
A transformação 
digital não é somente 

uma escolha
A Covid-19, entre 
outras coisas, 
evidenciou a 
importância que a 
tecnologia tem para as 
empresas e as pessoas

Serviu como ponte que 
permite o funciona-
mento dos acessos e 

negócios em um momento 
de absoluto distanciamento 
social. Essa pandemia dei-
xou claro também que para 
um negócio ou uma nação 
permanecerem competiti-
vos é essencial buscarem 
atualização com a tecnolo-
gia corrente. 

No e-commerce, por 
exemplo, pudemos tes-
temunhar o crescimento 
exponencial do consumo 
através deste canal, onde 
muitas empresas de varejo 
já estavam prontas para 
atender ao mercado, en-
quanto outras tiveram que 
rapidamente ajustar sua 
estratégia para não perder 
uma fatia relevante de sua 
participação no mercado, 
assim como restaurantes 
já preparados para o aten-
dimento online garantiram 
a continuidade parcial dos 
negócios com maior faci-
lidade. 

A tecnologia digital tam-
bém permitiu que muitas 
empresas pudessem con-
tinuar operando de forma 
remota em algumas áreas 
através do home-office. 
Reuniões passaram a acon-
tecer de forma virtual, ne-
gócios continuaram sendo 
celebrados, apesar de sem o 
tradicional aperto de mãos. 
Reuniões familiares tam-
bém passaram a ser feitas 
de forma remota, incluindo 
almoços aos domingos, só 
que cada um na segurança 
do seu lar e com uma intera-
ção tão empolgante quanto 
diferente.

Não fosse a tecnologia atu-
al, passar por este momento 
desafiador seria muito mais 
difícil. As distâncias foram 
encurtadas e as pessoas 
conseguem estar próximas 
mesmo distantes. Agora, 
quando olhamos para o 
segmento da indústria, a 
importância da tecnologia 

digital não é diferente. 
Antes da pandemia, a 

quarta revolução industrial 
(indústria 4.0), era uma 
área de grande interesse 
para os gestores, era um 
tópico atraente que mirava 
a vantagem competitiva, 
redução de custos, produ-
tividade, sustentabilidade e 
inovação. O objetivo era fa-
zer o bom se tornar melhor. 

Com a Covid-19, essa evo-
lução passa a ser também, 
motivo fundamental para se 
manter no jogo. 

O ponto é que até então 
essa mudança vinha em 
um passo gradativo, dentro 
da estratégia, capacidade 
financeira e prioridades 
de cada empresa e, agora, 
apesar da compreensão de 
que essa evolução deveria 
ser acelerada, a realidade 
é que a maioria dos gesto-
res, senão todos, tem como 
primeiro objetivo manter o 
negócio ileso a essa crise e 
depois, o de trazer o negócio 
para a normalidade o mais 
rápido possível. 

No Brasil, a situação é 
ainda mais desafiadora. 
Duramente afetada há anos, 
a indústria brasileira enfren-
tou a redução da atividade 
da economia internacional, 
a concorrência estrangeira e 
os altos custos da produção 
no país. Todos, até então, 
lutavam para sobreviver 
enquanto, de forma criati-
va, buscavam implementar 
novas tecnologias digitais. 

Superar os desafios da In-
dústria 4.0 não é uma tarefa 
simples, mas é essencial 
para que as empresas no 
Brasil consigam dar um salto 
tecnológico e fazer parte 
dessa nova revolução indus-
trial. É preciso destacar que, 
estamos atrasados e quanto 
mais rápido esse processo 
for retomado e priorizado, 
mais as organizações pode-
rão se beneficiar, além de se 
manterem competitivas no 
mercado. 

Não é mais questão de 
escolha, é mandatório. 
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Para a especialista em finanças Nathalia 
Arcuri, CEO e fundadora da startup de edu-
cação financeira Me Poupe!, mesmo com a 
crise, é importante não adiar esse processo. 
“Eu sei que é um momento complicado para 
algumas pessoas pensarem em cuidar do seu 
dinheiro - muitos perderam seus empregos 
ou usaram suas reservas de emergência por 
conta de imprevistos com a pandemia. 

