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Se as pautas ambientais já moviam lideranças mundiais e grande 
parte da população antes da pandemia do novo Coronavírus, o “novo 
normal” que se desenha após a crise sanitária global de 2020 pede ainda 
mais comprometimento da sociedade civil, governos e empresas para 
a preservação do planeta. Durante o período de isolamento social e de 
lockdown nas principais cidades do mundo mostrou a olho nu como 
a interrupção das atividades econômicas não essenciais beneficiou o 
meio ambiente.   

Responsabilidade socioambiental

Com a retomada dos comércios após o período de quarentena, muitos 
comerciantes estão receosos com as novas normas de abertura que podem 
mudar dependendo do estado. Especialistas de duas empresas focadas 
em serviços para pequenos empreendedores de bares e restaurantes se-
pararam uma lista de normas e dicas sobre reabertura dos estados de São 
Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A Donus (www.soudonus.com.br) é 
uma carteira digital que permite ao varejista receber pagamentos direto no 
aplicativo, por meio de uma integração com as maquininhas da empresa e 
usar o saldo disponível para pagar contas ou fazer transferências.   

Como manter restaurantes e bares seguros
A pandemia provocada pela Covid-19 já não é mais um impeditivo à 

realização de um sonho tão especial: o casamento. A cerimônia pode ser 
realizada ao vivo pela Internet (live wedding) e deixar de ser adiada, uma 
vez que a quantidade de pessoas permitida em eventos ainda é limitada no 
Brasil.  A Bonfatti Eventos, empresa especializada em eventos corporativos 
e de casamentos, proporciona esse tipo de oportunidade, que tem como 
grande diferencial a possibilidade de abrir a cerimônia para convidados de 
qualquer lugar do mundo.   

Casamento ao vivo pela internet
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Negócios em Pauta

Cursos Profissionalizantes 
O Instituto da Oportunidade Social abriu 1.120 vagas para 

cursos gratuitos de formação profissional de adolescentes, 
jovens e pessoas com deficiência em suas unidades: 840 vagas 
na Grande São Paulo, 100 em Belo Horizonte, 100 em Joinville 
e 100 no Rio. Os cursos preparam os alunos entre 15 e 29 
anos para o mercado de trabalho na área de Administração, 
a partir dos cursos: Gestão Empresarial e Atendimento ao 
Cliente. Na área de TI: Programação e Infraestrutura, Mon-
tagem de computadores. Inscrições: (http://cursosios.wixsite.
com/edicaoespecial).    Leia a coluna completa na página 3
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News@TI

Webinar sobre Gestão de Custo em Nuvem

@As questões relacionadas à gestão eficiente dos serviços 
em nuvem são temas do próximo webinar promovido pela 

Dedalus, companhia líder em serviços de Cloud Computing 
e Dados. Com o título ‘Gestão de Custo em Nuvem’, o evento 
gratuito acontece no próximo dia 13, às 18h, e as inscrições 
podem ser realizadas por meio do link: https://bit.ly/2OEygAD. 
No webinar, que será dividido em três pilares: ‘Visibilidade’, 
‘Otimização do custo’ e ‘Gestão’, os especialistas da companhia 
mostrarão como as empresas podem ter melhor noção da 
origem dos custos e identificar possíveis desperdícios, fazer o 
dimensionamento correto, adequando a tecnologia ao negócio, 
além de ter uma gestão com métricas de acompanhamento 
feita por profissionais devidamente certificados.   Leia a 
coluna  completa na página 2
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O setor automotivo no Brasil 
passou por uma mudança 
drástica e muito rápida nos 
últimos meses.

As adversidades causadas pela pandemia 
da Covid-19 no país obrigaram empresas 

deste segmento a se adaptar rapidamente ao 
novo formato de venda proporcionado pelas 
plataformas digitais. 

Enquanto isso, a população se vê diante do 
cenário em que adquirir um novo veículo pode 
ser um grande auxílio nas medidas de proteção 
contra o novo Coronavírus. Por outro lado, as 
vendas online de um bem tão valioso pode 
causar insegurança e deve ser feita com cautela.

Glenio Júnior (*), presidente da Associação 
dos Revendedores de Veículos de Minas Gerais, 
explica que, nesse sentido, o primeiro passo 
deve ser buscar uma revenda de veículos de 
confiança. “Um bom crivo é olhar se a revenda 
possui o selo de credenciamento da Associação. 

Uma loja para ser credenciada junto ao órgão 
passa por diversas avaliações de qualidade 
como tempo de abertura do CNPJ, pesquisas 
qualitativas de reclamações nos principais sites 
destinados a este fim, consulta junto aos órgãos 
de defesa do consumidor, entre outros”, diz. 

O segundo passo é exigir um Laudo Cautelar 
do veículo que está sendo adquirido. “O laudo 
cautelar é como se fosse uma carta de proce-
dência do veículo. Neste documento consta se 
ele já teve passagens por leilão ou não, confirma 
se o motor realmente é o original de fábrica, se 
o veículo já passou por algum sinistro, entre 
diversos outros itens. É uma garantia muito 
importante para a compra de um bem tão valioso. 

Outro ponto que muitos consumidores não 
sabem é sobre a garantia de 90 dias que as 
lojas dão em um veículo seminovo. Quando se 
compra um carro de uma pessoa física fica muito 
mais difícil e arriscado exigir este direito caso o 
carro apresente algum defeito após a compra”, 
acrescenta Glenio.

O atual cenário da sociedade destaca ainda 
mais que um carro não é apenas um “luxo”, 
mas uma necessidade. “Pessoas que precisam 

Pandemia altera hábitos de compra de 
automóveis no Brasil

continuar trabalhando para manter a fonte de 
renda pelos próximos anos ou se deslocar para 
resolver assuntos essenciais, se preocupam com 
as principais formas de contaminação do vírus: 
a aglomeração em ruas, transporte público ou 
veículos de aplicativos. 

Atualmente, eles se veem em um momen-
to delicado entre o medo de perder a fonte 
de renda ou correr o risco de contaminar 
familiares e entes queridos. Por isso, o carro 
também se tornou uma importante barreira 
sanitária para garantir um nível maior de 
segurança”, afirma.

Com o corte de gastos necessário que boa 
parte da população tem enfrentado, adquirir 
um carro zero se tornou uma tarefa recheada 

de desafios. Enquanto isso, o setor de carros 
seminovos virou uma excelente alternativa. 

“Exatamente pelo momento que enfrentamos e 
as necessidades atuais da sociedade, o consumidor 
pode financiar um carro seminovo - em perfeitas 
condições de uso, com a menor taxa de juros de 
todos os tempos, além de melhores condições de 
financiamento. É necessário ficar atento apenas 
ao próprio orçamento e a segurança em realizar a 
compra em uma revenda de confiança”, destaca.

Elis Siqueira, consultor da Federação Na-
cional das Associações dos Revendedores de 
Veículos Automotores (Fenauto), destaca o 
quanto tem crescido as buscas de veículos via 
redes sociais. Ele afirma que o setor de reven-
das de veículos seminovos e usados percebeu 
o aumento de pelo menos 20% nas vendas. 

“E com esse aumento, as empresas correm 
para facilitar ainda mais a vida do consumidor. 
As plataformas digitais aproximam cada vez 
mais os clientes, então buscamos formas para 
que todas essas vantagens sejam aproveitadas 
da maneira mais abrangente possível”, garante.

(*) - Formado em gestão de negócios e 31 anos de 
experiência no mercado de seminovos, fundador 

da Alamo Motors há 23 anos, é diretor do Conselho 
Deliberativo da Fenauto.

ESCLARECIMENTOS

COVID-19: QuAIS SãO OS DIREITOS E DEVERES 
DE COLABORADORES E EMPREGADORES?     Leia na página 6
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Seguro-desemprego
As solicitações de seguro-desem-

prego chegaram a 570.543 em julho. 
O número representa uma redução 
de 8,8% na comparação com julho do 
ano passado, de 625.605 pedidos. Do 
total, 377.864 (66,2%) foram realiza-
dos pela internet, por meio do portal 
(gov.br) ou da Carteira de Trabalho 
Digital. Os três estados com maior 
número de requerimentos foram São 
Paulo (177.305), Minas (62.274) e 
Rio (47.075), 39,3% eram mulheres 
e 60,7% homens (ABr).

Com o corte de gastos necessário 
que boa parte da população 
tem enfrentado, adquirir um 
carro zero se tornou uma tarefa 
recheada de desafios. Enquanto 
isso, o setor de carros seminovos 
virou uma excelente alternativa. 

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/covid-19-quais-sao-os-direitos-e-deveres-de-colaboradores-e-empregadores/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-07-08-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-07-08-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/herodoto-barbeiro/jornalistas-terroristas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/responsabilidade-socioambiental-7-acoes-para-empresas-se-destacarem/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/na-retomada-como-manter-restaurantes-e-bares-seguro-para-receber-clientes/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/casamento-ao-vivo-pela-internet-e-tendencia-em-tempo-de-pandemia/
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News@TI
PayU e Spotify se unem

@A PayU, fintech e divisão de pagamentos digitais da Prosus, 
anuncia uma parceria com o Spotify, serviço de assinatura de 

streaming de áudio mais popular do mundo. O objetivo é apoiar 
artistas na América Latina que foram impactados financeiramente 
pela Covid-19. A parceria entre as duas empresas traz um ambiente 
virtual onde os músicos poderão arrecadar dinheiro para si mesmos, 
suas bandas e equipes. Usando a plataforma de pagamento líder 
da PayU, fãs de todos os países serão capazes de fazer doações 
para seus artistas favoritos com segurança e eficiência, indepen-
dentemente da moeda (www.prosus.com).

Infobip e GSMA firmam parceria para proteger 
identidades digitais

@A Infobip, empresa croata que opera uma das maiores 
plataformas de mensageria do mundo, é a nova parceira da 

Global System for Mobile Communications Association (GSMA), 
associação que representa os interesses das operadoras de 
telefonia no mundo todo. A parceria tem como objetivo criar 
oportunidades de negócios para as operadoras, com investimento 
em identidades digitais. De acordo com um relatório da Juniper 
Research, os serviços de identificação móvel por meio de SIMs 
serão responsáveis por gerar US$ 7 bilhões para as operadoras 
móveis em 2024. Isso é um número 800% maior que os de 2019 
(US$ 859 milhões).

Coluna do Heródoto

Os jornalistas são 
acusados de espalhar 
o pânico no país. 
Uma verdadeira 
avalanche de críticas 
entupiu os meios de 
comunicação. 

Alguns jornalistas 
foram ameaçados 
fisicamente. A po-

pulação dúvida do que 
publicam nos veículos. Não 
é crível que não haja hospi-
tais públicos para atender 
os enfermos uma vez que 
os impostos cobrados são 
escorchantes e devem, na 
sua maior parte, serem 
destinados à saúde pública. 

Não se aceita que durante 
os últimos governos, ne-
nhum elevou a prestação 
de serviço da saúde a uma 
necessidade e um direito de 
todos os brasileiros. A notí-
cia de que não há médicos 
e remédios gerou uma forte 
comoção e correria em dire-
ção às portas de hospitais, 
prontos socorros e centros 
de saúde. 

Médicos, enfermeiras, 
atendentes, funcionários 
administrativos não sabem 
o que dizer aos que tentam 
entrar nos prédios em bus-
ca de um remédio contra a 
pandemia que já contamina 
boa parte do planeta e tem 
o contágio mais intenso na 
Europa. Ora se nem esses 
países ricos conseguem 
atender aos doentes, o que 
dizer do Brasil ? 

Socorro! diz a manchete 
do prestigioso jornal da ca-
pital da república. O pânico 
se alastra para outras regi-
ões na medida que os meios 
de comunicação espalham 
notícias terríveis sobre a 
pandemia. A população 
toma conhecimento que a 
capital federal é um grande 
hospital onde falta tudo. 

Obviamente que nenhu-
ma autoridade da repúbli-
ca assume publicamente 
que o sistema de saúde 
está quebrado e não tem 
condições de amparar os 
doentes. A responsabilida-
de deve ser dos que estão 
no cargo, seja presidente, 
governador ou prefeito. 
O povo estupefato com 
a qualidade do noticiário 
recorre aos remédios 

caseiros, uma tradição 
brasileira que vem dos 
tempos coloniais. 

Para controlar a difusão 
do vírus da epidemia, a ci-
dade de São Paulo recorre 
a uma mistura de cachaça 
com mel e limão. Ela não 
deve ser confundida com 
a caipirinha. Se a terapêu-
tica vai ou não funcionar, 
ninguém sabe. Nem os mé-
dicos e doutores de todos 
os títulos acadêmicos. Dão 
entrevistas e mais confun-
dem do que orientam uma 
vez que as opiniões são 
contraditórias. 

Alguns se aproveitam para 
se tornar  celebridades. Es-
paço na mídia não falta. Os 
jornalistas publicam tudo o 
que dizem, mesmo porque 
não tem fontes seguras para 
checar se o que dizem é 
uma opinião política ou tem 
apoio na ciência. 

