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Neurociência da mudança: 
como isso pode impactar

a rotina das equipes

Você sabe o impacto 

que as mudanças têm 

sobre o trabalho na sua 

empresa? Mesmo as 

pequenas mudanças 

- como a aquisição de 

mesas novas ou do tipo 

de papel utilizado - 

podem causar efeitos no 

dia a dia do colaborador

Às vezes, pequenas mu-
danças, que parecem in-
signifi cantes sozinhas, 

são sobrepostas umas às outras 
e podem causar um efeito psi-
cológico grave no colaborador, 
que passa a render menos por 
estar utilizando o seu tempo 
para lidar com o novo.

O mais interessante, na mi-
nha opinião, é que é possível 
monitorar a quantidade de 
efeitos (ou cansaço) causados 
por essas mudanças. Quem ex-
plica isso é a PhD em Psicologia 
e Especialista em aprendiza-
gem, liderança e gestão, Britt 
Andreatta. Tive a oportunida-
de de participar recentemente 
de uma de suas palestras e saí 
impressionado com o tema. 
Para Britt, é impossível ser 
um líder hoje e não trabalhar 
com inteligência emocional. 
Ela defende também (e eu 
concordo plenamente) que 
a Neurociência precisa fazer 
parte da rotina dos grandes 
líderes, já que nas empresas 
eles não trabalham com mó-
veis, softwares ou qualquer 
que seja o produto vendido, ele 
trabalha com pessoas. Parece 
óbvio falando assim, mas essa 
é uma verdade que nem todos 
entendem.

Hoje, principalmente com 
a evolução da tecnologia, as 
mudanças acontecem muito 
rápido. Elas podem ser clas-
sifi cadas em mudanças que 
causam mais ou menos impac-
to e mudanças que precisam 
de mais ou menos tempo para 
serem assimiladas. Nossa vida 
profi ssional e pessoal é, na 
verdade, uma sequência de 
mudanças, que podem apre-
sentar ou não um espaço de 
tempo entre elas. Na maioria 
das vezes, as mudanças se 
sobrepõem e o que foi pen-
sado para não causar grande 
impacto, acaba estressando 
e confundindo o colaborador 
por acontecer tudo de uma 
só vez.

A especialista explica que 
mudanças de baixo impacto e 
que precisam de pouco tempo 
para serem normalizadas na ro-
tina da pessoa não causam um 
cansaço tão grande, no máximo 
um pequeno desconforto para 
acostumar com a novidade. 
Pode ser algo bem simples, 
como trocar de teclado com 
um colega e “apanhar” das 
novas teclas no primeiro dia 
de uso. Você tem um peque-
no desconforto, erra algumas 
palavras, mas provavelmente 
no dia seguinte já estará bem 
adaptado. Agora, imagine que 
você, como líder, trocou a ge-
rência de uma equipe, instalou 
um novo sistema operacional 
no computador deles e ainda 
fez a troca dos teclados. A nova 
forma de digitar continua sen-
do o menor dos problemas, mas 
frente a todas as novidades que 
essa equipe precisou assimilar, 
o novo teclado vai parecer o 
pior teclado do mundo.

Isso acontece, em parte, 
por culpa do nosso sistema 
nervoso. Somos naturalmente 
programados para resistir à 
mudança. O cérebro interpreta 
a mudança como uma grande 

oportunidade para erros e, por 
uma questão de preservação, 
tenta nos impedir de sair do 
caminho que ele já entende 
como seguro. É neste ponto 
que surgem diversas emoções 
como medo, raiva, ansiedade, 
frustração, etc.

John Fisher, psicólogo e 
especialista em liderança e 
processos de mudança nas 
organizações, estuda essas 
emoções e criou um diagra-
ma com os vários estágios 
emocionais da mudança e 
suas diversas possibilidades. 
É interessante ver como as 
pessoas passam por um estado 
de ansiedade e felicidade para 
momentos de medo, raiva e 
culpa. O processo de mudança 
não é igual para todos, mas ele 
sempre mistura sentimentos e 
causa cansaço. A pessoa pode 
começar empolgada, passar 
por um estágio de medo e cair 
em negação. Ou então, passar 
pela raiva, se sentir ameaçada 
e acabar com uma desilusão. 
A ameaça pode gerar também 
culpa, depressão e, em casos 
mais graves, hostilidade. Ape-
nas quem consegue passar por 
todas as etapas sem desviar o 
seu caminho, aceita gradual-
mente a mudança e consegue 
seguir em frente para um novo 
estado de tranquilidade. 

