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Prezados leitores,
Chegamos ao final do primeiro 

semestre. Com grandes desafios e in-
certezas, caminhamos, nesses últimos 
meses, com mudanças de planos para 
construir o novo. Apesar das notícias 
negativas, esse pode ser um momen-
to para aprendizado, inovação e des-
cobrimento de novos meios para nos 
tornarmos mais fortes. A Casa do Con-
tabilista tem se adaptado a essa nova 
realidade e buscado, como em todos 
os momentos, apoiar os seus asso-
ciados, prestando informações e fo-
mentando iniciativas que garantem as 
melhores alternativas aos escritórios 
contábeis.

Estamos em constante contato 
com os profissionais do segmento, 
com a criação de grupos de whatsa-
pp e reuniões virtuais, que tem como 
objetivo, fortalecer as relações, pro-
mover a troca de informações, em 
tempos onde tantas mudanças acon-
tecem. Formas de nos sentirmos mais 
próximos até que possamos retomar 
o contato físico. 

Uma das novidades é o projeto 
Além do Horizonte, que conta com 
uma série de lives, com temas que 
visam o apoio a empresários contá-
beis e de todas as áreas, na retomada 
das atividades pós pandemia. Com a 
participação de profissionais referên-
cia em suas respectivas áreas, serão 
abordados temas de relevância que 
contribuirão para o fortalecimento e 
garantia de direitos aos empresários. 
O projeto conta com o apoio da AES-
CON, SICORP e SESCON Ribeirão Pre-
to e terá as suas datas divulgadas em 
breve, nos canais de comunicação da 

Casa do Contabilista: Facebook, Insta-
gram, Linkedin e Site. Fique atento e 
faça parte desse movimento!

Uma das fortes atuações da Casa 
do Contabilista, nesse momento de 
sensibilidade, têm sido no campo 
social. Fizemos o repasse de 200 co-
bertores à Campanha do Agasalho de 
Ribeirão Preto, em parceria com o Si-
covarp e CDL. Os itens serão doados 
para entidades assistenciais e famílias 
em situação de vulnerabilidade social, 
cadastradas junto ao órgão. 

Uma nova ação, em parceria com 
o Sicredi está ativa e precisando tam-
bém do seu apoio. As instituições lo-
cais que acolhem idosos, vivem um 
grande desafio nesse momento de 
pandemia. Entidades que assistem 
pessoas da terceira idade, como o 
Lar Padre Euclides, necessita com 
urgência, de itens como aventais, pró 
pé e luvas de procedimento, além da 
necessidade de contratação emer-
gencial, com objetivo de manter a se-
gurança dos assistidos, já que alguns 
funcionários apresentaram sintomas 
da Covid-19. Em matéria, nessa edi-
ção, destacamos as formas para con-
tribuições. Acreditamos que nesse 
momento é fundamental a união co-
letiva para apoiar quem mais precisa.

Esperamos que em breve possa-
mos retornar as nossas atividades. 
Com mais conhecimento, mais fortale-
cidos e solidários uns com ou outros. 
Enquanto isso, estaremos apoiando e 
buscando iniciativas que valorizem o 
papel do contador em nossa socieda-
de, durante e pós crise. 

Uma ótima leitura.

Ana Lúcia Corsino Picão
Presidente AESCON RP    
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Capa

Com as graves consequências 
da pandemia de coronavírus (CO-
VID-19), a relação empresa – em-
pregado pode ser afetada direta-
mente.

Cabe às empresas se atentarem 
para as práticas que poderão ser 
adotadas no sentido de evitar a dis-
pensa de seus colaboradores.

As Medidas Provisórias 927 e 
936, editadas, respectivamente, em 
22 de março e 01 de abril de 2020, 
trouxe algumas soluções para as 
empresas adotarem e não efetua-
rem a dispensa de seus emprega-
dos.

Em fevereiro, a Lei nº 
13.979/2020 foi aprovada no Brasil 
regulamentando o isolamento e a 
quarentena.

Medidas de importância inter-
nacional para o enfrentamento de 
emergência em relação à saúde pú-
blica que corre risco de sobrecarga 
por conta do coronavírus.

Quais medidas podem ser toma-
das pelas empresas?

As Medidas Provisórias nºs 927 
e 936 chegaram com o intuito de 
agir nas relações empresa – empre-
gado que puderem ter sofrido alte-
rações por conta do Covid-19.

