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OPINIÃO

A importância de respeitar 
as políticas da empresa 

para evitar demissão

Há empresas 

organizadas, outras 

nem tanto.

Aquelas que se organiza-
ram costumam ter por 
base normas escritas 

defi nidas pela sua história, sua 
vocação, sua posição no merca-
do e até mesmo por sua função 
social. Entretanto, aquelas que 
não se organizaram funcionam, 
em geral, fundamentadas em 
costumes, tradição e preceitos 
nem sempre comunicados aos 
empregados. Do ponto de vista 
dos empregados, conhecer as 
regras de conduta da empresa, 
sejam formais ou informais, 
explícitas ou implícitas, é 
condição para manterem seus 
empregos. 

Por esse motivo, o ideal é que 
a empresa tenha claramente 
proferida qual é a sua política 
empresarial interna junto aos 
empregados. Estas diretrizes 
devem deixar evidente o 
conjunto de procedimentos, 
regulamentos, estratégias 
e defi nições que formam os 
alicerces daquela instituição. 
Estas informações servem 
de orientação para que os 
colaboradores assumam o 
comportamento que a empresa 
espera deles. 

As normas empresariais 
devem ser claras, adequadas 
e favoráveis à corporação, 
pois defi nem a linguagem a 
ser usada, a atitude diante de 
situações adversas, as práticas 
estruturais do negócio, as con-
dições de relacionamento com 
o público interno/externo e aos 
valores da empresa. 

Funciona como um código 
de conduta que deve ser res-
peitado. Esses códigos defi nem 
padrões. E o que as empresas 
esperam de seus empregados 
é que não rompam com seus 
padrões. 

Dois casos recentes de 
comportamentos confl itantes 
com a cultura da empresa 
mostram os efeitos negativos 
desse contraste. Durante a 
Copa do Mundo, um dos bra-
sileiros identifi cados no vídeo 
machista em que constrangia 
uma mulher russa trabalhava 
na empresa aérea LATAM 
e foi demitido por agir em 
desacordo com a política da 
companhia. 

O outro exemplo é do mundo 
da tecnologia. O CEO da Intel, 
Brian Krzanich, pediu demissão 
em junho após ter assumido um 
caso com uma funcionária, o 

que viola os termos da empresa. 
Além da demissão em si, o caso 
serviu também para reforçar 
que as regras valem para todos 
os funcionários de qualquer 
nível hierárquico.

A forma como as empresas 
lidam com funcionários que 
recebem presentes de forne-
cedores ou clientes também 
merece refl exões. Enquanto 
algumas instituições são bas-
tante tolerantes em relação a 
esses procedimentos, outras 
chegam a considerar a prática 
como uma espécie dissimulada 
de suborno. É preciso consul-
tar a política da empresa antes 
de aceitar qualquer “agrado” 
desse tipo.

Ao recém-contratado, que 
ainda não assimilou as infor-
mações necessárias para con-
tribuir com relatos de qualquer 
fato, orientações ou postura 
de pessoas, recomenda-se que 
não tome qualquer atitude 
radical antes de compreender 
os motivos de algumas regras 
– sejam elas faladas ou não. Se 
a empresa tem uma política de 
não retaliação, aceitando que 
empregados dirijam críticas 
reais ou potenciais aos líderes ou 
à direção da empresa, tudo bem. 

Mas, no geral, a aceitação 
de críticas é bem baixa no 
ambiente empresarial e o não 
cumprimento desta política 
implicará medidas pesadas 
disciplinares, podendo chegar 
até a demissão por justa causa.

O bom senso deve sempre 
prevalecer, tanto em relação 
às regras quanto à dinâmica do 
trabalho. Em ambientes como 
hospitais, bibliotecas e escolas, 
que exigem silêncio para o bom 
andamento das atividades, 
sendo necessária a concen-
tração de todos, falar muito 
alto ou ouvir música durante 
o trabalho pode atrapalhar. 

É preciso buscar equilíbrio 
nas tarefas do dia a dia para não 
importunar colegas e chefes 
ou invadir o espaço do outro. 
Não se trata de renunciar aos 
próprios princípios, crenças 
e projetos, mas de adaptar as 
atitudes às expectativas da 
empresa. Afi nal, trabalhar em 
uma determinada instituição é 
escolha sua. Os incomodados 
se mudam, os incomodadores 
são mudados. Pense nisso!
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News@TI
Games para presentes de Natal

@Jogo: Plants Vs Zombies Gw 2 - PS4 / Preço sugerido: R$ 
99,90 / Site: https://www.saraiva.com.br/ Descrição: A batalha 

por Suburbia cresce em proporções épicas em Plants vs. Zombies™ 
Garden Warfare 2! Neste hilário jogo de tiro repleto de ação, o líder dos 
zumbis, Dr. Zomboss, fortaleceu sua horda e reconstruiu Suburbia em 
uma utopia zumbi. Mas ainda há esperança, porque, pela primeira vez, 
as plantas estão tomando a ofensiva em uma investida para recuperar 
seu território. Jogue como as plantas no novo modo Herbal Assault 
para 24 jogadores, ou escolha o seu lado em jogo solo ou cooperativo 
para 4 jogadores.

