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OpiniãO
As empresas e o 

desafio da recuperação

A debilidade 
financeira das 
empresas é 
progressiva à medida 
que a suspensão 
das atividades e o 
isolamento social vão 
aumentando o tempo 
de duração. 

O caso de um empreen-
dedor que comprou 
uma loja em shop-

ping center, fez reforma 
no início do ano, adquiriu 
estoque, abriu as portas em 
fevereiro com expectativa 
de sucesso e desde a me-
tade de março até hoje foi 
obrigado a fechar as portas 
é exemplo dramático de um 
negócio rumando à falência 
e levando junto a poupança 
de uma vida inteira. 

Conto esse caso, verda-
deiro, porque ele simboliza 
uma situação que, em dife-
rentes proporções, atingiu 
milhões de empresas bra-
sileiras, de todos os portes: 
micros, pequenas, médias 
ou grandes. Duas marcas 
típicas desta pandemia são 
a ignorância científica sobre 
o vírus e a incerteza sobre 
o fim do isolamento. Todo 
o cenário é grave e, com 
poucas exceções, debilitou 
as finanças de empresários, 
empregados, autônomos, 
estudantes e famílias.

Toda organização eco-
nômica – seja ela uma em-
presa com fins lucrativos, 
instituição filantrópica, 
clube social, condomínio, 
hospital, igreja, escola ou 
qualquer unidade que re-
úne fatores de produção 
(matérias-primas, trabalho, 
capital e iniciativa empreen-
dedora) – é uma empresa. 
Podem mudar os objetivos, 
os propósitos e a finalidade 
lucrativa ou não, todas têm 
problemas técnicos e cien-
tíficos similares. Em larga 
medida, a vida de uma famí-
lia tem problemas parecidos 
com os das empresas.

Nas organizações que vão 
à falência, como também 
nas finanças pessoais, em 
geral o fracasso é resultado 
de uma sequência de pro-
blemas e erros. É raro ver 
uma empresa bem-sucedida 
trilhar o caminho do fracas-
so em tempo curto. Quase 
sempre, é uma longa estrada 
de equívocos. Neste ano 
de 2020, a exceção à regra 
tem causa na pandemia, no 
isolamento social, na proi-
bição de abrir as portas do 
negócio, na parada brusca 
das atividades e na perda ou 
redução de receita e renda 
familiar.

A surpresa e a agressiva 
transmissão do vírus joga-
ram o mundo em uma freada 
profunda, sem chance de 
planejamento e prepara-
ção. A incapacidade de 
prever o fim do isolamento 
e as incertezas decorrentes 
continuam danificando os 
negócios, as empresas e os 
trabalhadores, pois a queda 
nas receitas, na produção e 
nos salários pegou a todos, 
pessoas jurídicas e pessoas 
físicas. Começando o segun-
do semestre, quem conse-
guiu se manter respirando 
tem o desafio de encontrar 

a estratégia adequada e 
executá-la com eficiência 
para tentar se reerguer. 
Proponho que pensemos em 
um plano com quatro eixos.

Eixo 1 – Ambiente Ex-
terno. Desenhar o ambien-
te externo à organização ou 
à família, listar como o ce-
nário era antes e como está 
agora, fazer comparação 
e identificar as diferenças 
entre o antes e o depois da 
pandemia. É importante ter 
um diagnóstico bem elabo-
rado para entender o quadro 
geral do ambiente externo 
e seus agentes principais: 
o cliente, o fornecedor, o 
concorrente, o governo, o 
mercado e as perspectivas 
econômicas.

Eixo 2 – Estrutura Or-
ganizacional. Fazer um 
raio X da estrutura econô-
mica e financeira da orga-
nização (ou família) sobre 
ativos, passivos, estrutura 
de capital, financiamen-
tos, potencial de vendas, 
produtividade, geração de 
caixa, processo operacional, 
margem de lucro (ou de 
poupança, para as famílias). 
Com esses elementos iden-
tificados, é importante ela-
borar orçamento com base 
zero (como se a empresa 
nascesse hoje), de forma 
realista e compatível com 
as condições do mercado 
onde atua.

