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combate ao Coronavírus. A Orbitae, empresa de diagnósticos humanos e 
forenses, acaba de trazer para o Brasil o ‘Instant View Plus Covid-19 Ag 
View Alfa Test’, da americana Alfa Scientific. Um teste que possibilita a 
identificação do vírus em apenas sete minutos e no momento inicial da 
doença, ou seja, três dias após a manifestação dos sintomas ou a partir 
do terceiro dia de contato com pessoas infectadas. O teste apresenta 
uma taxa de sensibilidade e especificidade acima dos 92%. Saiba mais 
em: (https://orbitae.com.br/).

E - Mercado Audiovisual  
A Expocine 2020, que acontecerá virtualmente nos dias 15 e 16 de outubro, 
já tem confirmada a participação de grandes players do mercado como 
Walt Disney Pictures, Warner Bros, Paris Filmes, Galeria Distribuidora 
e Vitrine Filmes, entre outros. As distribuidoras estarão presentes para 
fazer negócios e acompanhar as apresentações de pitchings de projetos 
de longa-metragem que serão apresentados durante o evento. Grandes 
produtoras nacionais, como Conspiração, Migdal Filmes e Hungry Man 
também já garantiram presença. A compra de credenciais para o evento 
abre na quarta-feira (26), e pode ser realizada no site: (https://www.
expocine.com.br/inscreva_se). 

F - Inteligência Artificial 
A Huawei, líder global em soluções de Tecnologia da Informação e Co-
municação, desenvolveu uma série de cursos gratuitos para estudantes 
e profissionais nas áreas de Inteligência Artificial e Cloud Computing 
(Computação em Nuvem). O primeiro curso começa nesta quinta-feira 
(27), e será ministrado pelo Gerente de Produto de TI, Filipi Testa, 
que vai abordar Inteligência Artificial, suas aplicações online e offline, 
e como essa tecnologia pode alavancar empresas e novas carreiras 
profissionais. As inscrições serão feitas para cada treinamento e as va-
gas são limitadas. Inscrições pelo link: (https://event.webinarjam.com/
register/71/oxl32sm8).

G - Estágio Remoto
Trench Rossi Watanabe, uma das principais firmas de direito do 
País, abriu as inscrições para o Trench Experience, programa de 
estágio sazonal completamente remoto, online e remunerado, para 

A - Agendamento de Demandas 
A Defensoria Pública de São Paulo acaba de inaugurar seu novo sistema 
de atendimento à população, que possibilita o agendamento de demandas 
por meio de DEFI, assistente virtual automatizado, no site da instituição 
(www.defensoria.sp.def.br). A nova ferramenta busca agilizar e garantir 
um atendimento cada vez mais célere e dinâmico à população, diminuindo 
também a necessidade de deslocamentos físicos a prédios da Defensoria. 
Por meio desse sistema, os usuários poderão optar por um dentre os horá-
rios e datas disponíveis na agenda da unidade e marcar seu atendimento. 

B - Cadeira de Rodas
A Sompo Seguros S.A, empresa do Grupo Sompo Holdings – um dos 
maiores grupos seguradores do mundo, acaba de firmar uma parceria 
inédita com a Green Innovation, empresa brasileira de soluções para 
Pessoas com Deficiência ou com mobilidade reduzida. Por meio da 
parceria, os clientes que adquirirem a cadeira de rodas motorizada Divi-
nità, fabricada pela Green Innovation, recebem gratuitamente o seguro 
Sompo Equipamento de Mobilidade, que indeniza o reparo ou reposição 
do equipamento em caso de ocorrências de causas externas, a exemplo 
de quedas, impactos, colisões, desabamentos, atropelamentos, assaltos à 
mão armada etc. Mais informações: (https://cadeiraderodasleve.com.br/).

C - Penhora online
De mãos dadas com a Procuradoria da Fazenda Nacional e o Banco 
Central, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) lança oficialmente nesta 
terça-feira (25), o novo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário 
(Sisbajud), que substituirá o atual Bacenjud. A nova plataforma virtual é 
voltada para que magistrados de todo o País solicitem bloqueios online 
de ativos de devedores com dívidas reconhecidas pela Justiça. De forma 
online, magistrados passaram a ter em mãos um sistema ligado ao BC e 
às várias instituições bancárias. Através de cadastro com login, um juiz 
tem acesso aos dados bancários e pode solicitar bloqueios de valores, 
atendendo o anseio dos credores.