As pessoas reagem de modos 
diferentes à mudança. Então o 
que pode ser muito estressante 
para uns, é fácil para os outros. 
A escala de “impacto que causa 
na rotina X quanto tempo pre-
cisa para ser assimilado” muda 
de pessoa para pessoa, e essa 
é uma ótima notícia.

Quando você precisar im-
plantar algo novo, escolha com 
cuidado a equipe que passará 
primeiro por essa mudança. 
Tente mesclar profi ssionais 
que lidam bem com aquele tipo 
de novidade com os que não 
se adaptam tão bem, mas pos-
suem habilidades necessárias 
na equipe. Em determinados 
momentos, a melhor estratégia 
é escolher pessoas que estão 
passando por poucas mudan-
ças no momento para equili-
brar com aquelas que estão 
enfrentando um número maior. 
O líder precisa ter inteligência 
emocional para entender esses 
tempos e conseguir coordenar 
as equipes e entender o que 
elas estão passando e como 
vão enfrentar e assimilar a nova 
realidade. 

Vale ressaltar que as mudan-
ças são percebidas de modo 
totalmente diferente quando 
estão atreladas a escolhas e 
desejos. Se a mudança é algo 
que a pessoa escolhe para si 
ou produz um resultado que 
ela deseja, ela terá um jeito 
totalmente diferente de lidar 
com ela. Mesmo que seja algo 
complicado para se acostumar, 
seu cérebro irá interpretar 
aquilo como um caminho para 
realizar algo bom, então a pes-
soa fi ca muito mais tolerante 
ao que está acontecendo.

Mudanças no ambiente de 
trabalho podem deixar os 
colaboradores confusos e 
cansados. Não permita que sua 
equipe precise atravessar mu-
danças muito bruscas em um 
curto espaço de tempo. Utilize 
a Neurociência a seu favor e 
fi que atento ao estado emo-
cional de seus colaboradores. 
A inteligência emocional é uma 
das principais ferramentas a 
serviço dos grandes líderes.

(*) É  administrador de Empresas 
com especialização em Gestão 
de Conhecimento e Storytelling 

aplicado à Educação, atua em cargos 
executivos na área de Educação há 

mais de 10 anos.
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News@
App Instabridge dispara no Brasil

@A Instabridge, startup sueca de tecnologia que desenvolve a 
maior comunidade mundial de compartilhamento de conexões 

WiFi por meio de um aplicativo mobile de mesmo nome, registra um 
crescimento de 423,53% no número de downloads no último ano. 
No País, a empresa saltou de 850 mil downloads, no fi nal do quarto 
trimestre de 2015, para 3,6 milhões de downloads do aplicativo – 
disponível para iOS e Android – até o fi m do ano passado. Em 2016, 
o crescimento de Instabridge no mundo também foi grande. 

serviço de Chatbot empresarial baseado em 
Inteligência Artifi cial

@A Fujitsu, empresa japonesa líder em tecnologia da informação e da 
comunicação, anuncia o desenvolvimento de um serviço de chatbot 

baseado em Inteligência Artifi cial. O Finplex Robot Agent Platform para 
serviços fi nanceiros, já está disponível no Japão e a ideia é que a solução 
seja disponibilizada, futuramente, também em outros mercados. O Finplex 
Robot Agent Platform possibilita suporte para vendas automatizadas de 
produtos ou assistência ao consumidor, via robô (www.fujitsu.com.br). 

Atos lança os primeiros aplicativos para MindSphere

@A Atos, líder mundial em serviços digitais, é a primeira parceira 
a oferecer aplicativos mobile para o MindSphere, o sistema 

operacional aberto de IoT (Internet das Coisas) baseado em nuvem 
da Siemens. Esses aplicativos permitem que os fabricantes acessem 
e analisem dados de produção utilizando seus dispositivos móveis, o 
que os ajuda a gerenciar efi cientemente a produção, resolver confl itos 
e otimizar recursos para melhorar a produtividade da fábrica (www.
siemens.com).

