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OPINIÃO

Tecnologia, uma aliada na 
gestão da comunicação 

das empresas

Situações, públicos e 

desafi os diversos exigem 

diferentes formas de 

comunicação

A falta de comunicação 
é um problema que 
atinge grande parte 

das organizações e que, infe-
lizmente, só é notado quando 
situações indesejáveis como 
perda de clientes, desperdício 
de oportunidades ou algo de 
grande impacto acontece. E o 
problema não está só da porta 
para fora – a falta de efi ciência e 
transparência na comunicação 
resulta, muitas vezes, em con-
fl itos internos e profi ssionais 
desmotivados, ocasionando 
ainda mais desafi os para uma 
companhia. 

Segundo pesquisa realizada 
pela Aon Hewitt - consultoria 
em benefícios e capital humano 
- um colaborador desengajado 
pode afetar em até U$ 10 mil o 
lucro anual de uma empresa. 
Assim, é fundamental analisar 
o melhor método de trabalhar 
a comunicação organizacional, 
a fi m de evitar situações que 
comprometam a estratégia do 
negócio. 

Para isso, contamos com 
as mais diversas tecnologias, 
como a TV Corporativa, que 
já está presente no dia a dia 
das pessoas e é por meio dela 
a melhor forma de comunicar e 
engajar os públicos de interes-
se dentro de uma organização. 

Quando desejamos traba-
lhar a comunicação interna 
é preciso entendê-la como 
uma ferramenta que atuará 
diretamente na gestão do ne-
gócio, de maneira a transmitir 
as mensagens e objetivos da 
empresa, além de melhorar 
o clima organizacional in-
centivando as práticas de 
endomarketing e oferecendo, 
inclusive, entretenimento aos 
colaboradores. No entanto, 
para que a comunicação atinja 
seu objetivo é preciso que to-
dos os envolvidos recebam as 
mesmas informações. 

Em uma fábrica, por exem-

plo, na qual nem todas as 
pessoas têm rápido acesso à 
internet, os murais digitais 
são excelentes opções para 
disseminar as mensagens de 
maneira ágil, personalizada e 
exclusiva. Além disso, essa so-
lução também é um excelente 
meio de potencializar a comu-
nicação, não apenas interna, 
como também a externa.

Quando falamos com os 
públicos que não estão den-
tro da companhia, também é 
necessário pensar na melhor 
solução. Nos casos de locais 
com grande fl uxo de pessoas 
ou com grandes fi las de espe-
ra - como shoppings centers e 
bancos - o mais indicado para 
reter a atenção das pessoas é 
a utilização da TV Indoor. 

Utilizando um monitor, a so-
lução permite a transmissão de 
conteúdos segmentados para o 
consumidor de maneira muito 
rápida e atrativa. Já quando 
o desafi o é alavancar vendas, 
a Vitrine Digital é uma ótima 
opção, visto que promove um 
produto ou serviço por meio de 
televisores ou painéis, contri-
buindo para a fi xação da marca 
com seus públicos.

Situações, públicos e desa-
fi os diversos exigem diferentes 
formas de comunicação, por 
isso é extremamente impor-
tante analisar a melhor estra-
tégia de canais e mensagens. 
Além disso, também é neces-
sário um bom planejamento de 
comunicação, que contemple 
todos os pontos acima. Ele será 
um poderoso aliado da gestão, 
do fortalecimento das equipes 
e atingimento das metas que, 
em grande parte, estão atre-
ladas ao aumento das vendas 
e consequentemente do lucro 
da empresa.  

Então, a dica é estudar seus 
planos e objetivos detalhada-
mente antes de escolher uma 
solução e sempre acompanhá-
-la de perto, garantindo assim o 
melhor desempenho e a fl uidez 
da sua comunicação. 

(*) - É Diretora de Produtos da 
Teclógica.

Adriana Bombassaro Alexandre (*)
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A “Malabarista” contorna as difi culdades com otimismo e a 

maior motivação está em entregar um trabalho de qualidade.

As mulheres estão mais 
concentradas no “Ma-
labarista” – pessoas 

que sabem que o dia a dia é 
a verdadeira escola de “como 
empreender” e contornam as 
difi culdades com muito otimis-
mo –, chegando a 40% do total. 
Os homens também predomi-
nam no mesmo grupo, porém, 
com menor intensidade (33%). 