Acompanhe abaixo:
1. Possibilidade de acordo in-

dividual escrito desde que respei-
tados os direitos garantidos pela 
Constituição Federal:

Nesse aspecto, é preciso ter mui-
to cuidado para que não haja anula-
ção de direitos e garantias já incor-
porados aos contratos de trabalho.

2. Home office/Teletrabalho/
trabalho remoto/outros trabalhos a 
distância:

Em caso de trabalho remoto não 
há necessidade de alteração no con-
trato de trabalho. O que é solicitado 

do empregador é que ele:
Notifique os funcionários com 

antecedência de 48 horas;
Forneça a infraestrutura neces-

sária para a prática das atividades, 
com o estabelecimento de contrato 
escrito firmado previamente ou no 
prazo de 30 dias;

Caso o empregado não possua 
os equipamentos que precisa para 
cumprir sua função, a empresa po-
derá fornecê-los em regime de co-
modato, bem como reembolsar as 
despesas que ele dispender com a 
infraestrutura;

Embora a MP preveja que os em-
pregados sujeitos ao teletrabalho 
não estão sujeitos a controle de jor-
nada, eis que difícil o controle e fis-
calização, as empresas que optem 
por fazer o controle por qualquer 
meio idôneo, deve respeitar a jor-
nada contratual, sob pena de paga-
mento de horas extras.

 Fica permitida a adoção do regi-
me de teletrabalho para estagiários 
e aprendizes.

 
3. Férias Individuais:
O empregador pode conceder 

férias ao empregado mesmo que o 
período aquisitivo não esteja com-
pleto.

O que é necessário é que o em-
pregado esteja em concordância 
com tal medida e seja notificado 
via meio escrito ou eletrônico com 
antecedência de 48 horas, devendo 
ser observado pelo período mínimo 
de 5 dias corridos.

Em relação ao pagamento, esse 
deverá ser efetuado até o 5º dia útil 
do mês seguinte no qual foram con-
cedidas as férias.

Ou seja, se as férias forem em 
abril, o funcionário poderá receber 
a remuneração até o 5º dia útil de 

maio.
O empregador poderá efetuar 

o pagamento do adicional de 1/3 
após a concessão das férias até a 
data em que é pago o 13º salário.

Outra possibilidade é a de con-
versão de 1/3 das férias em abono 
pecuniário, dependente da concor-
dância do empregador.

4. Férias Coletivas:
A empresa poderá conceder fé-

rias coletivas desde que notifique 
seus empregados dentro de 48 ho-
ras, e neste caso não há período 
mínimo ou período máximo para a 
concessão.

Ainda sobre as férias coletivas, 
não será necessário comunicar o 
órgão do Ministério do Trabalho, 
tampouco o Sindicato, bastando a 
comunicação entre empregador e 
empregados.

5. Banco de horas:
O objetivo do banco de horas é 

que as horas a mais feitas em um dia 
sejam compensadas pela respectiva 
diminuição em outro dia.

Nesse momento, ele será mui-
to utilizado pelas empresas, sendo 
umas das alternativas viáveis, na 
medida que as empresas estão fe-
chadas e o empregado está em casa.

Dessa forma, as horas que es-
tão sendo acumuladas para que no 
futuro as mesmas sejam compen-
sadas sem qualquer remuneração 
para tanto.

A MP prevê a possibilidade de 
adoção do banco de horas por acor-
do individual ou coletivo pelo prazo 
de até 18 meses, com a compen-
sação após o encerramento do es-
tado de calamidade, ou seja, após 
31/12/2020.

Para a compensação, foi autori-
zado um aumento de até 02 horas 
diárias na jornada de trabalho des-

Quais as ações que a empresa pode 
adotar em tempos de coronavírus
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de que respeitadas as 10 horas diá-
rias previstas na CF/88.

6. Aproveitamento e a antecipa-
ção de feriados:

Por determinação exclusiva do 
empregador, é possível que ocorra 
a antecipação de feriados não reli-
giosos federais, estaduais, distritais 
e municipais.

O mesmo formato citado ante-
riormente deve ser adotado. É ne-
cessário informar os funcionários 
com 48 horas de antecedência, por 
escrito ou meios eletrônicos e com 
a indicação de quais feriados serão 
aproveitados.

Já para os feriados religiosos, 
também existe a possibilidade de 
antecipação da folga, desde que 
haja acordo individual escrito com 
o empregado.

7. Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço – FGTS

Referente ao recolhimento do 
FGTS dos meses de março, abril e 
maio de 2020, esses poderão ter o 
pagamento suspenso ou parcelado 
em até 6 vezes, com vencimento no 
sétimo dia de cada mês, a partir de 
julho de 2020.

