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Tendências: entenda as 
mudanças ocasionadas 

pela pandemia
Nos últimos anos, 
foram necessárias 
muitas mudanças

Assim como dizem os 
grandes poetas, as 
mudanças vêm de 

dentro, principalmente na 
maneira de pensar, falar, 
agir e, até mesmo, consu-
mir. De fato, as incertezas 
influenciaram as tomadas 
de decisões, gerando uma 
transformação significa-
tiva na forma como nos 
relacionamos com nossos 
princípios e ideias, fazendo 
com que um novo perfil de 
relação entre consumidor 
e marca fosse criado. 

O consumo consciente 
vem ganhando espaço. 
Muito em função da neces-
sidade, se destaca uma mu-
dança de comportamento 
baseada na consciência 
financeira e comporta-
mental, além daquela que 
vem há um tempo sendo a 
prioridade de um consu-
mo correto: a consciência 
ambiental.

A tecnologia também se 
mostrou como um trunfo 
quando falamos em ten-
dências de consumo. A 
inovação tecnológica se 
tornou fundamental a par-
tir de uma impossibilidade 
de ir até o local e, por vezes, 
se aliou à praticidade de 
não precisar sair de casa 
para vivenciar uma expe-
riência aproximada a do 
presencial. Dessa forma, 
as marcas tiveram que 
correr com a digitalização, 
oferecendo não somente a 
possibilidade de compra, 
mas a união com um con-
sumo mais consciente.

Segundo uma pesquisa 
realizada pela ABComm 
(Associação Brasileira de 
Comércio Eletrônico), 
o e-commerce no Brasil 
cresceu 56,8% no fatura-
mento nos cinco primeiros 
meses de 2020, comparado 
com 2019 no mesmo perí-
odo. Além disso, 70% dos 
brasileiros aumentaram 
seus gastos com compras 

online durante a pande-
mia, segundo a pesquisa 
“O comportamento e a 
relação de consumo online 
do brasileiro durante a pan-
demia”, realizada em junho 
de 2021, pela consultoria 
MOB INC.

Essa nova mudança com-
portamental fica clara ao 
traçarmos o novo perfil 
do consumidor. O forte 
aumento das compras on-
line faz com que as marcas 
tenham que se expor muito 
mais, pois esse novo con-
sumidor exige não mais 
apenas a qualidade final 
do produto, mas também 
o compromisso da em-
presa com princípios mais 
sustentáveis, inclusivos e 
igualitários. 

Por outro lado, as em-
presas precisam se en-
quadrar nessa nova forma 
de consumo. Será preciso 
entender de fato quem é 
o consumidor e trazer as 
melhores soluções para 
que ele possa aplicar em 
sua vida. Assim como a ne-
cessidade de proporcionar 
experiências diferentes, 
pois cada indivíduo pos-
sui a necessidade de uma 
experiência personalizada, 
cabe ao mercado estar 
atento para atender a todo 
tipo de situação.

A expectativa é que o 
mercado absorva todo 
e qualquer tipo de faci-
litador. As barreiras de 
consumo devem ficar cada 
vez menores e as inovações 
tecnológicas e experiên-
cias digitais estão aí para 
revolucionar a maneira 
como consumimos. 

O Metaverso, por exem-
plo, chegou para instigar 
essa reflexão. Até onde 
vai essa mudança com-
portamental? Até onde 
irá essa nova maneira de 
se relacionar? Ainda não 
sabemos e isso é assunto 
para outra hora. 
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segurança cibernética, onde os líderes de TI se reúnem para conversar 
e discutir as mais recentes ameaças, soluções, inovações e melhores 
práticas em segurança digital. Será   totalmente virtual, começando 
com uma Sessão Geral no dia 27, das 14h às 17h. Os membros das 
equipes executivas da DigiCert vão explorar o presente e o futuro 
de nosso cenário de segurança digital e mostrar como a automação e 
outras inovações ajudarão a manter as organizações à frente do jogo 
de segurança. Informações e inscrições: (https://events1.social27.com/
DigiCertSummit2022/auth/register).

