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Novo futuro: 
mentalidade coletiva 
para resolução de um 

sistema complexo

“De complicado 
para complexo”, 
essa mudança 
de mentalidade 
requer abandonar 
o pensamento 
complicado e abraçar 
uma consciência da 
complexidade

Os problemas comple-
xos vivem no reino 
do desconhecido. 

Não existem práticas reco-
mendadas para resolvê-los 
porque nunca os experi-
mentamos antes e, portan-
to, não poderíamos tê-los 
previsto. Podemos sim, criar 
práticas novas de geração 
de cenários para trabalhar-
mos a complexidade. 

Nesta estrutura, é crucial 
explorar a inteligência cole-
tiva da organização, priori-
zar os valores da empresa, e 
criar e permitir que soluções 
surjam. A adoção de uma 
mentalidade de complexi-
dade começa por aceitar 
que ela existe e precisa ser 
considerada de forma dife-
rente. Para isso, aproveite o 
poder da inteligência cole-
tiva para quando surgirem 
problemas complexos, não 
negligenciar seu recurso 
mais valioso: a genialidade 
de seus próprios colabora-
dores. 

A maior parte da força de 
trabalho consiste em pesso-
as inteligentes e confiáveis 
que conhecem seu trabalho 
melhor do que seus líderes. 
Considerando tudo o que 
está nas mãos dos líderes 
de hoje, eles não terão 
sucesso se não confiarem 
em seus colaboradores 
para ajudá-los a pensar em 
soluções inovadoras. Muitas 
acomodações de trabalhos 
remotos, envolvimento con-
tínuo e suporte adicional, 
não terão sucesso se não 
adotarem a inteligência 
coletiva. 

O novo normal será cole-

tivo e responsável. Sem a 
responsabilidade de cada 
um e a de todos, nenhuma 
companhia irá superar os 
desafios que estão à nossa 
frente. Inteligência coletiva 
é a inteligência de grupo 
que emerge da colaboração, 
esforços e engajamento de 
diversas equipes, e para 
floresce-la, precisa de qua-
tro condições: a densidade 
e a diversidade do debate 
e da opinião para evitar o 
pensamento de um grupo 
hermético e defensivo.

Também, o pensamento 
independente, que libera 
cada pessoa para expressar 
suas opiniões sem pressão 
para se conformar; ouvir 
e respeitar o indivíduo 
que melhor interpretou o 
problema, e aqueles que 
oferecem contribuição sig-
nificativa; e um bom mé-
todo, como o BrainThon 
(um programa inovador 
para desenvolver soluções 
rápidas e transformadoras) 
para agregar resultados e 
praticar a lógica e a mente 
das pessoas. 

Essa equação humana re-
quer excelentes habilidades 
de facilitação, desperta-
mento dos desvios ante-
riores, parâmetros atuais 
e claros, assim como notas 
de atenção ao momento 
que vivemos, e os cenários 
com suas representações 
de imaginários perplexos. 
As equipes crescem por-
que se sentem respeitadas, 
mas também responsáveis, 
e adoram porque podem 
compartilhar informações 
reais e significativas sobre 
questões importantes. 

Os resultados obtidos com 
ideias inovadoras ou fora da 
caixa podem até assustar, 
mas essa diversidade de 
pensamento com alinha-
mento - algo paradoxal para 
o mundo atual - é que será 
o novo futuro. 

(*) - É presidente da Companhia 
DPaschoal de Participações.

Luis Norberto Pascoal (*)

Aprovada pelo 
Senado, LGPD 
pressiona mercado 
a se adequar 

Recém aprovada pelo Sena-
do, a proposta da Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD) 
depende agora apenas da 
sanção do presidente Jair 
Bolsonaro para que passe a 
vigorar. Com isso, cresce a 
pressão sobre as empresas 
para que se adequem às novas 
exigências. 

