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O impacto de ambientes 
colaborativos nas empresas

A forma como as pessoas 

se relacionam entre si e 

com suas demandas de 

trabalho estão mudando 

radicalmente

É inegável que devido ao 
avanço da tecnologia e 
do acesso à informação 

as empresas têm se esforçado 
para acompanhar essas mu-
danças e se reinventar, mas 
muitas vezes focam somente 
em se adequar ao mercado e se 
esquecem de olhar para dentro 
e dar atenção ao seu maior 
ativo, que são seus próprios 
colaboradores.

Ao fazerem uma autoanálise, 
as empresas muitas vezes irão 
se deparar com a difi culdade 
em manter seus talentos, 
assistindo colaboradores que 
preferem mudar de empresa 
por não se identifi carem com 
o ambiente, comunidade ou 
valores, o que muitas vezes 
está totalmente ligado à falta 
de interação entre as pessoas 
para construção de projetos 
em conjunto. 

Os modelos tradicionais 
de gestão demonstram difi -
culdade em gerar elementos 
fundamentais para a inovação, 
enfrentando certa pressão 
para se reinventarem por meio 
de ações que não produzem 
efeito. 

Cada vez mais os profi ssio-
nais buscam lugares em que 
possam encontrar propósito de 
trabalhar, com algo que acredi-
tam. É perceptível que desejam 
fazer parte da construção de 
projetos, descaracterizando 
cada vez mais que trabalham 
para alguém ou até para uma 
empresa. Somando a isso 
tudo, hoje já está comprovada 

a importância do design nos 
ambientes físicos dentro das 
empresas. 

Ao contrário do que muitos 
pensam, apenas retirar as 
paredes não é o que torna um 
ambiente colaborativo. 

Cultura e ambiente físico 
atuando em harmonia criam 
as condições para a criação de 
espaços colaborativos de tra-
balho que possuem caracterís-
ticas abertas, culminando em 
maior liberdade de expressão 
em diversos ambientes e per-
missão para que os trabalhos 
sejam realizados em diversos 
lugares, como nos lounges, 
cafés, sofás ou até salas priva-
tivas, quando necessário.

Criar um bom ambiente cola-
borativo de trabalho não é uma 
tarefa fácil, principalmente 
porque na maioria das vezes 
envolve mudanças na cultura 
da empresa. Além disso, um 
ambiente colaborativo também 
pode provocar difi culdades que 
precisam ser contornadas. No 
entanto, diversas empresas de 
sucesso afi rmam que o esforço 
vale a pena devido ao impacto 
positivo que a mudança causa 
na experiência de seus cola-
boradores e relações, o que 
ajuda a promover a geração de 
novas ideias e, principalmente, 
inovação. 

Entramos em uma era onde 
espaços colaborativos de tra-
balho são uma das mais promis-
soras vantagens competitivas 
de mercado.
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pioneira na cultura de coworkings 

no Brasil e que possui mais de 800 
posições divididas em seis uni-

dades - quatro em São Paulo, Belo 
Horizonte e Cambridge - além de 

administrar grandes espaços como o 
CUBO, em São Paulo.

Jorge Pacheco (*)

A - Advocacia Trabalhista 
A Associação dos Advogados de São Paulo e a Associação Brasileira dos 
Advogados Trabalhistas promovem, nos dias 17 (quinta) e 18 (sexta), o 
Encontro da Advocacia Trabalhista Nacional. A solenidade de abertura 
será dia 17, às 18h00, com a palestra do ministro do TST, Maurício Godinho 
Delgado, que falará sobre o tema ‘Estado Democrático de Direito e Direito 
do Trabalho: antigos e novos desafi os’. O Encontro debaterá ainda temas 
atuais do Direito Trabalhista (terceirização, legislação, modernização das 
relações trabalhistas, entre outros) e contará com palestras de advogados, 
professores e juristas. Inscrições: (www.aasp.org.br).