Eixo 3 – Estratégias 
de Recuperação. Se uma 
pessoa é atropelada e dá 
entrada em um hospital, o 
médico adota um protoco-
lo: primeiro, salvar a vida; 
segundo, salvar o órgão; 
terceiro, salvar a função. Ou 
seja, a prioridade é salvar a 
vida do paciente para, em 
seguida, salvar os órgãos e, 
depois, salvar as funções. 
É mais ou menos a mesma 
coisa para salvar as finan-
ças de uma organização 
empresarial ou familiar. A 
estratégia deve incluir as 
principais medidas e opera-
ções capazes de recuperar o 
negócio e sobreviver.

Eixo 4 – Plano de Ação. 
Na sequência dos eixos an-
teriores, elaborar um plano 
com as ações necessárias, 
descrição operacional de 
cada uma, responsável, 
data de início e data de 
conclusão. Para cada ação, 
o responsável deve ter um 
roteiro de tarefas e seguir 
o caminho de executar, 
avaliar, revisar, corrigir, 
concluir. Mas, importante: é 
preciso trabalhar e executar 
tudo com método, discipli-
na, ordem e rigor nas fases 
de diagnóstico, de planeja-
mento e de execução.

É um momento difícil e 
não há milagres nem cami-
nho curto. Reerguer uma 
organização abalada pela 
crise, assim como superar 
uma crise financeira fami-
liar, é um processo árduo e 
trabalhoso, que exige sen-
sibilidade para entender a 
realidade, inteligência para 
planejar e eficiência para 
executar. 

Por fim, vale um exercício 
intelectual que responda a 
uma pergunta: o que apren-
demos com essa crise?

(*) - Economista, é reitor da Universidade Positivo.

José Pio Martins (*)

Falência ou sucesso do 
sistema educacional

Dinamara P. Machado (*)

Gostaria de pedir a sua ajuda 
para construirmos nossa re-
presentação social acerca do 

nível organizacional, do sentido de 
progresso e da hegemonia política e 
econômica dos aparentemente ricos 
e dominantes no desenvolvimento da 
sociedade.

Nunca é tarde demais para lembrar 
que precisamos analisar a hegemonia 
do ambiente educacional oriundo de 
uma esfera política e econômica. Pre-
cisamos de nossos filhos e netos em 
qual escola? Uma escola com ou sem 
identidade, mas que possui apostila, 
um exemplo em vídeo desconexo de 
sua realidade, que tem uma placa que 
identifica com determinado grupo? Ou 
uma escola, que reconhece os nossos 
pelo nome, que sabe o motivo de levar 
uma criança para explorar na copa 
de árvore e inspirar na superação de 
obstáculos no futuro?  

A nível organizacional, o acompa-
nhamento das preferências de consu-
mo de famílias por status produziu o 
sistema educacional que conhecemos 
na sociedade hodierna. A escola do 
TER precisa dar espaço para escola 
do SER. Todavia, o julgamento precisa 
transcender as paredes da filosofia e 
perceber que o modelo preconizado 
e que a pandemia refutou a escola do 
SER, pois essa a curto prazo não tem 
subsídios econômicos para manter os 
diferentes profissionais que acolhem os 
nossos para terem lembranças eternas.

Equalizar o sistema educacional 
transcende as campanhas das mídias 
“de compre no mercado local”, pois 
reflete as carências de um país com 
seu sistema educacional. Sistema 
educacional cunhado culturalmente 
para valorizar o externo, aquele quase 
impossível, mas que cede para co-
munidades algumas bolsas e faz seu 
trabalho social. Continuando na nossa 
representação do sistema educacional, 
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preender que cultura se altera com 
o tempo, que o início de rodízio de 
estudantes, medição de temperatura, 
tapetes X ou Y, são paliativos quando 
do retorno para os lares em transportes 
coletivos, da convivência dos pais com 
outras pessoas (...).