Oliver Geiger (*)
 

Somando a isso as expectativas de crescimento entre 10 e 15% 
para 2017 (Ebit), temos um cenário promissor, sem dúvidas. 
Mas atenção: apesar dos números positivos, quem quiser 

entrar ou melhorar seu desempenho no mundo do e-commerce 
precisa saber tudo o que é necessário para garantir um processo 
transparente e um bom relacionamento com o usuário. Você já 
sabe como fazer isso?

 
Apesar de estar atualmente em um nível baixo, a desconfi ança 

do consumidor em relação a compras online ainda existe. De 
acordo com uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC), 8% dos consumidores não compram pela internet por 
receio. Para garantir a confi ança do cliente em seu e-commerce e 
superar esse desafi o, é indispensável investir em sua expansão, ou 
seja, melhorar a sua performance, alcance e segurança. Algumas 
ferramentas podem garantir que o seu site chegue ainda mais 
longe; na sequência, destacarei as principais.

 
Todo e-commerce precisa de um sistema que comporte toda a 

interatividade e dinâmicas de que a plataforma geralmente dispõe. 
Assim, o site precisa ser capaz de se manter rápido e disponível 
sempre que um usuário, em qualquer lugar do mundo, quiser 
acessá-lo, independentemente da quantidade de outros acessos 
que a página esteja recebendo simultaneamente.

 
Uma das soluções mais efi cientes para o e-commerce diz 

respeito à disponibilidade. Um modo de garantir que o site 
esteja sempre no ar para qualquer usuário que queira acessá-la, 
é pelo armazenamento da página e de seus objetos estáticos 
em uma rede de servidores terceirizados, de forma que o con-
teúdo possa estar distribuído em diversos pontos geográfi cos 
estratégicos mais próximos dos usuários fi nais, garantindo 

Investir na expansão do 
e-commerce é necessário?
Com um faturamento de R$ 53,4 bilhões e crescimento de 11%, o setor de e-commerce no Brasil 
seguiu desenvolvendo-se em 2016, segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm)

disponibilidade, acesso mais rápido ao conteúdo e uma boa 
experiência de navegação.

 
Para os clientes que necessitam também de melhoria no de-

sempenho das informações transacionais, existe a possibilidade 
de acelerar a entrega de conteúdo. Existem diversas técnicas 
sofi sticadas para melhorar a performance de entrega do conteúdo 
transacional ao usuário fi nal, como por exemplo a otimização de 
rota e também do protocolo TCP/IP.

 
Para os problemas de conexão com o site, há a opção de con-

tar com soluções de balanceamento de carga, que tem como 
objetivo garantir a melhor experiência do usuário direcionando 
as requisições para servidores em diferentes localidades. Há 
diversas opções no mercado, mas é imprescindível contar com 
uma solução completa que trará benefícios tangíveis para o seu 
negócio. Nesse caso, é importante também considerar uma que 
seja baseada em serviços que não estejam nas mesmas locali-
dades dos servidores do site, e que também permitam utilizar 
diversas variáveis de decisão como as condições em tempo real 
do servidor e da Internet, assegurando que o usuário tenha uma 
experiência sem falhas.

 
A aplicação de soluções tecnológicas, como as citadas neste 

texto, que melhoram a experiência do consumidor, podem 
aproximá-lo da sua marca e contribuir no processo de fi delização. 
Com estes recursos, sua loja virtual estará preparada para picos 
de tráfego, diminuirá os riscos com a segurança e garantirá o 
futuro das suas vendas online. Pesquise, avalie opções e bons 
negócios!

 
(*) É Gerente de Web Experience da Exceda, líder na América Latina em soluções 

de segurança e web performance e representante da Akamai no Brasil.

A fabricante que desenvolveu o headset 
utilizado para a primeira viagem à Lua, 
a Plantronics foi mais uma vez premiada 
pela inovação no Fórum Internacional de 
Design (IF). O painel de jurados escolheu 
o headphone wireless BackBeat PRO 2 
como vencedor na categoria áudio – este 
é o 10° ano consecutivo em que a com-
panhia leva o selo de distinção oferecido 

aos ganhadores. 
O IF Design Award é, há mais de 60 anos, 

sinônimo de excelência em design. Este 
ano, foram avaliados 5500 concorrentes 
de 59 países diferentes nos quesitos: 
Inovação, Funcionalidade, Qualidade de 
Design, Material, Ergonomia e Compati-
bilidade Ambiental, entre outros critérios 
de escolha (www.plantronics.com/br).