Em termos de educação, da-
queles que estudaram somente 
até o Ensino Fundamental, a 
maior parte (35%) faz parte 
do grupo “Arrojado” – pessoas 
que estão sempre atentas às 
tendências do mercado e, com 
isso, dispostas a assumir mais 
riscos na administração de 
suas empresas –, fazendo desse 
perfi l o menos escolarizado. Já 
aqueles que concluíram o ensi-
no médio e superior dominam 
o grupo “Malabarista”.

Já por setores da economia, 
na indústria, se sobressaem 
os “Malabaristas”, com 60% 
do segmento. Na outra ponta 
do setor industrial, estão os 
“Arrojados”, com apenas 5% 
dos integrantes comandando 
indústrias. No levantamento 
por regiões, no Norte e Centro-
-Oeste do país há maior incidên-
cia (32%) do perfi l “Realizador” 

Papa Francisco lançou apelo para que violência termine.

Apesar das Nações Unidas 
decretarem no domingo (25) 
uma trégua de 30 dias na guer-
ra da Síria, foram registrados 
ontem (26) novos bombar-
deios no enclave de Ghouta, 
perto de Damasco. De acordo 
com ativistas locais, ao menos 
sete pessoas morreram e 30 
fi caram feridas. O Observató-
rio para os Direitos Humanos 
na Síria, sediado em Londres, 
reportou que os bombardeios 
estão menos intensos desde a 
decisão tomanda pelo Conse-
lho de Segurança da ONU para 
uma trégua de 30 dias. 

No entanto, continuam os 
ataques, principalmente aé-
reos e de artilharia. Ghouta 
é um entrave dominado por 
rebeldes sírios que tem sido 
atacado há semanas pelas 
forças do ditador Bashar al-
-Assad, o qual recebe o apoio 
político da Rússia e do Irã. Em 
sete dias de ofensiva, mais 
de 500 pessoas morreram. 
O chefe do Exército do Irã, 
general Mohammad Baqeri, 
disse neste domingo que a 
Síria “continuará” suas ações 
militares em Ghouta.

“O Irã e a Síria respeitarão a 
trégua da ONU, mas o cessar-
-fogo não incluiu os subúrbios 
de Damasco em mãos de ter-

A China terá até 2022 sua 
primeira superestrada solar, 
que permitirá carregar de 
forma automática os veículos 
elétricos que circulem pelos 
161 km que unirão as cidades de 
Hangzhou e Ningbo, no leste do 
país. A estrada, de seis pistas, 
contará com painéis solares ao 
longo de todo o percurso, que 
carregarão automaticamente os 
veículos elétricos, e permitirá 
a condução autônoma, em uma 
tentativa de descongestionar o 
tráfego de outra estrada parale-
la, informou ontem (26) o jornal 
ofi cial Global Times.

Outra novidade é que os au-
tomóveis não terão que parar 
para pagar os pedágios, já que 
o valor será cobrado de forma 
automática por meio de um 
chip instalado neles. Com esse 
projeto, as autoridades querem 

estimular o desenvolvimento 
dos veículos elétricos neste 
país, o maior mercado mun-
dial do automóvel, que planeja 
proibir, em um futuro não de-
terminado, a produção e venda 
de veículos impulsionados com 
combustíveis fósseis.

Algumas das principais estra-
das, inclusive a que une as duas 
cidades mais importantes do 
país, Pequim e Xangai, já con-
tam com milhares de pontos de 
recarga para veículos elétricos. 
A primeira tentativa de iniciar 
esse tipo de estrada na China 
ocorreu em dezembro do ano 
passado na cidade de Jinan, 
no leste, embora só tivesse um 
quilômetro de extensão e tenha 
sofrido atos de vandalismo pou-
co dias depois da inauguração, 
quando foram roubadas peças 
das placas solares (ABr/EFE).

Fiat Chrysler 
vai abandonar 
diesel

A Fiat Chrysler Automobiles 
(FCA) planeja deixar de pro-
duzir motores diesel nos seus 
veículos de passageiros a partir 
de 2022, infomou a imprensa 
norte-americana neste domin-
go (25).  De acordo com o jor-
nal “Financial Times”, citando 
fontes da FCA, a decisão será 
anunciada durante a apresen-
tação do plano de negócios em 
1º de junho. 