D - Teste do Coronavírus 
Laboratórios, drogarias e empresas brasileiras que fazem testagem em 
seus colaboradores a partir de agora terão um aliado mais ágil e eficaz no 

estudantes de direito a partir do primeiro semestre. O programa 
acontece entre os dias 14 de setembro e 2 de outubro. Para esta 
edição estão abertas cinco vagas e os participantes poderão atuar 
em diversas práticas do escritório, inclusive a pro bono, com opor-
tunidades de aprendizado já validadas pelos diversos profissionais 
que passaram pela banca. As inscrições estão abertas no link 
(https://www.linkedin.com/jobs/cap/view/1995366087/?pathWild-
card=1995366087&trk=mcm).

H - Comida Online     
O Delivery Center, ecossistema que promove a multicanalidade ao 
integrar lojistas físicos, marketplaces, shoppings e entregadores, 
acaba de se juntar ao Google para o lançamento de uma nova ex-
periência para pedidos de comida online. A partir desta semana, ao 
pesquisar pelo restaurante desejado na Busca e no Google Maps, o 
usuário poderá fazer o pedido ali mesmo, na plataforma, pelo ícone 
“Faça seu pedido”. Será possível consultar o menu, escolher os pratos 
favoritos, visualizar os horários de entrega ou retirada e, por fim, 
fazer o pagamento via Google Pay. A integração com o restaurante e 
a plataforma Google, assim como a entrega, será feita pelo Delivery 
Center (www.deliverycenter.com).

I - Programa de Estágio
A Kearney, uma das maiores consultorias globais de gestão de negócios, 
com mais de 95 anos de trajetória, abriu inscrições para o seu processo 
seletivo para estudantes de graduação. A companhia, que há 25 anos 
atua junto a grandes corporações no Brasil, oferece oportunidades de 
estágio em Data Analytics neste semestre. A empresa busca estudantes 
que possuam contato com Data Analytics, Análises Preditivas e Proble-
mas de Otimização. O processo é aberto a estudantes de qualquer curso 
e escola - desde que se enquadrem no perfil de formatura proposto e 
tenham o conhecimento nessa área específica. Inscrições através do site 
(http://bit.ly/kearneypainelvagas). 

J - Business Analytics 
Estão abertas na Faculdade Presbiteriana Mackenzie Brasília as 
inscrições para a pós-graduação em Business Analytics: análise de 
dados no apoio à gestão e à tomada de decisão. Objetiva preparar 
profissionais para a extração de conhecimento a partir de métodos 
e tecnologias de Inteligência de Negócios (Business Inteligence), 
da Ciência de Dados e da Inteligência Artificial. A capacitação é útil 
às atividades de gestão, planejamento, supervisão e auditoria em 
organizações públicas e privadas. O curso traz como diferenciais o 
poder transformador da ciência de dados e de suas tecnologias para 
dentro da realidade corporativa. Inscrições: (http://bit.ly/3anNRPn). 
Mais informações: (http://bit.ly/3aBA4F3).

Gestão de crise: lições 
aprendidas na pandemia 

e próximos passos

Após quatro meses do 
início das primeiras 
ações realizadas 
pelas empresas em 
resposta à pandemia 
da Covid-19, é notável 
que houve sucesso

Mas também obser-
vamos que algumas 
medidas não foram tão 

efetivas. E é essa discussão que 
deve estar em pauta: quais as 
lições aprendidas com o que 
vivemos neste período? Vimos 
a formação dos comitês de 
crise e medidas iniciais com 
ações de adaptação à qua-
rentena, como a adoção dos 
home-offices e das inúmeras 
reuniões e atividades para mi-
nimizar os impactos e garantir 
a manutenção e sobrevivência 
dos negócios, mas o fato é que 
poucas empresas no Brasil 
estavam preparadas. 

De acordo com a pesquisa 
global sobre a preparação e 
resposta das empresas na 
pandemia, conduzida pelo 
BCI (Business Continuity Ins-
titute) com 787 companhias 
respondentes de 93 países, 
70% delas iniciaram suas dis-
cussões já no início do alarde 
da pandemia, em meados de 
fevereiro, e apenas 12% não 
tinham um plano de continui-
dade estabelecido. 

Comparativamente, no Bra-
sil, por meio de uma enquete 
realizada durante um en-
contro virtual no início de 
abril, 43% das 170 empresas 
respondentes afirmaram que 
não possuíam um Plano de 
Continuidade de Negócios. 
Um dado alarmante para uma 
crise generalizada como esta 
que sofremos. Ao avaliar este 
cenário, observa-se que as em-
presas no Brasil que melhor se 
prepararam foram aquelas que 
são filiais ou têm operações 
na Europa e Ásia, países que 
enfrentaram antecipadamente 
a pandemia, ou são empresas 
que possuem áreas de gestão 
de riscos e continuidade de 
negócios atuantes. 