Mas é justamente por isso que é ainda mais 
importante usar esse momento para entender 
alguns conceitos”, diz. A especialista elenca 
seis razões pelas quais não dá para esperar 
tudo voltar ao normal -  até porque não é 
possível determinar como será essa nova 
realidade: 
 1) Porque o tempo não espera - É im-

portante começar a agir o quanto antes. 
É uma questão de esforço e resultado. 
Se uma pessoa com 20 anos começa 
agora a investir para se aposentar com 
uma renda de 5 mil reais, daqui a alguns 
anos já precisa fazer menos esforço 
financeiro para ter o valor que planejou.

  Alguém que quer se aposentar com 
5 mil, mas começa a investir com 40 
anos, precisará de um esforço maior e 
investir mais todos os meses para ter o 
mesmo valor quando se aposentar. Sem 
contar que, o quanto antes começar, 
mais tempo vai investir e mais os juros 
sobre juros vão surtir efeito!

 2) Porque imprevistos acontecem - E 
a crise da Covid-19 é a maior prova 
disso. Imprevistos acontecem: doenças, 
reformas que não estavam previstas, 
demissões. Por isso é importante fazer 
uma reserva de emergência para essas 
situações. Se não está sobrando no fim 
do mês para poupar, é possível pensar 
em maneiras de fazer uma renda extra 
para isso.

 3) Porque o amanhã sempre vem - “Por 
que vou investir se eu não sei o dia de 
amanhã? Eu posso nem estar aqui!”. O 
nosso cérebro não gosta de pensar no 
futuro. Passamos milhares de anos com 
ele focado apenas na sobrevivência. O 
córtex pré-frontal, que é basicamente 
a parte do nosso cérebro responsável 
pelas análises, foi a última parte a se 
desenvolver. 

  Mas é importante mudar o padrão de 
pensamento, porque o amanhã sempre 
vem. Muitos vieses comportamentais 
influenciam as decisões de compra e, 
consequentemente, a vida financeira 
das pessoas. É fundamental entender 
como mudar padrões que não funcio-
nam para os objetivos de cada um.

 4) Porque vai ter outra crise - Da 

Cuidar do dinheiro não é sobre controlar 
gastos e aumentar a receita. 

É sobre realizar sonhos.
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Diversas questões são 
trazidas à tona para 
quem trabalha com 

vendas em um cenário de 
incertezas, passando pelas 
dúvidas sobre a manutenção 
da produtividade, fechamen-
to dos negócios, criação de 
novas oportunidades e o 
fortalecimento do relacio-
namento com o cliente. A 
boa notícia é que é possível 
manter as vendas a partir 
de um posicionamento em-
pático, de gestão assertiva e 
da utilização de ferramentas 
adequadas.

Segundo Jonas Rogerio 
Carvalho, coordenador de 
vendas do Atendimento Cor-
porativo do SenacSP, gerir 
equipes a distância não é 
uma novidade, mas continua 
sendo um desafio, pois na 
área de vendas isso sempre 
aconteceu, antes por conta 
da mobilidade (o vendedor, 
muitas vezes, está na rua), 
agora, mais ainda, por conta 
do isolamento social decor-
rente da pandemia.

“Acolher o cliente, ob-
servando atentamente o 
que ele precisa, inclusive o 
auxiliando a ampliar o olhar 
para além da pandemia é 
essencial. Ou seja, a visão 
comercial é a de acolhi-
mento, da escuta interativa 
(escuta ativa com pergun-
tas pertinentes e diálogo 
constante) e é necessário 
estreitar o relacionamento 
com os clientes. Embora o 
ambiente digital não substi-

A boa notícia é que é possível manter as vendas a partir de um 
posicionamento empático.
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A Receita publicou no dia 
7 de julho novas regras para 
o processo de validação ne-
cessária para a emissão do 
certificados digitais ICP-Bra-
sil de pessoa jurídica. O em-
presário agora apresentará o 
“Comprovante de Inscrição e 
de Situação Cadastral”, que 
traz informações do CNPJ e 
do quadro societário. Com 
esses dados será possível 
analisar o poder de repre-
sentação do empreendedor, 
o que facilita os processos de 
emissão dos certificados. A 
novidade é gratuita para o 
empreendedor.

