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Com grande parte do mundo vivendo em quarentena ou com medidas 
de isolamento social, não é novidade dizer que os seminários virtuais 
vêm crescendo e os números de participantes estão aumentando 
globalmente. De acordo com um relatório do ClickMeeting para 2020, 
algumas tendências no segmento de webinars eram confirmadas, como 
realidade virtual e aumentada, automação baseada em inteligência 
artificial, conteúdo visual e personalizado, além de foco na experiên-
cia do usuário. O que a entidade talvez não esperasse era que uma 
esmagadora maioria contaria com essa ferramenta para manter a vida 
profissional ativa por meses a fio.   

Fio condutor para mais colaboração

O título remete à famosa frase do filme "Sucesso a Qualquer Preço’’ 
(Glengarry Glen Ross, em inglês), no qual o intimidante Blake (Alec 
Baldwin) repreendeu um grupo de corretores de imóveis desanimados, 
colocando em seu quadro negro a sigla ABC: Always (sempre); Be 
(esteja); e Closing (fechando). Baseado na peça ganhadora do Prêmio 
Pulitzer, de David Mamet, com o mesmo título, o filme de 1992 retrata 
o capitalismo americano como algo brutal, de muita pressão e vendas 
forçadas.   

Impulsionar performance comercial

A reabertura parcial do comércio em todo o país vem suscitando 
a preocupação, tanto dos lojistas quanto dos consumidores, com as 
melhores práticas sanitárias no sentido de evitar a propagação do 
novo Coronavírus. Diminuição do público, obrigatoriedade do uso de 
máscaras, sinalização de piso indicando distanciamento e higienização 
de vitrines e objetos com álcool gel estão sendo algumas das medidas 
obrigatórias nas lojas e também estabelecimentos comerciais, como 
bares e restaurantes.   

Luz UV auxilia na prevenção ao vírus
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Negócios em Pauta

Dia do Cliente
Estabelecido no dia 15 de setembro, o Dia do Cliente é 

uma homenagem do setor comerciário aos consumidores 
brasileiros e exalta a fidelização dos clientes que compram 
em uma determinada empresa e ainda divulgam positiva-
mente os produtos comercializados. A data comemorativa 
foi idealizada por um empresário gaúcho em 2003. A ideia 
foi criar um dia especial para que os clientes pudessem ser 
homenageados, estreitando assim a relação de fidelidade 
entre consumidores e comerciantes. O Dia do Cliente 
alcança toda população porque pessoas físicas e jurídicas 
podem se tornar clientes de uma empresa ou comércio, 
contribuindo para o desenvolvimento local de diferentes 
regiões do país.    Leia a coluna completa na página 3
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News@TI

Congresso ABRAFAC 2020

@A Palestra Magna de abertura do Congresso Brasileiro de 
Facility Management, Property & Workplace 2020 será 

ministrada por Janete Vaz, fundadora e vice-presidente do 
Conselho de Administração do Grupo Sabin. A apresentação 
será às 9h do dia 6 de outubro (terça-feira). Promovida pela 
ABRAFAC - Associação Brasileira de Facility Management, 
Property & Workplace, a edição deste ano do mais importante 
evento do setor de FM do Brasil, será realizada nos dias 6 e 7 
de outubro. O congresso vai reunir os maiores especialistas 
do Brasil e terá como tema "Construindo o Futuro – Cele-
brando o Ambiente". As inscrições estão abertas em https://
www.abrafac.org.br/eventos/06-out-e-07-out-congresso-
-abrafac-2020/.    Leia a coluna  completa na página 2

AI/Hexagon

O investimento em ESG 
(Environmental, Social and 
Governance) é um requisito 
imperativo tanto para a atualidade 
quanto para o futuro.

Essa é a conclusão apontada pela publi-
cação "Fifth global institutional investor 

survey - How will ESG performance shape 
your future?".

Lançada pela EY em julho, traz as quatro 
principais razões para essa visão: a maior 
aposta nas questões ambientais, sociais e 
de governança, por parte dos investidores; 
a desconexão entre o desempenho de 
ESG e a necessidade de dados concretos 
e padronizados; o uso destas informações 
para determinar o valor de um negócio; e 
o futuro da performance em ESG com base 
em transparência e credibilidade. 

No entanto, para atuar nestas questões, 
é necessário que as empresas tenham 
a adequada visão, gestão e o reporte de 
riscos de ESG aos quais estão expostas. É 
de suma importância que as companhias 
tenham ciência das ameaças associadas a 
essas questões, assim como seus investido-
res, e que consigam entender as possíveis 
crises às quais estarão sujeitas caso não 
consigam realizar uma gestão adequada 
dos riscos relacionados. 