Essas organizações que se 
sobressaíram adotaram me-
didas preventivas, tais como 
compra de álcool em gel em 
grandes quantidades e más-
caras nacionais, assim como 
anteciparam seus estoques, 
estruturaram comitês de cri-
se para o monitoramento do 
cenário e se organizaram para 
o home office, entre outras 
ações necessárias. 

Já as empresas que ado-
taram medidas tardiamente 
acabaram sofrendo com a falta 
de álcool em gel, por exemplo, 
e de estrutura para colocar as 
equipes em home office. Por-
tanto, fica aqui um alerta: uti-
lizar o cenário enfrentado por 
outras empresas é essencial 
para auxiliar na preparação. 

Ter um Comitê de Crise é 
a principal lição, visto que 
trata-se da maior entidade 
numa situação dessa e que 
conta com pessoas capacita-
das para a tomada de decisão 
e orquestração das ações. 
Empresas que já passaram por 
outras crises ou fazem testes 
frequentes apresentaram me-
lhores resultados e eficácia nas 
suas ações do que nas demais. 

Outro ponto importante 
para ressaltar é a organização 
do discurso oficial da empresa. 
A comunicação interna e ex-
terna é o fator chave na gestão 
de crises, sendo responsável 
muitas vezes por amenizar ou 
agravar o cenário. Portanto, 
antes de qualquer divulgação 
é importante reforçar a execu-
ção e a orquestração das ações 
junto ao comitê. 

No cenário da pandemia, 
por se tratar de uma crise 
que envolveu toda a socie-
dade e foi possível seguir as 
empresas líderes, a resposta 
foi adequada para a maioria 
das organizações, mas exigiu 
esforços. Além disso, muitas 
identificaram diversos pon-
tos de melhoria para futuras 
crises, seja no seu setor ou 
especificamente para a sua 
atividade. 

Portanto, para iniciar uma 
etapa de melhoria é necessário 
identificar e registrar as lições 
aprendidas nesta crise e iniciar 
um plano de ação que deve 
estabelecer uma governança 
com papéis e responsabili-
dades definidos para gestão, 
controle do plano de ação e 
melhoria contínua. 

Além disso, avaliar se os 
planos de gestão de crise e 
continuidade devem ser atua-
lizados ou reforçados e prever 
testes e avaliações periódicas 
da dinâmica dos comitês e da 
aplicabilidade dos planos ge-
rados deve ser uma operação 
constante, pois não se pode 
esperar a crise chegar para 
que as atitudes sejam tomadas. 

(*) - É gerente sênior da prática 
de riscos e performance na ICTS 

Protiviti, especializada em soluções 
para gestão de riscos, compliance, 

auditoria interna, investigação, 
proteção e privacidade de dados.

Victor Tubino (*)

A indústria da constru-
ção brasileira criou novos 
empregos em julho, pelo 
segundo mês consecutivo, 
depois de três meses de 
quedas. Os dados são do 
Novo Caged, da Secretaria 
do Trabalho do Ministério 
da Economia. 

A construção abriu 41.986 
postos formais de trabalho 
em julho, constituindo-se 
no segundo setor que mais 
elevou seu nível de empre-
go no mês, atrás apenas da 
indústria, que gerou 53.590 
novas vagas. 

De acordo com Odair 
Senra, presidente do Sin-
dusCon-SP (Sindicato da 
Construção), “os números 
mostram a importância da 
manutenção da atividade 
da construção como sendo 
essencial, principalmente 
durante a pandemia da 
Covid-19, colocando-a em 

Foi o segundo setor que mais elevou seu nível de emprego no 
mês, atrás apenas da indústria.
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Na avaliação acumu-
lada em 12 meses, o 
indicador apresenta 

retração de 3,2%. No acu-
mulado do ano houve queda 
de 7,5% contra o mesmo 
período do ano passado. Já 
em relação ao mesmo mês de 
2019, o varejo recuou 1,3%.

Após o indicador registrar 
queda acentuada em abril, 
os resultados do trimestre 
entre maio e julho recupe-
ram parte dessa perda e 
somam três avanços mensais 
consecutivos, refletindo 
leve reação do varejo com 
as medidas de estímulo aos 
empresários e consumidores 
no combate à crise provoca-
da pela pandemia do novo 
Coronavírus.