No entanto, uma pesquisa 
realizada no final do ano 
passado pela consultoria de 
riscos ICTS Protiviti mostra 
que 84% das companhias ainda 
não estão preparadas para a 
implementação das novas re-
gras. Ainda que a aplicação de 
multas por descumprimento 
ocorra somente a partir de 
agosto de 2021, o processo 
para que se adequem não é 
simples. 

“Para quem descumprir a 
lei, pode ser aplicada uma 
multa de até R﹩ 50 milhões 
por infração ou em até 2% do 
faturamento”, alerta André 
França Cardoso, CEO da As-
sesso, provedora de software 
e consultoria para Gestão da 
Informação e Qualidade de 
Dados. Para atuar em sinto-
nia com a legislação, muitas 
corporações terão que investir 
em gestão dos arquivos, con-
tratação de especialistas ou de 
empresas terceirizadas com 
expertise na área. 

“Umas das exigências da 
LGPD é a criação de um cargo 
de DPO (sigla em inglês para 
Data Protection Officer). Ou 
seja, um responsável pela segu-
rança dos dados, que terá que 
prestar contas a ANPD (Agen-
cia Nacional de Proteção de 
Dados)”, avisa Cardoso. “Não 
importa qual seja o tamanho, 
todas as empresas deverão 
cumprir a LGPD”, reforça o 
CEO da Assesso. Uma das mu-
danças está no consentimento 
expresso do cidadão para o uso 
de suas informações, de forma 
muito mais clara, com mais 
transparência. 

Portanto, uma das recomen-
dações do especialista é a de 
que as firmas já façam uma var-
redura de todas as informações 
que dispõem para verificar se 
estão todas armazenadas de 
forma segura, se já existe esse 
consentimento e para quais 
fins. “A nova lei impacta de 
forma significativa nas áreas 
de segurança, administrativa 
e jurídica das companhias”, 
conclui. Fonte: Ex-Libris Co-
municação Integrada.

Nos últimos meses os 
pedidos de recuperação ju-
dicial cresceram 35,4%. De 
acordo com uma pesquisa 
realizada pela Secretaria 
de Política Econômica, a 
pandemia poderá triplicar 
o número de solicitações da 
medida no país. Diferente 
da interpretação popular, 
o processo não significa o 
fim das operações de uma 
empresa, o que é determi-
nado pela falência. 

A recuperação judicial 
tem como objetivo pro-
porcionar uma chance de 
reestruturação para os 
negócios que enfrentam 
uma crise financeira.

“A confusão com os ter-
mos é comum. Porém, é 
importante ressaltar que 
apesar de ambos estarem 
previstos na lei 11.101/2005 
a recuperação judicial e 
a falência são processos 
distintos. Um visa a manu-
tenção das atividades da 
empresa, enquanto é rea-
lizada uma transformação 
profunda em sua estrutura 
de negócio. 

Já o outro determina 
o fim das atividades em-
presariais”, detalha o ad-
vogado especialista em 
recuperação judicial e sócio 
fundador do escritório 
Bismarchi, Pires e Pecinin 
– Sociedade de Advogados, 
Gustavo Bismarchi Motta. 
A medida pode ser utilizada 
por empresas de todos os 
segmentos que enfrentam 
dificuldades financeiras, 
como por exemplo, quan-
do os custos mensais são 
maiores que a geração de 
caixa, o que impossibilita 
o pagamento integral das 
obrigações do negócio e 
gera dívidas. 

As empresas que solici-
tam a recuperação judicial 
precisam comprovar a 

Diferente da interpretação popular, o processo não significa o 
fim das operações de uma empresa.
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Fernando Cirne (*)  

Desde a Revolução Tec-
nológica, na década de 50, o 
Brasil e o mundo passaram 
por processos nas linhas de 
produção industrial que vem 
impactando as relações in-
terpessoais, de trabalho e os 
hábitos de consumo, que se 
intensificou com o advento 
da internet e a digitalização 
dos meios de informação, 
que transformaram comple-
tamente a cultura tradicio-
nal, migrando para o digital. 