B - Coleção de Pratos
Democratizar a arte, descobrir novos talentos! Com essa pegada, desde 
2003 o Spoleto nutre seu projeto cultural, que se propõe a aproveitar os 
restaurantes da rede por todo o país (são 360) como pontos de difusão 
do trabalho de artistas brasileiros. A 9ª edição da campanha de pratos 
Spoleto chega com uma grande novidade. Pela primeira vez, o projeto foi 
aberto ao público, que enviou sua “obra de arte” para votação por meio 
digital. Foram mais de 500 obras recebidas. O resultado está estampado 
na coleção ‘Minha Cozinha Italiana’, com seis criações de jovens talentos. 
Na compra da refeição, com preço a partir de R$ 28,90, o cliente leva 
um dos pratos da coleção. O prato também pode ser adquirido de forma 
avulsa nos restaurantes, a R$ 29,90 (www.spoleto.com.br). 

C - Doação de Livros
A Sodexo Benefícios e Incentivos está realizando a 8ª edição do Cultura 
Transforma, que vai até o próximo dia 30. A iniciativa promove o acesso 
cultural e o hábito da leitura através da doação de livros, distribuídos de 
acordo com a faixa etária e a preferência de cada criança e adolescente 
das 16 instituições selecionadas de diversas regiões do País. Objetiva 
contribuir para o desenvolvimento sociocultural no Brasil por meio do 
incentivo à leitura. O evento foi criado em 2009 e já doou mais de 6 mil 
livros para crianças e adolescentes em todo o Brasil. A iniciativa faz 
parte do programa global de sustentabilidade da Sodexo, o “The Better 
Tomorrow Plan” (O Plano por um Amanhã Melhor). A expectativa desse 
ano é benefi ciar mais de 1,8 mil crianças. Outras informações: (www.
sodexobenefi cios.com.br). 

D - Cinema Moderno 
A Rede Cinesystem Cinemas, quinta maior exibidora do País em número 
de salas e recentemente listada no BM&FBovespa, anuncia o seu mais 
novo projeto: o lançamento do cinema mais moderno da América Lati-
na, com nove salas e 100% de projeção a laser, que será inaugurado no 
Shopping Morumbi Town. O multiplex vai trazer diferenciais de som, 
imagem, entretenimento e serviços que poderão ser percebidos em 
todos os ambientes, melhorando a experiência do consumidor desde o 
momento em que chega ao lobby até o fi m da exibição. Essas inovações 
tecnológicas serão possíveis graças ao projeto desenvolvido em parceria 
com a Barco, que inclui não só a projeção a laser, mas também o sistema. 
Outras informações em: (www.cinesystem.com.br).

E - Jantar Harmonizado
Pioneira em enoturismo ou turismo enológico no país, a vinícola gaúcha 
Casa Valduga (Bento Gonçalves) está preparando um cardápio especial 
para receber seus visitantes neste domingo (13),Dia Mundial do Enoturis-
mo. Uma oportunidade de experimentar o mundo do vinho conhecendo 

a cultura e a história que envolve este produto natural. No complexo, o 
visitante pode desfrutar não só das degustações de vinhos, como também 
de um delicioso cardápio, além de se aproximar do mundo da enoterapia, 
em que se conjuga a saúde, beleza e bem-estar. São disponibilizados 20 
lugares para felizardos que apreciarão um jantar especial regado aos 
mais fi nos vinhos. Mais informações tel. (54)2105-3154 ou (eventos@
famigliavalduga.com.br). 

F - Fazer Cerveja   
1ª Cervejaria Escola de São Paulo abre inscrições para cursos voltados 
ao universo das cervejas artesanais. O curso mistura teoria e prática 
durante um dia todo (em sete horas de aula que contempla palestras 
teóricas e produção prática) abordando a história e os estilos de cerveja, 
suas matérias-primas, os equipamentos cervejeiros necessários para a 
produção da cerveja e modo de preparo completo de um lote de 20 litros. 
Entre as atividades, equipamentos e sua sanitização, matérias primas, 
mosturação, clarifi cação, fi ltração do mosto, fervura, dosagem de lúpulo, 
resfriamento do mosto, dosagem de levedura, fermentação, maturação, 
carbonatação e envase... No próximo dia 19, das 10h00 às 17h00 na Av. 
Pompéia, 2301. Saiba mais em (www.sinnatrah.com.br).  

