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OPINIÃO

A instituição em 
que trabalho

está me matando

Um empresário da área 

de calçados resolveu 

fazer um teste com dois 

funcionários: pediu que 

visitassem, um de cada 

vez, uma ilha habitada 

por índios

O primeiro, assim que 
chegou ao novo local 
de trabalho, desanimou 

ao ver que os habitantes não 
usavam calçados. Concluiu 
que não teria clientes ali e 
retornou imediatamente para 
a cidade. Já o segundo, ao ver 
os nativos descalços, deu pulos 
de alegria, pois enxergou po-
tenciais clientes à sua frente. 
Essa história ensina uma pre-
ciosa lição: precisamos estar 
bem para discernir o mundo 
de forma positiva e lidar com 
as adversidades profi ssionais. 

No dia a dia, observamos 
muitas pessoas reclamando 
da quantidade de trabalho 
que têm, da cobrança por 
resultados que sofrem e das 
metas que precisam atingir. 
Diante disso, afi rmamos algo 
que pode surpreender: não é 
a instituição em que trabalha-
mos que nos mata, e sim como 
encaramos o que ocorre nela. 
Se não estamos bem com nós 
mesmos, nada vai estar. Pare-
ce óbvio, mas não é. Quando 
vemos apenas o lado ruim das 
coisas, tudo nos afeta. 

Qualquer palavra ou ação dos 
colegas de trabalho é interpre-
tada de forma errônea. Isso é 
extremamente prejudicial, 
pois perdemos a capacidade 
de separar o pessoal do pro-
fi ssional. Precisamos ter resili-
ência, que é a característica de 
quem consegue se recuperar 
rapidamente de um momento 
difícil. É a capacidade de uma 
pessoa lidar com seus próprios 
problemas, vencer obstáculos 
e não ceder à pressão, seja qual 
for a situação.

Todas as instituições são 
constituídas por pessoas que 
criam estratégias para alcançar 
um objetivo comum. E como 
em todo o grupo de pessoas, 
os confl itos são inevitáveis. O 
surgimento destes pode ter 
impacto negativo na produtivi-
dade da instituição, bem como 
prejudicar a saúde mental dos 
funcionários.

As frustrações geradas den-
tro das instituições podem 
levar a processos de projeções 
direcionadas para algumas pes-

soas do ambiente profi ssional 
ou até mesmo para a própria 
instituição. Quem se encontra 
nesse estado mental considera 
que todos estão contra si. Com 
isso, as relações interpessoais 
vão se deteriorando.

A mudança, nesses casos, 
deve vir de dentro para fora. 
Primeiramente a pessoa deve 
olhar para si mesma e buscar 
compreender o que lhe causa 
esse estado permanente de 
insatisfação. A percepção de 
que há um problema é impor-
tante para criar estratégias 
de melhoria no ambiente de 
trabalho.

Uma estratégia é analisar 
os limites e potencialidades 
de todos. Assim, é possível 
distribuir melhor as tarefas, 
sem sobrecarregar ninguém. 
Nem toda tarefa profi ssional 
é prazerosa, mas fazer uma 
atividade com a qual nos iden-
tifi camos e na qual podemos 
demonstrar nossas habilidades 
ajuda a reverter as frustrações.

Após fazer uma análise de 
si mesmo, é importante exa-
minar sua situação dentro da 
instituição. Você considera 
que trabalha muito e não é 
reconhecido? Seu chefe é 
desrespeitoso com você e o 
humilha diante dos outros? 
Seu salário é insufi ciente para 
cobrir suas despesas? Está sem 
perspectiva de crescimento 
profi ssional?

Se nessa avaliação a maioria 
das respostas foi “sim”, é o 
momento de repensar sua vida 
profi ssional nessa instituição. 
Isso será útil para não compro-
meter sua saúde.

