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OPINIÃO
Problemas causados 

por má gestão de 
confl itos nas empresas

Em um ambiente 

profi ssional, pessoas 

com personalidades e 

experiências de vida 

distintas passam a 

maior parte do tempo 

juntas

Essas diferenças podem 
ser enriquecedoras, 
mas também podem 

provocar confl itos. Em certa 
medida, aliás, são até normais 
no ambiente de trabalho, mas 
apenas em certa medida. 
Quando extrapolam os limites 
do aceitável, tornam-se fontes 
de problemas.

Assim, saber gerenciar os 
confl itos inerentes ao univer-
so do trabalho é fundamental 
para a sobrevivência de uma 
empresa. 

Quando isso não ocorre, as 
companhias correm o risco 
de aumento de custos, fuga 
de talentos e outros impac-
tos negativos. Confi ra cinco 
problemas decorrentes da má 
gestão de confl itos:

1. Relacionamentos tó-

xicos - A ocorrência de con-
fl itos ou ruídos em excesso 
deteriora a relação entre os 
colaboradores, fazendo com 
que, em alguns casos se torne 
insustentável, com inúmeros 
desdobramentos: fofocas, 
agressividade, discussões 
ruidosas frequentes e muitos 
outros. 

Isso torna o ambiente pro-
fi ssional desagradável, o que 
inviabiliza a tarefa em equipe, 
com consequências devasta-
doras para toda a organização. 
Em uma empresa, embora 
desentendimentos e diver-
gências possam ocorrer, todos 
precisam jogar no mesmo time. 
Sem o envolvimento de todos, 
não há como levar adiante um 
bom trabalho.

2. Queda na produtivida-

de - Um ambiente marcado 

pelo ruído se torna insupor-
tável para os colaboradores, e 
pode trazer queda no desem-
penho e na qualidade do tra-
balho, com maior ocorrência 
de erros, menor atenção aos 
processos e menos compro-
metimento, o que interfere 
nos resultados da empresa. 
Quando a desmotivação se dis-
semina entre os funcionários, 
as consequências podem ser 
ainda piores.

3. Fuga de talentos - A fuga 
é uma consequência direta 
dos cenários que descrevemos 
acima. A falta de habilidade 
para gerir conflitos leva à 
perda de talentos. Não mais 
encontrando um ambiente 
propício para se desenvolver, 
buscam condições melhores 
em outro lugar. O turnover 
elevado impacta fi nanceira-
mente, com o pagamento de 
rescisões e outros encargos, 
além de comprometer o clima 
organizacional e até o relacio-
namento com fornecedores 
ou clientes.

4. Processos judiciais - 

A ocorrência frequente de 
conflitos pode conduzir à 
prática de assedio moral ou 
até mesmo a sabotagem de um 
colaborador pelo outro, o que 
aumenta o risco de processos 
judiciais contra a empresa e 
seus gestores.

5. Imagem maculada - 
Equipes em desarmonia po-
dem prejudicar signifi cativa-
mente a imagem de uma com-
panhia, pois disseminam seu 
descontentamento não apenas 
entre os colegas, mas também 
entre clientes, fornecedores e 
outros públicos de interesse. 
A empresa passa a ser vista 
perante o mercado como um 
ambiente desfavorável para 
trabalhar e fazer negócios.

(*) - É especialista em gestão 
estratégica de confl itos, sócia da 

AlleaoLado, focada em consultoria e 
coaching para empresas, e coautora 

do livro “A culpa não é minha”.
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News@TI
Residência de tecnologia abre inscrições para sua 
quinta edição

@As inscrições para a residência hacker do Red Bull Basement 
vão até 19 de maio. O programa busca desenvolver projetos 

que façam uso da tecnologia para a solução de problemas so-
ciais e busca por cinco protótipos que olhem para necessidades 
como:  saneamento, segurança pública, inclusão social, mudanças 
climáticas, recursos hídricos, educação inclusiva, entre outros 
temas. O objetivo é incentivar a inovação cidadã, com projetos 
que tenham consistência, viabilidade e potencial de gerar im-
pacto para a sociedade e seus cidadãos. Já passaram pela resi-
dência projetos como o Pluvi On,  um hardware 100% nacional 
que oferece previsões do tempo acuradas, localizadas e a baixo 
custo para ajudar a alertar a população em caso de enchentes e 
deslizamentos, o Le Braile, um equipamento também de custo 
acessível que realiza a conversão de textos em formatos digitais 
para braile e o Micro Aerogerador, um sistema capaz de gerar 
energia elétrica por meio do vento (https://www.redbull.com/
br-pt/selecionados-red-bull-basement-2018).