No entanto, é preciso observar 
que, para usufruir desta possibi-
lidade a empresa fica obrigado a 
declarar as informações até 20 de 
junho de 2020.

Caso ocorra a rescisão do contra-
to de trabalho e o empregador tiver 
optado pelo parcelamento de até 6 
vezes, as parcelas serão antecipa-
das.

8. Possibilidade de Suspensão 
do Contrato de Trabalho pelo prazo 
de 60 (sessenta) dias.

A suspensão do contrato será 
feita mediante acordo individual 
escrito entre empregador e empre-
gado, que será encaminhado ao em-
pregado com antecedência de, no 
mínimo, dois dias corridos.

O e empregado fará jus a todos 
os benefícios concedidos pelo em-
pregador aos seus empregados e 
ficará autorizado a recolher para o 
Regime Geral de Previdência Social 
na qualidade de segurado facultati-
vo.

Importante observar que, se du-

rante o período de suspensão tem-
porária do contrato de trabalho, o 
empregado mantiver as atividades 
de trabalho, ainda que parcialmen-
te, por meio de teletrabalho, traba-
lho remoto ou trabalho à distância, 
ficará descaracterizada a suspensão 
temporária do contrato de trabalho, 
e o empregador estará sujeito ao 
pagamento imediato da remunera-
ção e dos encargos sociais referen-
tes a todo o período e às penalida-
des previstas na legislação e nas 
convenções ou acordos coletivos.

Na hipótese de suspensão do 
contrato de trabalho, caso a empre-
sa tenha auferido renda inferior a 
R$4.800.000,00, no ano de 2019, o 
empregado receberá 100% do be-
nefício diretamente do governo fe-
deral, o qual será pago com base no 
valor da parcela do seguro desem-
prego.

Caso a empresa tenha faturado 
acima de R$ 4.800.000,00, ela deve-
rá pagar ao empregado uma ajuda 
compensatória mensal equivalente 
a 30% do salário do empregado e 
70% será arcado pelo governo fe-
deral, também com base no valor da 
parcela do seguro desemprego.

A ajuda compensatória mensal 
terá natureza indenizatória e não 
sofrerá encargos de qualquer natu-
reza.

Esta ajuda compensatória tam-
bém poderá ser paga por mera 
liberalidade da empresa, fora da 
situação mencionada no parágra-
fo acima, a fim de complementar o 
salário do empregado.

 A empresa terá o prazo de 10 
(dez) contados da celebração do 
acordo com o empregado ou com o 
sindicato, para informar ao Ministé-
rio da Economia os termos do acor-
do, para viabilizar o recebimento 
pelo empregado da parte que cabe 
ao governo federal.

9. A Redução Proporcional de 
Jornada de Trabalho e de Salário

O empregador poderá acordar 
a redução proporcional da jornada 
de trabalho e de salário de seus em-
pregados, por até noventa dias, me-
diante acordo individual, que será 
encaminhado ao empregado com 

antecedência de, no mínimo, dois 
dias corridos, nos seguintes percen-
tuais: a) vinte e cinco por cento;

b) cinquenta por cento; ou c) se-
tenta por cento.

A empresa arcará com o paga-
mento do salário do empregado na 
proporção do percentual pactuado 
e o governo federal efetuará o paga-
mento do complemento, mas tendo 
como base de cálculo o valor da par-
cela do seguro desemprego.

10. Disposições Especiais
O benefício emergencial não 

será pago caso o empregado esteja 
ocupando cargo ou emprego pú-
blico, cargo em comissão de livre 
nomeação e exoneração ou titular 
de mandato eletivo; ou em gozo de 
benefício de prestação continua-
da do Regime Geral de Previdência 
Social ou dos Regimes Próprios de 
Previdência Social, do seguro-de-
semprego e da bolsa de qualificação 
profissional.

Os acordos para suspensão do 
contrato de trabalho e/ou redução 
de jornada e salário poderão ser fei-
tos sem a participação do sindicato 
de classe apenas nos casos em que o 
empregado receba salário igual ou 
inferior a R$ 3.135,00, ou seja por-
tador de diploma de nível superior 
e que perceba salário mensal igual 
ou superior a duas vezes o limite 
máximo dos benefícios do Regi-
me Geral de Previdência Social (R$ 
12.202,12).

