
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. 
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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.
CNPJ/ME nº 62.421.979/0001-29 - NIRE nº 35.300.036.646

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.

Sergio Aronis (*)
 

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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