Fornecer nuvem híbrida como serviço

@A Hewlett Packard Enterprise (HPE) e a Nutanix (NTNX) anunciam 
hoje uma parceria global para oferecer uma solução integrada de 

nuvem híbrida como Serviço (aaS) para o mercado. A oferta alavancará 
o software Enterprise Cloud OS da Nutanix, incluindo o hipervisor AHV 
gratuito fornecido pelo HPE GreenLake, para fornecer aos clientes 
uma nuvem híbrida totalmente gerenciada pela HPE e que reduz dras-
ticamente o custo total de propriedade e acelera o time to value. Além 
disso, como parte do acordo, a Nutanix permitirá que seus parceiros de 
canal vendam diretamente servidores HPE combinados com o software 
Enterprise Cloud da Nutanix, para que os clientes possam adquirir um 
appliance integrado (www.hpe.com) (www.Nutanix.com).

Varejo da construção civil entra na era digital

@Menos de 6 meses após o lançamento de suas operações como 
empresa independente, a Juntos Somos Mais Fidelização LTDA 

apresenta a 25ª edição da Feicon Batimat e divulga resultados e projetos 
que visam o desenvolvimento e a modernização do varejo da construção 
civil. O evento atrai anualmente mais de 80 mil visitantes e, neste ano, 
acontece entre os dias 9 e 12 de abril, no São Paulo Expo. No Brasil, o 
varejo da construção movimenta mais de R$ 100 bilhões ao ano por meio 
de aproximadamente 150 mil lojas de materiais de construção. O setor 
é formado, em sua maioria, por pequenos e médios comerciantes, entre 
os quais aproximadamente 50% têm mais de 20 anos de experiência. 
Um estudo inédito da Juntos Somos Mais fez um raio-X desse segmento 
e identifi cou que apenas 11% das lojas possuem gestão profi ssional, 
informatizada e oferecem itens básicos de atendimento, como água e 
café (www.feicon.com.br).
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1. Mobilidade no envio de dados e solução 

de problemas 

Não é só na vida pessoal que o uso de smar-
tphones revolucionou nossa forma de consumir 
e enviar informação. Um dos benefícios de se 
ter um software de gestão on-line em relação a 
planilhas está no fato de que os dados enviados 
ao sistema podem ser acessados de qualquer 
lugar, de qualquer dispositivo móvel conectado 
à internet. 

O sistema em nuvem foi feito para ser acessa-
do por equipes e, diferentemente das planilhas, 
não tem o risco de criar informações duplicadas 
ou desatualizadas a cada acesso.

Há ainda mais segurança no armazenamen-
to dos dados, já que enquanto as planilhas 
podem ser perdidas facilmente – por ataques 
de vírus ou problemas operacionais no com-
putador – o sistema tem backup e mantém 
tudo na nuvem.

 
2. Emissão de notas fi scais

A emissão de notas fi scais eletrônicas é 
uma das tarefas que para boa parte dos em-
presários parece ser burocrática demais. Um 
ERP que gere essas notas é capaz de enviar os 

documentos à Secretaria de Fazenda de forma 
automatizada e muito mais segura.  

No módulo emissor de notas do software, 
o usuário consegue consolidar todas as tran-
sações comerciais sem o perigo de errar no 
preenchimento de tabelas, como acontece na 
planilha. Reduzir os gastos e o trabalho com 
pastas e livros impressos, e garantir segurança 
contábil estão entre as vantagens de se trocar 
as planilhas por ERP.