E ainda não podemos esquecer em 
nossas vidas a relatividade que desen-
volvemos diante da complexidade do 
sistema educacional. Quando paramos 
para pensar, que a escola do bairro, da 
Professora X, com sólida formação, 
que consegue ter em seu quadro pro-
fessores de distintas épocas e que os 
estagiários são compreendidos como 
aprendizes e ajudantes, em tempos 
de pandemia, fica à mercê dos con-
glomerados econômicos com capital 
aberto. E que esse estudante oriundo 
da escola elitizada ainda ocupará o 
espaço na universidade pública, afinal 
passou uma vida acadêmica destinado 
para manutenção do status quo.

Todas estas questões, devidamente 
ponderadas, nos fazem refletir acerca 
da falência ou sucesso do sistema 
educacional.

(*) É diretora da Escola Superior de Educação do 
Centro Universitário Internacional Uninter.

As experiências em educação em tempos de COVID-19 são uma demonstração que a determinação dos 
objetivos do lado nefasto do neoliberalismo atua mesmo para os resilientes

AI/Uninter

News@TI 

‘Melhores Empresas para Trabalhar’

@Pelo sexto ano consecutivo a Ânima Educação, uma das princi-
pais organizações educacionais particulares de ensino superior 

do País, foi eleita uma das 10 Melhores Empresas para Trabalhar em 
Minas Gerais , segundo o Great Place to Work (GPTW), consultoria 
global que apoia organizações a obter melhores resultados por meio 
de uma cultura de confiança, alto desempenho e inovação. Com cerca 
de 900 colaboradores, a empresa investe cada vez mais em capacita-
ção, projetos de bem-estar e acompanhamento de vida e carreira dos 
seus educadores e educadoras (forma como são chamados todos que 
trabalham no Ecossistema da companhia).

CambioReal usa plataforma da Infobip para 
atender clientes via WhatsApp

@A CambioReal, fintech que trabalha na operação de envio de di-
nheiro do Brasil para o exterior, usa a plataforma Conversations 

da Infobip, uma das maiores empresas de mensageria do mundo, 
para atender clientes pelo WhatsApp. Por meio dessa solução omni-
channel, a empresa tira dúvidas, resolve problemas transacionais e 
envia documentos pelo app. A solução encontrada foi a plataforma de 
contact center da Infobip, o Conversations. Trata-se de um programa 
em nuvem que permite que a CambioReal gerencie todas as intera-
ções com seus clientes de um único lugar, mantendo o histórico das 
conversas, e também seu contexto, em um único lugar. Além disso, 
é uma plataforma com diversos certificados de segurança, em que os 
atendimentos podem programar respostas automáticas caso sejam 
acionados fora do horário de expediente.

Modelos inteligentes de gestão do trânsito

@A Pumatronix, empresa que atua no desenvolvimento de produtos, 
softwares e sistemas de tecnologia e inovação para o trânsito, 

criou um equipamento capaz de impulsionar o desenvolvimento 
de modelos inteligentes para a gestão do tráfego. Com lançamento 
previsto para novembro, a ITSCAM 600 já está operando em alguns 
pontos estratégicos de grandes capitais. É considerada uma câmera 
inteligente, porque permite o desenvolvimento de aplicações para a 
captura e processamento de imagens utilizando inteligência artificial 
com diferentes tipos de conectividade. A Smartcam está habilitada 
para a tecnologia 4G e vem preparada para a tecnologia 5G, além de 
possuir GPS e Wi-Fi (www.pumatronix.com).

Plataforma digital de gestão de despesas e 
incentivos

@A Sodexo Benefícios e Incentivos acaba de lançar o Sodexo Multi. 
A solução permite às empresas disponibilizar aos seus funcionários 

carteiras digitais pré-pagas. O Sodexo Multi foi criado para gestão de 
despesas corporativas e para pagamento de bônus e premiação, permi-
tindo praticidade, eficiência, com o encurtamento de processos ao reunir 
diversos serviços em uma plataforma única. O cadastro do funcionário 
pode ser ativado de forma online e sem análise de crédito. Para o ges-
tor, a tecnologia da Sodexo permite simplificar os processos da área 
de recursos humanos ao facilitar a gestão das despesas e pagamentos, 
além de contribuir para a eficiência no controle orçamentário. A solução 
também permite a criação de diversas carteiras digitais (digital wallets) 
personalizadas que podem ter uso pré-determinado.

ricardosouza@netjen.com.br

perceba como somos culturalmente 
envolvidos. Quando um profissional 
qualquer diz que estudou no exterior, 
logo o projetamos num pedestal, sem 
sequer lembrar que possuímos institui-
ções qualificadas em nosso país.

