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OPINIÃO

Sapato velho
Sabe aquela pessoa 

que ao longo de muitos 

anos construiu um 

lindo projeto e foi 

levianamente trocada 

por outra mais nova 

durante ou após um 

momento de crise?

Hoje temos novas confi -
gurações desse cenário, 
incluindo o inverso e a 

questão profi ssional: empresas 
que demitem colaboradores 
antigos pelas promessas e 
olhos brilhantes da nova ge-
ração tão cheia de respostas 
e pouco afeita a comprome-
timentos.

Vejo executivos “empode-
rados” em seus alto cargos, 
decretando o destino de outras 
com tamanha frieza e descaso, 
apenas por capricho, e me 
pergunto se elas pensam, aos 
menos por alguns minutos, 
nos impactos provocados e no 
cenário ao seu entorno. Será? 
Difícil quem comente, concor-
de publicamente, ou ajude a 
questionar as más práticas… 

Se a indignação e a cumpli-
cidade fossem características 
do ser humano, o mundo cer-
tamente seria um lugar melhor 
e mais justo. A frase de Martin 
Luther King diz muito sobre 
isso: “O que me preocupa 
não é o grito dos maus, mas 
o silêncio dos bons”. É claro 
que as empresas precisam 
pensar estrategicamente e ter 
em seus quadros colaborado-
res competentes e capazes... 
Entretanto, os motivos pelos 
quais as pessoas são demitidas 
ainda são sinistros e, de forma 
geral, desnecessários. No fi nal, 
é tudo política.

Uma empresa não pode 
demitir sistematicamente sem 
motivos reais, gerando um 
clima de abatedouro, em que 
todos estão na fi la, indepen-
dente de resultado, entrega e 
comprometimento. Parece até 
loucura, mas infelizmente é a 
realidade de muitos funcioná-
rios, que se sentem como um 
chiclete que perdeu o doce e 
foi cuspido. Um sapato velho. 
A questão é que para alguns 
“chefes”, não há sapato que 
sirva. Nunca nada serve, é 
sufi ciente ou está bom! 

Uma pena que assim seja 

para a sua própria infelicidade 
e, sobretudo, para aqueles que 
são obrigados a conviver com 
essa situação. Por trás de um 
incompetente, há uma fi la de 
descartados, pois um “líder” 
ruim se esconde e se perpetua 
trocando as peças de tempos 
em tempos. Usa, suga a ener-
gia de quem chega e descarta 
assim que possível. Afinal, 
quem chega depois sempre 
traz um “gás novo, uma ideia 
ainda não testada, um brilho 
de esperança”. 

O único alento para quem 
passa por isso é o livramento, 
a sensação de paz que virá de-
pois que a dor amenizar. Nesse 
cenário, muito se fala sobre a 
importância da resiliência, ou 
seja, da capacidade de aguen-
tar as situações mais adversas 
sem jogar a toalha. Acontece 
que a decisão de interromper 
um projeto ou relação não 
depende só de quem é capaz 
de aguentar mais e, para o 
resiliente, ser abandonado 
depois de ter se doado tanto, 
é uma dor absurda!

Desse descompasso muitas 
relações terminam prematu-
ramente, demissões são feitas, 
projetos são abandonados. A 
ansiedade faz com que jogue-
mos no lixo muitas histórias 
que poderiam ser lindas! E, no 
fi nal, todos perdem. Por isso, 
precisamos construir relações 
longevas, sem desistir de so-
nhos e projetos, nem deixar 
alguém para trás. 

É fato que uma pessoa 
que acredita que as coisas se 
constroem com o tempo e que 
por isso não desiste de nada 
nem ninguém durante esse 
processo de amadurecimento, 
consegue construir mais que 
as demais.

E você, investe e dá tempo 
para a relação se fortifi car? 
Quão persistente você é? No 
campo profi ssional, você como 
líder, dá o tempo necessário 
para que os processos se 
concretizem? Essas refl exões 
podem evitar muita dor e de-
cisões equivocadas. 

O mundo está cada vez mais 
difícil e clama por pessoas 
corajosas que queiram mudar 
o “status quo”. Só depende 
de nós! 

(*) - Publicitária e escritora, é 
fundadora da Engaging/Estamos 

Juntos.

Claudia Taulois (*)

Editorias 

Economia/Política: J. L. Lobato (lobato@netjen.com.br); Ciência/Tec-

nologia: Ricardo Souza (ricardosouza@netjen.com.br); Livros: Ralph Peter
(ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br); TV: Tony Auad (central-noticia@
bol.com.br).

