mer-
cado e importando de tudo 
sem conseguirem se fortale-
cer. Vários países da Europa 
produzem menos, depen-
dendo muito das receitas do 
turismo ora interrompido. 

As cadeias globais de 
produção de manufaturas e 
componentes foram agluti-
nadas nas regiões de mão de 
obra abundante e de baixo 
custo, desequilibrando as 
demais regiões, ampliando 
o atraso. Um exemplo é o 
do Brasil, que produz muito 
álcool, mas não espessante 
para o gel. Isso tudo teria 
de ser equacionado por 
homens sábios e patriotas 
que almejam a paz e o 
progresso da humanidade. 
Qual é a receita para sanar 
esse desequilíbrio que faz 

com que a precarização vá 
se espalhando pelo mundo? 
Se cada povo cuidar de seu 
país com responsabilidade, 
o planeta como um todo 
estará bem cuidado sem que 
seja necessário um governo 
mundial forte e impositivo.

Já no século 18, os países 
disputavam as riquezas para 
si utilizando-se de métodos 
torpes, como autorizar 
piratas corsários a saquear 
navios de outras nações 
para prejudicá-las, e tam-
bém para obterem ganhos 
fabulosos com mercadorias, 
ouro e prata roubados. Na 
trajetória da humanidade, 
pouca coisa surgiu de bené-
fico para o aprimoramento. 

As lutas pela conquista 
do domínio trouxeram 
desgraças e redução da 
atuação da livre vontade 
dos seres humanos que vão 
sendo conduzidos para um 
viver uniforme de servidão, 
perdendo a sua essência 
individualizada. Zé Rama-
lho já dizia: “povo marcado 
povo feliz.” Vida de gado: 
pão, circo com futebol, 
carnaval e cachaça, e agora 
erva também. Mas notamos 
que há um engano terrível, 
pois o gado está sendo mar-
cado com medo e pânico; 
a população precisa é de 
esclarecimento, orientação, 
motivação. O medo paralisa 
e acaba criando revolta.

A especulação financeira 
campeou livremente onde 
quer que pudesse obter 
ganhos. Depois de intensas 
movimentações financeiras 
desordenadas, as engrena-
gens econômicas do mundo 
estão emperrando. As difi-
culdades vão perdurar além 
do que se poderia esperar 
enquanto na calada da noite 
se fazem tramas políticas 
contra o Brasil e sua popula-
ção. Em 2020, o Coronavírus 
chegou de repente, mas 
assim também há de passar; 
muitos não estarão mais na 
terra; muitos continuarão 
do mesmo jeito na vida de 
gado; outros aproveitarão a 
oportunidade para refletir 
sobre o significado da vida, 
o autoaprimoramento e 
melhora do eu interior.

Precisamos do movimento 
certo indispensável à paz e 
à harmonia para manter o 
ser humano vigoroso. Falta 
o movimento permanente 
voltado para o bem, em 
equilíbrio entre o dar e o 
receber para uma vida sadia 
e alegre, construindo e be-
neficiando. O Brasil precisa 
de renovação e seriedade. 
Só com a sincera força de 
vontade de todos, voltada 
para o bem, é que teremos 
um país melhor.

(*) - Graduado pela FEA/USP, 
faz parte do Conselho de 

Administração do Hotel Transamerica 
Berrini, realiza palestras sobre 

temas ligados à qualidade de vida. 
Coordena os sites 

(www.vidaeaprendizado.com.br) e 
(www.library.com.br). 

E-mail: bicdutra@library.com.br; 
Twitter: @bidutra7

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

Emerson Baroli (*) 

Em um cenário em que as redes varejistas estão 
menos otimistas com a retomada das vendas em 
virtude da crise provocada pelo novo Coronavírus, 
as expectativas de faturamento para os próximos 
meses tiveram que ser revistas. Segundo a Confe-
deração Nacional do Comércio (CNC), a estimativa 
é que a pandemia tenha feito o comércio varejista 
acumular uma perda de mais de R$ 200 bilhões 
desde o início das medidas de isolamento social. 