Os empregados que tiverem seus 
contratos suspensos ou com redu-
ção de jornada e salário gozarão 
de estabilidade no emprego pelo 
mesmo tempo em que pactuados a 
suspensão e a redução, devendo ser 
indenizados em caso de dispensa 
imotivada nesse período.

Estas, em resumo, as principais 
medidas que poderão ser adotadas 
pelas empresas.

Sugerimos aos empregadores 
que tenham cuidado nas alterações 
contratuais, consultando seu corpo 
jurídico, a fim de evitar passivos 
trabalhistas.

Mauricelia Ferreira Hernandez
Hernandez e Ferreira Advocacia
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PRONAMPE VIABILIZA LINHAS DE CRÉDITO PARA 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PARTIDOS POLÍTICOS 
DEVEM SER ENTREGUES ATÉ 30 DE JUNHO

Textos: assessoria de Imprensa CRC

Gestores de empresas de micro 
e pequeno porte podem obter junto 
a instituições financeiras linhas es-
peciais de crédito para auxiliar seus 
negócios a enfrentar a crise ocasio-
nada pela pandemia da Covid-19.

O Programa Nacional de Apoio às 
Microempresas e Empresas de Pe-
queno Porte (Pronampe) foi criado 
pela Lei n.º 13.999, de 18 de maio de 
2020, e prevê condições especiais de 
crédito para negócios enquadrados 
nestas categorias com receita bruta 
auferida em 2019 de até 4,8 milhões 
de reais.

Para orientar os gestores e via-
bilizar a análise de créditos do Pro-
nampe junto às instituições bancá-

Encerra-se em 30 de junho o pra-
zo para que os diretórios nacionais, 
estaduais e municipais dos partidos 
políticos entreguem à Justiça Eleito-
ral as prestações de contas relativas 
ao exercício de 2019. As informações 
devem ser prestadas pelo Sistema de 
Prestação de Contas Anual (SPCA) 
e pelo Processo Judicial Eletrônico 
(PJe).

O prazo de entrega das Prestações 
de Contas Eleitorais foi estabelecido 
pela Lei n.º 13.877, de 27 de setembro 
de 2019, que altera a Lei n.º 9.096, de 
19 de setembro de 1995, que dispõe 
sobre as regras para o funcionamento 
dos partidos políticos.

A coordenadora do Grupo de Tra-

rias conveniadas, a Receita Federal 
do Brasil (RFB) irá enviar comuni-
cados às Microempresas (ME) e Em-
presas de Pequeno Porte (EPP) com 
informações sobre a receita bruta, 
com base nas declarações ao Fisco.

As ME e EPP optantes pelo Sim-
ples Nacional receberão o comunica-
do, via Domicílio Tributário Eletrô-
nico do Simples Nacional (DTE-SN). 
Para as empresas não enquadradas 
no Simples Nacional, o envio do co-
municado vai para o endereço de 
caixa postal localizada no e-CAC.

Os critérios para envio dos co-
municados pela Receita constam na 
Portaria RFB n.º 978, de 8 de junho 
de 2020. Para receber o comunica-

balho do CRCSP para Prestação de 
Contas Eleitorais, conselheira Vera 
Lúcia Vada, destaca que os diretórios 
que não entregarem a declaração no 
prazo ou entregarem em desacordo 
com as normas estarão sujeitos à sus-
pensão do direito ao fundo partidá-
rio, devolução de valores apontados 
como irregulares e multa.

Vera destaca ainda que, desde 
2014, as prestações de contas eleito-
rais devem obrigatoriamente trazer a 
assinatura de um profissional da con-
tabilidade. “Este era um pleito antigo 
do Sistema CFC/CRCs e das Entida-
des Contábeis. O profissional contábil 
confere credibilidade às prestações 
de contas, pois tem o conhecimento 

do, as ME e EPPs devem ter data de 
abertura de até 31 de dezembro de 
2019.

O Conselho Federal de Contabili-
dade (CFC) desenvolveu um ebook 
para orientar os profissionais da 
contabilidade e gestores sobre o 
Pronampe.

A publicação esclarece informa-
ções sobre limites, taxa de juros e 
prazos de pagamento, condições 
para solicitar a linha especial de cré-
dito, regras de aplicação dos recur-
sos e demais informações sobre o 
programa.

O ebook está disponível gratuita-
mente no portal do CFC – www.cfc.
org.br

técnico necessário para a correta ela-
boração do documento”, declarou a 
coordenadora do Grupo de Trabalho 
do CRCSP.

