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OPINIÃO

Qual é o papel do líder 
na busca por resultados

No início do ano, 

as empresas estão 

revisitando seu 

planejamento 

estratégico e defi nindo 

os novos rumos e metas 

que a companhia irá 

perseguir ao longo dos 

meses

Essa costuma ser a me-
lhor época para falar 
sobre liderança e mo-

tivação dos colaboradores, 
já que as metas acabaram 
de ser defi nidas e o começo 
de um novo ciclo traz muita 
energia e força de ação para 
os profi ssionais. Antes de mais 
nada, precisamos distinguir 
o planejamento estratégico 
das metas. O primeiro é um 
conjunto de estratégias, ações 
e planejamento que irão guiar 
a empresa, sendo revisitado 
e atualizado com frequência. 

Já a meta é o grande objetivo, 
aquele que deve ser persegui-
do por todos e que quando 
alcançado não deixa dúvidas 
sobre o resultado. Pode ser 
aumentar o faturamento, do-
brar a quantidade de clientes, 
lançar um novo produto, iniciar 
um programa de exportação, 
etc. O grande erro que as 
empresas cometem é defi nir 
muitas metas e, dessa forma, 
perder o foco e causar con-
fusão nas equipes, que fi cam 
perdidas sobre o real objetivo 
de seus trabalhos. 

Outro equívoco é não ser 
realista quanto ao objetivo e 
estipular um resultado inatin-
gível. Uma meta efetiva leva 
em consideração os prazo, os 
recursos e o esforço. Ela preci-
sa estar ligeiramente acima do 
atingível para ser desafi adora, 
mas não pode ser impossível 
para não causar frustração nos 
colaboradores. Nesse sentido, 
o papel do líder é garantir que 
haja uma meta clara, fácil de 
ser entendida e importante 
para a companhia. Objetivos 
claros não precisam ser ano-

tados em lugar nenhum. 
Eles fi cam na cabeça do líder, 

do dono da empresa e de cada 
um dos colaboradores. A partir 
daí, a liderança pode fatiar a 
meta em três linhas de atuação, 
não mais do que isso. Dessa 
forma, cada funcionário irá 
entender o seu papel dentro do 
objetivo, além de saber o que 
é esperado dele em termos de 
resultado e atitude. Guardada 
as proporções de confi dencia-
lidade, a liderança precisa ser 
transparente em sua comuni-
cação, abrindo para as equipes 
a estratégia, os resultados em 
números, os sucessos e tam-
bém os fracassos. 

Cabe ao líder criar esse canal 
de confi ança e reciprocidade 
entre os colaboradores. Essa 
é a única forma de gerar cone-
xões verdadeiras e motivar as 
pessoas em prol do resultado 
esperado. O sentimento de 
dono e pertencimento surge 
quando acreditamos no tra-
balho que estamos realizando, 
quando enxergamos propósito 
e nos vemos capazes de causar 
impacto com nossas ações. 
Esse nível de engajamento e 
entrega só acontece quando 
existe transparência, comu-
nicação efetiva e confi ança. 

Despertar isso em todas as 
pessoas é um grande desafi o, 
mas que precisa ser buscado 
pela liderança. Se o líder tem 
essa missão, cabe ao departa-
mento de RH ser um facilitador 
desse processo, fornecendo 
ferramentas adequadas para 
a comunicação e engajamento, 
além de treinar e preparar essa 
liderança com informação e 
conhecimento. Uma coisa é 
certa: 2019 está começando, 
cheio de oportunidades e 
energia. Temos um livro em 
branco e escrever a melhor 
história possível é o dever de 
cada um.

(*) - É headhunter da Yoctoo e 
formado em Administração de 
Empresas. Possui experiência 
no recrutamento para áreas de 
tecnologia e conhecimento na 

contratação de talentos em toda a 
América Latina.

Diego Barbosa (*)
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Ciência e Tecnologia

News@TI
UFSCar recebe inscrições para 
especialização em divulgação científi ca 
@Estão abertas até o dia 22 de fevereiro as inscrições para o curso 

de especialização em Divulgação da Ciência e da Tecnologia e 
Promoção da Cultura Científi ca, que será realizado no campus sede 
da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). O curso nasce da 
experiência de quase 13 anos em atividades de divulgação científi ca do 
Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conheci-
mento Científi co e Tecnológico (LAbI) da Universidade. Compartilhando 
o conhecimento construído ao longo desses anos pela equipe do La-
boratório - somado às especialidades de pesquisadores da UFSCar de 
diferentes áreas da Ciência, bem como de jornalistas que são referência 
na área no Brasil -, o curso visa formar profi ssionais - comunicadores, 
educadores, pesquisadores e outras pessoas interessadas - para o 
planejamento, realização e avaliação de projetos e ações de divulgação 
científi ca, em formatos variados, utilizando linguagens diversas e com 
foco em públicos diversos. Para participar do processo seletivo, as 
pessoas interessadas devem realizar a inscrição (em https://labi2019.
faiufscar.com) e enviar carta de interesse e currículo.