Algumas redes se viram em crise e, como conse-
quência, dispensaram seus colaboradores, aumen-
tando ainda mais o número de desempregados no 
setor. Diante das incertezas quanto à retomada 
da economia no setor varejista, que não deverá 
acontecer em um breve intervalo de tempo, a 
contratação do Seguro Garantia Judicial tem se 
tornado alternativa frequente como substituta de 

outras formas de garantia em processos judiciais, 
ajudando muitas empresas a manter o fluxo de caixa. 

Avaliamos como uma excelente oportunidade de 
captação de novos recursos através de substituição 
de valores já depositados na justiça, por apólices 
de seguro garantia, inclusive para novos processos. 
Com esta ferramenta, a empresa poderá ter seus 
recursos disponibilizados sem que haja custos 
onerosos, uma vez que o seguro possui um valor 
muito baixo. 

Nos últimos quatro meses, houve um aumento 
expressivo na contratação desse tipo de seguro, 
que funciona como um caução em diversos tipos 
de processos, como os das execuções fiscais, por 
exemplo, já que o número de pedidos de adiamen-
to de pagamento de tributos também apresentou 
alta de 70%, dos quais uma parcela significativa se 
converterá em execução. 

Esse passivo gerado poderia ser empregado em 

investimentos ou capital de giro para a empresa, 
caso ela optasse por um Seguro Garantia Judicial. 
Também evitaria que o patrimônio fosse penhorado 
pela justiça. 

Em geral, o Seguro Garantia Judicial diminui a 
burocracia enfrentada em um momento crítico 
e ajuda a proteger a empresa, garantindo que os 
compromissos judiciais sejam cumpridos. 

Mas, vale ressaltar que entender melhor como 
esse tipo de seguro funciona é primordial no 
momento de contratar esse serviço, assim como 
entender quais são os riscos conforme o ramo de 
sua empresa e sua atuação no mercado. Por isso, é 
importante contar com a assessoria de um corretor 
especializado que poderá tirar todas as dúvidas e 
apresentar uma apólice com todas as garantias 
necessárias conforme a necessidade do empresário. 

(*) - É sócio-fundador da Baroli Corretora de Seguros. 

São muitos os desa-
fios econômicos que 
os empreendedores 

precisam superar neste 
momento de incertezas 
e distanciamento social. 
Para ajudá-los a descobrir 
caminhos alternativos e 
criar estratégias criativas 
que possam garantir a con-
tinuidade dos negócios, os 
especialistas da Serasa Ex-
perian prepararam o Guia 
Prático para PMEs. 

O conteúdo é inspirado 
em histórias reais de em-
preendedores brasileiros 
que estão enfrentando as 
dificuldades deste momento, 
mas que com criatividade e 
dedicação, estão conseguin-
do superar os percalços.

“Estamos no momento de 
reinvenção e foco no novo 
planejamento. Quanto antes 
a empresa estiver adaptada 
ao cenário, mais rápido 
alcançará a oportunidade 
de fazer novos negócios, 
recuperar perdas e voltar a 
prosperar”, afirma a diretora 
de Pequenas e Médias Em-
presas da Serasa Experian, 
Fernanda Monnerat.

A rapidez com que as mu-
danças atingiram o cotidiano 

O guia ajuda a descobrir caminhos alternativos e cria 
estratégias para garantir a continuidade dos negócios. 
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A Bolsa de Valores brasileira já teve 
muitos nomes e muitos formatos, culmi-
nando na mais atual forma conhecida. 
Sob o nome Bolsa Livre, em 1890, era 
dado o início do que seria a famosa Bolsa 
de Valores de São Paulo. Esta encerrou 
suas atividades precocemente, apenas 1 
ano após sua abertura, mas retomou as 
operações em 1895. Em 1967 foi fundada 
a conhecida Bovespa.