Muitas vezes, a mudança é 
necessária. No entanto, ela não 
é fácil, gera ansiedades, medo 
de sair da zona de conforto 
e estresse. Um profi ssional 
da área da psicologia pode 
auxiliar no encontro de moti-
vações e satisfação, aliviando 
esses sintomas. É preciso 
cuidar sempre da qualidade 
do nosso trabalho, pois essa 
é a nossa responsabilidade. 
Mas precisamos aprender a 
fazer isso de forma tranquila 
e apropriada, sem aniquilar 
nossa saúde mental. 

Assim seremos, de fato, mais 
felizes e efi cientes.

(*) - É coordenadora do curso 
de Psicopedagogia do Centro 

Universitário Internacional Uninter;
(**) - É coordenadora do Curso 

de Licenciatura em Pedagogia da 
mesma instituição.

Genoveva Ribas Claro (*) e
Gisele do Rocio Cordeiro (**)
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News@TI
Pearson lança Teacherfl ix para qualifi car 
professores via streaming
@A multinacional britânica Pearson, maior empresa de educação 

do mundo, está lançando no Brasil o Teacherfl ix, plataforma 
de streaming voltada para a formação de professores e educadores 
por meio de aulas em vídeo, texto, podcast, animação e infografi a. A 
ferramenta conta ainda com recurso de avaliações de diagnóstico, 
permitindo que o educador acompanhe seu progresso de performance 
com o aprendizado. O Teacherfl ix oferece duas possibilidades de cer-
tifi cação ao usuário: uma com carga horária de 12 a 30 horas e outra 
de 150 horas, para quem opta por uma “Trilha de Aprendizagem”. 
Nesse formato, os professores escolhem um caminho de formação 
organizado por temas como Educação Infantil, Legislação Educacio-
nal, Didática, Neurociência e Educação, Pensadores na Educação, 
Planejamento Escolar, Tecnologia Educacional, entre outros.

"Computação sem Caô"
@Estudo realizado pelo Fórum Econômico Mundial em 2018 sobre o 

futuro dos empregos e habilidades aponta que 65% das crianças que 
hoje estão nos primeiros anos escolares trabalharão em uma função que 
ainda não existe. O mesmo estudo mostra como as habilidades técnicas 
e o entendimento de como as máquinas operam é cada vez mais central 
na sociedade. Esse cenário somado ao desejo de informar mais as pes-
soas sobre o potencial da ciência da computação levou o Olabi a criar o 
Computação sem Caô. O projeto se utiliza de um canal no Youtube, com 
uma série de vídeos na internet, para disseminar conteúdos educacionais 
e estimular a discussões relevantes para o futuro do trabalho. O prin-
cipal objetivo é aumentar o interesse dos cidadãos sobre o universo da 
computação, estimulando um maior número de inscritos em formações 
e cursos especializados e ampliando as discussões sobre as ferramentas 
tecnológicas que fazem parte do nosso dia a dia.

ricardosouza@netjen.com.br

Cada vez mais, o cartão de 
crédito vem se consolidando 
como uma opção de pagamen-
to entre os brasileiros, embora 
esteja entre as modalidades 
com os juros mais altos do 
mercado em caso de atraso 
no pagamento. Dados do 
Indicador de Uso do Crédito, 
apurados pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lo-
jistas (CNDL) e pelo Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil), mostram que, em fe-
vereiro, quase quatro em cada 
dez (37%) consumidores no 
país recorreram ao cartão de 
crédito para fazer algum tipo 
de compra, se mantendo na 
dianteira em relação aos ou-
tros instrumentos de crédito.

O uso da modalidade fi cou 
bastante à frente do segundo 
colocado, que é o crediário 
(10%). O limite do cheque 
especial foi citado por 9% da 
amostra, os empréstimos por 
7% e os fi nanciamentos por 5%. 
Ao todo, 44% dos consumido-
res utilizaram, ao menos, uma 
dessas opções de crédito ao 
longo do mês de fevereiro, ante 
56% que não usaram nenhuma.