ESL e Facebook Gaming expandem parceria
@A ESL, maior companhia de esports independentes, e o Facebook 

Gaming anunciam a expansão da parceria que cobre todos os 
eventos globais de competição de esports da ESL, de maneira não 
exclusiva, para a plataforma do Facebook. A ESL irá transmitir tanto os 
circuitos emblemáticos, Intel Extreme Masters (IEM) e ESL One, como 
a estreia da Pro League de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). 
A distribuição começou com a classifi cação regional de CS:GO para o 
IEM Katowice Minor, em 16 de janeiro desse ano e se desenrolará até 
dezembro de 2019. As competições serão transmitidas globalmente 
pelo Facebook, em inglês, com qualidade 1080p/60fps e divulgadas ao 
vivo pela ESL Pro League tanto em inglês como em português. “A ESL 
une a comunidade global de fãs de esports e tem o objetivo de entre-
gar experiências incríveis para audiências ao redor do mundo, tanto 
online como por eventos de grande escala”, comenta Ralf Reichert, 
Co-CEO da ESL. “Iremos oferecer diferentes plataformas, nas quais os 
fãs poderão viver nossos circuitos online emblemáticos – incluindo um 
retorno ao Facebook Gaming para continuar a trazer conteúdo para 
sua crescente audiência” (https://www.eslgaming.com/).

A expectativa de vida do brasileiro 
alcançou a maior média da história. 
Projeção divulgada recentemente 

pelo Instituto Brasileiro de Geografi a e 
Estatística (IBGE) mostra que a longe-
vidade chegou a 76 anos. Um salto de 22 
anos em relação ao registrado na década 
de 1960, por e exemplo, quando a média 
chegava a 54. Até 2060, a população 
com mais de 60 anos mais que dobrará 
de tamanho e atingirá 32,1% do total de 
habitantes.

 
A consequência disso será uma rele-

vância ainda maior dessa população nas 
estratégias das empresas. Se hoje os 
consumidores 60+ já representam uma 
oportunidade interessante, serão ainda 
mais no futuro.

 
Segundo dados divulgados recente-

mente, nos Estados Unidos, já em 2015 
praticamente metade da população entre 
52 e 70 anos passava pelo menos 11 horas 
por semana online, contra 42% dos Millen-
nials. Para os chamados “baby boomers”, 
pesquisar e comprar são a terceira e a 
quarta atividades online mais importantes 
(as duas primeiras são notícias e mídias 
sociais).

 
Segundo Luiz Paulo Ribeiro, Diretor de 

vendas Brasil da multinacional brasileira 
de tecnologia VTEX, esse é um fenômeno 
que inclui o Brasil, principalmente agora 
com a reforma da previdência.  

Como o consumidor da geração 60+
está movimento o e-commerce

investindo no e-commerce para atrair esse 
público. Um dos exemplos apresentado por 
Luiz é a SCA, cliente da VTEX de fraldas 
geriátricas que montou uma estratégia 
totalmente digital para que seus clientes 
tenham a opção de realizarem seus pedidos 
online sem necessidade de irem ao varejo, 
trazendo conforto e agilidade.

 
“É importante destacar que para empre-

sas que querem atrair esse público para o 
Online é essencial uma boa área de aten-
dimento, com agilidade e transparência 
para tirar dúvidas. cadastro de produtos 
otimizados com informações necessárias 
para a compra, e também todos os modelos 
de comunicação para atualizar o status do 
pedido, sendo e-mails e sms informando 
todo o andamento até a entrega”, fi naliza.

“É um avanço mundial a inserção das pes-
soas com mais idade em todas as camadas 
da sociedade. A convivência e o acesso são 
iguais para todos, e os paradigmas que dei-
xavam as pessoas com “receio” de compras 
online com o passar do tempo foi caindo. 
A reforma da previdência irá aumentar 
ainda mais o cenário, visto que as pessoas 
irão conviver mais tempo ainda com todas 
as camadas e faixas etárias do mercado de 
trabalho como um todo, e ninguém quer fi car 
obsoleto. Todo mundo quer acompanhar 
as inovações, tendências e principalmente 
acompanhar a evolução tecnológica que veio 
para facilitar e ajudar a todos. Hoje ninguém, 
independente da faixa etária, vive sem um 
smartphone na mão”, avalia.

 
Luiz acrescenta que 49% das pessoas de 

terceira idade fazem regularmente pesqui-
sas sobre produtos, e consequentemente, 
compras online. Além do fato de elevarem 
o valor do ticket médio, por entenderem 
que mesmo mais caro é mais confortável 
receber o produto em casa.

 
“O idoso não tem mais a mesma ansiedade 

que os mais jovens, e por isso, a confi ança 
e a experiência (com menos passos para 
fi nalizar) a compra, atenção (customer 
success) e entrega são as chaves para 
manter esse perfi l de cliente sempre ativo”, 
avalia o especialista.

