PALESTRANTE CREUZA COELHO – MSI AMERICAS WEBINAR - 30 DE ABRIL DE 2020
Em 30 de Abril de 2020, Creuza Coelho participou como panelista de um webinar do
MSI sobre o impacto do COVID -19 nos escritórios e discursou sobre o planejamento
para o retorno ao trabalho.
Além disso, Creuza participou de uma pesquisa com os membros do MSI Américas
sobre como as empresas estão lidando com a crise, com perguntas específicas sobre
finanças, corte de custos, comunicações internas e com os clientes, estratégias de
liderança e planejamento.
Creuza enfatizou que Vieira Coelho Advogados já vinha se preparando para os novos
tempos, com altos investimentos em informática e tecnologia, que veio ajudar
bastante durante o período de pandeia, minimizando o potencial impacto nos seus
negócios, além de ter se aproximado ainda mais dos seus colaboradores, clientes e
parceiros, sem precisar reduzir sua estrutura.
Embora o volume de trabalho tenha tido uma queda, Vieira Coelho Advogados
continuou trabalhando com questões que já estavam em andamento antes da
pandemia, como a elaboração de pareceres e moções legais relacionados a
arbitragens; prestando assistência a questões corporativas; revendo contratos,
negociando questões relacionadas à infraestrutura e energia eólica; revendo
cláusulas contratuais; e algumas consultas sobre a dispensa de perfurar o véu
corporativo devido a força maior.
Com tudo isso, Vieira Coelho Advogados focou em investir cada vez mais em
tecnologia, implementando mais ferramentas que poderiam reduzir a distância e
melhorar a comunicação e continuou aprimorando o treinamento e uso da tecnologia,
mantendo a comunicação interna e o envolvimento dos funcionários, buscando
sempre o desenvolvimento dos negócios, com muita transparência.
Após esse período de pandemia, Vieira Coelho Advogados pretende continuar com as
videoconferências e acredita que o globalismo sofrerá um revés em favor de uma
visão mais protecionista e percebeu que algumas áreas do Brasil podem ter um
aumento significativo, como Agronegócio, Tecnologia, Farmacêutica, comércio on-line,
educação on-line e Áreas de Infraestrutura e Logística.
Mudanças são esperadas nas viagens de negócios internacionais e nacionais; e o uso
de plataformas digitais será essencial para manter uma boa comunicação.

