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Como acabar com a 
cultura dos fins que 
justificam os meios?

À medida que 
postos de trabalhos 
são fechados, a 
informalidade 
aumenta de 
forma acelerada e 
deixa milhares de 
brasileiros à deriva

O que esse aumento 
tem a ver com a 
segurança? Tudo, 

pois a informalidade nasce 
de uma dificuldade inicial 
na qual as pessoas buscam 
simplesmente sobreviver. 
Porém, qual o limite entre o 
lícito e ilícito? Partindo des-
sa abordagem, deflagramos 
um problema que não tem 
perspectiva de ser resolvido 
por longo tempo: os crimes 
hediondos. 

Quando analisamos os 
índices de resoluções de 
transgressões contra a vida 
e de alta repercussão, os nú-
meros são de apenas 6% no 
Brasil, segundo o sociólogo 
Júlio Jacobo Waiselfisz, pes-
quisador e criador do Mapa 
da Violência. Tal estudo 
implica dizer que, em caso 
de cometimento de crime 
de menor potencial ofen-
sivo, o errado dificilmente 
será punido, fazendo disso 
o incentivo para “arriscar”. 

Por outro lado, salários 
pouco atrativos em empre-
sas formais, com ambientes 
de forte pressão por metas 
e sem a devida valorização 
de profissionais, empur-
ram essa mão de obra para 
a informalidade, contri-
buindo para esse êxodo. 
Atualmente, trabalhar na 
informalidade é algo visto 
como uma alternativa em 
tempos de crise, porém, 
sem as devidas fiscaliza-
ções e punições pelo poder 
público, vislumbra-se uma 
oportunidade perfeita para 
ocultar negócios da indús-
tria do crime organizado. 

Como prova deste raciocí-
nio, temos o contrabando e 
o descaminho, que geraram 
um prejuízo de R$ 160 bi-
lhões em 2018 para a eco-
nomia brasileira, segundo 
o Instituto de Desenvolvi-
mento Econômico e Social 
de Fronteiras (IDESF) e 
a Associação Brasileira de 
Combate à Falsificação 
(ABCF). O roubo de cargas, 
outro crime de alta lucrati-
vidade para organizações 
criminosas, somaram, em 
2018, valores que ultrapas-
saram R$ 2 bilhões em mais 
de 22 mil ataques a cargas, 
segundo Associação Nacio-
nal do Transporte de Cargas 
e Logística (NTC). 

A informalidade é um 
problema invisível aos olhos 
da sociedade. Pessoas bus-
cam por formas que visam 
receitas imediatas sem, por 
vezes, distinguir o lícito do 
ilícito. Afinal, existe um 
estado de privação em 54,8 
milhões ou 25% da popu-
lação brasileira, que vive 
abaixo da linha da pobreza, 
conforme dados do IBGE. 
A necessidade e a cultura 
de “se dar bem” somadas a 
uma crise econômica gera 
um ciclo permissivo cujas 
fiscalizações são pontuais 
e só ocorrem em respostas 
quando são alvos da mídia. 

Este modus operandi 
induz o comerciante in-
formal a acreditar que se 
não está errado, está cer-
to, fazendo crer que tudo 
pode. Contudo, a falta de 
informações, a ausência de 
fiscalização e as leis brandas 
criam condições favoráveis 
para proliferação, em larga 
escala, da informalidade, 
que camufla, escoa cargas 
roubadas, contrabandeia 
e promove descaminhos 
com vendas de produtos 
de todos os segmentos com 
valores incompatíveis com o 
comércio formal. 

Não devemos generalizar, 
pois existem mercados 
informais idôneos, mas 
desconfie quando o valor 
não condiz com a realidade. 
Não alimente o crime! Um 
ponto que também deve ser 
considerado é o conflito de 
interesses. Com o aumento 
do desemprego, a informali-
dade se torna uma solução 
e reduz a pressão em cima 
do poder público. 