Ainda segundo a publicação, 
o aumento dos custos implica-
dos na produção de carros com 
estes motores e a escassez de 
procura justifi cam a decisão. Na 
Europa, as vendas de automó-
veis a diesel recuaram 8%, só 
no último ano, principalmente 
pela associação desses veículos 
às normas cada vez mais rígidas 
relativas às emissões de gases 
poluentes. 

No entanto, a montadora 
manterá a opção de diesel para 
veículos comerciais. A escolha 
da FCA é anunciada um ano 
depois de a Toyota ter revelado 
que não planeja lançar mais 
modelos com motores alimen-
tados a diesel. Além disso, a 
Volkswagen também garantiu, 
na semana passada, que irá 
abandonar essa tecnologia 
(ANSA).

O mercado fi nanceiro reduziu 
pela quarta semana seguida a 
estimativa para a infl ação este 
ano. A expectativa do mercado 
para Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) agora 
passou de 3,81% para 3,73%, de 
acordo com o boletim Focus, 
publicação semanal do Banco 
Central (BC) sobre os principais 
indicadores econômicos. O boletim 
é divulgado às segundas-feiras, 
em Brasília.

A projeção segue abaixo do 
centro da meta de 4,5%, mas aci-
ma do limite inferior de 3%. Para 
2019, a estimativa para a infl ação 
continua no centro da meta em 
4,25%. Essa projeção é mantida 
há 46 semanas consecutivas. Para 
alcançar a meta, o Banco Central 

usa como principal instrumento a 
taxa básica de juros, a Selic, atual-
mente em 6,75% ao ano. Quando o 
Copom aumenta a Selic, a meta é 
conter a demanda aquecida, e isso 
gera refl exos nos preços, porque 
os juros mais altos encarecem o 
crédito e estimulam a poupança. 

De acordo com a previsão das 
instituições fi nanceiras, a Selic 
encerrará 2018 no atual patamar 
e subirá ao longo de 2019, encer-
rando o período em 8% ao ano.

A estimativa para o crescimento 
do Produto Interno Bruto (PIB), a 
soma de todos os bens e serviços 
produzidos no país, subiu pela 
segunda vez seguida, ao passar 
de 2,80% para 2,89%. Para 2019, a 
projeção é mantida em 3% há qua-
tro semanas consecutivas (ABr).

Trazendo muitas novidades 
no mundo automobilístico, a 88ª 
edição do Salão de Automóvel de 
Genebra, na Suíça, será realizada 
entre os dias 8 a 18 de março.

Segundo o presidente da exposi-
ção, Maurice Turrenttini, o público 
poderá admirar “110 novidades”, 
sendo “21 europeias e outras 89 
mundiais”, no pavilhão do evento. 
O grande destaque da exposição 
será a Ferrari 488 Pista, que fará 
sua estreia mundial em Genebra. 

Além do carro da montadora de 
luxo italiana, a McLaren Senna, 
os Aston Martin Vantage e DB 
11 Volante, e a Range Rover SV 
Coupé estão entre os veículos 
mais esperados. Além deles, 
outros modelos de destaque são 
os Mercedes A-Class e Classe G, 

o BMW X4, Citroen C4 Cactus, a 
nova Kia Ceed, Mazda 6, Hyundai 
Santa Fé e o Ford Ká+Active. 
Estarão em exposição também os 
carros ecológicos. Três modelos 
serão os grandes destaques: o 
Hyundai Kona Electro, o Jaquar 
i-Pace e o SsangYong e-Siv.