O Grupo de Trabalho para Presta-
ção de Contas Eleitorais foi instituído 
pela Portaria CRCSP n.º 34/2020 para 
promover entre os profissionais da 
contabilidade a legislação e demais 
informações relacionadas à Contabili-
dade Eleitoral.

Além de Vera, integram o Grupo 
de Trabalho para Prestação de Contas 
Eleitorais os conselheiros Breno Aci-
mar Pacheco Corrêa, Caio Martins dos 
Santos, Jairo Balderrama Pinto, Mar-
celo Viaro Berloffa e o colaborador 
Alexandre Di Pietra.
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Novas Datas: Pagamento do Pis, Co�ins e INSS 
patronal tem novos prazos

Com prazos de pagamentos previstos para o mês de junho, a contribuição 
previdenciária patronal, Pis/Pasep e Co�ins, tiveram o prazo estendido para 

novembro de 2020, sem a incidência de multa ou juros de mora

A prorrogação está prevista 
na Portaria ME nº 245, de 16 de 
junho de 2020, publicada no Diá-
rio Oficial da União desta quarta-
-feira (17/6). Segundo o Ministé-
rio da Economia, a ampliação do 
prazo busca dar mais fôlego às 
empresas com problemas de ca-
pital de giro por causa dos efeitos 
econômicos da pandemia de co-
ronavírus.

Essa não é a primeira vez que 
os prazos para pagamento dessas 
mesmas contribuições são pror-
rogados. Os de abril e maio de 

Tributos

2020 foram adiados para os me-
ses de agosto e outubro de 2020, 
respectivamente.

Confira na tabela as novas da-

tas para pagamento do PIS, Cofins 
e contribuição previdenciária pa-
tronal devida por empresas e em-
pregadores domésticos.

* Com informações de Diário do Comércio
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Notícias da Casa

As instituições que acolhem 
idosos vivem, nesse momento, 
um grande desafio. Devido a situ-
ação de pandemia, as entidades 
filantrópicas Lar Padre Euclides, 
Lar dos Velhos e Lar Vovô Albano 
estão precisando da nossa ajuda! 
O uso de aventais, pró pé, e luvas 
de procedimento tem sido gran-
de e há também a necessidade 
de contratação emergencial, com 
objetivo de manter a segurança 
dos assistidos, já que alguns fun-
cionários apresentaram sinto-
mas da Covid-19. 

A Casa do Contabilista, em 
parceria com o Sicredi, realizam 
uma ação para arrecadar itens de 
primeira necessidade. Junte-se a 
nós nesse movimento solidário. 
Vamos cuidar de quem mais pre-
cisa nesse momento. “É impor-
tante que essas instituições rece-
bam o nosso apoio e passem por 
esse momento de forma segura e 
menos dolorosa. São entidades 
que realizam um trabalho im-
portante e que permitem alento 
aos idosos que merecem o nosso 

A Casa do Contabilista, por 
meio de suas entidades (AES-
CON, SICORP e SESCON), sen-
sibilizada com a retomada das 
atividades comerciais e finan-
ceiras das empresas no período 
pós pandemia, desenvolveu o 
projeto Além do Horizonte, para 
assegurar e apoiar as empresas 
e entidades na retomadas de 

Casa do Contabilista e Sicredi realizam ação de 
apoio à entidades assistenciais de Ribeirão Preto

Projeto Além do Horizonte apoia empresas na 
retomada das atividades pós pandemia

respeito e solidariedade”, desta-
ca a presidente da AESCON, Ana 
Lúcia Corsino Picão. 

Faça a sua doação:
Opção 01 - Banco Sicredi 

(748) Ag.: 0737 C/C 17473-0 
AESCON - Associação das Em-
presas de Serviços contábeis de 
Ribeirão Preto e Região CNPJ.: 
56.892.557/0001-39 

Opção 02 – Postos Drive Thru 
do Sicredi

seus trabalhos. A iniciativa visa 
a transmissão de lives que abor-
dam temas ligados ao cenário do 
mercado atual, como a saúde da 
empresa e do empresário; como 
será tratada a retomada e orga-
nização de seus empregados; a 
rotina de trabalhos na empresa; 
entre outros.

A série de lives acontecerá no 

mês de julho e contará com no-
mes de profissionais referência 
em seus respectivos segmentos. 
Após a finalização de detalhes 
e parcerias no projeto, as datas 
serão divulgadas nos canais da 
Casa do Contabilista: instagram, 
facebook, Linkedin e Site. Fique 
de olho e não perca essa opor-
tunidade.  