Ao negligenciar isso, o Es-
tado abdica da arrecadação 
de impostos, uma vez que 
o mercado informal não 
gera receita para os cofres 
da administração pública, 
que, por sua vez, cascateia 
a falta de receita em falta 
de investimentos em se-
gurança pública ou outras 
pastas. Por fim, vivemos em 
um “salve-se quem puder”, 
no qual pessoas em vulne-
rabilidade social têm justi-
ficadas ações ilícitas, sem 
sofrerem julgamentos da 
opinião pública, afinal, em 
uma cultura contaminada, 
os fins justificam os meios. 

Porém, os valores éticos 
e morais para um convívio 
dentro das expectativas 
que admiramos em países 
desenvolvidos, deve partir 
de cada um de nós. 

(*) - É Consultor Sênior na ICTS 
Security, consultoria e gerenciamento 

de operações em segurança, 
de origem israelense 

(www.ictssecurity.com.br).

Eduardo Masulo (*)

Tel: 3043-4171
www.netjen.com.br

A busca das empresas por 
crédito vem registrando núme-
ros positivos desde maio. Em 
julho, o Indicador de Demanda 
das Empresas por Crédito da 
Serasa Experian revela cresci-
mento de 6,2% em comparação 
mensal. Na análise por porte, 
todos os tipos mostram au-
mento, com destaque para as 
micro e pequenas empresas, 
que influenciaram a alta com 
variação mensal de 6,4%. De 
acordo com economista da 
Serasa Experian, Luiz Rabi, o 
crédito é uma alternativa para 
as empresas manterem ou 
retomarem os seus negócios. 

“Com a recente abertura dos 
comércios e a retomada das 
vendas presenciais, impactan-
do fortemente as demandas das 
empresas por crédito em maio e 
em junho, era esperada alguma 
acomodação, uma vez que o 
volume de negócios dos empre-

endedores começou a evoluir 
gradualmente. Assim, a pro-
cura por linhas de crédito deve 
continuar em expansão nos 
próximos levantamentos. No 
entanto, é importante ressaltar 
que as empresas precisam ter 
planos de negócios seguros 
para o uso desses recursos, a 
fim de evitar o endividamento 
descontrolado”.

A análise por setor traz cres-
cimento em todas as áreas na 
comparação mensal – julho x 
junho de 2020 –, com destaque 
para o segmento de Serviços, 
que registrou alta de 6,4% na 
procura por crédito. O Comér-
cio revela aumento de 6,2% 
seguido pela Indústria com 
5,7%. Em relação ao desem-
penho das regiões brasileiras 
as variações são próximas, 
com exceção do Nordeste, que 
atinge o percentual de 9,2% (AI/
SerasaExperian). 

O “novo normal” 
para o cliente 
bancário 

Thaís Cíntia Cárnio (*)
 
Até o Plano Real, para 

domar os altíssimos índices 
inflacionários da economia 
nacional, os bancos cobravam 
tarifas baixíssimas ou mes-
mo isentavam seus clientes, 
afinal, a simples permanên-
cia dos recursos em conta 
corrente era suficiente para 
remunerá-los adequadamen-
te por seus serviços. Com a 
estabilização da inflação, essa 
metodologia não seria sufi-
ciente para manter os lucros 
das instituições financeiras.

Desde então, os serviços 
bancários tornaram-se cada 
vez mais onerosos. Contudo, 
há boas novas no horizonte 
dos clientes bancários: ins-
tituições como o Nubank, 
Banco Inter e mesmo ban-
cos tradicionais como o Itaú 
anunciaram que adotarão o 
PIX, sistema de pagamento 
instantâneo e gratuito, para 
as transferências de recursos. 
Os caros e limitados recursos 
utilizados até então - TED e 
DOC - estão fadados ao fim 
ou à isenção de tarifas. 

Isso porque essas modali-
dades apresentam limites de 
horários para sua utilização. 
Já o PIX está acessível sete 
dias por semana, 24 horas por 
dia. Além disso, outra vanta-
gem para os consumidores é 
a gratuidade para utilização 
dos meios de pagamentos das 
fintechs, incluindo cartões de 
crédito, emissão instantânea 
de boletos e afins. 