O governo estadual pau-
lista usa a mídia para orien-
tar a população. Ficar em 
casa, evitar aglomeração,  
nos primeiros sintomas 
da doença ir para a cama, 
entre outras orientações. 
Os idosos devem aplicar 
todos os cuidados com mais 
determinação. 

O terrorismo de informa-
ções aumenta com as res-
trições como fechamento 
escolas, teatros, cinemas 
e jardins. Igrejas devem 
reduzir o número de fiéis 
nos cultos. Enterros não 
podem ser acompanhados 
pela família a pé. As compras 
só devem ser feitas por uma 
pessoa para não contaminar 
os demais. Muitos respon-
sabilizam os jornalistas 
pelo clima de terror que se 
apossou do país. 

Isso se confirma na primei-
ra página do jornal Gazeta 
de Notícias do dia 15 de 
outubro de 1918 onde a 
manchete principal anuncia 
o fim do mundo, ou a invasão 
da gripe espanhola. A Noite, 
também do Rio de Janeiro,  
diz que a caça de coveiros 
está provocando recaídas 
de enfermos. 

O Jornal do Recife é 
terminativo: Misericórdia, 
Senhor!  

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

(www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)

Jornalistas 
terroristas

Quando a competição pode ser 
uma grande aliada na excelência 

do atendimento ao cliente

Segundo um estudo da KPMG, 
intitulado “Customer first, cus-
tomer obsessed”, consolidado 

com base em entrevistas realizadas 
com mais de 84 mil consumidores de 
20 países, no final de 2019, os clientes 
brasileiros estão pressionando cada vez 
mais as empresas de todos os setores 
a oferecerem melhores experiências. 
Isso claramente é um aviso.

Porém, muito mais do que ter o 
entendimento de como melhorar o 
atendimento ao cliente e torná-lo mais 
resolutivo, ainda existe um agravante: 
os canais de relacionamento nem sem-
pre estão na mão de uma única EPS 
(empresa prestadora de serviço). Isso 
faz com que inevitavelmente surjam os 
questionamentos: será que as empresas 
que prestam serviço de contact center 
estão dando o melhor de si?  Tem al-
guma forma mais precisa para ajudar a 
mensurar a qualidade do atendimento 
indo além das pesquisas de satisfação?

Sim, tem. Através de metodologia, 
sistemas e muito conhecimento de 
Data Science e do próprio contexto do 
negócio é possível fazer uma validação 
detalhada e muito criteriosa, que apri-
mora a excelência do atendimento ao 
cliente. E esse processo inclui literal-
mente colocar suas EPSs para competir 
entre si.

A justificativa é simples e gosto de 
usar exemplos mais lúdicos para expli-
car. Há uma história do atleta de salto 
com vara que tinha alcançado a marca 
de cinco metros, usando como base o 
sarrafo. Certo dia, alguém o desafiou a 
saltar sem esse balizador com a meta de 
“dar o melhor de si”. O esperado era que 
ele saltasse no mínimo cinco metros, 
porém, não foi o que ocorreu. A marca 
dele caiu pelo simples fato dele não ter 
um ponto focal para basear-se. Desta 
forma, o objetivo de criar uma base 
de comparação e uma concorrência 
positiva é o mesmo. Trata-se do sarrafo 
que eleva a meta de todas as empresas 
de contact center, visando sempre 
promover a excelência do atendimento.
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“É importante 
criar uma régua 
de comparação, 

usando indicadores 
do próprio dia a dia, 

que impactam nos 
resultados finais, 
como o índice de 

re-chamadas. Nem 
sempre a deficiência 
está no operador ou 
em quem controla a 

operação.”

contact center para que ela atenda 
bem ao meu cliente. Trazer mais 
transparência para apoiar na gestão 
dessa prestação de serviços, portanto, 
ajuda a identificar os pontos de falhas 
e trazer insights sobre como melhorar 
o atendimento ao cliente. 

O mesmo acontece com os benefícios. 
Quando se cria um índice balizador, os 
impactos positivos não ficam somente 
para uma das pontas. Pelo contrário, 
ganha a contratante, que quer e precisa 
incrementar a experiência do cliente; e 
também a contratada, que entre outras 
vantagens, consegue inclusive alcançar 
melhor remuneração, saber quem dos 
seus atendentes tem o melhor desem-
penho, entre outros.

Em suma, adotar um gráfico compa-
rativo ajuda a estabelecer parâmetros 
e a transformar dados em informações 
de valor. Ele não só impulsiona e eleva 
patamares, como também define um 
ponto mínimo “de qual a marca que ele 
precisa saltar”. Ou seja, o quão longe 
todos podem chegar na excelência do 
atendimento.

(*) É diretor de projetos e desenvolvimento da Meeta 
Solutions, empresa especializada em transformar 

dados em informação de valor e que criou o modelo 
de competição, um módulo da solução Visão 360.

Conquistar a excelência do atendimento ao cliente é algo que qualquer empresa, almeja no dia de hoje. 
Isso tem sido inclusive uma imposição do consumidor.

Freepik

Ou seja, é importante criar uma 
régua de comparação, usando in-
dicadores do próprio dia a dia, que 
impactam nos resultados finais, como 
o índice de re-chamadas. Nem sempre 
a deficiência está no operador ou em 
quem controla a operação, nesse caso 
a EPS. O problema às vezes pode es-
tar dentro de casa, nas ferramentas 
que estou fornecendo à empresa de 

Dicas de como fazer o pitch perfeito 
na entrevista de emprego

A entrevista de emprego é um pro-
cesso que começa antes mesmo da 
conversa com o recrutador. E com 
isso, é necessário que o candidato 
se prepare com antecedência para 
realizar o pitch. Guilherme Junqueira, 
Fundador e CEO da Gama Academy, 
lembra que "a busca por um novo 
emprego se inicia desde a análise 
das vagas. O candidato deve escolher 
efetivamente quais oportunidades 
têm mais conexão com seu perfil, 
acreditar no propósito da empresa, 
além de estudar profundamente tudo 
sobre a companhia".

O pitch se tornou um termo bem 
conhecido e usado no mundo dos 
negócios, seja para apresentar sua 
empresa/produto com maior precisão 
ou até mesmo para se apresentar de 
forma efetiva durante uma entrevista 
de emprego. A crise causada pela pan-
demia levou a um aumento na busca 
por novas oportunidades e as pessoas 
precisam se destacar neste cenário e 
preparar um discurso objetivo para 
as entrevistas virtuais.

Para ajudar neste processo de pre-
paração, o CEO separou cinco dicas 
para realizar um pitch perfeito durante 
a entrevista de emprego. Confira:

Guilherme Junqueira, Fundador e CEO 
da Gama Academy.
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y Seja transparente
Em perguntas que realmente falem 

de coisas mais delicadas, como os seus 
pontos fracos ou o que aconteceu na 
empresa anterior, procure ser o mais 
transparente possível. Não seja um 
personagem e nunca fale mal da outra 
empresa que você passou, mas deixe 
claro o que aconteceu sem expor de 
alguma forma pessoas ou a própria 
empresa.

Fale seus pontos fracos e fortes
Tenha de fato na ponta da língua as 

questões de autoconhecimento, que 
são coisas que você precisa desenvol-
ver, tanto do aspecto técnico quanto 
comportamental. Traga exemplos de 
experiências anteriores, boas e ruins, 
e apresente ao recrutador quando ele 
perguntar sobre esses pontos.

Esteja disposto a aprender
Mostre-se uma pessoa totalmente 

disposta a aprender mesmo sabendo 
de todas as coisas ou não. Demonstre 
entusiasmo com a oportunidade e que 
irá se dedicar ao máximo, independen-
te das skills que já tem conhecimento.

Para Junqueira, a grande missão de 
uma primeira entrevista é conseguir 
uma segunda. Então, brilhe e faça um 
pitch perfeito!

Seja natural
Durante a conversa, entenda que 

sentir nervosismo é normal, mas busque 
manter a calma e ser o mais natural 
possível. Não tente ser a pessoa que 
o recrutador quer ouvir e sim você 
mesmo.

Seja objetivo
Tenha um interesse genuíno na con-

versa, procure ouvir bastante e com 
atenção o que o recrutador perguntar. 
Não dê voltas, não conte a sua história 
desde quando era criança. O que o re-
crutador perguntar, diga! Não significa 
ser extremamente sucinto, mas sim, ir 
direto ao ponto.
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pela Agência de Inovação Inova Unicamp. Na competição totalmente 
gratuita, alunos de ensino médio público ou privado participarão de 
atividades capacitadoras com o objetivo de desenvolver modelos de 
negócio com impacto social. A novidade desta edição é sua realização 
totalmente online o que facilita o acesso de equipes de todos os cantos 
do Brasil. As inscrições são limitadas e podem ser feitas até o próximo 
dia 27, em: (www.inova.unicamp.br/inovajovem/inscricoes2020).  

E - Sabor Premium 
A Harald, líder em coberturas e chocolates no Brasil, lança a Friese. A 
nova linha de ingredientes para sorvetes premium chega ao mercado 
com mais de 20 produtos, entre mesclas, pastas, pós saborizantes e 
cobertura líquida. O suporte para sorveterias, gelaterias e pequenas 
indústrias segue o mesmo padrão de qualidade da linha de confeitaria: 
atendimento especializado, desenvolvimento de novas receitas, além de 
contar com o serviço de capacitação de equipe, in loco, com apresentação 
dos produtos e técnicas de aproveitamento e utilização.  Conta com o 
site (http://haraldfoodservice.com.br/), com todas as informações que 
contribuem para auxiliar no dia a dia do negócio. 

F - Saúde e Engenharia
Com o objetivo de apoiar o desenvolvimento e a internacionalização 
de empreendimentos brasileiros nas áreas de saúde e engenharia, a 
Anprotec, juntamente com a Embaixada do Brasil no Reino Unido, a 
Apex-Brasil e o Imperial College London prorrogam o período de inscrição 
da chamada do Programa de Incubação Brasil-Londres 2020 até o dia 
1º de setembro. A iniciativa consiste na imersão de startups brasileiras 
no ecossistema de inovação da cidade de Londres, no Reino Unido. A 
chamada contemplará até 10 startups que estejam de estágio inicial a 
intermediário de maturidade do desenvolvimento de um produto. Mais 
informações: (www.anprotec.org.br).

G - Proteção de Dados 
A Ambra University, universidade norte-americana que oferece ensino 
superior em língua portuguesa, abre inscrições para o curso online ‘Pro-
teção de dados pessoais e aspectos jurídicos da LGPD’, a ser realizado ao 

A - Inteligência Emocional 
A FECAP oferece gratuitamente o curso “Inteligência Emocional na 
Formação dos Líderes”. O curso tem duração de 4 horas/aula e oferece 
certificado de conclusão. O aluno vai, primeiramente, entender o que sig-
nifica ser emocionalmente inteligente. A partir de então, vamos relacionar 
a inteligência emocional com diferentes tipos de liderança. A seguir, terá 
a oportunidade de identificar os comportamentos de líderes de sucesso, 
assim como questionar se tais comportamentos estão sendo devidamente 
aplicados por ele. Para se inscrever, basta acessar o site: (http://www.fecap.
br/curta-duracao/inteligencia-emocional-na-formacao-dos-lideres/).  

B - Contratações Efetivas
O Grupo Soulan, consultoria de RH com mais de 30 anos de atuação, anuncia 
a abertura de 170 vagas para contratações efetivas em São Paulo. Os postos 
de trabalho são para diversas áreas: comercial, TI, financeira, administra-
tiva, de saúde, operação, e-commerce, logística, produção, contábil e RH, 
entre outras, além de vagas para aprendizes. Todo o processo de seleção é 
realizado remotamente. Desde que a pandemia foi decretada, foi mantido 
o ritmo de contratações. No início, a  demanda era por vagas temporárias, 
mas há dois meses há forte demanda por profissionais efetivos.  Confira 
todas as vagas disponíveis em: (http://bit.ly/VagasSoulan_AGO20).

C - Desconto nas Compras
O Original, primeiro banco no Brasil a permitir abertura de conta 100% 
digital, oferece para seus clientes uma parceria inédita com o Magalu, 
Netshoes, Shoestock e Zattini em comemoração ao Dia dos Pais, com até 
15% de desconto nas compras usando o Cartão Original. O benefício é 
oferecido diretamente no fechamento da compra, quando o cliente escolhe 
o meio de pagamento no site. Além do benefício, o Original conta ainda 
com um programa de pontos com cashback que volta automaticamente 
em créditos no cartão do cliente, ou pode ser resgatado diretamente na 
conta corrente para ser utilizado como e onde quiser. 

D - Competição de Empreendedorismo
Estão abertas as inscrições para o Inova Jovem 2020, a maior competição 
de empreendedorismo do Brasil voltada ao ensino médio, promovida 

vivo, todas as quintas-feiras, de 27 de agosto a 1° de outubro, às 17h30. 
Objetiva levar conhecimento à sociedade e esclarecer as empresas 
acerca de suas responsabilidades, diante da vigência da nova norma. O 
curso é gratuito, possui 15h de duração e destina-se tanto ao mercado 
jurídico como um todo, quanto às organizações que, invariavelmente, 
serão impactadas pelas determinações da LGPD, como negócios online 
e companhias de tecnologia. Inscrições pelo link: (http://pages.ambra.
education/content-for-all-by-ambra-curso-ao-vivo-lgpd). 