Colaboradores: Cícero Augusto, Eduardo Shinyashiki, Geraldo Nunes, 

José Hamilton Mancuso (1936/2017)    Diretora Comercial: Lilian Mancuso (lilian@netjen.com.br)

Webmaster/TI: Ricardo Baboo; Editoração Eletrônica: Ricardo Souza e Walter 
Almeida. Impressão: LTJ Gráfi ca Ltda. Serviço informativo: Agências Estado, 
Brasil, Senado, Câmara, EBC, ANSA.

Artigos e colunas são de inteira rersponsabilidade de seus autores,
que não recebem remuneração direta do jornal. 

Jornal Empresas & Negócios Ltda

Administração, Publicidade e Redação: Rua Vergueiro, 2949 - 12º andar 
- cjs. 121 e 122 - Vila Mariana - Cep: 04101-300. Tel. 3043-4171 / 3106-4171 -
E-mail :  (netjen@netjen.com.br) -  Site:  (www.netjen.com.br).
CNPJ: 05.687.343/0001-90 - JUCESP, Nire 35218211731 (6/6/2003) - Matriculado 
no 3º Registro Civil de Pessoa Jurídica sob nº 103.

Heródoto Barbeiro,  J. B. Oliveira, Leslie Amendolara, Mario Enzio Belio Junior.
RIO DE JANEIRO: J.C. REPRESENTAÇÕES E PUBLICIDADES EIRELI

Av. Rio Branco, 173 / 602 e 603 – Centro - Rio de Janeiro - CEP 20040-007
Tel. (21) 2262-7469 – CNPJ 30.868.129/0001-87

ISSN 2595-8410

em ter clareza de suas potencialidades e 
usá-las de forma estratégica para ascender 
na carreira, nos negócios e na sociedade.

Ou seja, mulheres, você é uma das 
forças, então imagino que esteja se per-
guntando como você pode fazer parte 
dessa mudança, certo? A resposta é: de-
senvolva seu poder pessoal tendo clareza 
das suas potencialidades, do seu senso de 
merecimento, aprendendo a infl uenciar o 
ambiente de forma estratégica. O próximo 
passo é você replicar para a sua equipe 
ou meio o aprendizado. Você é o maior 
exemplo das mudanças que pretende ver 
no seu meio e ela não tem a ver com cargo, 
mas com protagonismo e visão de onde se 
quer chegar.

Ter consciência de seus valores, honrar e 
respeitar a sua história, é um passo crucial 
para ser uma líder de sucesso. O Programa 
ELAS promove o crescimento das mulhe-
res libertando-as da busca constante de 
serem perfeitas. Não é um programa para 
curiosas, mas para mulheres que querem 
ver mudanças concretas em suas vidas. 
Você é uma delas?

(*) São cofundadoras da ELAS

que visam alertar e sensibilizar a sociedade 
e empresas para se conscientizarem e 
agirem em direção da equidade e dos seus 
benefícios sociais e econômicos, como a 
ONU Mulheres, o Pacto Global da ONU, 
o Fórum Econômico Mundial, o Instituto 
Ethos e tantas outras organizações que 
reúnem indicadores e ações importantes 
que merecem atenção, como a aprovação 
de cotas para mulheres em Conselhos de 
Administração nas empresas.

A Força Estratégica da Cultura da Em-
presa está relacionada à alta liderança 
das empresas estarem cientes de suas 
responsabilidades enquanto protagonistas 
no desenvolvimento econômico e social do 
país, bem como ter ações que busquem a 
equidade de gênero em suas lideranças 
como os Princípios de Empoderamento 
da Mulher (WEP's), promovido pela ONU 
Mulheres para que mulheres e homens 
possam ter os mesmos benefícios e con-
dições de trabalho, possuindo voz igual 
nas decisões.

E, por último, está a força interna que está 
atrelada ao protagonismo de cada mulher 

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

News@TI
Startup de saúde abre mais de 10 vagas, 
maioria para área de tecnologia 
@A startup carioca de tecnologia em saúde PEBMED, está com mais 

de dez vagas abertas para atuar como desenvolvedor, cientista de 
dados, head de produto, entre outros. Os profi ssionais irão trabalhar 
nos dois principais produtos da empresa: o aplicativo Whitebook e o 
Portal PEBMED. O primeiro, utilizado por mais de 370 mil médicos, 
ajuda os profi ssionais na tomada de decisão clínica. Já o segundo, 
reúne informações de estudos científi cos atuais e notícias relevantes 
para a classe médica. A maioria das oportunidades é orientada para a 
área de tecnologia. Elas concedem benefícios como vale transporte, 
bolsa de estudo, vale refeição, assistência médica e horários fl exíveis 
(https://www.99jobs.com/pebmed). 