Segundo Edmar Araujo, 
presidente da Associação 
das Autoridades de Registro 
do Brasil, entidades que são 
responsáveis pela verifica-
ção de todos os dados dos 
titulares dos certificados 
digitais ICP-Brasil, a medida 
vai ao encontro da atividade 

principal das empresas. 
“Entendo que isso melhora 
a capacidade de execução 
das atividades de cadastro 
e confirmação de identidade 
de pessoas jurídicas realiza-
das pelas ARs, que agora têm 
mais uma fonte segura de 
informação e que é eficien-
te no combate a potenciais 
tentativas de fraude”.

Os procedimentos para 
validação no antigo modelo 
exigia a apresentação de 
contratos sociais e outros do-
cumentos constitutivos das 
empresas que precisavam 
ser analisados o que refletia 
na demora do processo de 
emissão do certificado di-
gital. O novo procedimento 
além de tornar mais rápida 
a emissão certamente con-
tribuirá para a redução de 
custos para as Autoridades 
de Registro.

Fonte: CryptoID/AARB.

Mercados e 
farmácias têm 
performance 
30% melhor 
que outros 
setores 

Na contramão da crise eco-
nômica, algumas pequenas 
empresas se mantiveram 
firmes durante a pandemia. 
Segundo pesquisa realizada 
com mais de 2 mil empre-
endedores pela BizCapital, 
fintech que concede em-
préstimo online para micro 
e pequenas empresas, os 
mercados e farmácias apre-
sentaram performance 30% 
melhor que a média dos 
negócios no Brasil. Isso quer 
dizer que eles não tiveram 
um impacto tão negativo em 
seus caixas, como aconte-
ceu com as áreas de beleza, 
turismo e transportes, que 
perderam quase 20% de suas 
receitas. 

“Essas farmácias e mer-
cados conseguiram atender 
as demandas dos moradores 
do bairro. Muita gente optou 
por comprar remédio ou ali-
mentos no pequeno negócio 
do lado de casa para evitar se 
expor, ao invés de consumir 
em grandes redes. Além dis-
so, esses dois segmentos se 
mantiveram abertos porque 
vendem itens essenciais e 
que não deixaram de ser con-
sumidos, diferentemente 
de outros serviços”, aponta 
Francisco Ferreira, sócio-
fundador da BizCapital. 

Apesar da crise que os pe-
quenos negócios enfrentam, 
alguns estados do país já 
estão se preparando para a 
retomada e existem setores 
que já sentem esse impacto. 
“Acreditamos que o pior já 
passou. Pensando na volta 
e na recuperação financeira 
dos negócios, os mercados 
e a indústria como um todo 
estão mais otimistas. Esses 
setores, juntos, apostam 
em uma recuperação mais 
rápida”, conclui Francisco. 
Fonte: (https://bizcapital.
com.br/).

Dicas para incrementar os negócios 
neste momento de pandemia

“Acolher o cliente, observando atentamente o que ele precisa, inclusive o auxiliando a ampliar o olhar 
para além da pandemia é essencial"

futuro da equipe de 
vendedores;

 3) Continue a investir 
em formação: Há cur-
sos com metodologias 
e curadoria de conteú-
do diferenciadas a pre-
ços acessíveis. Pautas 
como liderança, auto-
liderança, treinamento 
de vendas, gestão de 
tempo, ‘Como pedir 
e receber feedback’, 
entre outros. As al-
ternativas de ensino 
a distância têm sido 
eficazes;