E - Empreendedores e Investidores  
Nos dias 4 e 5 de agosto, no Centro de Convenções de Florianópolis, 
acontece o Startup Summit 2022, com 7 palcos e 14 trilhas de conteúdo, 
que abordam assuntos estratégicos para empreendedores de startups e 
empresas de alto crescimento, como marketing e vendas, growth, hard-
ware, corporate, investimentos, M&A, cultura e talentos, tecnologia e 
produto, tendências, entre outros. O encontro é um dos principais eventos 
nacionais do calendário de empreendedores, investidores e gestores de 
grandes empresas e agentes da inovação no país. Mais informações e 
inscrições: (www.startupsummit.com.br).

F - Educadores e Alunos
Entre os dias 10 a 13 de maio, no Transamerica Expo Center, em 
São Paulo, acontece a Bett Brasil 2022, o maior evento de educa-
ção, tecnologia e inovação da América Latina. O evento terá uma 
extensa grade de conteúdo, acesso à grade com temas diversos de 
interesse dos participantes, com especialistas e educadores nacio-
nais e internacionais. Além do Congresso, haverá workshops, Fórum 
de Gestores, direcionado aos gestores educacionais de instituições 
públicas e privadas, e ainda a área de exposição com mais de 270 
marcas e startups de educação. O evento também visa inspirar, 
discutir o futuro do segmento e o papel da tecnologia e da inovação 
na formação de educadores e alunos. Mais informações em: (https://
brasil.bettshow.com/ ).

G - Incentivo às Pequenas Empresas
A FedEx Express, a maior empresa de transporte expresso do 
mundo, acaba de abrir inscrições para a 6ª edição do Programa 
FedEx para Micro e Pequenas Empresas, que visa a impulsionar a 
expansão de negócios de micro e pequenos empreendedores. Além 

A - Concurso de Redação
O Núcleo de Educação em Câncer do Hospital de Amor, em parceria 
com a Secretaria de Educação (Seduc-SP), deu início à 10ª edição de 
seu Concurso de Redação. O tema deste ano é: “Se ligue aos sinais e 
sintomas: o Câncer Infantojuvenil é uma possibilidade”. Podem partici-
par estudantes do 9º ano de escolas públicas e particulares. O concurso 
objetiva difundir o conhecimento, popularizar a ciência e estimular os 
jovens talentos na investigação científica para que no futuro possam 
gerar inovações que beneficiem toda a sociedade. As inscrições vão 
até 10 de junho. Mais informações: (http://iep.hospitaldeamor.com.br/
projetos/concurso-de-redacao/).

B - Mercado Internacional
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por meio do Exporta 
SP, está com inscrições abertas para a seleção de 150 startups, micro, 
pequenas e médias empresas, de todas as regiões do estado, interessa-
das em receber treinamento para acessar o mercado internacional. Os 
empresários têm até 17 de junho para fazer o cadastro pelo site (https://
www.investe.sp.gov.br/exporte/exportasp/). De cada cinco empresas 
que participam do programa, que é gratuito e realizado por meio de 
plataformas online, pelo menos uma começa a exportar antes mesmo do 
término da capacitação. E todas contam com suporte da InvestSP por dois 
anos após o encerramento do curso, que tem duração de quatro meses. 

C - Indústria Têxtil
A Febratex 2022, a maior feira das Américas para a indústria têxtil e uma das 
maiores  do mundo no segmento têxtil, já tem data marcada para retornar: 
de 23 a 26 de agosto, no Parque Vila Germânica, em Blumenau. É reconhe-
cida como a terceira maior feira mundial do setor têxtil e estrategicamente 
esperada pelo mercado para exibição de lançamentos da indústria e de 
confecção. O evento ocorre a cada dois anos e terá como foco as projeções 
de inovação e sustentabilidade têxtil, e para isso lança o Febratex Conecta, 
espaço exclusivo e diferenciado que visa promover o conhecimento e gerar 
networking para a indústria têxtil. Esta edição contará também com o 
Startup Corner, com o objetivo de promover soluções de inovação para a 
indústria da moda brasileira. Mais informações: (https://febratex.com.br/).