A Casa do Contabilista, por 
meio de doações recebidas de 
seus associados, repassou no 
dia 18 de junho, para o Fun-
do Municipal do Idoso, EPIS 
que serão repassadas para 
instituições de Ribeirão Preto. 
Essa foi uma primeira doação 
e contou com: 170 máscaras 
N95, 150 máscaras de TNT e 
60 máscaras de tecido. Partici-
pe também e nos ajude a cui-
dar de quem mais precisa nes-
se momento. Qualquer dúvida, 
entre em contato pelo (16) 
3625-7159.
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Notícias da Casa

Cumprindo o seu papel social, 
a Casa do Contabilista, represen-
tada pela presidente da AESCON, 
Ana Corsino Picão e pelo diretor, 
José Augusto Picão, em parceria 
com o Sincovarp e CDL, repas-
saram ao Fundo Social do Muni-
cípio, 200 cobertores que serão 
doados a entidades assistenciais 
e famílias em situação de vulne-
rabilidade social, cadastradas 
junto ao órgão. A solenidade que 
aconteceu no dia 22 de junho, 
contou com a presença do pre-
feito, Antônio Duarte Nogueira, 
que agradeceu o empenho das 
entidades, que participam da 
ação anualmente. 

A temporada de destinações 
por parte do ICMS (Imposto so-
bre Circulação de Mercadoria e 
Serviços) de empresas de lucro 
presumido e real, foi aberta pelo 
Governo do Estado de São Paulo, 
conforme publicação das resolu-
ções SFP 47 e 48.   Ao todo, serão 
disponibilizados pelo governo 
um total de R$ 100 milhões para 
a cultura (ProAc) e R$ 60 mi-
lhões para o esporte (PIE).  

A Terra Incentivos Fiscais, em 
parceria com a Casa do Contabi-
lista, estão dispostos a orientar 
as empresas contribuintes de 
ICMS quanto a destinação aos 
projetos esportivos e culturais 
de Ribeirão e região.   As empre-
sas interessadas em participar, 
devem estar cadastradas no site 
da Secretaria da Fazenda. O pro-

Casa do Contabilista participa da Campanha do 
Agasalho e doa cobertores ao Fundo Social 

Projetos esportivos e culturais podem ser 
bene�iciados com a destinação do 

Imposto de Renda
cesso é 100% online e pode ser 
realizado no site do Governo. 
Mais informações sobre o assun-
to podem ser obtidas por meio 

do site da Terra Incentivos Fis-
cais: www.terraincentivos.com.
br.   Entre em contato e saiba 
mais detalhes: (16) 3514 2371.
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Artigo 
Como o digital pode ajudar o meu negócio neste 

período de retomada.
Olha que já nem faz tanto tempo 

assim e tudo ia muito bem, obriga-
do. Eu fazia uma boa comunicação 
com meus clientes, eles apareciam 
na porta do meu estabelecimento, 
eu distribuía cartões, havia indica-
ções boca-a-boca e tudo isso já era 
suficiente. Daí vem uma pandemia, 
o isolamento e a gente olha pra to-
das nossas certezas e pensa: “olha aí 
o mundo aí mudando bem na minha 
vez”. Mas superar desafios e aprovei-
tar as oportunidades que surgem são 
o melhor caminho para quem ficou 
sem nenhum. É preciso se transfor-
mar, fazer as coisas que já fazíamos 
antes de maneiras diferentes. E neste 
momento de retomada, é melhor es-
colher o risco de inovar processos, do 
que ficar parado. 

Penso que aqui vale uma reflexão 
para todos nós. Clientes, consumi-
dores, profissionais liberais, conta-
bilistas, micro e médio empresários, 
todos vamos passar por essa meta-
morfose na maneira como consumi-
mos e comunicamos. Para isso, sepa-
rei aqui alguns tópicos para manter 
no radar hoje e que vai nos levar me-
lhores para esse futuro bem próximo.

Home Office – Nem todos tinham a 
dimensão de que para alguns setores 
e negócios, trabalhar em casa seria 
possível. E aquela reunião, que mui-
tas vezes poderia ser um e-mail (ri-
sos), pode ser também uma reunião 
online. Mais rápida, objetiva e sem 
levar aquele tempo de deslocamen-
to presencial para todos. É claro que 
para isso é preciso manter algumas 
convenções: tomar banho, vestir-se 
para o trabalho, organizar uma certa 
rotina, fazer com que todos da família 
entendam que mesmo em casa você 
está trabalhando, entre outros pon-
tos importantes. Este formato que es-
tamos experimentando hoje pode se 
tornar um recurso híbrido no futuro.