O sistema público criou cotas, mas 
não resolveu a ausência de realização 
de sonhos e sequer conseguiu oferecer 
permanência nos distintos níveis de 
ensino. A obrigação por lei de matrí-
culas na educação básica, produziu 
escolas que abriram, com infraestrutura 
mínima e que a partir de subsídios 
governamentais sobreviviam. Com o 
holofote da COVID-19, percebemos, 
cada vez mais: é premente uma re-
estruturação do sistema, pois muitos 
empreendedores conseguiram vencer 
num primeiro momento, em casas 
transformadas em escolas. No entanto, 
não podemos esquecer que a crescente 
exposição, não suporta e não perdoa 
que estruturas mínimas deem conta 
das necessidades para manutenção da 
saúde dos estudantes.

Os governos municipais, estaduais e 
nacionais articulam políticas de retorno 
aos bancos das escolas presenciais. 
Como se essa fosse a solução para o 
sistema educacional. É preciso com-

Dinamara P. Machado

“Equalizar o 
sistema educacional 

transcende as 
campanhas das 

mídias “de compre 
no mercado local”, 

pois reflete as 
carências de um país 

com seu sistema 
educacional.”

Brasil é um dos países com mais ameaças cibernéticas do 
mundo em 2020, alerta Trend Micro

O Brasil foi um dos dez países com mais ameaças 
cibernéticas detectadas até o fim de maio deste 
ano. É o que mostrou um relatório publicado pela 
Trend Micro, líder global em cibersegurança e 
segurança em nuvem. A última edição do estudo 
Fast Facts, que analisa o panorama mundial das 
ameaças cibernéticas, apontou o país como um 
dos principais alvos de ataques em mensagens 
disseminadas por e-mail e também arquivos 
maliciosos de computador (Malware). 

De acordo com o relatório da Trend Micro, 
em maio o Brasil figurou na oitava posição entre 
os países que mais tiveram ameaças por e-mail 
detectadas. Foram um total de 72,2 milhões de 

detecções. Isso representa um volume 24,7% 
maior do que o verificado no mês de abril. Já 
em relação ao mesmo mês de 2019, o Brasil 
viu as ameaças cibernéticas por e-mail cair 
97%. Ainda assim, no acumulado do primeiro 
trimestre de 2020, o País ficou na quarta posição 
com o maior número de ameaças detectadas por 
correio eletrônico (257,6 milhões), atrás apenas 
de Estados Unidos, Rússia e Japão.

Quando avaliadas as ameaças por softwares e 
arquivos maliciosos (Malware), o Brasil também 
teve grande número de ameaças detectadas 
no mês de maio. De acordo com o Fast Facts, 
o País teve no período 1,4 milhão de arquivos 

maliciosos detectados, sendo o 9º principal alvo 
de ataques no mundo. Isso representa mais que 
o triplo do identificado no mês de abril (406 mil), 
e cerca de 17% a mais do número detectado no 
mesmo mês de 2019. No acumulado do primeiro 
trimestre do ano, o Brasil ficou na 10ª posição 
entre os países com mais ameaças de Malware 
detectados. Japão, Estados Unidos, Taiwan 
e Austrália lideraram a lista. O relatório Fast 
Facts é divulgado pela equipe de pesquisa da 
Trend Micro com atualizações mensais sobre o 
cenário de ameaças baseado na solução Trend 
Micro Smart Protection Network (SPN), que 
analisa a infraestrutura de segurança de dados.