H - Tecnologias Limpas
Em virtude do momento ainda adverso pelos números em evolução da 
pandemia, a Cipa Fiera Milano, organizadora da Ecoenergy, decidiu 
transferir para 8 a 10 de junho de 2021 a 9ª edição da feira e congresso. 
Principal plataforma de tecnologias limpas e renováveis para geração 
de energia, o evento estava programado para acontecer de 23 a 25 de 
novembro, no São Paulo Expo. Os preparativos para a próxima edição 
do evento seguirão para apresentar uma experiência ainda melhor para 
expositores, profissionais do setor e todos os interessados em conhecer 
as mais recentes inovações e tendências para toda a cadeia produtiva 
de energia solar e eólica, biomassa, GTDC e painéis fotovoltaicos. Mais 
informações: (www.feiraecoenergy.com.br). 

I - Networking Comercial
Conquistar um grande cliente é o sonho da maioria dos empreen-
dedores, especialmente, dos pequenos negócios inovadores e estre-
antes no mercado. Para ajudar as startups a conquistar networking 
comercial com grandes compradores e vencer também sua primeira 
grande crise, a Câmara Americana de Comércio abriu inscrições para 
o Amcham Arena, competição nacional que conecta multinacionais 
a soluções e inspirações que revolucionem seus negócios, mantendo 
assim o espírito de inovação vivo no mercado brasileiro. A inscrição é 
gratuita. O formulário para participar está em (http://www.amcham.
com.br/arena).  

J -  Maior Rede
A Atlantica Hotels é a operadora hoteleira do Brasil melhor colocada 
na lista das 300 maiores redes do mundo, segundo a revista Hotels, 
de Chicago. Na 74ª posição, a companhia reforça seu posicionamento 
de mercado como a maior rede hoteleira da América do Sul e a maior 
operadora hoteleira multimarcas da América Latina, já que administra 
marcas internacionais e bandeiras próprias. O estudo leva em conta 
tanto o número de apartamentos quanto o tamanho da rede em nú-
mero de empreendimentos. Apesar dos números serem relativos ao 
ano passado, a rede hoje possui 22,5 mil quartos em 131 hotéis (www.
atlanticahotels.com.br). 

Sucessor não 
é sinônimo de herdeiro

O processo sucessório 
tem sido motivo de 
preocupação de muitos 
empresários

Os experts do mercado 
têm transformado a 
sucessão nas empresas 

em um grande problema a ser 
resolvido. Porém, partindo de 
algumas premissas básicas, esse 
processo fica bem mais fácil 
de ser resolvido e implemen-
tado. A primeira questão a ser 
entendida é que herdeiro não 
é sinônimo de sucessor. O em-
presário precisa de um gestor 
que conduza a sua empresa com 
sucesso e não de quem herde a 
sua empresa. 

A segunda questão a ser 
considerada é que o processo 
de sucessão nada mais é que 
um processo de delegação. 
Delegar não significa abdicar. 
Delegar é transferir a execução, 
mas permanecer no comando. 
A correta delegação passa por 
deixar muito claro o que se espe-
ra do executante, da verificação 
de sua capacidade de executar, 
de instrumentalizá-lo para a boa 
execução e, por fim, assumir a 
supervisão dessa execução. 

Todo empresário passa por 
um longo período de delegação, 
inevitavelmente. No início, ele 
passa a delegar a emissão de 
notas fiscais, em seguida o 
recebimento de mercadorias, o 
controle dos estoques, o contro-
le financeiro, as vendas, as com-
pras, até conseguir chegar ao 
ponto de que seu time funcione 
e traga os resultados desejados. 
E então acontece a evolução 
e o crescimento, justamente 
porque houve um processo 
profissional de delegação. 

Evoluiu e cresceu porque 
delegou. Porque soube delegar. 
Delegar o posto de Diretor Exe-
cutivo é o ápice do processo de 
delegação, mas absolutamente 
necessário para que a empresa 
continue evoluindo e crescen-
do, lembrando sempre que 
delegar não significa entregar, 

abdicar do posto de comando. É 
hora de o empresário entender 
que ele não precisa mais ficar 
envolvido com os problemas 
do dia a dia da empresa, mas 
pode e deve continuar no co-
mando dela.

Para que isso aconteça, é 
absolutamente necessário que 
seja constituído o que chama-
mos de “processo de proteção”, 
ou seja, proteção patrimonial, 
proteção do negócio e prote-
ção dos sócios. Isso garantirá 
a continuidade dos negócios, 
dando segurança à atual e 
futuras gerações, bem como 
garantirá que o patrimônio 
construído ao longo de muitos 
anos não se perca e sobretudo 
que os interesses dos sócios e 
seus sucessores, contrários aos 
interesses da empresa, não a 
contaminem. 

É um processo em que a razão 
se sobrepõe à emoção. Que os 
interesses da empresa se sobre-
põem aos interesses pessoais. 
Boas empresas já foram des-
truídas porque, simplesmente, 
não tiveram essa compreensão. 
Chegará o dia - e chegará para 
todo mundo - que alguém 
deverá assumir o comando da 
empresa. E se esse processo não 
for cuidadosamente preparado, 
a probabilidade de alguém 
despreparado assumir é muito 
grande. 

Exatamente por isso, 75% 
das empresas não passam da 
segunda geração. E das que 
passaram, 60%, não passam da 
terceira geração.

Cabe aqui a conhecida frase: 
pai nobre, filho rico e neto pobre. 
O processo de sucessão não é um 
processo de curto prazo, porque 
envolve algo mais sério: a prepa-
ração para o futuro. E preparação 
exige tempo e sabedoria. 

É hora de começar a refletir 
sobre o futuro da empresa, 
das pessoas envolvidas e do 
patrimônio.

(*) - Formado em Administração de 
Empresas pela UFPR e fundador da 

Jaworski Consultoria Empresarial 
(www.jaworskiconsultoria.com.br).

Milton Jaworski (*)

Redução da 
Selic contribui 
para a queda no 
custo do crédito

A Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) avalia 
como positivo o novo cor-
te da Selic de 0,25 ponto 
percentual, pelo  Copom. 
A baixa taxa de inflação 
permite a manutenção de 
uma política de redução de 
juros e aumento da liquidez 
como forma de estimular o 
consumo e o investimento. 
A Selic caiu para 2% ao ano.

“Neste momento, de in-
tensa necessidade de fi-
nanciamento por parte das 
empresas, para a manuten-
ção dos empregos e para 
o pagamento de despesas 
fixas, o crédito pode ser 
determinante entre uma 
empresa abrir ou fechar suas 
portas nos próximos meses”, 
explica o presidente da CNI, 
Robson Braga de Andrade.

Segundo a CNI, a redução 
da taxa básica se justifica 
pela retração na atividade 
econômica causada pela cri-
se do novo Coronavírus, que 
provocou a queda nos preços 
de diversos bens e serviços. 
Desta forma, a decisão do 
Copom não compromete o 
cumprimento da meta de 
inflação definida em 4% ao 
ano pelo Conselho Monetá-
rio Nacional (AI/CNI).

De acordo com o levan-
tamento da Boa Vista, 
19% dos empresá-

rios estão otimistas para 
as vendas na data. Outros 
29% acreditam que ficarão 
como estão e 52% se dizem 
pessimistas. 

78% dos entrevistados 
acreditam que o volume de 
vendas será igual ou menor 
que do Dia das Mães. Na 
média, apenas 12% preve-
em aumento nas vendas em 
relação ao ano de 2019. A 
perspectiva de aumento é de 
15% no Comércio, de 10% 
no setor de Serviços, e 29% 
para a Indústria.

A pesquisa aponta que 
75% dos empresários con-
cordam que há uma deman-
da reprimida nos consumi-
dores. Por outro lado, 53% 

A escolha dos artigos para presentear não muda 
se comparado com anos anteriores.
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O segundo trimestre de 
2020 registrou recorde na 
redução de 9,6% no núme-
ro de pessoas ocupadas no 
Brasil. No total, 8,9 milhões 
de pessoas perderam seus 
postos de trabalho de abril a 
junho, em relação ao período 
de janeiro a março. Com isso, 
a população ocupada ficou em 
83,3 milhões, o menor nível 
da série histórica, iniciada em 
2012. Na comparação com o 
mesmo período de 2019, a 
queda foi de 10,7%. Os dados 
são da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contí-
nua (Pnad), divulgada ontem 
(6) pelo IBGE. 

Por outro lado, o número 
de desocupados se manteve 
estável em 12,8 milhões de 
pessoas. Segundo a analista 
da pesquisa, Adriana Be-
ringuy, essa estabilidade na 
desocupação se explica pela 
redução da força de trabalho, 
que soma as pessoas ocupa-
das e as desocupadas. A força 
de trabalho potencial chegou 
a 13,5 milhões de pessoas, 
com a entrada de 5,2 milhões 

A população ocupada ficou em 83,3 milhões, o menor nível da 
série histórica, iniciada em 2012.
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Dia dos Pais: apenas 19% 
estão otimistas com as vendas
Pesquisa realizada com empresários de todo o Brasil, para identificar as perspectivas de vendas para 
o período do Dia dos Pais, demonstra que, mesmo com a retomada gradual do comércio, a data não 
anima o varejo

dos empresários, itens de 
vestuário seguem como 
opção favorita. Acessórios 
(como cintos e carteiras), 
e bebidas, igualam-se em 2ª 
posição, seguidos de perfu-
maria, telefonia, eletrônicos 
e ferramentas. 

Quando questionados 
sobre pretensão de gastos 
dos clientes, a expectativa 
para 62% dos empresários 
entrevistados é de que 
os consumidores gastem 
até R$ 100 por presente, 
e 90% dos consumidores 
deverão gastar o mesmo ou 
menos em relação a igual 
período do ano passado. 
Apenas 12% do comércio 
espera que os consumido-
res desembolsem um valor 
superior. Fonte: (www.
boavistascpc.com.br).

deles discordam que isto é 
sinônimo de melhora nas 
vendas. 

A data, uma das mais sig-
nificativas em vendas para 
o varejo (atrás apenas de 
Natal, Black Friday e Dia 
das Mães), representa no 

faturamento, em média, 
para 44% das empresas, 
até 5% do volume total de 
dinheiro movimentado ao 
longo do ano. A escolha dos 
artigos para presentear não 
muda se comparado com 
anos anteriores. Para 39% 

Pnad: desemprego chega a 
13,3% no segundo trimestre

de pessoas na categoria. 
Esse grupo reúne pessoas 

disponíveis para trabalhar, mas 
não se enquadram como ocu-
pados nem como desocupados. 
Motivos ligados à pandemia 
foram alegados por boa parte 
das pessoas por  não estarem 
trabalhando. O nível da ocupa-
ção caiu 5,6 pontos percentuais 
frente ao trimestre anterior, 
atingindo 47,9%, o menor da 
série histórica. A população 
subutilizada cresceu 15,7%, 
chegando a 29,1%, um total de 
31,9 milhões de pessoas. 

Já a população fora da força 
de trabalho chegou a 77,8 
milhões de pessoas, o maior 
contingente da série histórica, 
com crescimento recorde de 
15,6%, ou 10,5 milhões de 
pessoas, na comparação tri-
mestral. O número de postos 
de trabalho com carteira assi-
nada no setor privado chegou 
ao mais baixo patamar da série 
histórica - 30,2 milhões de 
pessoas empregadas formal-
mente -  uma queda de 8,9%, 
que corresponde a 2,9 milhões 
de pessoas (ABr).