Com os últimos aconteci-
mentos no cenário macro-
econômico, o processo de 
transformação digital das 
empresas acelerou a proje-
ção de quase uma década 
em poucos meses e, todos, 
sem exceção, tiveram que se 
adaptar: desde os médicos, à 
telemedicina, as lojas físicas, 
ao e-commerce, até os res-
taurantes tradicionais que 
formavam filas na porta, aos 
pedidos online e ao delivery. 

Até mesmo o marketing 
tradicional, se transformou 
em uma solução de inteli-
gência digital cada vez mais 
presente no gerenciamento 
de múltiplos canais. Enquan-

Os negócios digitais reiteram cada vez mais a presença da 
tecnologia no dia a dia da sociedade.
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A aceleração nos negócios digitais 
na sociedade contemporânea

Com os últimos acontecimentos no cenário macroeconômico, o processo de transformação digital das 
empresas acelerou a projeção de quase uma década em poucos meses e, todos, sem exceção, tiveram 
que se adaptar

alta que não irá cessar com 
o fim da pandemia, cresceu 
3,5 vezes nos últimos meses, 
validando a importância 
dessa aceleração. 

Os negócios digitais reite-
ram cada vez mais a presença 
da tecnologia no dia a dia da 
sociedade e, com certeza, 
é um caminho sem volta, 
que reinventou a forma das 
pessoas se relacionarem, 
trabalharem e consumirem 
produtos e serviços. A atual 
crise tem mostrado, cada 
vez mais, a importância da 
tecnologia. 

Conceitos que ainda es-
tavam sendo analisados, 
tiveram que ser colocados 
em prática o mais rápido 
possível, gerando novas 
possibilidades de reinven-
tar as formas de consumo. 
Portanto, a cultura digital é 
o caminho para a resiliência 
dos negócios a curto e médio 
prazo e torço para que as 
pessoas se habituem cada 
vez mais a esse novo modo 
de viver. 

(*) - Engenheiro formado pela USP, 
com MBA pelo IBMEC, é CEO da 

Locaweb, sendo responsável também 
pelas unidades de negócio da 

companhia.

to CEO, já vivenciei muitos 
desafios, mas essa pandemia 
veio sem precedentes e 
acelerou nossas projeções 
no médio e longo prazo. 
Estou na liderança de uma 
das principais empresas de 
tecnologia do país, que tem 
ajudado os PME’s a digita-
lizar seus negócios nesse 
momento desafiador. 

Temos muitos aprendi-
zados a compartilhar, afi-
nal, somos movidos pela 
resiliência e a paixão por 
transformar o crescimento 
de nossos clientes, por isso, 

conseguimos não só manter 
as nossas operações em 
pleno funcionamento, mas 
também, ajudar a quase 400 
mil empresas, que depen-
dem das nossas soluções 
para sobreviver e prosperar 
no meio digital. 

Somos muito otimistas 
quanto aos novos hábitos da 
cultura digital, por exemplo, 
nos meses de abril, maio 
e junho, o e-commerce 
cresceu 250% comparado 
ao mesmo período do ano 
passado. Os serviços de de-
livery, outra tendência em 

O que acontece quando uma empresa 
entra em recuperação judicial?

sustentabilidade do negócio. 
Além disso, será preciso 
desenvolver e apresentar 
um plano de reestruturação, 
que mostrará as estratégias 
para quitar com os débitos 
existentes e reconquistar 
sua estabilidade financeira.

Ao iniciar uma petição de 
recuperação judicial, o ne-
gócio precisará seguir uma 
série de requisitos previstos 
na lei. 

Entre eles, realizar o levan-
tamento das dívidas, apre-
sentar a contabilidade dos 
últimos três anos, a relação 
de bens, declarar os motivos 
que levaram a instabilidade 
financeira e demostrar a 
viabilidade econômica do 
negócio.

“Para ser aprovado o 
plano de recuperação deve 
demonstrar, em detalhes, 
que o negócio tem plenas 
condições de se reerguer, 
arcando com suas dívidas e 
voltando a atuar com todo o 
seu potencial. 