D - Segurança Cibernética
Nesta quarta (27) e quinta-feira (28), acontece a 8ª Cúpula Anual de 
Segurança da DigiCert, um dos mais importantes encontros do setor de 

de terem a chance de receber até R$ 175 mil, os três primeiros 
colocados também contarão com mentoria voltada à gestão e ne-
gócios, conduzidas pelo investidor Renato Mendes. O resultado do 
programa será divulgado no dia 4 de agosto. As inscrições vão até 
o dia 10 de julho e podem ser feitas gratuitamente no site (www.
fedex.com/br/programafedex).  

H - Desafio de Inovação 
Estão abertas as inscrições para a 3ª edição do Desafio de Inova-
ção da Google News Initiative, para projetos inovadores que aju-
dem organizações, veículos de notícias e jornalistas a criar novos 
modelos de negócios para promover um ecossistema jornalístico 
mais sustentável e diversificado na América Latina. As propostas 
selecionadas receberão até US$ 250 mil para o financiamento de 
70% dos produtos ou serviços propostos. Podem participar veículos 
digitais, tradicionais, rádios, freelancers, ONGs da América Latina, 
parceiros e outros. O prazo limite é 7 de junho. A ideia é trabalhar 
com empresas de notícias, levando a elas as melhores práticas e as 
ferramentas mais adequadas para o aprimoramento do jornalismo 
digital. Inscrições: (https://newsinitiative.withgoogle.com/innova-
tion-challenges/apply/latam/).

I - História e Embalagens
Passado e presente reunidos lado a lado, e com o olhar atento ao 
futuro. É com esse tom que a Klabin, maior produtora e exportadora 
de papéis para embalagens e embalagens de papel do Brasil, celebra 
seus 123 anos de história, completos em 2022, com uma campanha 
digital que traz a inovação como elemento de destaque da ação de 
aniversário. A artista Marina Amaral, colorista digital especializada 
em adicionar cores a fotografias em preto e branco, foi convidada 
para a curadoria de uma galeria de fotos especiais. O resultado do 
trabalho, que traz a sensação de dar vida ao passado, pode ser visto 
em uma página comemorativa, disponibilizada no site: (https://klabin.
com.br/123anos).

J - Mercado de Saúde
Entre os dias 17 e 20 de maio, no São Paulo Expo, acontece a 27º Feira 
Hospitalar 2022, evento que permite o encontro de todo mercado nacional 
e internacional da saúde, aproximando compradores e fornecedores, 
estabelecendo networking, novas parcerias, e que oportuniza a geração 
de novos negócios e/ou novos projetos. A conhecida Feira Internacio-
nal de produtos, equipamentos, serviços e tecnologia para hospitais, 
laboratórios, farmácias, clínicas e consultórios traz este ano inovações 
do setor. E não se trata apenas de modernidade, mas de envolver as 
pessoas, os valores humanizados. E é pensando nisso que as empresas 
hospitalares estão investindo no conforto, estrutura e mais segurança 
seja nas obras ou nas reformas das instituições, priorizando sempre o 
bem-estar e a confiança do paciente. Mais informações: (https://www.
hospitalar.com/pt/home.html).

A Assembleia Geral 
Ordinária (AGO), ou 
Reunião Anual, é uma 

determinação da Lei das 
Sociedades por Ações e do 
Código Civil e o prazo para 
que ocorra se encerra, para 
aquelas companhias cujo 
exercício social coincide 
com o calendário civil, no 
final deste mês. Sociedades 
de todos os portes devem 
realizar a AGO, sendo que, 
nas corporações de capital 
aberto, as regras para a reali-
zação são mais estritas, com 
exigências para a publicida-
de dos balanços e das atas.

“O objetivo da AGO é 
fazer com que os sócios 
que não participam dire-
tamente da administração 
tenham a oportunidade de 
conhecer os números da 
companhia, fazer questio-
namentos, tomar decisões 
quanto à apuração dos 
lucros e prejuízos e, se 
for o caso, confirmar ou 
substituir a administração 
da sociedade”, explica Ana 
Toledo, advogada e sócia 

A Assembleia Geral Ordinária (AGO), ou Reunião Anual, é uma 
determinação da Lei das Sociedades por Ações e do Código Civil. 