Headset Plantronics recebe prêmio IF de Design

O pretendente: BRUNO SOLINO CESAR, profi ssão: comerciário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, nascido aos: 20/09/1982, residente e do-
miciliada nesta Capital - SP, fi lho de Luiz Carlos Cesar e de Carmen Sueli Solino Cesar. 
A pretendente: RENATA DE CÁSSIA GOMES CAMACHO, profi ssão: dentista, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, nascido aos: 20/03/1985, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Daniel Gomes Camacho e 
de Sueli Penha de Oliveira Camacho. 

O pretendente: MARCOS VINICIUS BÉRGAMO MARSARI, profi ssão: programador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Jaborandi - SP, nascido aos: 03/05/1994, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Carlos Marsari e de Cláudia Maria Bér-
gamo. A pretendente: AMANDA SALLES DE OLIVEIRA SOUZA, profi ssão: engenheira 
civil, estado civil: solteira, naturalidade: em Cambuí - MG, nascido aos: 29/08/1991, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Carlos de Souza e de Roseli 
de Jesus Oliveira. 

O pretendente: RAFAEL VENDOLA MAEL DA COSTA, profi ssão: engenheiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, nascido aos: 03/04/1991, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jose Carlos Mael da Costa e de Sandra 
Vendola Mael da Costa. A pretendente: THATIANE PEDROSA GOMES, profi ssão: ar-
quiteta, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista - SP, nascido 
aos: 21/04/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Paulo Sergio 
Gomes e de Irani Pedrosa Gomes. 

O pretendente: JAAZIEL DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, natura-
lidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 26/01/1998, residente e domiciliado neste Sub-
distrito - SP, fi lho de Geraldo Pereira da Silva e de Maria Olinda da Silva. A pretendente: 
GIULLIA KAORI DE SALES IZUMI, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital - SP, nascido aos: 13/10/1998, residente e domiciliada neste Subdistrito - 
SP, fi lha de Yuji Izumi e de Joelma Francisca de Sales Izumi. 

 

8º Subdistrito - SANTANA
VINÍCIUS BARBOSA OLIVEIRA - Ofi cial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: JACQUES MAKENGETA MWANGI, profi ssão: eletricista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em República Democratica do Congo, Congo, nascido aos: 
14/09/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Mwangi Miyoma e de 
Elise Litela. A pretendente: JACIARA GLORIA DE JESUS DOS SANTOS, profi ssão: cos-
tureira, estado civil: divorciada, naturalidade: em Salvador - BA, nascido aos: 08/11/1965, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Esmeraldo Barbosa dos Santos 
e de Maria Gloria de Jesus. 

O pretendente: CÍCERO VICTOR DE OLIVEIRA, profi ssão: ajudante geral de obras, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Marcelino Vieira - RN, nascido aos: 23/01/1993, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Cipriano e de Antonia Duarte da Silva. 
A pretendente: ANDREA CRISTINA SIQUEIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 25/02/1975, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Fernando Siqueira e de Maria Benedita de Siqueira. 

O pretendente: TÚLIO TITO PELLEGRINI, profi ssão: bancário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, nascido aos: 11/09/1991, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Platão Pellegrini e de Marcia Chequer Greppi 
Pellegrini. A pretendente: INAIARA SARACENI DE ANDRADE, profi ssão: astrônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Uberlândia - MG, nascido aos: 09/01/1991, resi-
dente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Adriano de Souza Andrade e de Maria 
Jeronima Saraceni Andrade. 

O pretendente: MAURO ROBERTO GUNZBURGER, profi ssão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 08/02/1977, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Mario Gunzburger e de Maria Christina Tedesco Gunzburger. 
A pretendente: MAYRA LAUDELINA MARÇAL, profi ssão: empresária, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Florianópolis - SC, nascido aos: 24/12/1981, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Márcio Mario Marçal e de Laudelina Moretti Marçal. 

O pretendente: RAFAEL TROQUETE, profi ssão: gerente, estado civil: solteiro, natura-
lidade: em Ponta Grossa - PR, nascido aos: 25/05/1991, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Aparecido Troquete e de Claudete de Fatima Marin 
Troquete. A pretendente: PALOMA LUZ NOVAES, profi ssão: técnica de produção, esta-
do civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 07/03/1991, residente e 
domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Edson Francisco de Novaes e de Meluzia Ribeiro 
Luz de Novaes.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios
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