Para o presidente do SPC 
Brasil, Roque Pellizzaro Ju-

37% dos consumidores recorreram ao cartão de crédito para 

fazer algum tipo de compra.

As medidas alteram os 
limites de projetos fi -
nanciados, a distribui-

ção geográfi ca dos recursos e 
criam exceções para algumas 
categorias de incentivos.  O 
teto dos projetos fi nanciados 
foi reduzido de R$ 60 milhões 
para R$ 1 milhão. O máximo que 
uma empresa pode fi nanciar 
na modalidade incentivada cai 
de R$ 60 milhões para R$ 10 
milhões. A norma passará a ser 
chamada pelo seu nome, Lei de 
Incentivo à Cultura.

As mudanças preveem um 
foco maior nos estados para 
além do eixo Rio de Janeiro-
-São Paulo. Foram introduzi-
das novas exigências, como a 
ampliação do percentual de 
ingressos gratuitos, que deve-
rão ser assegurados entre 20% e 
40%. A representante do Brasil 
no Comitê Internacional de 
Museus, Renata Motta, destaca 
a importância de terem sido 
excluídos do limite projetos 
de restauro de patrimônios 
tombados e planos anuais de 
museus. Essa exceção pode 
assegurar a recuperação do 
Museu Nacional, no Rio de 
Janeiro, e o Museu do Ipiranga, 
em São Paulo.

As medidas alteram os limites de projetos fi nanciados e a distribuição geográfi ca dos recursos.

SUS ofertará 
medicamento
para tratar AME

As pessoas que vivem com a 
doença rara Atrofia Muscular 
Espinhal (AME), tipo 1, o mais 
presente no país, terão à disposição 
no SUS o medicamento Nusinersen 
(Spinraza). O insumo, único no 
mundo recomendado, passa a ser 
incorporado pelo Ministério da 
Saúde. O anúncio foi feito pelo 
ministro da Saúde, Luiz Henrique 
Mandetta, durante audiência no 
Senado. 

Os demais subtipos da doença 
estão sendo analisados dentro 
de um novo modelo de oferta de 
medicamentos para os pacientes 
portadores da doença, o chamado 
compartilhamento de risco. “Com 
a incorporação vamos reduzir o 
valor do medicamento em relação 
aos pedidos judiciais. Vamos para 
protocolos e para o nosso primeiro 
compartilhamento de risco. Vamos 
construir juntos e tenho certeza 
que a gente vai vencer”, destacou 
o ministro Luiz Henrique Mandetta.

A previsão é que o fármaco esteja 
disponível em centros especializa-
dos em até 180 dias, conforme de-
termina a legislação. O tratamento 
consiste na administração de seis 
frascos com 5 ml no primeiro ano 
e, a partir do segundo ano, passam 
a ser três frascos. A medida teve 
como base diversos estudos que 
apontam a efi cácia do medicamen-
to na interrupção da evolução da 
AME para quadros mais graves e 
que são prevalentes na maioria dos 
pacientes (Ag.Saúde).

Artistas e produtores analisam 
mudanças na Lei Rouanet

Artistas, produtores e representantes de entidades culturais se manifestaram ontem (24) sobre as 
mudanças promovidas na Lei Federal de Incentivo à Cultura, antes conhecida como Lei Rouanet
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A professora da UFRGS, 
Glaucia Campregher, que atua 
na área de economia da cultu-
ra, destaca que a descentraliza-
ção é importante e que o foco 
em outros estados distintos do 
Rio e de São Paulo é um pro-
pósito relevante, assim como 
a redução dos limites. Mas ela 
pondera que há ainda muita 
desinformação sobre a lei, com 
a ilusão de que o mecanismo 
funciona com o repasse de di-
nheiro pelo governo a artistas.