3106-4171
www.netjen.com.br

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3

FATO RELEVANTE
O Banco BMG S.A. (B3: BMGB4) (“Banco”), em atendimento a Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”) e na 
Instrução CVM nº 358/02, conforme alterada, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que sua subsidiária 
CBfácil Corretora de Seguros e Negócios Ltda. (“CBfácil” ou “Vendedora”) celebrou, nesta data, junto à Wiz Soluções 
e Corretagem de Seguros S.A. (“Wiz” ou “Compradora”), com a interveniência e anuência do Banco, contrato de com-
pra e venda de quotas, por meio do qual a Vendedora se comprometeu a alienar quotas representativas de 40% do ca-
pital social da CMG Corretora de Seguros Ltda. (“CMG” e “Operação”). Será ainda conferida à Compradora uma op-
ção de compra para aquisição adicional de quotas representativas de 9% do capital social da CMG, a ser exercida em 
2024, a depender do atingimento de determinadas metas pela CMG. A Operação se dará pelo preço total estimado de 
R$89,8 milhões (“Preço de Aquisição”), composto por um valor fi xo, correspondente a R$44,8 milhões (“Valor Fixo”) 
e por um potencial valor variável, estimado em R$45,0 milhões (“Earnout”). O Valor Fixo será pago em duas parcelas, 
sendo uma à vista, irreajustável, no valor de R$22,4 milhões, a ser paga na data do fechamento da Operação e outra, 
no valor de R$22,4 milhões, também irreajustável, a ser paga no prazo de 6 meses contados da data do fechamento. 
As parcelas do Earnout serão apuradas e pagas nos exercícios sociais de 2022, 2023 e 2024, considerando o montan-
te de lucro líquido apurado pela CMG no exercício social imediatamente anterior e as métricas acordadas na transa-
ção. A Operação visa a oferta de produtos de seguridade e tem potencial para alavancar as vendas de seguros já co-
mercializados pela CMG, além de agregar novos produtos e tecnologia para atendimento às necessidades de nossos 
clientes e canais de relacionamento do Banco. Dessa forma, o Banco entende a Operação está alinhada à visão de cres-
cimento e rentabilização da CMG. No âmbito da Operação, será celebrado, entre outros documentos, (i) entre a CMG 
e o Banco, um acordo operacional que assegure à CMG o direito de comercializar com exclusividade, na rede de distri-
buição controlada pelo Banco, produtos e serviços de seguridade, incluindo seguros, consórcio, capitalização e previ-
dência privada pelo prazo de 20 (vinte) anos contados do fechamento da Operação, e (ii) entre a Vendedora, a Com-
pradora e a CMG, na qualidade de interveniente-anuente, um acordo de quotistas, que disciplinará os direitos societá-
rios relacionados à condução dos negócios da CMG. A Operação respeita os termos acordados previamente em parce-
ria com a Generali. O fechamento e a efetiva realização da Operação estão sujeitos a condições suspensivas usuais a 
esse tipo de transação, incluindo a aprovação da operação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE.

São Paulo, 06 de agosto de 2020.
Flávio Pentagna Guimarães Neto - Diretor de Relações com Investidores

BANCO
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O papel da auditoria 
no retorno ao 

ambiente de trabalho

Riscos. Preveni-los e 
mitigá-los sempre foram 
missões essenciais de 
auditores internos

No passado, esses profis-
sionais eram responsáveis 
por coordenar e avaliar os 
chamados Planos de Riscos 
Ocupacionais e de Seguran-
ça e Higiene nas áreas in-
dustrial e de produção. Com 
o tempo, o papel ganhou 
um tom mais corporativo, 
passaram a atuar próximos 
à gestão, além de se trans-
formarem nos guardiões da 
boa governança.  

O zelo que emoldura a 
personalidade de auditores 
é novamente realçado nos 
holofotes do mundo corpo-
rativo, no momento em que a 
flexibilização acaba liberan-
do empresas, em diversas 
partes do País, para que vol-
tem a operar dentro de uma 
‘nova normalidade’. Embora 
haja companhias que já 
anunciaram que aguardarão 
mais tempo para o retorno, 
muitas já iniciaram uma 
fase gradual de ativação do 
ambiente tradicional de tra-
balho, porém, o medo não foi 
dissipado e, nesse cenário, 
extremamente complexo, 
a auditoria interna assume 
papel crucial.

O auditor está sendo acio-
nado a avaliar e acompanhar 
a implementação dos planos 
de riscos de retorno. São 
amplas as esferas. Envolvem 
um plano de comunica-
ção integrado que informe 
corretamente a todos os 
colaboradores quais serão as 
medidas tomadas para esse 
recomeço. Eles chegarão 
repletos de anseios, temores 
e questionamentos. Tran-
quilizá-los, com absoluta 
transparência, é fator vital 
que deve ser monitorado 
pela auditoria.

Devem ser minuciosamen-
te checados todos os proce-
dimentos de higienização, 
questionários elaborados 
por médicos, medição de 
febre ao entrar na empresa, 
além de ser recomendado o 
teste de Covid-19 em todos 
funcionários. Entra no esco-
po também o transporte uti-
lizado pelos colaboradores. 
Ofertar ônibus privado por 
um período pode contribuir 
na minimização de riscos.

É preciso lembrar que se 
trata de uma nova fase, com 
a integração de possíveis no-
vos colaboradores, e avaliar 
se realmente será preciso 
toda a estrutura existente 
para operacionalizar a rotina 
de trabalho. Também é uma 
oportunidade para ponderar 
se a empresa não poderia 
contribuir com organiza-
ções filantrópicas, doando 
impressoras, computadores 
ou outros equipamentos 
ociosos.

Cabe ao auditor auxiliar, 
com o uso de ferramentas 
de inteligência artificial e 
Big Data, na identificação 
de riscos e benefícios em 

adotar, por exemplo, um 
sistema híbrido, entre ho-
me-office e presença na 
empresa. Analisar perdas 
e ganhos e disponibilizá-los 
com transparência à dire-
ção da companhia também 
é incumbência do auditor 
interno.

De acordo com as nor-
mas da publicação ‘IPPF’, 
considerada como a maior 
referência da profissão no 
mundo - elaborada pelo Ins-
tituto Global dos Auditores 
Internos (The IIA) – é dever 
dos auditores aumentar 
e proteger o valor organi-
zacional da empresa onde 
atua, seja pública ou priva-
da, fornecendo avaliação, 
assessoria e conhecimentos 
preventivos baseados em 
riscos. A pandemia toca 
sensivelmente todos esses 
pontos.

Outra questão que deve 
ser ressaltada é o aspecto 
cultural desse retorno. A 
auditoria no Brasil enfrenta 
muito mais desafios do que, 
por exemplo, seus cole-
gas na Alemanha ou Nova 
Zelândia. Nós, latinos, por 
razões culturais, temos mais 
dificuldade em seguir regras 
e procedimentos rigorosos 
nesse momento de incerte-
zas e que exige integridade. 

Cabe aos auditores terem 
mais carinho e um olhar mais 
compreensível sobre peque-
nas turbulências que surjam 
no decorrer desse processo 
delicado. Evidente que 
uma possível flexibilidade 
jamais pode se transformar 
em riscos de saúde e nem 
administrativos, mas vale a 
aplicação de uma aborda-
gem fraterna. O auditor vive 
um momento desafiador, de 
equilibrar seu rigor técnico 
na avaliação de procedimen-
tos, com a necessidade de 
ser mais humano, tendo a 
consciência de que o mais 
importante é a proteção e 
valorização das pessoas. 

São elas o maior patrimô-
nio de cada organização. 
Se o plano de riscos de 
retorno for implantado 
com coerência, estratégia 
e responsabilidade, com o 
apoio de avançados recursos 
tecnológicos, certamente 
teremos um cenário capaz 
de chegar muito próximo 
do complexo equilíbrio en-
tre segurança sanitária e a 
necessidade de avançar para 
a nova normalidade.

A auditoria interna jamais 
encarou tamanho risco. É 
hora de usar a coragem que 
sempre esteve em seu DNA, 
a fim de transmitir confian-
ça aos colaboradores, sendo 
um dos primeiros a visitar 
as áreas produtivas e veri-
ficar se todos os quesitos 
de segurança foram imple-
mentados com eficiência. 
É momento de fazer jus ao 
respeito e confiabilidade 
que norteiam os valores 
dessa profissão. 

(*) - É diretor-geral do Instituto dos 
Auditores Internos do Brasil - IIA 

Brasil (paulo.gomes@iiabrasil.org.br).

Paulo Gomes (*)

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

O pretendente: RENAN PERES DA SILVA, nesta Capital, Aclimação - SP, no dia 
(15/04/1987), profissão empresário, estado civil divorciado, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Francisco Carlos da Silva e de Eunice Peres 
da Silva. A pretendente: MARIA APARECIDA MACIEIRA VIANA, nascida nesta Capi-
tal, Bom Retiro - SP, no dia (20/07/1989), profissão representante, estado civil solteira, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Osmar Viana e 
de Glecia Macieira da Silva.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Thiago Rodrigo Timoteo - Oficial

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: SAUL SANTOS EVANAN CHACON, profissão: cozinheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: no Peru, data-nascimento: 01/11/1991, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Hilarion Evanan Yupa e de Rocinda Chacon 
Yucra. A pretendente: ANA CAROLINA SILVA PEREIRA, profissão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Salvador, BA, data-nascimento: 13/04/1994, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Eliana Silva Pereira.

O pretendente: GIOVANNI PAIVA MARSIGLIA, profissão: personal trainer, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 11/04/1993, residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Marcello Lucio Marsiglia e de Ana Claudia 
Jesus de Paiva. A pretendente: THAYNA SANTOS DOMINGOS, profissão: bancária, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 
09/05/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Marcos 
Luís Domingos e de Maria Aparecida Santos Domingos.

O pretendente: MARCO ANTONIO MAIORANO, profissão: mecânico de autos, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 01/02/1978, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Pietro Maiorano e de Rita Seta 
Maiorano. A pretendente: IANDRA MÁRCIA DE OLIVEIRA, profissão: auxiliar administra-
tivo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 24/10/1973, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Benedito de Oliveira e 
de Ivany Santos de Oliveira.

O pretendente: EVERALDO DA SILVA OLIVEIRA, profissão: engenheiro mecatrônico, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: em Saloá, PE, data-nascimento: 27/01/1975, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de José Maria Romão de Oliveira e 
de Maria da Silva Oliveira. A pretendente: ROSIMEIRE HONORIO DA SILVA, profissão: 
técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Itaquera, SP, 
data-nascimento: 04/10/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, 
filha de Josué Honorio da Silva e de Feliciana de Toledo Silva.

O pretendente: SÉRGIO RAYMUNDO, profissão: eletricista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 25/07/1954, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Cesar Leonildo Raymundo e de Ana Maria Raymundo. A 
pretendente: MIRIAN DE AMARAL SANTOS, profissão: empregada doméstica, estado 
civil: divorciada, naturalidade: no Distrito de Topázio, Teófilo Otoni, MG, data-nascimento: 
21/03/1976, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Celestino 
Francisco dos Santos e de Laurita de Amaral Santos.

O pretendente: CARLOS EDUARDO AZARIAS, profissão: funcionário público federal, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 
08/07/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de José 
Azarias Filho e de Lucia Azarias. A pretendente: ANA PAULA MARIA BISPO DA SILVA, 
profissão: analista de logística, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André, SP, 
data-nascimento: 06/08/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, 
filha de Israel Bispo da Silva e de Angelina Maria da Conceição.

O pretendente: WILLIAM YUKIO HOSHIDA, profissão: farmacêutico, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 20/04/1976, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Tadahoshi Hoshida e de Yoshika 
Hoshida. A pretendente: CARMEM GISLÁINE DOS SANTOS E SILVA, profissão: en-
fermeira, estado civil: solteira, naturalidade: em Serra Talhada, PE, data-nascimento: 
07/12/1988, residente e domiciliada em Mogi das Cruzes, SP, filha de Geraldo Lopes da 
Silva e de Maria da Salete de Souza.

O pretendente: FELIPE LOURENÇO LOPES, profissão: gerente de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 22/12/1983, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Irineu Lourenço Lopes e de 
Sueli Dias Lopes. A pretendente: ERIKA GISELLE OLIVEIRA DE ALENCAR, profissão: 
administradora, estado civil: solteira, naturalidade: em Belém, PA, data-nascimento: 
02/05/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Francisco 
William Jeronimo de Alencar e de Delma Oliveira de Alencar.

O pretendente: ANDRÉ SILVA DE OLIVEIRA, profissão: vigilante, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 02/01/1989, residente e domiciliado 
em Guarulhos, SP, filho de Jair Moura de Oliveira e de Lindalva Zulmira da Silva Pessoa. 
A pretendente: AMANDA GOMES SARINHO, profissão: operadora de caixa, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Aroeiras, PE, data-nascimento: 31/05/1998, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Antonino Barbosa Sarinho e de 
Hilda Gomes da Silva Sarinho.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

Luiz Neto (*) 

Garantir entregas eficientes, com 
segurança e dentro do prazo, 
melhorando cada vez mais o 

nível de atendimento ao cliente, con-
seguir extrair o máximo de uma sincro-
nização da cadeia de abastecimento e 
manter custos operacionais saudáveis 
são desafios complexos quando se 
opera em áreas densamente povoa-
das com trânsito intenso ou, muitas 
vezes, restritas a determinados tipos 
de veículos, além dos altos índices de 
roubo de carga.

Essa junção de fatores cria um cená-
rio que deve ser pensado e repensado 
constantemente, sobretudo quando 
tratamos do comércio eletrônico, que 
precisa ser ágil em suas entregas. 
Somado a este cenário, tivemos a res-
trição de circulação das pessoas para 
combater o avanço do Coronavírus, que 
proporcionou uma forte expansão da 
base de consumidores do e-commer-
ce. Essa mudança de comportamento 
impulsionou e irá pressionar as opera-
ções no pós-crise com o aumento de 
demanda por produtos considerados 
itens básicos, como os alimentos e as 
bebidas. 

Juntos, esses setores eram respon-
sáveis por menos de 4% do total de 
pedidos realizados em abril de 2019 
e, ao compararmos o mesmo período 
de 2020, tivemos um crescimento no 
volume de compras de 294%, segundo 
dados do Compre&Confie. Realizar 
as entregas desses produtos exige 
operações logísticas coordenadas e 
controladas. Para isso, as companhias 
precisaram incrementar o seu ecos-
sistema logístico afim de garantir a 
satisfação do cliente, seja através de 
suas plataformas digitais, marketplace, 
redes e modais de distribuição. 