Os temores de um confinamento obrigatório por conta 
da Covid-19 em Pequim fez com que milhares de chineses 
fizessem longas filas para realizar os testes para detectar 
a doença ontem (25) - mas também em supermercados 
e centros comerciais. As autoridades estão focando no 
distrito de Chaoyang, onde há o maior surto e onde foram 
instaladas tendas para centros de saúde temporárias. 

O local abriga quatro milhões de moradores, mas nos 
dias úteis, esse número pode triplicar, já que é sede de 
várias multinacionais e embaixadas. Todos os cidadãos 
precisarão passar pelos testes em massa até amanhã 
(27). Mas, os moradores temem que se repita a situação 
de Xangai, Xian e outras grandes províncias chinesas: 
primeiro algumas áreas são colocadas em lockdown e 
depois a cidade inteira por conta da política de tolerância 
zero do governo chinês.

Por isso, como houve diversos relatos de falta de co-
mida enviada pelo governo, os chineses estão estocando 
alimentos em casa. Até o momento, além da obrigatorie-
dade do teste em massa em Chaoyang, o governo nacio-
nal determinou um controle mais severo para todos os 
viajantes internacionais, que precisam fazer um exame 
com resultado negativo em, no máximo, 48 horas antes 
do desembarque.

A China está vivendo o pior momento da pandemia desde 

Pequim enfrenta medo de ter 
um lockdown na cidade.

Fim de prazo: empresas devem 
realizar AGO até o dia 30

Anualmente, assim como pagamento de tributos, prestações e declarações, todas as sociedades 
devem realizar uma reunião entre sócios para que recebam a apresentação dos resultados da empresa, 
definam o destino dessa apuração e, se for o caso, elejam ou reelejam os administradores

o prazo legal ou aquele do 
contrato/estatuto social. 
Estas devem conter, com cla-
reza, a data, horário e local 
da reunião, quais os temas 
serão discutidos, além de 
indicar ao sócio, com antece-
dência, onde e quando obter 
os materiais e documentos 
que serão analisados”, diz a 
advogada.

Dentre as consequências 
da não realização da AGO, 
ou Reunião Anual, aponta-
se a não formalização da 
aprovação das contas sociais 
dos exercícios anteriores o 
que, a depender do porte da 
empresa, pode acarretar difi-
culdades para obter linhas de 
crédito. A concordância das 
contas nos moldes previstos 
na lei e no contrato social 
deixa a administração mais 
segura quanto à correição da 
atuação, além de proporcio-
nar mais transparência nas 
relações entre os sócios e a 
administração e com a pró-
pria sociedade e terceiros. 
Fonte: (www.dossotoledo.
com.br).

do escritório Dosso Toledo 
Advogados.

Oficial e obrigatória, a AGO 
deve acontecer durante os 
quatro meses seguintes após 
o término do exercício social 
de uma empresa, de maneira 
presencial, virtual ou semi-
presencial. A lei determina 
os ritos, prazos, formalida-
des e demais procedimentos 
que devem ser observados, 
para que as reuniões ocor-
ram de forma válida e que 
as decisões sejam eficazes 
perante a sociedade, os só-
cios e terceiros. 

Ana Toledo ressalta que o 
advogado especializado em 
direito empresarial, além de 
conhecer a legislação apli-
cável às assembleias, pode 
avaliar se e como, pelo tipo 
de companhia e em confor-
midade com o contrato ou 
estatuto social, as reuniões 
devem ocorrer, observando 
todos os ritos e prazos legais 
aplicáveis, o que oferece 
segurança à sociedade.

“É importante, por exem-
plo, realizar a convocação 
para as reuniões ou assem-
bleias ordinárias observando 

China faz testes em massa em 
Pequim e eleva temor de lockdown

o fim de 2019, em uma onda pior do que a registrada no país 
no início da crise sanitária mundial. Só no domingo (24), 
Xangai - que continua a viver em confinamento - registrou 
51 mortes, em um dos piores relatórios em mais de dois 
anos, e mais de dois mil casos. Já Pequim contabilizou 22 
infecções em 24 horas. A situação em Pequim derrubou 
as bolsas de valores em todo o mundo por conta do medo 
que a cadeia mundial de fornecimento de alimentos e 
mercadorias sofra mais uma vez com problemas de abas-
tecimento (ANSA).

EP
A