Ademais, dadas as adver-
sidades provocadas pela 
chegada do novo vírus, re-
duzindo renda e emprego, 

Melhores resultados ainda dependerão da continuação na 
flexibilização das medidas de isolamento.
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Confiança do 
consumidor subiu 
1,4 ponto em agosto

O Índice de Confiança do 
Consumidor (ICC) subiu 1,4 
ponto em agosto e atingiu 80,2 
pontos, em uma escala de zero 
a 200 pontos. Isso significa 
que voltou ao mesmo nível de 
março, quando a pandemia co-
meçou a impactar a economia. 
Na análise por faixas de renda, 
o ICC mostrou que houve 
queda de confiança nas faixas 
de renda extremas e alta nas 
faixas intermediárias. 

Os consumidores de menor 
poder aquisitivo, apontaram 
piora relacionada à falta de 
perspectiva sobre emprego e 
melhora da situação financei-
ra familiar, o que influencia 
diretamente o consumo. Já 
nos consumidores com maior 
poder aquisitivo, também há 
recuo na intenção de compra 
de bens duráveis, o que, de 
acordo com a FGV, pode estar 
relacionado com o alto nível de 
incerteza do período.

Para a coordenadora das 
Sondagens da FGV, Viviane 
Seda Bittencourt, a tímida alta 
da confiança dos consumidores 
em agosto representa uma 
desaceleração no ritmo da 
recuperação iniciada em maio. 
O que é um reflexo do quadro 
de grande incerteza. Na visão 
dela, o resultado de agosto 
expõe também uma expressi-
va heterogeneidade entre as 
classes de renda (ABr).

Movimento do Comércio subiu 
4,5% em julho, diz Boa Vista

O Indicador Movimento do Comércio, que acompanha o desempenho das vendas no varejo em todo o Brasil, 
avançou 4,5% em julho na comparação mensal dessazonalizada, de acordo com dados apurados pela Boa Vista

queda na análise acumulada 
em 12 meses registrando 
variação de -14,0%.

A atividade de “Supermer-
cados, Alimentos e Bebidas” 
registrou variação de -0,1% 
no mês na série dessazona-
lizada. Na série sem ajuste, 
a variação acumulada em 12 
meses foi de 2,8% em relação 
ao ano anterior.

Já a categoria de “Tecidos, 
Vestuários e Calçados” cres-
ceu 6,1 no mês, expurgados 
os efeitos sazonais. Nos 
dados acumulados dos últi-
mos 12 meses houve alta de 
5,2%. Por fim, o segmento de 
“Combustíveis e Lubrifican-
tes” apresentou elevação de 
0,7% em julho considerando 
dados dessazonalizados, en-
quanto, na série sem ajuste, 
a variação acumulada foi de 
–7,4%. Fonte: boavistaser-
vicos.com.

e pelas medidas de isola-
mento social ainda vigentes, 
espera-se que o movimento 
do comércio siga bastan-
te fragilizado ao longo de 
2020. Portanto, apesar do 
aumento na base mensal, 
melhores resultados ainda 
dependerão da continuação 
na flexibilização das medidas 
de isolamento e do desem-

penho dos principais setores 
da atividade. 

Na análise mensal, o seg-
mento de “Móveis e Eletro-
domésticos” apresentou alta 
de 12,8% em julho após já 
ter avançado em maio e ju-
nho, descontados os efeitos 
sazonais. Já nos dados sem 
ajuste sazonal, o segmento 
desacelerou seu ritmo de 

Construção criou 42 mil empregos 
no país em julho

posição de destaque na 
preservação de empregos e 
na retomada da economia”. 
Em 2020, a criação de 41.986 
empregos na construção foi 
o melhor resultado do setor 
desde fevereiro, quando ele 
criou 25.772 empregos. 

Com isso, o saldo entre 
admissões e demissões na 
construção no acumulado do 
ano voltou a ser positivo. De 
janeiro a julho, o setor criou 

8.742 vagas, uma variação 
de 0,4%.  Das vagas abertas 
pela construção em julho, 
7.338 registraram-se no 
Estado de São Paulo. Na 
sequência, os Estados que 
mais geraram empregos 
no setor no mês foram 
Minas Gerais (5.205), Pará 
(2.689), Ceará (2.642), 
Paraná (2.003) e Maranhão 
(1.981). 

Fonte: SindusCon-SP. 

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confiança, ou ligue para
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