G - Zona Franca de Dubai
Pequenas e médias empresas paulistas poderão utilizar escritórios na 
Zona Franca de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para exportar 
seus produtos para os países do Oriente Médio, Norte da África e Ásia. 
Essas bases servirão como vitrines para as empresas mostrarem e ne-
gociarem seus produtos com potenciais compradores desses mercados 
em expansão. O documento assinado pelo presidente da Investe SP, 
Juan Quirós, e pelo sultão Ahmed Bin Sulayem, CEO da DP World, 
permitirá às empresas paulistas o uso das instalações com desconto de 
35% do preço de mercado e usufruir também de segurança, apoio local 
e inteligência comercial de especialistas nesses mercados. Saiba mais 
em (www.investe.sp.gov.br).

H - Consulta Pública
Interessados em participar do processo de consolidação das Resoluções 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) já podem encaminhar suas 
sugestões. Resoluções são normas editadas pelo CNJ de cumprimento 
obrigatório por todos os tribunais do país, com exceção do STF. Objetiva 
colher sugestões de órgãos, entidades e cidadãos sobre os textos das 
25 propostas de resoluções que resultaram desse processo. A consoli-
dação das Resoluções do CNJ em normas mais claras e diretas é uma 
das prioridades da atual gestão do Conselho, anunciada pela ministra 
Cármen Lúcia em sua primeira sessão plenária, em setembro. A consulta 
é aberta a todos os cidadãos e está disponível no site: (http://www.cnj.
jus.br/poder-judiciario/consultas-publicas/consolidacao-das-resolucoes-
do-cnj?acm=18263_9353), até o próximo dia 21.

I - Tudo Sobre Whisky
Acaba de ser criada a Whisky Academy, projeto pioneiro que pretende 
oferecer apenas dois cursos ao ano, falando em detalhes sobre o universo 
da bebida. Durante quatro segundas-feiras, que vão do próximo dia 28 a 
19 de dezembro, das 20h00 às 22h30, os participantes poderão ter uma 
abordagem inédita sobre o assunto com degustação comentada de mais 
de 24 amostras. Temas como processos de elaboração, diferenças entre 
blended, single malt, Bourbon e Tennessee Whiskey, a infl uência da 

madeira, técnicas de degustação, analise sensorial, formas de consumo 
e coquetelaria com whisky serão abordados. Será na Casa do Porto (Al. 
Franca, 1225). Saiba mais em (www.lojadewhisky.com.br).

J - Programa de Trainee 
Uma das líderes mundiais em tecnologias e materiais para a indústria, 
a thyssenkrupp acaba de abrir inscrições para a edição 2017 de seu 
Programa Corporativo de Trainee “Create (y)our future!”. O programa 
busca atrair e desenvolver talentos para atuar em diferentes setores nos 
quais a empresa opera no País. As vagas são para jovens com formação 
superior concluída entre dezembro de 2014 e dezembro de 2016 nos se-
guintes cursos: Administração, Ciências Contábeis, Economia, Finanças, 
Engenharia de Materiais, de Produção, Elétrica/Eletrônica, Mecânica,  
Metalúrgica e Engenharia Química e Logística. Inscrições até o dia 5 de 
dezembro no site (trainee-thyssenkrupp.com.br). 

K - TGI Fridays, o Retorno
O Brasil voltará a receber a rede americana T.G.I. Fridays em 2017. Com 
lojas distribuídas em mais de 60 países, a marca pioneira no mundo em 
casual dining será aberta na Av. Cidade Jardim, 56, no Itaim, no inicio 
de janeiro, em soft opening. Comandada pelo Grupo Bar, a franquia 
posteriormente será replicada em outros pontos da capital, bem como 
do país. Serão mantidos todos os ritos e rituais criados pelo Fridays, 
como bartenders fazendo fl airs, os coquetéis exclusivos, os pins nos 
uniformes, além da incrível qualidade no cardápio e serviço com energia 
lá em cima. 