Atendimento digital – Há tempos 
em várias consultorias, aulas e arti-
gos, ressalto a importância dos pe-
quenos e médios negócios criarem 
canais online de atendimento, imple-
mentar, por exemplo, o ‘WhatsAPP 

Bussiness’, alguns boots e ferramen-
tas de satisfação e CRM do cliente. O 
fato é que nem sempre o pequeno em-
presário tem tempo e dinheiro para 
pensar em inovação. E isso é total-
mente compreensível. Outros tantos 
preferem investir uma bala para ino-
var e depois deixar tudo como está. É 
tempo de investir em processos que 
vão colocar o seu negócio dentro da 
casa do cliente, precisamente dentro 
do smartphone, que está na mão dele 
o tempo todo. Já vejo muitas empre-
sas por aqui fazendo isso de forma 
simples, mas bem eficiente. Quem 
investir agora vai colher estes frutos 
logo mais.

Delivery, compras e contratos on-
line – Essa onda de adquirir e fechar 
negócios online, principalmente itens 
de primeira necessidade, já vinha 
crescendo e ganhou um ‘boom’ ago-
ra com a pandemia. Na capital de São 
Paulo, o volume de compras de remé-
dios por aplicativos e e-commerce, 
por exemplo, cresceu bastante nos 
últimos anos e agora ainda mais. No 
interior, a compra no segmento de 
alimentação e bebidas também teve 
um crescimento significativo nos úl-
timos meses, seguido de itens de bem 
estar (cadeiras confortáveis, mesas, 
roupas) e até eletrônicos, tudo isso 
chegando na mão do cliente no con-
forto de sua casa. Até academias de-
ram um jeito de alugar equipamentos 
e deixar na casa de clientes. Empatia! 
Com certeza essa procura vai dimi-
nuir nos próximos meses, mas o mais 
importante agora não é vender, mas 
manter uma boa relação com o con-
sumidor. Deixar claro que seu negó-
cio continua ativo, dentro das limita-
ções, mas até você, que é profissional 
liberal pode usar esse delivery de co-
nhecimento, este ponto de informa-
ção, de solucionar dúvidas, de escla-
recimento, onde o consumidor tem 
segurança e confiança. Lembrem-se 
daquela máxima: “quem não é visto 
não é lembrado”. Isso já dá o gancho 
para o próximo tópico.

Invista em comunicação e marke-
ting – Neste momento, em que é pre-

ciso cortar e enxugar despesas, sem-
pre vem aquela dúvida. Suspendo ou 
não o investimento em comunicação? 
Referendando o tópico acima, a pre-
sença neste momento é fundamental 
para que seu negócio não seja esque-
cido. As pessoas buscam informação, 
e informação de qualidade. Descubra 
como seu negócio pode ajudar. E leve 
isto para os meios de comunicação. 
Use os meios de massa para trazer 
o público para o seu canal online e 
vice-versa. Segundo dados levanta-
dos pelo Kantar Ibope Media, 11 das 
20 maiores audiências da TV nos úl-
timos cinco anos acontece agora du-
rante a pandemia. As pessoas buscam 
filmes, jornalismo, atrações infantis, 
entretenimento como um todo. Esteja 
presente de alguma forma.

Compartilhe conhecimento – As 
‘lives’ (transmissões ao vivo onli-
ne) aumentaram consideravelmen-
te neste período, principalmente no 
Instagram. Todos os assuntos são 
bem-vindos. De música, política e 
economia, até aquela dica bacana de 
como controlar as finanças, ficar em 
dia com o leão, valem a conversa. O 
que o seu negócio pode contribuir? 
O que vocês sabem fazer e podem 
dividir com o mundo? Posts informa-
tivos, receitas, dicas, vídeos, podcast, 
entrevista, conteúdo importante que 
vai trazer autoridade para seu esta-
belecimento. 

O fato é que as oportunidades es-
tão aí, e ainda que em home office, 
ou de portas fechadas momentanea-
mente, ficar parado não vai fazer seu 
negócio prosperar. O melhor resulta-
do que podemos esperar é gerar re-
sultados para o mundo. E falando em 
esperar, importante lembrar a frase 
do grande mestre Mário Sérgio Cor-
tella: “Esperança é do verbo esperan-
çar e não do verbo esperar. Quem fica 
apenas esperando sem nada fazer, 
sem atitude, desaparece.” Seja, apare-
ça! Atitude e sucesso sempre.