 
3. Controle de processos em micro e pe-

quenas empresas

Micro e pequenas empresas têm perfi s e 
exigências diferentes em relação à adminis-
tração, no entanto todas elas baseiam seu 
planejamento e os próximos passos em rela-
tórios, análises de produtividade e métricas 
de vendas. A consulta a essas informações 
é muito mais fácil dentro de um sistema de 
gestão do que na compilação trabalhosa das 
informações lançadas em planilhas.

Um comerciante ou prestador de serviço, 
por exemplo, tem em mãos dados essenciais 
dos clientes e, com isso, consegue desenvolver 
ações de marketing e de CRM de forma muito 
mais efi ciente.

4. Assistência do software à disposição

Planilhas mais robustas exigem um geren-
ciamento mais atento e qualquer erro, por 
conta do preenchimento manual, pode mudar 
o resultado e levar a análise dos resultados da 
empresa por água abaixo. E, infelizmente, não 
há para quem correr para conseguir reverter 
problemas assim.

Por outro lado, as empresas que oferecem o 
sistema de gestão on-line têm equipe de suporte 
à disposição do cliente, seja por e-mail, chat ou 
telefone. Por serem soluções personalizadas, 
a assistência de softwares leva em conta as 
particularidades de cada empresa e facilita 
a resolução de difi culdades, ao contrário do 
material de apoio encontrado na internet de 
ajuda para as planilhas. 

Esses são apenas alguns dos benefícios dos 
sistemas de gestão on-line, que têm versões 
acessíveis no mercado, em relação ao uso de pla-
nilha na gestão das empresas em curto e longo 
prazo. Pesquise, analise os módulos de serviço 
oferecidos por cada empresa de ERP e tome 
uma decisão acertada para melhorar o controle 
do seu negócio de forma mais automatizada.

 
(*) É criador do sistema de gestão on-line. Mais 
informações no site: www.sistemagratis.com.br

Planilhas versus Sistema de gestão on-line: o que é melhor 
para o negócio?

Se você é empresário, usa ainda planilhas para controlar o seu negócio, mas está tendo difi culdade para 
gerenciar o crescimento. Abaixo estão listadas algumas vantagens do sistema de gestão on-line em relação às 
planilhas. Leia e tire suas próprias conclusões.

Nesta primeira fase, serão 
priorizadas crianças 
com idade entre 1 e 6 

anos, grávidas em qualquer pe-
ríodo gestacional e puérperas 
(mulheres até 45 dias após o 
parto). A escolha, de acordo 
com o Ministério da Saúde, 
foi feita por causa da maior 
vulnerabilidade do grupo. 

A partir do próximo dia 22, 
todo o público-alvo da cam-
panha poderá receber a dose, 
incluindo trabalhadores da 
saúde, povos indígenas, idosos, 
professores de escolas públi-
cas e privadas, pessoas com 
comorbidades e outras condi-
ções clínicas especiais, jovens 
de 12 a 21 anos sob medidas 
socioeducativas, funcionários 
do sistema prisional e pessoas 
privadas de liberdade.

A escolha dos grupos segue 
recomendação da OMS. A de-
fi nição  também é respaldada 
por estudos epidemiológicos e 
pela observação do comporta-

A partir do próximo dia 22, todo o público-alvo da campanha 

poderá receber a dose.

Japão elege transgênero 
como membro de 
assembleia

A japonesa Ayako Fuchigami tor-
nou-se a primeira pessoa transgêne-
ro a ser escolhida como membro de 
uma assembleia provincial no Japão. 
A informação foi revelada ontem 
(9) pelo jornal japonês “Mainichi”, 
após as eleições locais realizadas no 
último domingo (7). Fuchigami, que 
concorreu pelo Partido Constitucio-
nal Democrático de Japão (PCDJ), 
disputou a cadeira na assembleia do 
leste da cidade de Sapporo, na ilha 
de Hokkaida.

De acordo com a associação 
LGBT para representantes locais 
no Japão, a eleição da candidata 
marca a primeira vez que uma pes-
soa transexual ocupa uma posição 
em uma assembleia municipal do 
país. “Quero retribuir o favor aos 
que me apoiaram, trabalhando 
duro para criar uma sociedade na 
qual o LGBT possa ser ativo”, agra-
deceu Fuchigami após conhecer o 
resultado, segundo a publicação. 