Não foi só o nome que mudou. Os mo-
delos de negócios sofreram uma drástica 
alteração. Nos primórdios da abertura 
da bolsa, as negociações eram feitas à 
base dos berros. Como os acionistas não 
contavam com o auxílio de plataformas 
digitais, a única forma de atuar no mer-
cado financeiro era estar presente em 
uma sala com outros cem interessados, 
que gritavam números, qual ação sofreu 
queda, qual teve aumento, códigos, entre 
outros jargões.

Com o tempo, a modernização atingiu o 
local e hoje o silêncio é quase sepulcral. 
Segundo dados de analistas, atualmente 
a B3 conta com um total de 2,678 milhões 
investidores de pessoa física. Este número 
está em uma crescente já que só no mês 
passado foram mais de 195 mil novos CPFs 
inscritos, passando a ser 27,9% do total 
de investidores.

O educador financeiro e fundador do 
Grupo The One, Uesley Lima (*), consi-
dera que o volume de negociações poderia 
ser ainda maior se não houvesse um certo 
receio das pessoas em relação à Bolsa. 
“Há uma mistificação em torno do que é 
a Bolsa de Valores e o que é ser atuante 
no mercado de renda variável. É comum 
que a prática de investir em ações seja 
vista como instável e, os investidores, 
como corajosos por estarem colocando 
seu dinheiro em algo que muda o dia 
inteiro. Não é bem assim que acontece e 
as pessoas precisam perder essa visão”.

A modernização atingiu o local e hoje o 
silêncio é quase sepulcral.
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Retorno aos 
escritórios deve 
acontecer entre 
setembro e dezembro

Cerca de 35% dos empresá-
rios brasileiros entrevistados 
pela KPMG disseram que 
os profissionais da empresa 
onde trabalham devem re-
tornar aos escritórios entre 
setembro e dezembro. Ou-
tros 21% voltam em agosto 
e apenas 9,4% no próximo 
ano. A pesquisa nacional fez 
um mapeamento sobre como 
deverá ser a volta dos funcio-
nários às organizações. Para 
isso, foram ouvidos mais de 
700 executivos de 11 setores 
da indústria brasileira. 

Quando questionados se a 
empresa adotará uma estra-
tégia de retorno gradativo, 
a maioria (30,3%) disse que 
voltará com no máximo 30% 
dos profissionais. Esse quan-
titativo chegará até 50% dos 
profissionais para 27% das 
empresas. Os entrevistados 
disseram que as empresas 
vão implementar uma série 
de medidas para controle 
de acesso aos escritórios. A 
principal delas é obrigatorie-
dade do uso de máscara facial 
(91,5%), medição de tempe-
ratura (64,8%), questionário 
referente às condições de 
saúde no momento (49,7%) 
e aplicação de testes para 
Covid-19 (26,1%). 

“A pesquisa aponta que as 
empresas estão buscando se 
adaptar a essa nova realidade, 
implementando medidas para 
que o retorno dos funcionários 
aconteça de forma segura. A 
retomada será gradativa até 
para que os gestores possam 
avaliar a efetividade da imple-
mentação desse processo”, 
analisa o sócio-líder de clien-
tes e mercados da KPMG no 
Brasil e na América do Sul, 
André Coutinho. 

Sobre o impacto do trabalho 
remoto na produtividade, qua-
se metade deles (49,5%) disse 
que a produtividade se man-
teve e, para 24,5%, houve um 
aumento de até 20%. Já para 
10,8%, houve uma redução 
de até 20% na produtividade 
e para 5,6% a queda foi supe-
rior a 20%. “O levantamento 
mostra que houve uma boa 
adaptação ao home office, o 
que não era uma realidade dos 
trabalhadores brasileiros”, 
afirma o sócio-líder do Centro 
de Serviços Compartilhados 
da KPMG no Brasil, Roberto 
Gomez (AI/KPMG).