Solução para atendimento pelo WhatsApp é 
lançada pela W5 Solutions
@OMais de 120 milhões de brasileiros usam o WhatsApp e, no 

mundo corporativo, tê-lo como canal de atendimento ao cliente 
é um importante aliado para venda, suporte, cobrança,  promoções/
marketing e outras fi nalidades. Por essa razão, a brasileira W5 Solu-
tions criou uma solução que facilita a comunicação entre cliente e 
empresa dentro da plataforma WhatsApp: o QIZDesk. A novidade será 
apresentada ao mundo todo no Mobile World Congress (MWC) entre 
os dias 25 e 28 de fevereiro, em Barcelona (Espanha). O QIZDesk é 
uma solução de relacionamento com o cliente que usa o conceito de 
URA – Unidade de Resposta Audível, o mesmo usado em call centers, 
dentro do WhatsApp. A solução permite que o cliente escolha, entre 
várias opções oferecidas pela empresa, o que ele quer respondendo 
a pergunta. O diferencial do sistema, de acordo com o diretor geral 
da W5 Solutions, Marcos Abellón, é o direcionamento inteligente do 
contato feito pelo usuário às células responsáveis por aquele assunto 
que ele está buscando (www.w5solutions.com.br).

Amanda Gomes e Carine Roos (*)

Nós acreditamos fortemente que 
para fazer a diferença no desen-
volvimento de mulheres esse é 

um tema muito importante a ser tratado. 
O autoconhecimento é a chave para a 
autoconfi ança, sendo hoje uma das ha-
bilidades mais valorizadas por líderes da 
Fortune 500.

Uma líder precisa se apropriar dos 
seus talentos e saber direcioná-los para 
a superação de seus medos e limitações 
garantindo as ações certas e consistentes 
para alcançar o seu futuro desejado.

Em 2017, segundo uma pesquisa rea-
lizada pela Grant Thornton, apenas 25% 
dos cargos executivos foram ocupados por 
mulheres em empresas no mundo inteiro. 
No Brasil, mais da metade das empresas 
não possuem nenhuma mulher, sequer, em 
cargos de liderança e esse número vem se 
agravando a cada ano.

Para ocorrer uma mudança, acreditamos 
em três forças que estão representadas 
nesse gráfi co abaixo:

A Força Externa está atrelada às iniciati-
vas em políticas públicas e de instituições, 

Por que autoconhecimento é importante 
para liderar?

Quando falamos em liderança feminina, automaticamente precisamos falar sobre autoconhecimento

A paisagista Elaine Caparroz, 
violentamente agredida durante 
um encontro, pelo advogado 
Vinícius Serra, fez um apelo para 
que vizinhos ajam e chamem a 
polícia sempre que escutarem 
uma mulher pedindo por 
socorro

Ela prestou depoimento na 16ª Dele-
gacia de Polícia, na Barra da Tijuca, 
à delegada Adriana Belém. Também 

fez questão de agradecer às pessoas que 
a socorreram, após a sessão de agressões 
impetrada pelo  jovem que ela conheceu 
pela internet e o recebeu em seu aparta-
mento, no último dia 16, na Barra da Tijuca.

“Eu quero agradecer às pessoas que 
salvaram a minha vida, porque quando fui 
encontrada, estava praticamente morta. 
Gostaria de agradecer a todo o trabalho 
impecável da polícia e espero que a Justiça 
ratifi que esse trabalho, porque eu estou 
tendo a oportunidade de expor tudo o 
que eu passei, mas muitas mulheres não 
têm essa oportunidade”, declarou Elaine.

A delegada Adriana Belém disse que con-
cluiu o inquérito e o remeteu à Justiça, que 

A paisagista Elaine Caparroz prestou 

depoimento e defendeu o combate ao 

feminicídio.

Levantamento do Fórum 
Brasileiro de Segurança Pú-
blica estima que mais de 16 
milhões de mulheres, cerca 
de 27,35% das brasileiras, so-
freram algum tipo de violência 
durante o ano passado. De 
acordo com a pesquisa, 536 
mulheres são agredidas por 
hora no país, sendo que 177 
sofrem espancamento.