De um lado, bancos tra-
dicionais com tarifas tradi-
cionais; de outro, fintechs e 
serviços isentos de tarifas. 
Em meio a ambos, potenciais 
clientes que optam entre so-
lidez e inovação. Da maneira 
como a oferta de serviços 
tem se aperfeiçoado, as ins-
tituições financeiras devem 
ficar atentas ao “novo normal” 
dos consumidores: a busca 
por gratuidade, eficiência e 
segurança. Nada melhor para 
os clientes do que a concor-
rência! 

(*) - É Professora de Direito 
Empresarial e Mercado Financeiro da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

O governo disponibi-
lizou no último mês 
mais R$ 12 bilhões 

para o Pronampe, além 
dos R? 15,9 bilhões que já 
haviam sido direcionados 
para essa linha de crédito. 
Para as empresas não basta 
o incentivo financeiro. É o 
momento de repensar as 
práticas do negócio e inovar 
nos processos. 

Para comemorar o ‘Dia 
do Administrador’, nesta 
quarta-feira (9), e tendo 
em vista o cenário nada 
favorável para aqueles 
que ainda empreendem no 
Brasil, a coordenadora do 
curso de Administração da 
Anhanguera Vila Mariana, 
Flavia Werner, elencou as 
três principais lições que a 
pandemia pode ensinar aos 
pequenos e médio empre-
endedores e seus negócios. 

Esses pontos resumem 
algumas orientações e dicas, 
como sendo uma alternativa 
prática para quem quer ver 
sua empresa saindo mais 
forte depois dessa crise sem 
precedentes: 
 1) Fazer do limão uma 

limonada - Muitas 
mudanças impacta-
ram diretamente os 
negócios: a distância 
deixou de ser um pro-
blema, o Brasil viu as 

Não basta o incentivo financeiro. É o momento de repensar 
as práticas do negócio e inovar nos processos.
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Lições que a pandemia deixa para 
pequenos e médios empreendedores
Com as pessoas passando a maior parte do tempo em casa, além de outras medidas mais restritivas 
referentes ao isolamento social, muitas empresas de pequeno e médio porte foram obrigadas a encerrar 
suas atividades durante a pandemia

nhuma máquina tem 
a melhor ferramen-
ta para superar uma 
crise: criatividade. E 
convenhamos que o 
brasileiro tem muitas 
vantagens, quando a 
expertise que procura-
mos é a capacidade de 
inovar e enxergar uma 
saída. 

 3) Atração de novos 
clientes - É triste, 
mas é a realidade. 
Com a concorrência 
mais baixa devido aos 
inúmeros fechamentos 
e falências de empre-
sas, este é um óti-
mo momento para a 
prospecção de novos 
clientes, além de, claro, 
manter os que já são 
fiéis. É o momento 
para dar atenção aos 
detalhes, oferecer uma 
experiência de compra 
impecável do começo 
ao fim e tratar de perto 
essas pessoas que vão 
conhecer seu negócio. 
O atendimento de ex-
celência pode sim ser a 
principal solução para 
salvar uma empresa 
depois dessa crise. 

Fonte e mais informa-
ções, acesse: (www.anhan-
guera.com).

empresas de todos 
os setores adaptarem 
o modus operandi de 
produção e venda, e, 
por mais incrível que 
possa parecer, os fru-
tos só foram positivos. 
O e-commerce passou 
a ser obrigatório para o 
cliente e, em paralelo, 
a inovação passou a 
fazer parte dos proces-
sos de uma empresa. 

  Além disso, as relações 
de trabalho precisaram 
ser repensadas e os 
recursos otimizados. 
Mesmo em meio a 
tantas mudanças e 
adaptações que se 
fizeram necessárias, 
o administrador não 

deve enxergar esse 
novo cenário como um 
problema - mesmo que 
pareça desafiador, o 
momento precisa ser 
encarado como um 
mundo de oportunida-
des se abrindo. 