 4) Tenha compromisso 
com os projetos: 
Apesar de questões 
logísticas dificultarem, 
faça o máximo para 
garantir as entregas 
dentro do prazo e na 
qualidade adequada; 
não use soluções palia-
tivas, continue focado 
no processo de vendas 
e de atendimento;

 5) Mantenha o bom 
relacionamento com 
os fornecedores: 
Amplie a visão sobre 
a cadeia produtiva, 
tente negociar com 
os fornecedores, faça 
a sensibilização ade-
quada, mostrando as 
particularidades do 
momento; busque so-
luções conjuntas, una 
forças para garantir 
os negócios. (Fonte: 
https://corporativo.
sp.senac.br).

tua o físico, o atendimento 
em home office acontece no 
ambiente tranquilo do lar e 
é adequado a uma aproxi-
mação mais estreita e a uma 
escuta atenta”, afirma Jonas, 
ao dar algumas dicas para 
melhorar as vendas neste 
momento diferenciado:
 1) Estreitamento de 

relacionamento com 
os clientes: a manu-
tenção da carteira de 
clientes é essencial, 
portanto, sistematize os 
contatos por telefone ou 
via WhatsApp. Enten-
da que possivelmente 
haverá a necessidade 
de estender prazos de 
pagamento, pensando 
na fidelização; ampliar 
a carteira de clientes 
talvez seja ainda mais 
desafiador, faça parte de 
grupos em redes sociais, 

participe de cursos 
on-line e lives, troque 
ideias com profissionais 
renomados para definir 
estratégias;

 2) Atenção à gestão: 
o distanciamento das 
equipes e a questão 
econômica têm impos-
to aos líderes desafios 
imensos. Portanto, 
as palavras de ordem 
são: confiança, traba-
lho assertivo e gestão 
do tempo. Os líde-
res devem auxiliar as 
equipes comerciais 
com a autoliderança, 
com atenção especial 
aos aspectos com-
portamentais. Neste 
sentido, a utilização 
de conceitos de Sales 
Coaching, pode ajudar 
o líder de vendas, em 
manter a confiança no 

Seis motivos para não esperar tudo voltar 
ao normal para cuidar do seu dinheiro

mesma forma que o amanhã sempre 
chega, uma nova crise também sempre 
vem. A economia vive de ciclos e tem 
períodos de crescimento, períodos de 
estagnação e períodos de queda. Isso é 
normal. Cuidar do seu dinheiro agora 
é se prevenir e estar preparada para 
quando outra crise chegar. 

 5) Porque oportunidades aparecem - 
Começar a investir agora e não esperar 
as coisas voltarem “ao normal” é se 
preparar também para oportunidades. 
Quem estava mais preparado para essa 
crise conseguiu até mesmo aproveitar 
as quedas generalizadas e comprar 
ações na Bolsa de Valores (mas para 
isso você precisa ter fundamentos, 
entrar na bolsa sem entender o que 
está fazendo é muito arriscado!). 
Assim como não sabemos quando 
imprevistos vão acontecer, o mesmo 
acontece com as oportunidades. 

 6) Porque sua vida não pode espe-
rar - Quando você deixa pra depois 
o cuidado com o seu dinheiro, você 
está deixando a sua vida pra depois. 
Quem aprende a controlar o próprio 
dinheiro aprende a controlar a própria 
vida.

Cuidar do dinheiro não é sobre controlar 
gastos e aumentar a receita. É sobre realizar 
sonhos. É poder chegar em um momento 
da sua vida em que você pode ser o que 
quiser, fazer o que quiser, estar onde quiser. 
É sobre sua vida. Não é sobre suas finanças. 
A jornada começa quando você decide que 
não tem melhor hora do que agora pra cuidar 
do seu dinheiro. 

Fonte e mais informações: (https://me-
poupenaweb.uol.com.br/).

Validação de Pessoa 
Jurídica para obtenção 
do certificado digital