Na opinião da produtora 
cultural Andreia Alves, as 
mudanças poderiam ter sido 

precedidas de um diálogo 
maior com o setor cultural 
para avaliar os impactos, que 
podem comprometer postos de 
trabalho. Segundo ela, a cadeia 
produtiva da cultura emprega 
atualmente cerca de 1 milhão 
de pessoas no país. Para o se-
cretário de Cultura do Ceará, 
Fabiano Piúba, a alteração 
pode difi cultar projetos com 
orçamentos maiores do que 
R$ 1 milhão. 

Mas, em sua opinião, a 
discussão para o problema 
da centralização geográfica 
do fi nanciamento da cultura 

ricardosouza@netjen.com.br
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A Inmetrics, empresa especializada em 
otimização de plataformas de negócios 
digitais focada na construção de resultados 
robustos, está selecionando profi ssionais 
para o preenchimento de mais de 100 
postos disponíveis nas cidades de São 
Paulo, Barueri, Santo André, Curitiba e 
Uberlândia.

Entre as posições, estão cargos como 
Analistas de Testes, Consultores de 
Analytics, Arquitetos de Software, Data 
Scientists, Desenvolvedores, profi ssio-
nais com conhecimentos em Mainframe, 
Software Test Engineers, e Site Reliability 
Engineers.

"Buscamos pessoas que sejam apaixo-
nadas por tecnologia, com muita energia 

Empresa de tecnologia tem mais de
100 vagas abertas para três estados

para apoiar os desafi os de nossos clientes 
e elevar cada vez mais o grau de qualidade 
e inovação do segmento em nosso país.", 
afi rma Adriano Lima, COO da Inmetrics.

A empresa oferece remuneração e 
benefícios compatíveis com o mercado e 
experiência em um ambiente desafi ador e 
dinâmico. Os interessados devem acessar 
o site http://inmetrics.gupy.io/ para mais 
informações sobre as vagas disponíveis e 
candidatura.

Fundada no Brasil em 2002, a Inmetrics é 
uma empresa especializada em otimização 
de plataformas de negócios digitais para 
a construção de resultados robustos. Para 
melhorar continuamente a experiência de 
seus clientes, conta com um time multidis-

ciplinar que faz da sua busca por resultados 
uma obstinação diária e que está sempre 
por perto, fl exível para entender as deman-
das, veloz para entregá-las e apaixonados 
por tecnologia e efi ciência.

passa também pelo fortaleci-
mento do Fundo Nacional de 
Cultura, formado por verbas do 
Tesouro Nacional e de loterias. 
O diretor da Associação de 
Produtores de Teatro, Edu-
ardo Barata, também destaca 
a importância do fundo. Para 
ele, o instrumento mais ade-
quado para a política pública 
de desconcentração do fi nan-
ciamento da cultura seria o 
FNC, “que foi criado para essa 
função, desconcentrar, apostar 
na inovação e atender a regiões 
que não serão contempladas 
no mecenato”, avalia.

Quatro em cada dez recorreram ao 
cartão de crédito para fazer compras

nior, as facilidades oferecidas 
pelo cartão de crédito e o au-
mento da sua aceitação pelos 
estabelecimentos comerciais 
são as principais razões para a 
liderança no ranking. “É pre-
ciso ter cuidado para evitar o 
endividamento excessivo que 
pode levar ao não pagamento 
da fatura, aumentando muito 
o valor da dívida inicial em 
razão dos juros cobrados pelo 
atraso”, alerta.

De acordo com a sondagem, 
embora 73% dos consumidores 
tenham pago o valor integral 

da fatura em fevereiro, 25% 
acabaram entrando no rota-
tivo, cuja taxa média chegou 
a 296% ao ano naquele mês. 
Com o pagamento do cartão de 
crédito em dia, o consumidor 
tem a possibilidade de parcelar 
compras sem pagar juros, algo 
que aumenta a comodidade. 
Mas isso está mudando. Os 
bancos estão criando uma nova 
linha de parcelamento no car-
tão de crédito, que permitirá 
dividir as compras em mais 
vezes, mediante o pagamento 
de juros (CNDL/SPC Brasil).
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