 
Atento a esse nicho de mercado que não 

para de crescer, muitas empresas estão 

Nos Estados Unidos metade da população entre 52 e 70 anos passa pelo menos 11 horas por semana online

A Câmara de Comércio 
Brasil-Estados Unidos esco-
lheu o presidente Jair Bolso-
naro como a “Pessoa do Ano”, 
devido à intenção manifestada 
para estreitar as relações bila-
terais entre os dois países. A 
premiação deve ser concedida 
durante um jantar de gala que 
acontece no próximo dia 14 de 
maio no Museu de História Na-
tural de Nova York, informou 
a entidade.

A homenagem a Bolsonaro 
é “um reconhecimento de 
sua intenção fortemente 
declarada de fomentar laços 
comerciais e diplomáticos 
mais próximos entre Brasil 
e Estados Unidos e seu fi r-
me comprometimento em 
construir uma parceria forte 

A premiação acontece durante 

jantar de gala em maio, no 

Museu de História Natural de 

Nova York.

O Decreto nº 9707/19, 
publicado ontem (12) 
no Diário Oficial da 

União, tem validade para os 
mais de 200 órgãos do Sistema 
de Pessoal Civil da Administra-
ção Federal (Sipec) e também 
para empresas públicas e as 
sociedades de economia mista.

“O novo decreto viabiliza 
a criação de mecanismos de 
controle sobre os gastos de-
correntes de cessões e requisi-
ções de empregados públicos, 
promovendo os devidos cuida-
dos com o equilíbrio fi scal e 
ainda com o planejamento da 
força de trabalho da União”, 
afi rma Wagner Lenhart, secre-
tário de Gestão e Desempenho 
de Pessoal do Ministério da 
Economia, em nota.

Segundo a norma, as cessões 
que impliquem reembolso pela 
administração pública somen-
te ocorrerão para o exercício 
de cargo em comissão ou 
função de confi ança com gra-
duação mínima equivalente 
ao nível 4 do Grupo-Direção 

Foram criados mecanismos de controle sobre os gastos decorrentes de cessões e requisições de 

empregados públicos.

Mantida a liberação do 
FGTS para vítimas de 
Brumadinho

O governo vai manter a liberação 
de saques do FGTS para as vítimas 
de Brumadinho. O governo deve 
editar nos próximos dias medida 
provisória (MP) para alterar a lei 
sobre a utilização de recursos do 
fundo. Atualmente, a lei que trata 
do FGTS permite que os benefi -
ciários movimentem suas contas 
em caso de “necessidade pessoal, 
cuja urgência e gravidade decorra 
de desastre natural”.

Desde o rompimento da barra-
gem da Samarco, em Mariana, em 
2015, esse tipo de acidente passou 
a ser equiparado a desastre natu-
ral para que as vítimas pudessem 
movimentar esses recursos. O 
ministro-chefe da Casa Civil, Onyx 
Lorenzoni, disse que sua equipe já 
analisava o assunto. Integrantes 
do governo defendem que a mi-
neradora Vale, responsável pela 
barragem, arque com todos os 
custos evitando que o cidadão use 
recursos acumulados ao longo dos 
anos para se reestabelecer (ABr).
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Administração pública federal terá 
novas regras para cessão de pessoal

O governo federal criou novas regras para cessões e requisições de pessoal

e Assessoramento Superio-
res – DAS. Os valores que 
excedem o teto constitucional 
remuneratório aplicável à 
administração pública federal 
continuarão não sendo reem-
bolsáveis.

A partir de agora, se um 
empregado público já cedido 

for nomeado para exercício 
em cargo de comissão ou 
função de confi ança, não será 
mais necessário um novo ato 
de cessão. Além disso, caso 
o empregado público seja 
nomeado em cargo ou função 
diverso do ato de cessão, basta 
uma comunicação ao órgão 

cedente. Com o decreto, as 
cessões e requisições passam 
a ser regulamentadas também 
por ato conjunto da Secre-
taria Especial de Fazenda 
e da Secretaria Especial de 
Desburocratização, Gestão e 
Governo Digital do Ministério 
da Economia (ABr).

Câmara Brasil-EUA escolhe 
Bolsonaro como ‘Pessoa do Ano’

demonstrou esforços para 
melhorar as relações bilaterais 
entre EUA e Brasil. 

O nome da personalidade 
norte-americana ainda não 
foi revelado. Em 2018, o 
brasileiro homenageado foi o 
ex-juiz federal Sergio Moro, 
atual ministro da Justiça do 
governo Bolsonaro, escolhido 
por sua atuação na Operação 
Lava Jato, enquanto que o 
norte-americano foi Michael 
Bloomberg, ex-prefeito de 
Nova York. Entre os ven-
cedores dos outros anos, 
estão o atual governador de 
São Paulo, João Doria, e os 
ex-presidentes do Brasil, 
Fernando Henrique Cardoso, 
e dos Estados Unidos, Bill 
Clinton (ANSA).

e duradoura entre as duas na-
ções”, explicou o comunicado 
ofi cial. Concedida há 49 anos, 
a premiação é uma honraria 
para homenagear dois líderes, 
um brasileiro e outro norte-
-americano, que durante o ano 
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