Além de proporcionar 
uma nova chance para os 
negócios em crise a re-
cuperação judicial é uma 
forma de exaltar a função 
social das empresas, que 
traz benefícios para toda a 
sociedade”, explica Gusta-
vo. Enquanto o negócio se 
reestrutura  as operações 
seguem normalmente. Du-
rante a vigência da medida, 

o empresário precisará 
apresentar ao juiz um 
balanço mensal do anda-
mento do negócio.

“Com um plano bem 
estruturado o processo 
deverá durar cerca de um 
ano e meio, sendo que após 
a homologação do pedido 
de recuperação  a empresa 
ficará sob supervisão judi-
cial por mais dois anos”, 
conta Gustavo.

Se ao final do prazo de re-
cuperação concedido pela 
justiça, a empresa estiver 
financeiramente estável, 
será encerrado o processo 
legal de recuperação e 
o negócio volta a operar 
normalmente.

No entanto, as atividades 
empresariais serão finda-
das caso o negócio não 
consiga reestabelecer sua 
saúde financeira. É neste 
cenário que a falência é 
decretada. O procedimento 
determina o encerramento 
das atividades da empresa 
em decorrência do compro-
metimento irreversível  de 
sua situação financeira. “A 
falência é decretada quan-
do os ativos da empresa não 
são suficientes para quitar 
as dívidas contraídas, ou 
seja seu passivo é maior que 
seu ativo”, finaliza Gustavo.

Fonte e mais informa-
ções: (https://www.bpplaw.
com.br/).

Gustavo Bertotti (*) 

Com a Selic a 2% ao ano, 
temos a taxa mais baixa na 
história do país como o menor 
juro real positivo de todos os 
tempos. 

Tal tendência deve ser 
mantida. A ata do órgão admi-
te “reduções temporalmente 
espaçadas”, dependendo 
da velocidade de reação 
da economia, que segue na 
incerteza e necessitando 
cada vez mais de estímulos 
econômicos. Cabe ressaltar 
a preocupação em relação ao 
teto de gastos e a elevação de 
dívida PIB, que vem decor-
rente da recessão provocada 
pela pandemia. 

O Banco Central em sua 
ata destaca que o cenário 
de inflação para os próximos 
anos ficará abaixo da meta, 
e não descarta um pequeno 
ajuste nos juros caso a ques-
tão fiscal e inflacionária não 
reaja. Nesse sentido, ressalta 
ainda que o instrumento de 
política monetária visando o 
corte de juros ainda poderá 
ser usado em menor pro-
porção, dependendo muito 
de um cenário mais claro 
em relação ao consumo e 
questões fiscais. 

Outra forma de política mo-
netária que o Banco central 
poderá usar para incentivar a 
liquidez de mercado, é a atu-
ação em cima dos depósitos 

compulsórios. Considerando 
todos esses fatores e que a 
inflação deverá fechar o ano 
abaixo da meta, de acordo 
com a ata do Bacen, pode-
mos entender que um corte 
residual de 0,25 pontos per-
centuais poderá ocorrer até 
o final do ano. 

Ainda de acordo com o 
comunicado, dois itens mere-
cem atenção, a disfuncionali-
dade de mercado e Forward 
Guidance (diretriz futura). 
Em relação a disfuncionali-
dade de mercado, é preciso 
considerar que os juros bai-
xos tendem a provocar rápida 
migração de ativos de renda 
fixa para variável. Tal transi-
ção ao mercado de risco, em 
um momento de volatilidade 
de preços, pode comprome-
ter o desempenho de alguns 
setores econômicos e ter 
impacto na intermediação 
financeira. 

O Forward Guidance, é 
uma ferramenta de política 
monetária utilizado pelos 
bancos centrais que visa di-
minuir a especulação sobre 
a decisão futura na taxa de 
juros. Em outras palavras, 
visa passar informações ao 
mercado sobre a reação do 
banco central em relação à 
condução da política mo-
netária. 

(*) - É economista da 
Messem Investimentos. 

O impacto dos juros 
baixos na economia

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para
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