É justamente nesta etapa de dis-

A entrega com bicicleta também possibilita empregabilidade às pessoas.

ecommercebrasil.com/reprodução

Para vencer os desafios logísticos do 
e-commerce, por que não pedalar?

A junção de fatores cria um cenário que deve ser pensado e repensado constantemente, sobretudo 
quando tratamos do comércio eletrônico, que precisa ser ágil em suas entregas

tribuição que vale uma consideração 
à parte. Muitos comércios de bairro, 
como mercados, açougues e lanchone-
tes já utilizavam a bicicleta como meio 
para sua distribuição, mas, somente 
agora, esse modelo começou a ser 
explorado e sua atividade profissiona-
lizada. É uma modalidade de entrega 
ágil, dinâmica e de fácil aplicação, que 
traz conceitos de integração entre 
segurança e produtividade. 

Analisando a entrega eficiente, não 
pense na bicicleta como a solução, ela 
é parte integrante e fundamental. Com 
ela, é possível reduzir a exposição em 
coletas e entregas, visitando 30 en-
dereços em três horas, mesmo com o 
trânsito intenso de veículos das regiões 
metropolitanas. Nesse ponto, é neces-
sário se atentar e considerar os riscos 
referentes aos valores transportados, 
perfil de carga e marcos regulatórios, 
como, por exemplo, o transporte de 
medicamentos, que exige cuidados 
específicos com o condicionamento 
da carga. 

Também é necessário manter a ras-
treabilidade dos produtos durante todo 
esse ciclo e para isso devemos utilizar 
integrações sistêmicas de aplicativos 

mobile e entregadores treinados sobre 
procedimentos de segurança a serem 
adotados nas rotas de entrega. Nesta 
fase, também se passa a assumir con-
trole de quem é este profissional de 
entrega que conduzirá as remessas. 

Com inteligência e estratégia melho-
ramos a segurança, além de reduzir a 
exposição e o tempo de entrega com o 
avanço de estoques flexíveis de acordo 
com a sazonalidade que todo negócio 
precisa. Além disso, carga parada é 
prejudicial, pois cria oportunidade de 
perdas, reduz a eficiência e afasta a 
perspectiva de fidelizar mais clientes. 

Somado a todos os ganhos mencio-
nados, a entrega com bicicleta também 
possibilita empregabilidade às pessoas, 
reduz custos de manutenção da frota, 
mantém o valor de frete independente 
do preço do combustível e associa a 
marca a uma preocupação ambiental 
com redução da emissão de gases do 
efeito estufa. E quem enxergava a bike 
ou magrela apenas como lazer, passa a 
enxergar como uma solução inovadora. 

(*) - É especialista em segurança e Gerente 
de Segurança Empresarial na ICTS Security, 

consultoria e gerenciamento de operações 
em segurança, empresa de origem israelense 

(www.ictssecurity.com.br).  

Claudia Gimenez (*)
 
Quem nunca foi trabalhar para esque-

cer um pouco os problemas deixados em 
casa e vice-versa? 

Essa rota de fuga utilizada por muitos 
de nós no cotidiano foi impossibilitada 
diante da movimentação de muitas em-
presas ao trabalho remoto, já que o lar 
passou também a ser o local de trabalho, 
demandando que a vida pessoal e a pro-
fissional coexistissem no mesmo espaço.

O home office e a consequente reor-
ganização do trabalho já não são mais 
vistas como uma tendência para as 
organizações, mas como uma realidade 
que demanda das empresas e dos seus 
colaboradores flexibilidade, tenacidade e 
foco na resolução de problemas, algumas 
das características que encontramos em 
pessoas resilientes. 

Mas, afinal, o que é ser resiliente e como 
isso se traduz no comportamento dos pro-
fissionais e líderes dentro das empresas? 

Originária do latim, a palavra resiliência 
significa “voltar ao seu estado original”, 
ou seja, retornar ao funcionamento 

natural após situações adversas e ines-
peradas. Mas é importante frisar que 
ninguém é 100% resiliente o tempo todo. 

Todos nós enfrentamos problemas e 
nos sentimentos frustrados, mas como 
respondemos a essas situações é a dife-
rença entre os que são mais satisfeitos na 
vida pessoal e no trabalho e aqueles que 
estão sempre desmotivados e à espera de 
uma grande oportunidade para mudar de 
vida. Se você se identificou com o último 
exemplo, não precisa se desesperar. A 
boa notícia é que a resiliência pode ser 
desenvolvida e aperfeiçoada através dos 
nossos hábitos. 

Um dos exercícios mais eficazes para 
quem deseja ser mais resiliente na vida 
pessoal e profissional é trocar a culpa 
pela responsabilidade. Deixar de dizer “a 
culpa não é minha, eu avisei por e-mail” 
por “como eu poderia ter feito isso dife-
rente e evitado essa situação” é apenas 
um dos exemplos em que é possível se 
colocar como parte da solução ao invés 
de apenas se eximir do resultado final. 

Essa transformação na maneira de 
encarar os contratempos, dissabores 

e frustrações do dia a dia que sim, são 
comuns no trabalho, é fundamental para 
quem deseja crescer profissionalmente e 
se manter relevante para as organizações. 

O mesmo se aplica à vida pessoal: 
ser flexível e estar apto a se adaptar às 
mudanças é o segredo das pessoas mais 
felizes, que não precisam acionar saídas 
da realidade para lidar com os proble-
mas, mas que os encaram como eles são 
e buscam crescer com as experiências. 

Os períodos de crise, as grandes 
mudanças e os desafios, como o que 
vivemos atualmente, apenas acentuam 
o papel das soft skills nos resultados e 
desenvolvimento de equipes. 

Aprender a ouvir e dar feedback, 
a pedir desculpas e a desculpar, não 
criar barreiras aos novos processos e 
estar aberto a recomeçar são habilida-
des que não constam no currículo das 
universidades, mas são cada vez mais 
fundamentais em um mundo de rápidas 
transformações.  

(*) - É vice-presidente e gerente geral da Concentrix 
Brasil, multinacional de soluções de customer 

experience.

Resiliência e soft skills: o que as empresas buscam em seus talentos
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Bem-vindo ao novo 
cenário da retomada 

do consumo presencial

No final de junho, 
o Brasil iniciou o 
seu procedimento 
de reabertura do 
comércio presencial, 
antes fechado por 
medidas de segurança 
contra a Covid-19

O período de isolamen-
to social representou 
significativas mu-

danças na sociedade global 
em diversas dimensões. O 
varejo, por exemplo, teve 
um grande impacto, já que 
a experiência ligada à nossa 
relação com o vendedor 
(loja e shopping), seja no 
físico ou online, passou 
a ser feito quase tudo no 
digital. Mesmo com a aber-
tura gradativa do comér-
cio varejista, uma grande 
parcela dos consumidores 
deve demorar a frequentar 
as lojas físicas, de acordo 
com um estudo realizado 
pela empresa Criteo. 

A pesquisa aponta que 
de 4 a 10 brasileiros estão 
prontos para voltar aos 
shoppings em 2 meses. Uma 
parcela ainda maior, 27%, 
diz que vai demorar de 3 
a 5 meses para entrar em 
lojas físicas; 18% acredita 
que o processo vai levar de 
6 a 9 meses; enquanto 16% 
afirma que só voltará aos 
estabelecimentos depois de 
passados mais de 9 meses. 
Dos respondentes, apenas 
15% estariam dispostos a 
voltar a frequentar sho-
ppings imediatamente, o 
que fortalece ainda mais o 
comércio online no Brasil. 

Fica claro que a retomada 
do consumo de maneira 
física ainda está atrelada ao 
receio da contaminação em 
todos os pontos de contato 
com outras pessoas e su-
perfícies fora de casa. No 
momento em que vários 
centros urbanos estão rea-
brindo suas portas e ativida-
des, inclusive os comércios, 
ainda é necessário explorar 
mudanças significativas nas 
ações associadas ao con-
sumo do mundo físico. No 
processo de retomada, os 
pontos de contato entre o 
cliente e a loja precisarão ser 
reformulados, com projetos 
que favoreçam os proce-
dimentos de “contactless” 
(sem contato) na hora do 
pagamento, por exemplo. 

Também serão necessá-
rias algumas medidas de 
prevenção por meio de 
novos procedimentos de 
limpeza dos itens e espaços, 
treinamento de funcioná-
rios, além da reformulação 
e/ou adaptação das áreas 
internas nos estabelecimen-
tos. Tudo para garantir que 
o distanciamento ocorra e 
que a circulação das pessoas 
seja de maneira segura e 
confortável. 

Diante dessa situação, o 
aumento do consumo onli-
ne, já observado no período 
de confinamento, deve ser 
mantido em patamares além 
do previsto, mesmo com o 
encerramento das recomen-
dações de isolamento. 

Por isso, os lojistas preci-
sam conciliar as vendas do 
mundo físico com a online, já 
que a segunda opção tende 
a continuar como prioridade 
para produtos, especial-
mente os essenciais do dia 
a dia. A tecnologia tem sido 
uma importante aliada para 
atender às novas premissas 
do consumo. Como exemplo 
de apoio é o caso de um ho-
tel na Califórnia (EUA) que 
está usando um robô, batiza-
do de Rosé, para a entrega 
de vinhos nos quartos, sem 
a necessidade de contato 

direto entre funcionários e 
hóspedes. 

Os meios de pagamentos 
também passaram por mu-
danças significativas de seus 
protocolos, tendo em vista 
o medo da contaminação 
no contato com o dinheiro 
em espécie, por exemplo. O 
incentivo aos pagamentos 
sem contato, como wallets 
digitais e cartões com esta 
funcionalidade em termi-
nais contactless, tem cres-
cido exponencialmente no 
comércio como medida de 
cuidados à saúde dos con-
sumidores e comerciantes. 

Hoje, em muitos estabe-
lecimentos, o cliente não 
precisa digitar sua senha 
nos terminais dos lojistas 
ou inserir o cartão de pa-
gamento nas maquininhas 
POS. Junto ao novo cenário 
dos meios de pagamentos 
digital, a segurança também 
evoluiu para garantir transa-
ções financeiras sem danos 
aos envolvidos. Existem 
sistemas que permitem o 
pagamento seguro, como é 
o caso da autenticação no 
padrão EMV (débito e cré-
dito), de maneira simples e 
com alta usabilidade. 

No mundo físico, inclusi-
ve, já existem tecnologias 
que permitem realizar tran-
sações financeiras sem a 
necessidade dos terminais 
POS, por meio da habili-
tação de recepção do sinal 
de radiofrequência RFID 
contactless de cartões ou 
wallet mobile. Hoje, a tecno-
logia permitirá uma pessoa 
ir ao restaurante, acessar o 
cardápio pelo celular, fazer 
o pedido pelo aplicativo e 
pagar a conta pela mesma 
aplicação. Isso porque, a in-
formação do CPF do cliente 
pode disparar o pagamento 
sem contato, por meio de 
uma autenticação de alta se-
gurança que ocorre também 
no celular, vinda do app do 
banco emissor do cliente. 

Trata-se de um procedi-
mento que reduz, e muito, o 
contato e amplia a proteção 
de clientes e funcionários 
no estabelecimento. Além 
do comércio, algumas ati-
tudes importantes foram 
realizadas durante a pande-
mia, como a união de dois 
grandes rivais da tecnologia 
-, Apple e Google -, para a 
criação de um sistema que 
rastreia a disseminação do 
novo Coronavírus. Com uma 
comunicação via Bluetooth, 
o app estabelece uma rede 
voluntária de rastreamento 
de contatos, com dados 
sobre os telefones que es-
tavam próximos a um de-
terminado local de contágio. 

A tecnologia também 
disponibiliza as mesmas 
informações para os órgãos 
oficiais de saúde pública 
como apoio à tomada de 
medidas sanitárias. O papel 
da inovação nesses períodos 
tem sido fundamental e o 
consumo tem muitos signi-
ficados na vida das pessoas, 
seja na compra de um pre-
sente para alguém querido, 
abastecimento de itens para 
casa ou algo que se deseja 
para si mesmo, associado ao 
bem estar. 

Durante os novos tempos 
no pós-pandemia, a tecno-
logia continuará a ter papel 
fundamental para voltarmos 
a ter lazer e entretenimento 
no consumo - ainda que em 
diferentes formatos - mas 
com menos receios do que 
a pandemia acarretou glo-
balmente. 

(*) - Bacharel em Engenharia com pós 
em Produção pela Poli/USP, é líder 
da IDid - plataforma que possibilita 
compras com “cartão não presente 

nas modalidades débito e crédito 
(http://useidid.com/).