 2) Muita gente talen-
tosa desempregada 
- É hora de investir 
em conhecimento e 
não em infraestrutura. 
Pessoas são o bem mais 
precioso de qualquer 
organização e agora é a 
melhor hora para con-
tratar grandes talentos 
que estão dispostos 
a negociar, seguindo 
a regra clássica da 
oferta e demanda. Ne-

Empresas brasileiras ainda resistem 
em melhorar a segurança digital

Cerca de 40% das empresas brasileiras ainda não têm políticas 
de cibersegurança.

ca
pi

ta
ld

ig
ita

l.c
om

/re
pr

od
uç

ãoO crescimento da tec-
nologia na corrida pela 
adequação ao cenário da 
pandemia desperta um 
ponto de cuidado referen-
te à proteção do negócio: 
a segurança no ambiente 
digital. Um estudo da 
Trend Micro revelou que o 
Brasil é o quarto país com 
mais ameaças por e-mail 
detectadas no primeiro 
trimestre de 2020. Apesar 
disso, muitas empresas 
ainda não investiram em 
cibersegurança. 

“Atualmente menos de 
10% das demandas que te-
mos são de segurança, mas 
cresceu exponencialmente 
durante a pandemia. Isso 
se deve em grande parte 
por conta da necessidade 
de prover acesso remoto 
à todos colaboradores em 
pouquíssimo tempo. Por 
isso, nosso papel diário tem 
sido levar mais informações 
ao mercado à respeito de 
segurança multicloud”, 
afirma Diogo Santos, dire-
tor de tecnologia da Clara-
net CorpFlex. 

Os dados sobre procura 
por segurança dos clientes 
da Claranet CorpFlex ilus-
tram a pesquisa deste ano 
da Kaspersky que mostrou 
que cerca de 40% das em-
presas brasileiras ainda não 
têm políticas de cibersegu-
rança ou não informaram 
aos próprios colaborado-
res que elas existem. Tal 
comportamento é fruto 
da cultura organizacional 
da empresa e, às vezes, 
precisa ser quebrado para 
que se possa desenvolver 

o projeto de cibersegurança 
mais adequado. 

Diante da nova Lei Geral 
de Proteção de Dados, isso 
fica ainda mais preocupante, 
visto que o vazamento de 
dados pode trazer sanções às 
empresas. “Criamos um mo-
delo de implementação, que 
absorve a cultura organiza-
cional da empresa e cria um 
atendimento personalizado 
para a proteção digital de 
acordo com as necessidades 
que percebemos durante a 
imersão”, explica Adílio San-
tos, especialista em LGPD 
da Claranet CorpFlex. Com 
a pandemia, os funcionários 
ficaram ainda mais suscetí-
veis às ameaças de hackers, 
seja navegando por redes ou 
links desconhecidos em suas 
máquinas. 

“O processo de implemen-
tação da LGPD pode ser 
longo e depende de vários 
fatores internos: mapea-
mento de todos os dados, 
capacitação das equipes 
internas, comunicação com 
fornecedores e parceiros 

e maturidade de cada 
empresa”, explica Adílio, 
sinalizando que a regula-
mentação da LGPD deve 
ser antecipada e feita a 
quatro mãos, incluindo 
colaboradores das áreas 
jurídica, tecnológica e de 
compliance. 

Para viabilizar um mode-
lo de negócios que proíba a 
invasão dos dados, os par-
ceiros responsabilizam-se 
pela disponibilização de 
softwares de segurança 
desde a concepção da ar-
quitetura do negócio até a 
etapa final de pós-vendas, 
sempre contando com o 
atendimento que melhor 
se enquadre na relação 
íntima da empresa com o 
cliente. Outras vertentes 
que podem ser oferecidas 
são a implementação de 
um centro de segurança 
para correção de impac-
tos negativos e a gestão 
da vulnerabilidade do 
negócio. 

Fonte e mais informações: 
(https://corpflex.com.br).

Micro e pequenas empresas 
puxam alta de 

6,2% na busca por crédito