Eduardo Soares
Professor especialista em Mídias digitais e 

vice-presidente da APP Ribeirão
Instagram: @edusoaresprof
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Aniversariantes de Julho

Cultura e Educação

1) O problema vai ser resolvido “ a nível de” empresa.
Cuidado, prezado amigo leitor, com o uso da expressão “ a nível de ”.
Na frase acima, “na” ou “pela” empresa são mais exatos e elegantes o 
uso. Evite a expressão “a nível de”.
  
2) Maria utiliza muito seu “ mini-dicionário”.
...precisa utilizar a gramática também e a Nova grafia!!!
O correto é: minidicionário—sem hífen

Regra fácil: Segundo o Nova Ortografia, as palavras formadas pelo prefi-
xo mini apresentam hífen nos seguintes casos:
 
1) diante de palavra iniciada por H
Ex.: mini-hotel
 
2) quando a segunda palavra se inicia com a letra I --- a mesma letra 
com que o prefixo mini termina
Ex.: mini-instrumento
 
Fora isso, as palavras formadas pelo prefixo mini não apresentam hífen.
 
Obs.:  se a segunda palavra começar por r ou s , dobram-se essas letras.
Ex.: minissaia
 
3) Pedro é um funcionário “bem-visto”.
Parabéns duplamente: Pedro e a grafia correta!!!
Regra fácil:  emprega-se o hífen nos compostos co os advérbios bem e 
mal, quando esses formam com o elemento que lhes segue uma unidade 
sintagmática e semântica e tal elemento começa por vogal ou h.
No entanto, o advérbio bem, ao contrário de mal, pode não se aglutinar 
com palavras começadas com consoante.
O correto é: bem-visto—com hífen
Plural: bem-vistos –com hífen

Soneto do amigo

Enfim, depois de tanto erro passado
Tantas retaliações, tanto perigo

Eis que ressurge noutro o velho amigo
Nunca perdido, sempre reencontrado.

É bom sentá-lo novamente ao lado
Com olhos que contêm o olhar antigo
Sempre comigo um pouco atribulado

E como sempre singular comigo.

Um bicho igual a mim, simples e 
humano

Sabendo se mover e comover
E a disfarçar com o meu próprio 

engano.

O amigo: um ser que a vida não 
explica

Que só se vai ao ver outro nascer
E o espelho de minha alma multiplica...

Vinicius de Moraes

“não fosse isso e era menos
não fosse tanto e era quase”-- Paulo Leminski

PARA VOCÊ PENSAR: 

Renata Carone Sborgia
# Falar Bem Que Mal Tem!!!

Renata Carone Sborgia—Direitos 
Autorais Reservados a 

Renata Carone Sborgia (proibida 
qualquer tipo de reprodução)

01 MANOEL CUSTODIO PEREIRA
03 DEMETRIO LUIZ PEDRO BOM 
JUNIOR
04 MARCO ANTONIO ANDRADE 
05 FLAVIO SMIGUEL PIMENTA
05 LUIZ HENRIQUE CROCETTI
06 VAGNER LUIS ZERBINATTI
06 MARCIA REGINA IGNACIO 
09 DAVID EDSON STAMATO
11 DENISE APARECIDA LUNA
11 FERNANDO FAZOLINO
11 TÁLITA CARLA ZACCARO 
12 RUBENS ANTONIO DA SILVA 

JUNIOR
12 OSVALDO NONATTO
14 SEBASTIAO RIBEIRO DE PAULA
15 SERGIO RUIZ LOPES
16 FABRICIO JOSE DO PRADO 
17 ANTONIO GUARACI NOGUEIRA 
JUNIOR 
17 ALAN APARECIDO DO 
NASCIMENTO 
19 MILTON FEREZIN 
20 JANAINA LOPRESTI CAMARGO
22 GABRIELA CARTOLANO 
NASCIMENTO

22 WALTER CASTELLUCCI
25 CARLOS ROBERTO MORETTI 
FERREIRA
26 VALTER FRANZON
28 CELIA ADELAIDE MARTINS
28 MARIA APARECIDA GUILHERME 
SILVA
29 PAULO CESAR SACCOMANI DE 
ANGELIS
29 WILMONDES ALVES DA SILVA 
FILHO 
30 ALEX DONIZETE RIBEIRO
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