Gastão Mattos (*)
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Terminal Químico de Aratu S.A. TEQUIMAR
CNPJ Nº 14.688.220/0016-40  -  NIRE 35.300.492.897

Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária

Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas convidados a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária do
Terminal Químico de Aratu S.A. - Tequimar (“Companhia”), que se realizará no dia 13 de agosto de
2020, às 14 horas (“Assembleia”), na sede social da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Luís
Antonio, nº 1.343, 4º andar, na Cidade e Estado de São Paulo, para deliberar sobre a seguinte Ordem
do Dia: 1) Aprovar a eleição de um Diretor para ocupar o cargo vago na Diretoria; e 2) Ratificar a atual
composição da Diretoria. Participação na Assembleia: Para participar da presente Assembleia, os
acionistas devem apresentar declaração emitida pela instituição prestadora dos serviços de escritura-
ção de ações da instituição custodiante, com a quantidade de ações de que constavam como titulares
até, no máximo, 02 (dois) dias úteis antes da Assembleia. Poderão participar da Assembleia acionistas
titulares de ações ordinárias e preferenciais da Companhia, por si, seus representantes legais ou pro-
curadores, desde que cumpram com os requisitos formais de participação previstos na Lei 6.404/76.
Referida procuração deverá ser depositada na sede social da Companhia, até às 14 horas do dia 11 de
agosto de 2020. Em decorrência da pandemia do novo coronavírus (COVID19), a Companhia admitirá,
em caráter excepcional, que os acionistas apresentem os documentos de representação necessários
sem a necessidade de reconhecimento de firma das assinaturas ou de cópias autenticadas, em formato
PDF, para o e-mail jursocietario@ultra.com.br. A Companhia confirmará o recebimento dos documen-
tos, bem como a sua validade e/ou necessidade de complementação. A Companhia reforça que obser-
vará as recomendações das autoridades nos cuidados adequados de segurança e higiene, que tam-
bém deverão ser observados por todos os presentes, e ressalta seu comprometimento com as diretri-
zes da Organização Mundial de Saúde, do Ministério de Saúde e do Governo do Estado de São Paulo.

São Paulo, 05 de agosto de 2020.
Décio de Sampaio Amaral - Presidente.

Pado Cobranças S.A.
CNPJ/MF n° 09.252.451/0001-90 - NIRE: 35.300.348.494

Extrato da Ata de AGO realizada em 15/07/2020.
Data/Hora e Local: 15/07/20, às 10hs, sede, SP/SP, Rua Dr. Guilherme Bannitz, nº 126, 2º andar, con-
junto 21, CV 155, Itaim Bibi. Mesa: Andréa Nora Felicitas Gardemann - Presidente; José de Souza Júnior 
Secretário. Convocação: Dispensada. Presença: totalidade. Ordem do Dia e Deliberações aprovadas: 
(i). O relatório de contas dos administradores, as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 
exercício encerrado em 31/12/19. (ii). integralmente as destinações dos resultados. Os acionistas decla-
ram, neste ato, que receberam cópia do relatório das contas dos administradores e das demonstrações 
financeiras da Sociedade 30 dias antes da realização da presente Assembleia Geral. Encerramen-
to: Nada mais. SP, 15/07/20. Andréa Nora Felicitas Gardemann - Presidente - José de Souza Jú-
nior - Secretário -. Acionista: (i) Pado S.A. Industrial, Comercial e Importadora, por Andréa Nora Feli-
citas Gardemann. JUCESP n° 274.921/20-0 em 28/07/20, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Uma das pioneiras no 
mercado, a Smart 
Break já implemen-

tou mais de 70 stands de 
fornecimento de alimentos 
em empresas e condomí-
nios, também chamados de 
Honest Markets – trata-se 
de mini lojas de conveni-
ência que funcionam com 
autoatendimento e sem a 
necessidade de funcioná-
rio, baseando-se apenas na 
confiança: o cliente retira do 
stand o que deseja consumir, 
e ele mesmo é quem faz o 
pagamento do que retirou 
através de um tablet. 

A startup acompanha 
uma tendência mundial 
que traz o consumo para 
espaços cada vez menores 
(como a migração de con-
sumo de hipermercados 
para o conceito de mer-
cado-minuto). O menu é 
totalmente personalizável, 
composto por mais de 180 
artigos como bebidas (al-
cóolicas e não-alcóolicas), 
sucos naturais feitos no 
dia, frutas, refeições, sala-
das, sanduíches, sorvetes, 
doces em geral e muitos 
outros snacks – e uma das 
preocupações da empresa 
é sempre apresentar novi-
dades.  

A Smart Break toma 
conta de toda a dinâmica: 
instala e abastece por 
conta própria, controlando 

O cliente retira o que deseja consumir e paga através de um tablet. 
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Stands com menu customizável 
para empresas e condomínios

Acompanhando uma tendência mundial que traz o consumo para espaços cada vez menores (como a 
migração de consumo de hipermercados para o conceito de mercado-minuto)

também é mais em conta, ex-
plica Rodrigo Colás, um dos 
sócios da startup e que usa 
sua experiência em logística 
e compras. Trabalhando em 
multinacionais é que o sócio 
teve a ideia de empreender 
no ramo: “Tinha dificuldade 
em encontrar opções de 
lanche práticas e do meu 
gosto após as 18h no meu 
trabalho. Em uma viagem de 
visita a uma filial da empre-
sa, vi algo parecido com um 
Honest Market funcionando 
e aquilo me deu um estalo. 
Começamos a aprimorar e 
a elaborar a ideia”, explica. 

Um dos destaques deste 
tipo de mini-market é a pos-
sibilidade de customização 
para cada cliente, desde o 
tamanho do stand, mix de 
produtos e serviços. “Com 
a instalação de stands em 
condomínios, nosso menu 
passou a ter uma oferta 
maior, incluindo itens de 
mercearia, vinhos e cervejas, 
por exemplo. Para os clien-
tes que desejam ter bebidas 
alcoólicas, é possível colocar 
uma trava para consumo 
exclusivo de maiores de 
18 anos” explica Ana Bete 
Colás, sócia de Rodrigo e 
administradora de empresas 
com foco em marketing, 
consultoria para franquias e 
coaching.  Mais informações: 
(www.smartbreakbrasil.
com.br).

o estoque, necessidade 
de reposição e validade 
de produtos por meio de 
sistemas e auditorias. A 
empresa que contrata este 
serviço não tem custo e 
não é exigido faturamento 
mínimo, devendo apenas 
disponibilizar o ponto. Atu-
almente são 17 mil pessoas 
atendidas por esse sistema 
em empresas como Edel-
man, Ambev, Vix, Michael 
Page e Gympass, e com a 
projeção de instalar mais 
500 pontos até 2022. 

Antes com foco em em-
presas, mas com uma nova 

realidade batendo à porta, a 
Smart Break passou a aten-
der também a demanda de 
prédios e condomínios, que 
buscam trazer comodidade 
aos seus moradores. Os mi-
ni-markets podem ser em di-
versos formatos, do tamanho 
que o cliente desejar e com 
base no número de pessoas 
que serão atendidas. São 
diversas vantagens, além 
da praticidade oferecida ao 
consumidor. 

O mix de produtos é maior, 
com uma compra mais 
acessível e com preços mais 
honestos, pois a estrutura 

BCV - Banco de Crédito e Varejo S.A.
CNPJ/ME nº 50.585.090/0001-06  - NIRE nº 35300009720

Extrato da Ata de Reunião da Diretoria Realizada em 17.06.2020
Data, Hora, Local: 17.06.2020, às 15hs, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n° 1830, Sala 101, Parte, Bloco 
01, 10° andar, Condomínio Edifício São Luiz, Bairro Vila Nova Conceição, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. 
Presença: Todos os Diretores da Companhia. Mesa: Presidente: Marco Antonio Antunes e Secretário: Flávio Pentag-
na Guimarães Neto. Deliberações Aprovadas: Encerramento da Agência/Filial situada em Belo Horizonte/MG, Rua 
Matias Cardoso, nº 63, sala 1203, CEP: 30170-914, Santo Agostinho, NIRE nº 31999800782 e CNPJ/MF nº 
50.585.090/0009-55. Autorizada a Diretoria a adotar todas as providências necessárias para executar as deliberações 
aprovadas na presente reunião. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 17.06.2020. Mesa: Marco Antonio Antunes - 
Presidente; Flávio Pentagna Guimarães Neto- Secretário. Diretores Presentes: Marco Antonio Antunes, Eduardo 
Mazon e Flavio Pentagna Guimarães Neto. Acionista: Banco BMG S.A. Marco Antonio Antunes, Flávio Pentagna 
Guimarães Neto. JUCESP nº 274.884/20-3 em 28.07.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Demonstração das Mutações 
do Patrimônio Líquido

Capital 
Social

Reserva 
Legal

Lucros 
Acumulados Total

Saldos em 1º/01/2018 3.130 541 (1.432) 2.239
Lucro líquido do exercício - - 467 467
Destinações do lucro líquido de exercício
Reserva Legal - 23 (23) -
Dividendos (R$ 0,13 por ação) - - - - 
Saldos em 31/12/2018 3.130 564 (989) 2.706
Lucro líquido do exercício - - 346 346
Destinações do lucro líquido de exercício
Reserva Legal - - - -
Saldos em 31/12/2019 3.130 564 (643) 3.051

As Demonstrações Financeiras na íntegra 
encontram-se na sede da empresa.

OLGA S.A. Indústria e Comércio
CNPJ nº 60.853.843/0001-62

Demonstrações financeiras individuais e consolidadas em 31 de dezembro de 2019

Balanço Patrimonial / Ativo 2019 2018
Circulante 3.992 4.425
Caixa e equivalentes de caixa 1.053 1.282
Contas a receber de clientes 1.381 1.334
Outras contas a receber 3 9
Estoques 495 637
Adiantamento a Fornecedores 748 841
Imposto de renda e contribuição social 307 306
Despesas Antecipadas 5 16
Não circulante 734 903
Realizável a longo prazo
Imposto de renda e contribuição social diferidos 29 155
Outros Créditos - -
Imobilizado 705 748
Total do ativo 4.726 5.328

Balanço Patrimonial / Passivo e Patrimônio Líquido 2019 2018
Circulante 1.675 2.623
Fornecedores 306 721
Obrigações fiscais 193 117
Obrigações trabalhistas 339 306
Comissões a pagar 17 16
Parcelamentos fiscais 271 285
Adiantamentos clientes 2 -
Outras contas a pagar 7 -
Não circulante 540 1.178
Provisão para contingências - 367
Parcelamentos fiscais 540 811
Total do passivo
Patrimônio líquido 3.051 2.705
Capital social 3.130 3.130
Reserva legal 564 564
Prejuízo acumulado (643) (989)
Total do passivo e patrimônio líquido 4.726 5.328

Demonstração do Resultado 2019 2018
Receita líquida 8.428 8.991
Custo dos produtos vendidos (4.657) (4.626)
Lucro bruto 3.771 4.365
Despesas com vendas (1.562) (1.421)
Despesas administrativas (926) (1.332)
Outras receitas e despesas operacionais, líquidas (21) (115)
Lucro (prejuízo) operacional 1.262 1.497
Receitas financeiras 18 141
Despesas financeiras (743) (736)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas (725) (595)
Lucro (prejuízo) antes do IR e CS 537 902
Imposto de renda e contribuição social (191) (435)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício 346 467
Lucro (prejuízo) líquido básico e diluído por ação 0,1105 0,1492

Demonstração do Resultado Abrangente 2019 2018
Lucro do Exercício 346 467
Total do resultado abrangente do exercício 346 467

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 2019 2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro Líquido do exercício 346 467
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
  geradas pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização 51 42
Imposto de renda e contribuição social diferidos 126 243
Provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas e civis (367) (125)
Juros, amortização e contingências 697 697
Resultado na venda de ativos permanentes 10 -
Variações nos ativos e passivos
(Aumento) redução em contas a receber de clientes (42) (47)
(Aumento) redução nos estoques 142 32
(Aumento) redução de outros ativos 104 (28)
Aumento (redução) do parcelamento fiscal - (48)
Aumento em salários, encargos e obrigações 33 -
Aumento (redução) em fornecedores (415) 320
Aumento (redução) de outros passivos 10 (4)
Parcelamento pagos - Principal - (412)
Parcelamento pagos - Juros (697) (285)
Imposto de renda e contribuição social pagos (209) (370)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais (211) 482
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Compra de Ativo Imobilizado (18) (68)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento     (18) (68)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento
Redução de caixa e equivalentes de caixa, líquidos (229) 414
Demonstração da redução de caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 1.282 868
No final do exercício 1.053 1.282
Redução de caixa e equivalentes de caixa (229) 414SEBASTIÃO CURIMBABA - Diretor-Presidente

ECIO RODRIGUES DE ARAUJO - Diretor Administrativo
LUIZ FERNANDO PANCINE - CRC 1SP 193.309/O-5

ALEXANDRA CRISTINA ALEIXO - CRC 1SP 235.392/O-1

Cresce procura por serviços de 
guarda de documentos e digitalização

Marcelo Carreira (*)  

Se há um “novo normal” 
que pode ser dado como certo 
após a pandemia da Covid-19 
será a manutenção do modelo 
de home office, de forma 
muito mais organizada, já que 
em um primeiro momento os 
colaboradores foram postos 
em quarentena “a toque de 
caixa”. O primeiro passo dos 
líderes de negócio na avalia-
ção do novo modelo de negó-
cio tem sido identificar quais 
colaboradores realmente 
precisam trabalhar de forma 
presencial nos escritórios.