L - Gengibre e Birra 
A Coca-Cola movimentou o mundo ao anunciar seu primeiro refrigerante 
com gengibre. Para os paranaenses, a notícia não surpreende. Na década 
de 1930, o empresário de origem italiana Hugo Cini resolveu levar uma 
bebida, que tinha o gengibre como principal ingrediente de sua com-
posição, para a linha de produção da Cini Bebidas, na época uma das 
primeiras fábricas de refrigerantes do país. Ele não sabia, mas nascia 
naquele momento a Gengibirra, refrigerante que caiu no gosto dos pa-
ranaenses e que hoje é considerado um dos símbolos do estado. O nome 
Gengibirra, que tem origem italiana, é a junção das palavras Gengibre e 
Birra (cerveja), e signifi cava na época “cerveja de gengibre”, mesmo a 
bebida não sendo alcoólica”. Saiba mais em (www.cini.com.br).

M - Visto EB-5 dos EUA
O Brasil subiu para a quinta posição no ranking de países de todo o 
mundo cujos cidadãos mais receberam vistos EB-5 dos EUA. No ano 
fi scal terminado em 30 de setembro, foram 150 vistos EB-5 emitidos 
para brasileiros. O Brasil fi ca atrás apenas da China, Vietnã, Coréia do 
Sul e Taiwan, ultrapassando a Índia. O EB-5 é uma modalidade de visto 
para investidores que possibilita a obtenção do Green Card, o certifi -
cado de residência permanente nos Estados Unidos. Para se qualifi car, 
o estrangeiro precisa investir o valor mínimo de US$ 500 mil em um 
empreendimento próprio ou estruturado e administrado por terceiros, 
que resulte na criação de pelo menos dez novos postos de trabalho. 
Saiba mais em (www.intermanagement.com.br).

N - Programa de Reciclagem 
A Unilever Brasil e o Pão de Açúcar celebram 15 anos do primeiro 
programa de parceria entre varejo e indústria no cenário nacional de 
reciclagem. Presente desde 2001 em 44 cidades, a iniciativa já somou 
mais de 100 mil toneladas de resíduos coletados e doados para 37 
cooperativas de reciclagem parceiras - promovendo a inclusão social 
e a geração de renda para mais de 2.500 pessoas que são benefi ciadas 
direta e indiretamente. Em linha com a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos e com o formato de Postos de Entrega Voluntária, as estações 
são localizadas nos estacionamentos das lojas do Pão de Açúcar e rece-
bem papel, plástico, metal, vidro e óleo de cozinha usado. Tudo o que 
é arrecadado é doado.

A - Advocacia Trabalhista 
A Associação dos Advogados de São Paulo e a Associação Brasileira dos 

a cultura e a história que envolve este produto natural. No complexo, o
visitante pode desfrutar não só das degustações de vinhos, como também
de um delicioso cardápio além de se aproximar do mundo da enoterapia

Caiu a falta de 
leite e feijão nos 
supermercados 

O leite e o feijão, produtos que 
mais faltaram nas prateleiras dos 
supermercados em julho e agosto 
deste ano, apresentaram queda de 
ruptura em setembro, de acordo 
com a NeoGrid/Nielsen, que reúne 
dados de mais de 10 mil lojas em 
todo o Brasil. O índice de faltas do 
feijão, que chegou a 16,63% em ju-
lho, registrou 13,19% em setembro. 
Já a do leite caiu de 16,88% em julho 
para 13,66% em setembro. 

As quedas na ruptura desses 
produtos têm motivo. Após altas 
consecutivas nos preços, o leite fi cou 
7,89% mais barato em setembro, o 
feijão-carioca 4,61% e o feijão-preto 
3,77%, segundo o IBGE. Isso porque, 
dentre outros fatores, houve uma re-
cuperação da produção, como explica 
Robson Munhoz, diretor de relaciona-
mento do varejo, da NeoGrid. 