Durante a campanha eleito-
ral, a transgêneros defendeu o 
reconhecimento legal de casais 
homossexuais, além de pedir uma 
estrutura que permita o envolvi-
mento dos LGBT na educação. A 
japonesa nasceu na província de 
Saga, na ilha de Kyusu, e estudou 
na Universidade de Hokkaido. Em 
2000, ela começou a trabalhar no 
Ministério da Agricultura, onde re-
alizou pesquisas sobre os grãos de 
arroz capazes de serem cultivados 
em locais frios (ANSA).

Logo após desembarcar 
no aeroporto de Guarulhos, 
o ex-craque brasileiro Pelé, 
de 78 anos, foi novamente 
hospitalizado ontem (9). O 
“Rei do Futebol” foi levado 
ao Hospital Israelita Albert 
Einstein, na capital, e se-
gundo a equipe médica, em 
nota, o estado de saúde do 
ex-jogador “é bom”.

“Deu entrada, nesta terça-
-feira no Hospital Israelita Al-
bert Einstein, Edson Arantes 
do Nascimento, proveniente 
do Hospital Americano de 
Paris. Ele foi hospitalizado na 
capital francesa após apre-
sentar quadro de infecção 
urinária desencadeada por 
cálculo em ureter. A infecção 
foi debelada. No momento, 
está realizando exames 
admissionais e seu estado 
de saúde é bom”, explicou a 
equipe médica.

No aeroporto, o ex-atleta 
foi abordado por diversos 
fãs e até conversou com 
alguns deles. Pelé agrade-
ceu todas as mensagens de 
apoio e até brincou, dizendo 

Ex-craque estava internado em Paris.
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Vacinação contra a gripe 
começa hoje em todo o país

Começa hoje (10), em todo o país, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe
sintomas de gripe evitem sair 
de casa durante o período 
de transmissão da doença 
(até sete dias após o início 
dos sintomas), restrinjam o 
ambiente de trabalho para 
evitar disseminação, evitem 
aglomerações e ambientes 
fechados, procurando manter 
os ambientes ventilados, e 
adotem hábitos saudáveis, 
como alimentação balanceada 
e ingestão de líquidos.

Para prevenir a doença, o 
ministério recomenda medidas 
gerais de proteção, como a 
constante lavagem das mãos, 
principalmente antes de consu-
mir algum alimento, e a adoção 
da etiqueta respiratória, que 
consiste em espirrar na parte de 
dentro dos cotovelos e cobrir a 
boca ao tossir, visando à redu-
ção do risco de infecção pelo 
vírus. Outra dica importante é 
não compartilhar objetos de uso 
pessoal, como talheres, pratos, 
copos ou garrafas (ABr).

mento das infecções respirató-
rias, que têm como principal 
agente os vírus da gripe. A 
meta é vacinar pelo menos 
90% dos grupos elegíveis para 
vacinação. Em nota, o Ministé-
rio da Saúde destacou que, em 
relação ao ano passado, houve 
alteração de duas cepas na 

vacina. Em função da mudança 
na composição, a pasta consi-
dera “imprescindível” que os 
grupos selecionados, ainda 
que já tenham sido imunizados 
anteriormente, recebam a nova 
dose este ano.

A orientação da pasta é que 
indivíduos que apresentem 

Pelé retorna ao Brasil e é 
hospitalizado novamente

que não poderia entrar em 
campo “no domingo”. Pelé 
foi hospitalizado em Paris, na 
França, na última quarta-feira 
(3) após sofrer uma crise de 
tetania (contrações muscu-
lares e tremores) e febre. Na 
ocasião, sua equipe achou 
melhor leva-lo a um hospital 
para passar por uma bateria 
de exames.

Antes de voltar ao Brasil, o 

ex-jogador recebeu no hos-
pital uma visita do atacante 
Neymar, do Paris Saint-
-Germain (PSG) e da seleção 
brasileira. O ex-craque foi a 
Paris para participar de um 
evento comercial ao lado 
de Kylian Mbappé, jovem 
atacante francês do PSG. 
Que foi elogiado pelo “rei” 
durante a Copa do Mundo 
de 2018, na Rússia (ANSA).