Em segundo lugar, como 
entregar as informações de 
forma segura para aqueles 
que estiverem em home 
office. E, com a oferta de 
inovadoras ferramentas de 

comunicação, a conclusão 
parece ser de que a maior 
parte dos colaboradores pode 
perfeitamente trabalhar de 
forma remota. 

Com essa avaliação, o se-
gundo passo é determinar 
qual será o tamanho necessá-
rio do novo escritório, onde os 
colaboradores provavelmente 
não terão uma “mesa”, e sim 
uma estação de trabalho. 

Isso tem levado o mercado 
imobiliário a esperar um esva-
ziamento dos espaços locados 
nos próximos meses, quando 
muitos dos contratos em vigor 
começarão a ser negocia-
dos. Por conta de todo esse 
movimento, já percebemos 
um aumento na procura por 
serviços de guarda de docu-
mentos e de digitalização, 
mais um sinal de que as em-

presas realmente vão reduzir 
os espaços dos escritórios e 
que, também, vão aderir ao 
modelo de home office. 

Mas essa mudança para o 
modelo de home office precisa 
ser bem planejada, não é ape-
nas entregar uma máquina, 
uma cadeira confortável e 
mandar o funcionário para 
casa. Ele precisa dispor de 
todas as ferramentas e infor-
mações para dar continuidade 
às suas tarefas e manter a sua 
produtividade. Vamos tomar 
como exemplo o RH, setor 
repleto de documentos dos 
mais variados tipos. Se a docu-
mentação estiver disponível 
apenas no formato físico em 
gavetas de arquivos, ou em 
pastas isoladas em cada má-
quina, ninguém vai conseguir 
fazer seu trabalho de casa. 

Aí é que entram em cena 
as outras tendências que es-
tamos observando: a procura 
por um espaço fora do escri-
tório para a guarda desses do-
cumentos durante todo o seu 
ciclo de vida. E, também, uma 
estratégia robusta para que 
essas informações possam ser 
compartilhadas por todos os 
funcionários em suas casas, 
seguindo políticas de segu-
rança, o que é possível com a 
digitalização e integração de 
todos os dados, indexados, 
em uma plataforma única de 
gestão documental. 

Claro que o contato face a 
face nunca deixará de existir. 
Mas um encontro presencial, 
tão necessário para construir 
um bom ambiente de traba-
lho, não precisa ser realizado 
em uma sala exclusiva para 
reuniões no escritório, que 
na maior parte do tempo fica 
ociosa. 

Na verdade, com um efi-
ciente serviço de gestão 
documental, a reunião pode 
perfeitamente, por exem-
plo, ser feita em um espaço 
alugado por 2 horas em um 
coworking, já que documen-
tos e informações estarão 
sempre disponíveis na nuvem 
e podem ser acessados com 
toda a segurança de qualquer 
lugar, de qualquer dispositivo, 
a qualquer hora. É o “novo 
normal”. 

(*) - É diretor de marketing da Access 
(www.accesscorp.com.br).
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Matéria de capa

São Paulo, sexta-feira, 07 de agosto de 20206

Em meio à pandemia, começa o processo de retomada ao trabalho 
e reabertura gradual. Divididos, empresários e trabalhadores, 
se veem diante da situação de voltar ao trabalho presencial, 

correndo os riscos da grave situação do país. Isso tem gerado muita 
apreensão entre a necessidade de trabalhar para garantir o sustento 
da família e o medo de contrair o vírus e infectar outras pessoas. 
Muitos empregadores e colaboradores têm dúvidas sobre esse novo 
cenário. 

Por conta disso, Cesar Pasold Júnior, especializado em direito 
trabalhista do escritório Marcelo Tostes Advogados (*), listou uma 
série de dúvidas e respostas de ambas as perspectivas. “É um cená-
rio muito novo e inesperado para todos. Não há precedentes para 
que possamos dar respostas contundentes. Buscamos esclarecer 
situações mais comuns entre os empresários e os colaboradores. Há 
muito medo na população, seja de ser contaminada, seja de perder 
o emprego por continuar em isolamento social. 

Mas, antes do retorno, os municípios (nas políticas prevencionistas 
gerais e nas atividades por ele geridas) e as empresas precisam se 
adequar aos novos protocolos de saúde e garantir que eles sejam se-
guidos”, diz Pasold Júnior. Confira os esclarecimentos do especialista:

Esclarecimentos para empregadores - Quais são as regras 
para prevenção dos colaboradores que devem ser obrigato-
riamente cumpridas pelas empresas na volta ao escritório?

R: Varia muito de local a local em decorrência das legislações 
municipais e estaduais. A princípio, haverá sempre medidas de 
distanciamento social, higienização, uso de máscara e protocolos 
preventivos de vigilância ativa e passiva. Mas a especificidade de 
cada medida depende de avaliação da legislação local para reaber-
tura do estabelecimento e a norma por excelência que regulamenta 
a atividade laboral é a Portaria Interministerial 20/2020. 

Quais são as implicações legais para a empresas que não 
cumprirem com o protocolo?

R: A depender do descumprimento, as medidas podem ser de 
aplicação de multa por parte dos órgãos de vigilância sanitária ou 

Desde março, o mundo mudou por conta da maior crise global dos últimos tempos, segundo a ONU. O mercado de trabalho foi um dos mais 
impactados com demissões em massa, fechamento de empresas e um novo modelo de expediente remoto. Como resultado da Covid-19, até 

maio, 7,8 milhões de postos de trabalho foram destruídos no Brasil, segundo o IBGE. 

fiscalização do Ministério da Economia (Superintendência do Tra-
balho), com prazos para a adoção de medidas corretivas ou, a se 
comprovada alta gravidade, até mesmo interdição do estabelecimento.

Covid-19 é considerada doença ocupacional?
R: A princípio, não. Para a doença ser reconhecida como ocu-

pacional deve ser feita uma avaliação que comprove que a doença 
foi adquirida no exercício do trabalho ou em função dele. Então, 
não é automaticamente ocupacional. Se for considerada endêmica, 
inclusive, pode vir a ser considerada não ocupacional ainda que 
adquirida no exercício do trabalho. Ou seja, demanda análise espe-
cífica a cada caso.

Quando o colaborador é atestado com Covid-19 como 
proceder?

R: O colaborador deve seguir a orientação médica, ou seja, afas-
tamento das atividades conforme indicado em atestado médico. 

COVID-19: QuaIs sãO Os DIrEItOs E DEVErEs 
DE COlabOraDOrEs E EMprEgaDOrEs?

EsClarECIMENtOs

Freepik

É responsabilidade da empresa testar os outros colabora-
dores após a descoberta? 

R: A empresa é responsável por fazer o rastreamento, segundo seus 
protocolos e as normas aplicáveis (como a Portaria Interministerial 
20/2020), de pessoas que mantiveram o contato a ponto de terem 
sido expostas a risco para avaliação. Não há norma nem recomen-
dação técnica para testagem em massa para retorno ao trabalho.  

a empresa pode continuar funcionando normalmente com 
o registro de caso? 

R: Sim. A empresa deve ter um protocolo ou procedimento padrão 
de atuação nesses casos, e deve ser feita uma análise (realidade a 
realidade), mas a princípio o registro de caso não implica em para-
lisação das atividades.

É preciso notificar algum órgão de saúde, MS ou ME?
R: Sim, é necessário, no mínimo, comunicar ao órgão de vigilância 

local. Não há necessidade, a princípio, de comunicação ao ministério 
da economia.

um colaborador em exercício infectado legitima o fechamento 
do estabelecimento/escritório?

R: Não por si só – depende da localidade onde estiver, em decor-
rência da variação das legislações locais, bem como das medidas 
que o próprio empreendimento estiver adotando para a prevenção 
da COVID-19. É necessária uma análise concreta do ambiente de 
trabalho e das medidas adotadas e quais as normas locais aplicáveis 
caso a caso. 

pode demitir durante a pandemia? Há algum tipo de pena-
lidade?

R: Sim. Não há nenhum tipo de penalidade, a princípio.
 

Os colaboradores que contraírem Covid-19 dentro do local 
de trabalho tem estabilidade ocupacional? 

R: Não há norma neste sentido. Enquanto houver a incapacidade 
para o trabalho, atestada por médico, não pode haver desligamento. 
Mas a estabilidade somente deve se caracterizar com comprovação 
de que há incapacidade, ela é superior a 15 dias e houve a contami-
nação no ambiente de trabalho.

O funcionário que for desligado, porém estiver assintomático, 
deve ser reintegrado após a descoberta da doença? 

R: Não necessariamente. A incapacidade para o trabalho atestada 
por médico é que pode gerar a nulidade da despedida ou sua poster-
gação. Se não houver comprovação de que a contaminação veio da 
atividade profissional, a única consequência pode, inclusive, adiar 
a data da rescisão para a data da cura/alta médica.

Os colaboradores desligados são obrigados a comparecer 
presencialmente em exames demissionais, dar baixa na 
carteira, entre outras burocracias do processo de demissão?

R: Os exames médicos demissionais não estão suspensos, e a prin-
cípio são presenciais, sendo o mesmo para a burocracia rescisória. 
Ambos deverão ser realizados seguindo um protocolo de prevenção 
e combate à proliferação da Covid-19.  

as empresas devem manter o auxílio médico por algum 
período para colaboradores demitidos que foram infectados 
pela Covid-19? 

R: A princípio não – deve ser analisada cada situação, pois já há ne-
gociações coletivas emergenciais que preveem esse tipo de situação.

se a empresa não estiver cumprindo os protocolos de pre-
venção, o que posso fazer? 

R: Primeiramente, buscar se informar na própria empresa sobre as 
medidas que adota e o que está efetivamente sendo feito. Esse primeiro 
contato é muito importante para ter ao menos alguma informação do 
que a empresa pensa ou faz. Em cenários de alta crise, como o atual, 
empregado e empregador devem buscar sempre trabalhar juntos. 

A partir daí, havendo alguma divergência, é importante buscar 
o órgão de saúde local para informações e confirmar ou afastar as 
suspeitas, e até mesmo retornar à empresa com questionamentos 
objetivos. Se houver realmente um problema, o órgão de saúde 
pública responsável pela fiscalização local pode ser instado a agir.

 
Fonte e mais informações: (https://www.mtostes.com.br/).
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Tempos desafiadores 
impõem disciplina 

e agilidade 
na gestão de riscos

Com o novo vírus se 
espalhando rapidamente, 
nenhuma organização 
está imune a seus efeitos

Mudanças no estilo de 
trabalho, redefini-
ção de prioridades 

e a insegurança pairando 
no ar. As ameaças são ine-
rentes a todos e, quando fa-
lamos sobre riscos, existem 
aqueles que conseguimos 
prever e evitar e os que nos 
surpreendem e nos forçam a 
atuar rapidamente para mi-
nimizar no que for possível 
seus impactos nos negócios.

Sabendo disso, fica evi-
dente a necessidade das 
empresas se preocuparem 
em ter um plano de contin-
gência, para tomar atitudes 
mais assertivas e eficientes 
ao enfrentar riscos inespe-
rados. De forma geral, há 
cinco critérios básicos para 
um plano de gestão de risco:
	 •	Identificação: mape-

amento e compreensão 
dos riscos;

	 •	Análise do risco: de-
finição do peso de cada 
risco e a probabilidade 
de ocorrência;

	 •	Análise dos dados: 
avaliação dos impactos 
e dos efeitos causados 
pelos riscos;

	 •	Plano de respostas: 
definição das ações, em 
caso de ocorrência da 
ameaça, para minimizar 
os efeitos;

	 •	Monitoramento: acom-
panhamento dos pro-
cessos de prevenção, 
para garantir que sejam 
sempre executados.

Nas organizações com 
padrões maduros de gestão, 
esses itens são analisados 
criteriosamente, de prefe-
rência desde as fases iniciais 
dos projetos. Entretanto, 
até para os mais hábeis 
com essa metodologia a 
vida anda longe de estar 
tranquila e ordenada. Des-
locamento em massa para o 
home office; maior depen-
dência dos canais digitais; 
redefinição de prioridades 
comerciais e tantas outras 
mudanças ocorrem em um 
curto espaço de tempo. 

Pode não ser fácil adaptar 
a análise sistemática desse 
passo a passo da Gestão de 
Riscos, diante da urgência 
das entregas e o ímpeto de 
manter o negócio rodan-
do. Seria, contudo, o pior 
momento de deixar essa 
disciplina em desuso. Pelo 
contrário, muitos líderes 
de TI já aprendem a olhar 
esses itens em contextos de 
pressa e incertezas.

Mudanças de comporta-

mento e cibersegurança 
- É evidente que quando 
milhões de empregados se 
afastam de suas redes locais 
e os pen drives e uploads se 
tornam o grande “plano de 
contingência”, ou se habili-
tam apressadamente aces-
sos remotos, o noticiário 
criminal sobre incidentes de 
vazamentos e ransomware 
ganha assunto. 