Jogo: Call Of Duty - Infi nite Warfare - PS4 / Preço sugerido: 
199,90 / Site: https://www.saraiva.com.br/ Descrição: Oferecendo uma 
narrativa rica e envolvente em um cenário diferente de tudo já visto 
em um jogo Call of Duty, a campanha é um retorno às áridas raízes 
militares da franquia por meio de novos ambientes nunca antes vistos. 
O jogador embarcará em uma clássica história de guerra em grande 
escala, totalmente situada em um futuro onde o confl ito humano se 
espalhou por nosso sistema solar. O título apresenta estonteantes am-
bientes interplanetários inéditos, novas armas e todas as habilidades 
para novos jogadores de Call of Duty. Além disso, a nova experiência 
em Zumbis vai cativar jogadores com uma direção original, propor-
cionando diversão e jogabilidade única, tudo isso em uma narrativa 
divertida que certamente empolgará os fãs.

Realidade Aumentada salta dos games para aplicativos 
profi ssionais no novo TeamViewer 14

A companhia alemã de tecnologia TeamViewer®, líder mundial em 
soluções de conectividade remota, está anunciando o lançamento do 
TeamViewer 14, nova edição do mais festejado software para telereuniões 
e transferência de arquivos em diversas plataformas – do Windows e iOS 
ao Android, entre outros – ao mesmo tempo. O programa chega reforçado 
a sua décima-quarta edição: nela, o usuário passa a contar com recursos 
pioneiros de Realidade Aumentada (RA), a exemplo da utilizada em games 
populares em smartphones e na publicidade. A RA foi somada, ainda, a uma 
completa revisão nas áreas de desempenho e de aumento de produtividade, 
em uma tríade de recursos que vem sendo chamada pela companhia como 
TeamViewer Pilot. “Estamos reafi rmando o pioneirismo de nosso pessoal 
de desenvolvimento e de nossas tecnologias”, diz o CEO global Oliver Steil, 
“ao lançar uma versão tão plena em novidades focalizadas na performance 
do usuário e, ainda, com esse grande avanço que é o uso de RA.”

Como no mundo real 

O acesso ao TeamViewer Pilot, explica Steil, abre ao usuário uma 
aplicação de Realidade Aumentada que leva essa nova tecnologia para 
além dos ambientes experimentais, rumo a uma efetiva adoção em 
massa pelo mercado, ao oferecer experiências de RA a quem precisa de 
assistência remota para equipamentos, maquinaria ou infraestrutura.

É graças a este novo recurso que o TeamViewer 14 faz o compartilha-
mento remoto de câmeras, facilitando a resolução de problemas interati-
vamente por meio de processos, ambientes e operações complexas com 
toques de RA. Ou seja: ao destacar objetos no mundo real, o usuário pode 
ajudar equipes, clientes, amigos ou família onde quer que estejam - passo 
a passo e com detalhamento inédito. “É um novo patamar em suporte de 
TI, capaz de fornecer assistência remota para trabalho e treinamento em 

Software de teleconferência redefi ne mercado de suporte e assistência remota
qualquer cenário de uso e setor”, afi rma o CEO da TeamViewer.

Desempenho e Conexões de Roteamento 

O TeamViewer 14 traz ainda melhorias de desempenho em comparação 
às versões anteriores. É o caso da compactação adaptável inteligente, 
que analisa a qualidade da conexão, ajusta automaticamente a compac-
tação e faz com que a nova versão funcione de maneira bem mais rápida, 
especialmente em ambientes de baixa largura de banda. A nova versão 
também utiliza as mais novas tecnologias para aceleração de hardware 
e processamento de tarefas computacionais intensas. Para refl etir sua 
pegada em nível global, a TeamViewer atualizou sua arquitetura de 
servidor, resultando em conexões de roteamento mais velozes e maior 
estabilidade da conectividade remota de alto desempenho.

Com o feedback de clientes durante o desenvolvimento de software da 
TeamViewer, os recursos do TeamViewer 14 se concentram em melhorar 
a produtividade e a usabilidade e reforçar a segurança. Agora, os admi-
nistradores de TI podem se benefi ciar da execução de scripts remotos 
com apenas um clique nas sessões de suporte, o que permite automação 
para economizar tempo na realização de tarefas repetitivas de manuten-
ção. Campos personalizados e agrupamento de dispositivos fl exíveis na 
lista de Computadores e Contatos facilitam o gerenciamento avançado 
de inventário. O gerenciamento confi ável de dispositivos também foi 
aprimorado no TeamViewer 14, conferindo mais controle ao usuário do 
TeamViewer 14. Além disso, gravações de sessões do MacOS dão nova 
força às disposições de compliance do TeamViewer. Por fi m, o visual para 
o cliente foi refeito, resultando em uma interface de usuário de aparência 
muito mais clean e intuitiva tanto em Mac e Linux quanto sob Windows 
(https://www.teamviewer.com/pt-br/produtos/teamviewer)

Alunos da escola Sesc na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.