Nesta edição, não estarão pre-
sentes veículos da Opel, Infi niti, 
DS, Chevrolet, Cadillac e a italiana 
Lancia. “Aproveitamos os can-
celamentos de algumas marcas 
para redesenhar as passagens 
dos visitantes nos corredores. 
Também vemos a concentração de 
marcas de grupo, como a Citroën, 
que se aproximou da Peugeot. 
Seremos mais de 180 expositores 
e mais de 900 modelos”, concluiu 
Turrenttini (ANSA).
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Reprodução

A cada dez mulheres empreendedoras, 
quatro são “Malabaristas”

Uma pesquisa inédita realizada pela Serasa Experian descobriu as características e aspectos 
demográfi cos dos quatro perfi s de microempreendedores mais dominantes no Brasil – Malabarista, 
Realizador, Autônomo e Arrojado

fazem, investem em cursos 
e pesquisa. A motivação 
para esse público é buscar 
diferenciais para o negócio 
e, com isso, garantir a rea-
lização pessoal. O objetivo 
dos “Realizadores” é cres-
cer de forma estruturada e 
sustentável;

 • Autônomo (23% do total) 
- Podem ter se tornado 
empreendedores pela ne-
cessidade de atender às 
exigências das empresas 
para as quais prestam ser-
viço. Porém, agora eles têm 
por objetivo estruturar o 
próprio negócio para atrair 
mais clientes e garantir a 
renda mensal:

 • Arrojados (15% do total) 
- Estão sempre atentos às 
tendências do mercado e 
dispostos a assumir alguns 
riscos. As frustrações aju-
daram esses microempre-
endedores a se preparar e 
ganharam experiência ao 
longo do tempo. O sucesso 
fi nanceiro é a motivação 
dos “Arrojados” e, para 
alcançá-lo, sempre têm um 
plano B. O grande objetivo 
das pessoas com esse perfi l 
é serem empresários de 
sucesso (Serasa Experian).

– empresários com negócios 
estruturados e que se dedicam a 
crescer de maneira sustentável. 
No Sul (36%) e Sudeste (41%) 
os “Malabaristas” são mais 
recorrentes, enquanto no Nor-
deste há uma predominância de 
“Autônomos” (34%).

Asprincipais características 
de cada perfi l:
 • Malabarista (37% do to-

tal) - Sabem que o dia a 
dia é a verdadeira escola 
de “como empreender”. 
Contornam as difi culdades 
com muito otimismo e a 
maior motivação está em 

entregar um trabalho de 
qualidade. Para atender 
bem, sacrifi cam o tempo, 
deixando para depois as 
atividades pessoais. O 
desafi o dos “Malabaristas” 
é começar o próximo mês 
fi nanceiramente melhor do 
que o anterior;

 • Realizador (25% do total) - 
Sentem orgulho por terem 
se tornado empreendedo-
res. Possuem um negócio 
estruturado e dotado de 
visão, fruto de muita pes-
quisa e dedicação e, para 
terem segurança no que 

Apesar de trégua imposta pela 
ONU, ataques continuam na Síria

roristas. Ali, as operações con-
tinuarão”, afi rmou à imprensa 
de Teerã. A resolução aprovada 
pela ONU prevê o cessar-fogo 
de 30 dias, mas permite que 
as ações militares contra gru-
pos terroristas como o Estado 
Islâmico (EI), a Al-Qaeda e a 
frente Al-Nusra continuem. 
Essa foi uma exigência da Rús-
sia para não vetar o documento 
no Conselho de Segurança. As 
lideranças políticas, porém, te-
mem que seja um pretexto para 
Assad continuar os ataques 
contra os rebeldes no enclave. 

O papa Francisco fez um apelo 
hoje para que a violência seja 
encerrada “imediatamente” na 

Síria. “Este mês de fevereiro 
foi um dos mais violentos em 
sete anos de confl ito na Síria: 
milhares de vítimas civis, crian-
ças, mulheres, idosos foram 
atacados em hospitais. O povo 
não consegue nem comer... 
isso é desumano. Não se pode 
combater o mal com outro mal. 
E a guerra é um mal”, criticou 
o líder católico. O presidente 
russo, Vladimir Putin, o francês 
Emmanuel Macron e a chan-
celer alemã, Angela Merkel, 
também pediram que os líderes 
envolvidos na guerra da Síria 
“continuem seus esforços para 
implementar plenamente” o 
cessar-fogo (ANSA).

China terá superestrada 
solar com carga automática

A primeira tentativa de iniciar esse tipo de estrada ocorreu em 

dezembro último na cidade de Jinan, com um km de extensão.

Salão de Automóvel de 
Genebra anuncia novidades

Mercado fi nanceiro reduz projeção 
de infl ação de 3,81% para 3,73%