De acordo com o Relatório de Riscos 
Globais 2020, do Fórum Econômico Mun-
dial, os riscos referentes ao meio ambiente 
assumiram, pela primeira vez, as cinco 
primeiras posições do ranking no quesito 
probabilidade, além de serem listados 
como primeiro, terceiro e quarto lugares 
no quesito impacto. Vale ressaltar que a 
falha nas ações para as mudanças climáticas 
assumiu as posições 1 e 2 para impacto e 
probabilidade, respectivamente. 

Outra importante razão que resulta nesse 
olhar voltado para ESG é o fato de que 200 
das maiores empresas do mundo já estima-

Como as questões ambientais, sociais e 
de governança irão moldar o seu futuro?

ram que as mudanças climáticas podem 
custar quase US$ 1 trilhão a elas, no caso 
de uma inércia em relação à questão. Além 
disso, reconhecem que há oportunidades 
significativas para o negócio, ao se adotar 
as estratégias corretas. 

Tanto essas companhias quanto os ban-
cos centrais veem as mudanças climáticas 
como um risco sistêmico para o mercado 
de capitais global e reconhecem que não 
fazer nenhuma ação não é uma opção. 
No momento, mais de 40 bancos já estão 
examinando como as mudanças climáticas 
podem ser integradas em seus aspectos 
econômicos e financeiros. 

De acordo com o Banco da Inglaterra, 
por exemplo, empresas de indústrias com 
base em matrizes não renováveis podem 
ir à falência se não entenderem o risco 
de seus modelos de negócio se tornarem 
obsoletos, à medida que os investimentos 
seguem para alternativas de emissão líquida 
zero de carbono. 

A comunidade de investidores também 
está respondendo aos riscos climáticos, 
com o lançamento da Net-Zero Asset 
Owner Alliance, convocada pela ONU. 
Para endereçar estes riscos é necessário 
trabalhar nas seguintes frentes: 

	 •	Melhorar	 a	 conexão	 entre	 dados	
financeiros e não financeiros, já que 

investidores consideram que há um 
abismo entre eles; 

	 •	Construir	 uma	 abordagem	 mais	 ro-
busta para os riscos de ESG, como o 
TCFD (Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures), visto por inves-
tidores como uma abordagem valiosa 
para divulgação dos riscos; 

	 •	Adquirir	 maior	 disciplina	 nos	 pro-
cessos e controles dos relatórios 
não financeiros, baseando-se em 
métricas específicas valorizadas pe-
los investidores, dentro da lógica de 
análise, visando gerar credibilidade 
e confiança. 

Diante desse cenário, é primordial que 
governos e empresas identifiquem e prio-
rizem os riscos das questões ambientais, 
sociais e de governança. 

Para tanto, devem desenvolver métricas 
e estratégias para gerenciá-los. Isso se 
tornará essencial não só para redução das 
emissões, mas também para desenvolver 
estratégias de adaptação coerentes, in-
cluindo infraestrutura à prova de clima, 
preenchendo a lacuna de proteção do 
seguro e aumentando financiamentos de 
adaptação público e privado. 

(Mariana Faria é Gerente Sênior de Sustentabilidade 
e Mudanças Climáticas, EY.

AS AMEAçAS ESTãO EM TODOS OS LUGARES

COMO ESTABELECER SEGURANçA 
QUANDO NãO ExISTE MAIS PERíMETRO?

    Leia na página 6
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Brasileiros proibidos
Após o governo dos Estados Unidos 

anunciar a suspensão das restrições 
de voos oriundos do Brasil, a em-
baixada norte-americana esclareceu 
que seguem mantidas as exigências 
anteriores para quem deseja entrar 
no país. Só podem embarcar em um 
voo para os EUA cidadãos do próprio 
país, residentes permanentes legais, 
familiares imediatos de cidadãos norte-
-americanos e residentes permanentes 
legais e categorias específicas. Cida-
dãos brasileiros que não se enquadrem 
nas exceções continuam tendo entrada 
vedada em território estadunidense.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/como-estabelecer-seguranca-quando-nao-existe-mais-perimetro/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-15-09-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-15-09-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/nossas-vidas-no-amanha/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/impulsionar-performance-comercial/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/conectividade-o-fio-condutor-para-um-momento-mais-colaborativo/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/tecnologia-com-luz-uv-auxilia-lojistas-na-prevencao-e-combate-ao-virus/