“No caso do feijão, houve melhor 
oferta do produto devido à uma 
leve melhora na colheita, além da 
importação de 60 mil toneladas 
de outros tipos de feijão. Quanto 
ao leite, foi registrado aumento na 
captação do produto - um refl exo 
da recuperação das pastagens com 
a volta das chuvas” (NeoGrid).

O volume é 59,3% superior 
ao total vendido em 
agosto (1.078 unidades) 

e 23,3% acima da quantidade 
comercializada no mês de 
setembro de 2015 (1.392 uni-
dades). Dados da Embraesp 
mostram que São Paulo regis-
trou em setembro um total de 
2.165 unidades residenciais lan-
çadas, volume 83,9% superior 
ao de agosto (1.177 unidades) 
e 66,9% superior a setembro de 
2015 (1.297 unidades).

Setembro é, até o momento, 
o segundo melhor mês do ano, 
e isso signifi ca que as expecta-
tivas do setor na mudança da 
conjuntura econômica do País 
estão se confi rmando. Os resul-
tados da pesquisa de setembro 
foram signifi cativos, mas ainda 
apresentam indicadores baixos 
no volume acumulado. Foram 
comercializadas, de janeiro 

Pesquisa Secovi registrou aumento em vendas e lançamentos de 

imóveis novos em junho.

A safra brasileira deve fe-
char 2017 com uma produção 
de 209,4 milhões de toneladas 
de cereais, leguminosas e 
oleaginosas, 13,9% acima da 
safra prevista para este ano. 
Segundo o primeiro prognósti-
co para a safra de 2017, divul-
gado ontem (10), pelo IBGE, o 
maior aumento deverá ocorrer 
no Nordeste (51%). 

As demais regiões deverão 
ter as seguintes taxas de cres-
cimento de 2016 para 2017: 
Norte (7%), Sudeste (10,3%), 
Sul (5,5%) e Centro-Oeste 
(18,7%).

O IBGE também divulgou 
mais uma estimativa para a 
safra deste ano. Segundo o 
Levantamento Sistemático da 
Produção Agrícola de outubro, 

Segundo o IBGE, o maior aumento deverá ocorrer

no Nordeste (51%).
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Imóveis: setembro registrou 
aumento em vendas e lançamentos
A Pesquisa do Mercado Imobiliário, realizada pelo Secovi-SP, registrou a venda, em setembro, de 1.717 
unidades residenciais novas na cidade

classifi camos a melhora como 
reação, pois os resultados do 
acumulado do ano ainda estão 
abaixo dos índices do ano pas-
sado. Acreditamos que o mer-
cado vai reagir de forma mais 
gradual, ao longo dos próximos 
meses”, argumentou Celso 
Petrucci, economista-chefe do 
Secovi-SP. 

Para o presidente da entida-
de, Flavio Amary, o aumento nas 
vendas e nos lançamentos regis-
trado em setembro signifi ca um 
novo ânimo da sociedade e dos 
empreendedores. “No entanto, 
insistimos na continuidade da 
redução da taxa de juros, para 
que o setor imobiliário retome 
suas atividades aos patamares 
normais, possa contribuir para 
a geração de emprego e renda 
e, consequentemente, com o 
aquecimento da economia”, 
afi rmou o dirigente.

a setembro, 10.817 unidades 
residenciais, volume 21% infe-
rior ao total vendido no mes-

mo período de 2015 (13.698 
unidades). 

“Apesar de positiva, não 

Safra brasileira deverá crescer 
13,9% em 2017, diz IBGE

2016 deve fechar com uma 
produção de 183,8 milhões de 
toneladas, uma queda de 12,3% 
em relação a 2015. 

As três principais lavouras 
brasileiras deverão ter queda 
neste ano, em relação ao ano 
passado: soja (-1,5%), arroz 
(-15,5%) e milho (-25,5%). A 

área colhida neste ano tam-
bém deve ser 0,7% inferior à 
do ano passado. Entre as três 
principais lavouras, apenas a 
soja fechará o ano com um au-
mento na área colhida (2,8%). 
O milho terá queda de 1,3% 
na área colhida e o arroz, de 
10,2% (ABr).