A pesquisa do Instituto 
Datafolha ouviu 2.084 pesso-
as em 2018. Mais da metade 
(52%) das entrevistadas 
declarou que não procurou 
ajuda após as agressões; 15% 
falaram sobre o assunto com a 
família; 10% fi zeram denúncia 
em delegacias da Mulher; 8% 
procuraram delegacias co-
muns; 8% procuraram a igreja 
e 5% ligaram para o telefone 
190 da Polícia Militar.

A violência foi cometida, 
em 76,4% dos casos, por 
conhecidos, como cônju-
ge (23,9%), ex-cônjuge 
(15,2%), irmãos (4,9%), 

Mulheres são assediadas em ônibus, nas ruas

e no ambiente de trabalho.

Casos de feminicídio 
põem em alerta a 
sociedade

O aumento dos casos de femi-
nicídio no país está no horizonte 
não só do governo federal, mas de 
organismos internacionais, como a 
Comissão Interamericana de Direi-
tos Humanos. Conforme levanta-
mento da Cepal, vinculada à ONU, 
a cada dez feminicídios cometidos 
em 23 países da América Latina e 
Caribe em 2017, quatro ocorreram 
no Brasil. Naquele ano, ao menos 
2.795 mulheres foram assassinadas 
na região. Desse total, 1.133 foram 
no Brasil.

Já o Atlas da Violência 2018, feito 
pelo Ipea e o Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública, apontou uma 
possível relação entre machismo 
e racismo, assinalando que a taxa 
de assassinatos que vitimaram 
mulheres negras cresceu 15,4% na 
década encerrada em 2016. Ao todo, 
a média nacional, no período, foi 
de 4,5 assassinatos a cada 100 mil 
mulheres, sendo que a de mulheres 
negras foi de 5,3 e a de mulheres não 
negras foi de 3,1.

Nadine Gasman, que representa, 
no Brasil, a ONU Mulheres, disse que 
a educação é o instrumento capaz de 
reduzir confl itos e promover igualda-
de. “O reconhecimento das relações 
de poder entre homens e mulheres 
nos permite entender, por exemplo, 
por que as mulheres estão, ao mesmo 
tempo, estudando e trabalhando 
mais e ganhando menos”, afi rmou.
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Paisagista pede que pessoas não se 
omitam ao ouvir pedido de socorro

poderá pedir novas investigações, se for o 
caso. Segundo ela, Vinícius foi enquadrado 
por tentativa de feminicídio, independente-
mente se ele for avaliado, posteriormente, 
com algum problema mental, como chegou 
a argumentar, de que teve um surto. “Eu 
não posso entender que uma pessoa dessas 
seja capaz de conviver na sociedade”, disse 
Adriana Belém. A delegada também enfa-
tizou que é necessário agir quando alguém 
pede por socorro, chamando a polícia ou 
tomando alguma atitude.

A gente aproveita a oportunidade para 
pedir às pessoas não se calarem diante 
de um pedido de socorro. Talvez a Elaine 
tenha tido sua vida preservada porque 
lutou até o fi nal, pediu socorro e foi ouvida. 
Essa máxima de que em briga de marido e 
mulher ninguém se mete, tem que se meter, 
sim. É uma vida que podemos salvar ali. 
Desde que ouçam um grito de desespero, 
as pessoas têm que se humanizar, têm 
que chamar a polícia, sim, tem que tentar 
ajudar”, disse a delegada.

O agressor, que é formado em direito, está 
custodiado em um hospital psiquiátrico, 
onde passará por exame de sanidade mental. 
Segundo Adriana Belém, ninguém de sua 
família, embora convocados a prestarem 
depoimento, esteve na delegacia (ABr).

Mais de 500 mulheres são agredidas 
por hora no Brasil, revela pesquisa

amigos (6,3%) e pais (7,2%). 
Os números indicam que o 
grupo mais vulnerável está 
entre os 16 e os 24 anos, pois 
66% das mulheres nessa faixa 
etária sofreram algum tipo de 
assédio. Na faixa dos 25 aos 
34 anos, o índice é de 54% e, 
dos 35 aos 44 anos, de 33%.

O assédio, que, segundo 
a pesquisa, atingiu 37% das 
mulheres, aparece em forma 
de cantadas ou comentários 
desrespeitosos ao andar na 

rua (32%), cantadas ou co-
mentários desrespeitosos 
no ambiente de trabalho 
(11,46%) e assédio físico no 
transporte público (7,78%). 
Em casas noturnas, 6,24% 
das mulheres disseram que 
foram abordadas de maneira 
agressiva, com alguém tocan-
do seu corpo;  5,02% foram 
agarradas ou beijadas à força 
e 3,34% relataram tentativas 
de abuso por estarem embria-
gadas (ABr).