Guia prático para ajudar na 
prosperidade futura dos negócios
Minimizar prejuízos, manter a operação e evitar que dívidas atrapalhem a prosperidade futura 
dos negócios

	 •	Mantenha o relaciona-
mento: não deixe seus 
clientes se esquecerem 
de você. Aproveite esse 
momento para planejar 
novas abordagens e pen-
sar em novos produtos e 
serviços que podem ser 
disponibilizados no atual 
momento e no futuro.

	 •	Já pensou em venda 
compartilhada? Se o 
negócio sempre teve 
um bom movimento de 
clientes é possível fazer 
parte de uma venda 
compartilhada. Analise 
a possibilidade de se 
juntar a uma empresa 
de outro segmento para 
oferecer uma promoção 
conjunta, por exemplo, 
e deixar a compra mais 
atraente.

	 •	Compartilhe seu co-
nhecimento: muitos 
empreendedores podem 
compartilhar suas ex-
periências para inspirar 
outras pessoas. Com 
muita gente evitando 
sair de casa, o mercado 
de cursos e treinamentos 
on-line tem potencial 
para atrair interesse (AI/
SerasaExperian).

dos empresários exige uma 
reação imediata às novas 
dificuldades. “As empresas 
se viram em um cenário 
diferente de tudo que já vi-
vemos. O replanejamento é 
importante porque permite 
redimensionar as ações pre-
sentes e futuras de acordo 
com as condições. Quando 
você age no susto e no im-
proviso, há mais chances 
de tomar decisões erradas”, 
orienta Monnerat.

O guia traz muitas dicas e 
orientações para inspirar o 
empreendedor, dentre elas: 
traçar um planejamento, mi-
nimizar possíveis prejuízos, 
trabalhar remotamente e até 
mesmo montar um e-com-

merce. Abaixo, é possível 
conferir algumas orienta-
ções e a íntegra do e-book 
está disponível em (https://
empresas.serasaexperian.
com.br/blog/guia-pmes-pa-
ra-cenarios-desafiadores/).
	 •	Revise as despesas e 

renegocie: o primeiro 
passo é organizar o fluxo 
de caixa. Veja se não é 
possível cortar despesas 
para ter maior fôlego. 
Outra atitude importan-
te é tentar renegociar as 
contas atrasadas direta-
mente com o credor ou 
tentar linhas de crédito 
mais baratas para trocar 
pelas dívidas mais caras 
já existentes.

Bolsa de Valores: 
do pregão ao screen touch

O empresário considera a educação 
financeira como chave para uma vida 
econômica saudável. “Tenho feito um 
trabalho de educar as pessoas financeira-
mente para que elas tenham autonomia 
na hora de tomar decisões. Não é uma 
aula de como investir na Bolsa de Valo-
res, mas é como lidar com o dinheiro. A 
partir do momento que a pessoa entende 
como funciona a economia e o mercado 
financeiro, ela pode escolher o que fazer 
com o dinheiro dela conscientemente”, 
aponta o educador financeiro.

De fato, todos os painéis e números 
acabam por afugentar pessoas que 
acreditam ser complicado demais entrar 
ativamente no mercado de renda variá-
vel. “É uma questão de entender o que 
tudo aquilo significa. De saber porque 
os números mudam constantemente e 
como isso acontece e o melhor, perceber 
que pode ser mais simples do que apa-
renta, e que todos conseguem investir 
sem dificuldades na Bolsa de Valores 
Espero que cada vez mais as pessoas 
queiram investir em ações e que a cada 
dia aumente o número de participantes 
da nossa bolsa, finaliza Lima.

(*) - Educador financeiro e trader da Bolsa de Valores, 
desenvolve conteúdos para instruir como conduzir-se no 

mundo dos investimentos e finanças.

Seguro Garantia: alternativa de fôlego financeiro para o varejo