Do total que não con-
cluiu o ensino médio, 
62% não estão mais na 

escola e, desses jovens, 55% 
pararam de estudar no ensino 
fundamental. Para o diretor 
de Políticas Educacionais do 
Todos pela Educação, Olavo 
Nogueira Filho, o desafi o não 
é só garantir a permanência 
dos jovens no ensino médio, 
mas levar para a escola os que 
abandonaram as salas de aula. 

“Os indicadores mostram 
que temos graves problemas 
no ensino médio e não estamos 
conseguindo revertê-los. Po-
rém, o desafi o maior refere-se 
à educação básica. Precisamos 
reverter a trajetória de insu-
cesso na educação básica”, 
afi rmou. Entre 2012 e 2018, 
houve um crescimento de 11,8 
pontos percentuais na taxa de 
conclusão do ensino médio até 
os 19 anos. Em Pernambuco, 
por exemplo, a taxa dos que 
concluem o ensino médio até 
os 19 anos (67,6%) é maior 
do que a média nacional. “Isso 
mostra que é possível fazer 
melhor”, disse Nogueira Filho. 
A responsabilidade pela edu-
cação básica é dos estados e 
municípios. A União participa 

O Brasil não consegue uma indicação ao Oscar de melhor fi lme 

estrangeiro desde 1999, com “Central do Brasil”. 

O Brasil fi cou de fora, mais 
uma vez, da disputa pelo Oscar 
de Melhor Filme Estrangeiro. 
Escolhido pela Academia 
Brasileira de Cinema para 
representar o país na disputa 
por uma indicação, o fi lme 
“O Grande Circo Místico”, 
do diretor Cacá Diegues, 
ficou de fora da pré-lista. 
O Brasil não consegue uma 
indicação ao Oscar de melhor 
fi lme estrangeiro desde 1999, 
com “Central do Brasil”. A 
cerimônia de premiação do 
Oscar acontece no dia 24 de 
fevereiro, nos Estados Unidos. 
Os cinco fi lmes fi nalistas da 
disputa serão anunciados em 
22 de janeiro. 

A Itália também não con-
correrá. O fi lme “Dogman”, 
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Mais de 1 milhão de jovens 
não concluem o ensino 
médio até os 19 anos

Dos 3,2 milhões de brasileiros com 19 anos, 2 milhões concluíram o ensino médio, o que representa 
63,5% do total, segundo levantamento do movimento Todos Pela Educação, com base na Pnad-C do IBGE

com o fi nanciamento.
No ensino fundamental, as 

taxas de conclusão mantive-
ram-se estáveis no período. 
Essa etapa teve uma queda 
no número absoluto de con-
cluintes devido à redução 
da população de 16 anos no 
país. Em 2018, foram 212.281 
concluintes a menos do que 
em 2017, que por sua vez 
teve menos concluintes que 
o ano anterior, com uma re-
dução de 64.058. Para Priscila 

Cruz, presidente-executiva 
do Todos Pela Educação, 
os números refletem “um 
patamar baixo de qualidade 
da educação básica” no país. 
“Temos falhado em garantir 
qualidade do ensino e com 
isso vamos perdendo nossas 
crianças e jovens pelo cami-
nho, confi gurando um grave 
cenário de exclusão escolar”, 
argumentou.

O movimento defende a ado-
ção de uma estratégia nacional 

e uma atuação integrada da 
União, dos estados e dos mu-
nicípios, na educação básica 
- que inclui educação infantil, 
ensino fundamental e ensino 
médio. “Temos diagnósticos, 
temos evidências sobre quais 
os melhores caminhos, temos 
redes que estão avançando. 
Está na hora de priorizar as 
medidas que realmente po-
dem fazer o país avançar na 
qualidade da educação básica”, 
afi rmou Priscila Cruz (ABr).

Brasil e Itália fi cam de fora de 
indicações ao Oscar

lo e maquiagem” e “melhor 
canções original” com o fi lme 
“Suspiria”, de Luca Guadag-
nino.

As nove produções que 
seguem na disputa pelo Oscar 
de fi lme estrangeiro: “Pás-
saros de Verão” (Colômbia/ 
Cristina Gallego), “Culpa” 
(Dinamarca/Gustav Moller), 
“Never Look Away” (Alema-
nha/Von Donnersmarck), 
“Assunto de Família” (Japão/ 
Hirokazu Koreeda), “Ayka” 
(Cazaquistão/Sergei Dvort-
sevoy), “Cafarnaum” (Líba-
no/Nadine Labaki), “Roma” 
(México/ Alfonso Cuaron), 
“Guerra Fria” (Polônia/ Pawel 
Pawlikowski), “Em Chamas” 
(Coreia do Sul/ Lee Chang-
-dong) - (ANSA).

de Matteo Garrone, não está 
na pré-lista de selecionados. 

Mas país ainda está na briga 
na categoria de “melhor cabe-