Nas organizações já pre-
paradas com mecanismos 
de segurança de dados, 
segurança em nuvem e ou-
tros recursos de governança 
digital, a transição se dá 
de forma mais profissional, 
com muita pressão, mas sem 
tanto susto. Ainda assim, 
os desafios vão além do 
quantitativo, do volume de 
acessos, endpoints e postos 
de trabalho remotos a serem 
suportados. 

As pessoas estão traba-
lhando de forma diferente. 
Nas conversas sobre Gestão 
de Riscos e cibersegurança 
com CIOs e CISOs, a pauta 
sobre tecnologia e enfrenta-
mento a ameaças continua 
relevante, embora não seja 
mais o eixo. As inquietações 
e dúvidas sobre o “novo 
normal” têm mais a ver com 
produtividade, motivação, e 
alinhamento das pessoas. 
Essas questões afetam e são 
fortemente afetadas pela 
cibersegurança.

Em meio a tantas ad-
versidades, a conjuntura 
acentuou a racionalidade 
da vida digital. Em vez de 
“presentes”, as pessoas es-
tão “disponíveis”. Reuniões 
que antes eram postergadas 
ou atrasavam agora ocorrem 
imediata e pontualmente. 
Com a percepção simultâ-
nea tanto dos benefícios 
quanto da certeza de que 
são transformações inevi-
táveis, os stake holders (só-
cios, funcionários, clientes 
etc.) querem “mergulhar de 
cabeça” no digital.

Ao mesmo tempo, em 
muitos casos, projetos que 
buscam grandes oportuni-
dades dão lugar a iniciati-
vas que procuram alguma 
chance. Ou seja, diante da 
necessidade de gerar caixa, 
compensar áreas estrangu-
ladas de geração de receita, 
ou preservar o próprio em-
prego, o pessoal é criativo 
para a oferta de facilidades, 
serviços e outras inovações. 

O papel da Gestão de Ris-
co é agregar boa informação 
a todo esse entusiasmo; 
prever tudo que tem que 
dar certo e o que fazer se 
der errado.

(*) - É gerente de projetos e serviços 
da Cylk Technologing.

Leandro Soares (*)
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“Sorria todo dia” é a mensagem 
estampada nas máscaras customi-
zadas especialmente para toda a 
equipe de colaboradores da rede 
Rei do Mate utilizarem em todas 
as unidades da rede, distribuídas 
pelo país, na retomada econômica. 
Além de incentivar a proteção, a 
customização das máscaras pro-
paga a importância de se preservar 
o otimismo sempre. 

Para Antonio Carlos Nasraui, 
CEO da rede Rei do Mate, a men-
sagem estampada nas máscaras é 
uma forma carinhosa de receber 
os consumidores. 

Ele sublinha: “Vamos conti-
nuar prestando o melhor aten-
dimento aos clientes e tornar 
a retomada dos colaboradores 
totalmente segura, mantendo o 
nosso padrão de qualidade, se-
guindo as orientações da OMS, 
sempre pensando no bem estar 
de todos”. A rede lançou um Ma-

Negócios 
devem voltar à 
normalidade no 
1º semestre 
de 2021

O cenário econômico 
para os pequenos negócios 
deve voltar à normalidade 
no final do 1º semestre 
de 2021. A perspectiva é 
do presidente do Sebrae, 
Carlos Melles, que parti-
cipou de uma live sobre 
o empreendedor contra 
a pandemia, promovido 
pelo canal Conexão Mais. 
O debate analisou o futu-
ro das micro e pequenas 
empresas diante da crise. 
Um dos maiores desafios, 
segundo Melles, continua 
sendo a falta de crédito 
para o segmento.

O panorama no setor 
começa a ser retomado de 
forma lenta, mas a tendên-
cia é que volte à normali-
dade entre junho e julho 
do próximo ano. “É preciso 
que os donos de pequenos 
negócios renegociem com 
os bancos, com seus forne-
cedores e com os clientes”, 
aconselhou. “O faturamen-
to das empresas caiu com 
a pandemia, mas estamos 
retomando a movimenta-
ção aos poucos”, observou, 
ressaltando que o Sebrae 
elaborou 47 protocolos 
para ajudar os pequenos 
negócios no retorno às 
suas atividades depois da 
pandemia.

Ressaltou ainda que a 
crise fez com que os peque-
nos negócios passassem a 
tomar novos rumos, como 
adotar o uso da tecnologia 
para a comercialização de 
serviços e produtos. No 
período da crise, os empre-
sários também procuraram 
qualificação. “Estimula-
mos as micro e pequenas 
empresas a serem digitais 
e a procura pelos nossos 
cursos cresceram mais de 
200%”, disse Melles.

O Pronampe foi citado 
como uma alternativa de 
financiamento para o seg-
mento. Para finalizar, Melles 
destacou que as micro e 
pequenas empresas atual-
mente representam 27% do 
PIB e que o objetivo é elevar 
o percentual para 40%, já 
que o setor é um dos mais 
gera empregos e renda no 
país (AI/Sebrae).

A pandemia da Covid-19 
gerou uma enorme onda de 
desemprego no País e um 
baque sem precedentes na 
economia mundial. Mesmo 
com a situação ainda não 
controlada totalmente, a 
economia começa a dar si-
nais de reconstrução e, aos 
poucos, as empresas acenam 
com novas oportunidades no 
mercado de trabalho. 

Porém, com tantos de-
sempregados e poucas va-
gas ainda disponíveis, os 
candidatos precisam estar 
atentos e atualizados para 
que tenham mais chances de 
serem reinseridos nas em-
presas. Gerente de seleção 
na Mrh, Valéria Mota alerta 
que esta época é bastante 
desafiadora e que exigirá 
bastante para candidatos a 
vagas de emprego. Segundo 
a gestora, algumas posturas 
e hábitos podem fazer toda a 
diferença na hora de colocar 
o currículo nas empresas. 

“Estamos em uma época 
de retomada onde as em-
presas começam a se sentir 
confortáveis para abrir no-
vas vagas. Entretanto esta 
ainda é uma época bastante 
desafiadora e os candidatos 
precisam estar antenados e 
mostrar conhecimento em 
suas áreas. Elaborar um 
currículo claro, simples e 
que detalhe cursos e outras 
experiências que agreguem 

É preciso estar antenado em sites de vagas e sempre se 
candidatar àquilo que condiz com seu perfil.
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Com o retorno de 
algumas atividades, 
as empresas acabam 

necessitando de algumas 
estratégias e soluções para 
a retomada, principalmente 
quando se trata da prospec-
ção de negócios.

Com foco na criação de 
oportunidades de negócios 
para seus clientes, a Pros-
pect Brasil atua diretamen-
te na otimização da área 
comercial das empresas, 
visando acelerar e aumen-
tar as chances de novos 
contratos. Nessa nova fase, 
essas soluções são ainda 
mais importantes, pois so-
mos desafiados a entender 
os processos e a quebrar 
paradigmas para alcançar o 
sucesso. Conheça 5 pontos 
importantes para retomar de 
forma inteligente:
 1) Saiba qual é o ponto 

frágil do seu poten-
cial cliente - para 
atender as expecta-
tivas, é necessário 
entender a real de-
manda das pessoas e 

Prospecte muito para entender cada vez mais o mercado.
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Inflação pelo IGP-DI 
subiu 2,34% em julho

O Índice Geral de Preços – Dis-
ponibilidade Interna (IGP-DI) teve 
inflação de 2,34% em julho, taxa su-
perior à de 1,60% de junho, segundo 
dados divulgados ontem (6) pela 
Fundação Getulio Vargas (FGV). 
Com isso, o indicador nacional acu-
mula taxas de inflação de 6,98% no 
ano e de 10,37% em 12 meses. A alta 
foi puxada por aumentos nas taxas 
dos três subíndices que compõem 
o IGP-DI. 

O Índice de Preços ao Produtor 
Amplo, que mede o atacado, subiu 
de 2,22% em junho para 3,14% em 
julho. Segundo a FGV, o Índice de 
Preços ao Consumidor, que mede o 
varejo, passou de 0,36% para 0,49% no 
período. Já o Índice Nacional de Custo 
da Construção subiu de 0,34% para 
1,17%. O IGP-DI foi calculado com 
base em preços coletados entre os 
dias 1o e 31 de julho deste ano (ABr).

Soluções para prospectar 
em tempos de pandemia

A pandemia provocada pelo novo Coronavírus fez com que várias áreas precisassem se reinventar, pois 
tanto a rotina da população quanto a economia de todo o país foram afetadas

fortes aliadas neste 
período

 4) Sempre esteja dis-
posto a procurar as 
soluções possíveis 
- por mais óbvio que 
pareça, colocar-se à 
disposição faz com 
que a troca entre con-
tratado e contratante 
seja mais segura e 
confiável. Esteja sem-
pre disponível para 
auxiliar e tirar dúvidas 
do seu cliente.

 5) Prospecte muito 
para entender cada 
vez mais o mercado 
e encontrar solu-
ções ideais - entender 
o funcionamento de 
qualquer setor requer 
prática. Tão impor-
tante quanto estar 
preparado e estudar 
sua área, é aplicar co-
nhecimento e adquirir 
experiência para con-
duzir os atendimentos 
com excelência. Fonte: 
(www.prospectbrasil.
com.br).

empresas. Faça uma 
boa pesquisa e ofere-
ça soluções eficientes 
para os problemas do 
seu potencial cliente.

 2) Vá além de apenas 
solucionar proble-
mas -  a  empresa 
precisa perceber que 
a relação com você 
vai além de um con-
trato de prestação 
de serviço. Saiba ser 
solícito e conduza 
o atendimento para 
cultivar uma boa re-

lação, não apenas 
fechar negócio de 
forma imediata.

 3) Seja claro e sucinto 
em seus contatos 
- você será o porto 
seguro na tempestade, 
então o seu contato 
com a empresa preci-
sa ser direto e eficaz. 
Reuniões e encontros 
costumam ser mais efi-
cientes do que e-mail 
para estreitar essa 
relação. Ligações e 
chamadas de vídeo são 

Como se realocar no mercado de 
trabalho na retomada econômica

valor ao profissional fazem 
toda a diferença. É preciso 
estar antenado em sites de 
vagas e sempre se candidatar 
àquilo que condiz com seu 
perfil”, explica.

Ainda de acordo com Va-
léria um dos grandes aliados 
na hora de busca de empre-
gos é a rede social LinkedIn. 
“Recomendo sempre estar 
atento ao LinkedIn, que é 
uma mídia profissional que 
auxilia o mercado. Manter seu 
LinkedIn sempre conectado, 
buscar fazer sempre novas 
conexões, aumentar seu ne-
tworking e gerar conteúdo 
positivo é um grande passo 
e diferencial para quem quer 
retornar ao mercado de tra-
balho”, sugeriu.

Além das dicas que con-
sidera fundamentais para 
quem participa de processos 

seletivos, Valéria também 
cita algumas características 
que sempre pesam a favor 
de candidatos seleciona-
dos, como a flexibilidade. 
“Algumas competências 
comportamentais também 
agregam valor ao candidato. 
A flexibilidade é uma das 
principais. 

É estar flexível a dife-
rentes jornadas de traba-
lho, estilo de cada gestor, 
modelos de gestão, isso é 
muito importante. Além do 
mais, precisam estar sem-
pre conectados às novas 
tecnologias, conhecer as 
características do mercado 
onde atuam, estarem sem-
pre atualizados com mídias 
sociais e sempre, sempre 
buscando gerar conteúdos 
positivos”, concluiu. Fonte: 
(mrhgestao.com.br).

Que tal um sorriso todo dia?
nual de Retomada que inclui as 
medidas da rede pela retomada 
de todas as lojas. Veja algumas 
medidas adotadas: 

Máscara: O uso da máscara é 
obrigatório, devendo ser de uso 
individual, bem ajustada ao rosto e 
cobrir totalmente a boca e o nariz 
do usuário, sem deixar espaços nas 
laterais. Se for descartável, a troca 
da máscara precisa ser feita no 
máximo a cada 2 horas; e quando 
rasgar ou quando estiver úmida;

Higienização pessoal: Os co-
laboradores devem lavar as mãos, 
os antebraços e rosto com água e 
sabão várias vezes durante o dia, 
mas principalmente ao chegarem 
para trabalhar; além de seguirem 
a higienização com álcool 70%, a 
cada troca de atividade ou cliente;

Higienização das dependên-
cias da loja: Caberá aos colabo-
radores higienização constante 
de balcão, máquina de café, má-

O sorriso da face 
foi para a máscara.

holambrense.com/reprodução

quina de cartão, dispenser com 
sabão, papel toalha, piso da loja 
e outros locais que possam ter 
contatos frequente da equipe e 
dos clientes;

Luvas: O uso de luvas deverá 
ser de acordo com o que deter-
mina cada cidade ou região. Se 
adotada a utilização das luvas, 
a recomendação é de que elas 
sejam utilizadas para a manipu-
lação de alimentos prontos para 
o consumo e após a higienização 
correta das mãos. Fonte: (www.
reidomate.com.br).


