
Desfi le Salvatore Ferragamo em Florença:

jaqueta esportiva no lugar

do paletó e camisa sem gravata.
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A VERDADEIRA TRANSFORMAÇÃO

Inspiração Diária de Kate Spreckley

Nas últimas semanas, passamos rapidamente 
através de portais de transformação e para as 
 profundezas de nossa alma. Como resultado, 
tudo o que não é mais necessário está sendo 
desmantelado, levando-nos a aceitar e a 
liberar nossas crenças mais profundas. Grande 
crescimento e compreensão estão disponíveis 
para nós quando seguimos o fl uxo em vez de 
avançarmos.

É importante lembrar o que você tem dentro 
de você para trazer mudanças profundas. 
Você possui o poder de confrontar e mudar 
o que precisa ser transformado. Ao aceitar 
a incerteza da mudança, você acolhe a 
liberdade que ela oferece, libertando-se 
dos grilhões daquilo que já não lhe serve. 
Existem três etapas necessárias para alcançar 
a verdadeira transformação. Essas etapas 
são insight, resistência e ação. Tanto quanto 
você possa estar sentindo a necessidade de 

mudar, o desafi o poderá ser a ação necessária 
que você precisa empreender para trazer a 
verdadeira transformação.
Que ação você precisa empreender para 
libertar-se dos confi ns do passado?
Muito amor
Kate

https://www.spiritpathways.co.za

Tradução: Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br
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São Paulo, terça-feira, 06 de agosto de 2019

Um memorando do presidente do banco 
Goldman Sachs enviado em março deste 
ano liberou os funcionários de vestir o traje 
formal.

Na prática, muito já se vestiam de modo in-
formal (sempre com uma opção de gravata 
ou paletó na gaveta para emergências), 

porém a carta serve como a certidão de óbito do 
uniforme de Wall Street como conhecemos no 
século passado. É o fi m de uma era. 

Os últimos redutos de ambientes formais de traba-
lho, como as instituições fi nanceiras e os escritórios 
de advocacia, já não são mais tão rigorosos quanto 
ao uso do traje social completo como emblema de 
credibilidade. E mesmo na hotelaria, que é sempre 
um exemplo relevante de como lidar com o público, 
já se vê uma imagem muito mais leve e informal _o 
mesmo vale para funcionários e hóspedes.

O uso do guarda-roupa casual no dia-a-dia das 
empresas é um refl exo muito claro das novas 
relações de trabalho, menos hierárquicas e au-
toritárias e mais abertas a nuances de individu-
alidade. Quando vestimos roupas que espelham 
quem somos, é possível expressar nossa perso-
nalidade, independentemente da posição que 
ocupamos. Com a vantagem de criar melhores 
relações interpessoais e maior proximidade com 
o consumidor. 

E ainda, no mundo pós-internet é cada vez mais 
comum trabalhar de casa ou em espaços compar-
tilhados, então tais códigos se fl exibilizaram não 
apenas pela praticidade, mas também por desenhar 
uma estratégia mais enxuta, com redução de custos 
na manutenção de grandes escritórios. 

São muitas as vantagens para quem tem essa 
liberdade de vestir “o que quiser” na sua rotina 
profi ssional. Comparados com os clássicos calça 
e camisa / paletó e gravata do vestuário tido como 
conservador, os elementos da informalidade, além 
de mais confortáveis são muito mais versáteis e 
rendem infi nitas combinações. 

Usar jeans, cáquis, camisas informais, camisetas, 
sapatos leves e tênis esportivos pode ainda baixar 
os custos com os cuidados que são exigidos para 
quem usa itens de alfaiataria e acessórios de couro 
diariamente e precisa manter a aparência em dia, 
como lavar, passar e polir.

Apesar de não dito, o termo “o que quiser” 
muitas vezes não signifi ca carta branca para usar 
literalmente “o que quiser”. Ainda se espera que 
se vista com o respeito ao nome que representa, 
evitando trajes muito esportivos, comprimentos 
muito curtos, formas muito folgas ou peças trans-
parentes, decotadas e reveladoras. 

Por muito tempo as mulheres também usaram de 
elementos notoriamente masculinos para imprimir 
respeito no trabalho: tailleur, terninho, blazer, om-
breiras, calça de alfaiataria, sapatos baixos... Ela 
também se benefi ciaram dessa mudança para um 
armário mais prático e versátil. Porém há muitas 
ressalvas, resquício de um pensamento machista. 
Ainda é esperado, em alguns lugares, que se use 
salto alto e/ou saias médias. Ás vezes até um lenço.  
Há demandas especifi cas com cabelo, sobre estar 
solto, ser crespo, ser curto ou comprido... 

Mais um sinal de que estamos em um estado de 
mudanças constantes. E de que é imprescindível 
conversar com equipe e com clientes o tempo todo, 
para fazer os ajustes necessários com a fi nalidade 
de que todos estejam focados exclusivamente no 
serviço oferecido. 

(*) É jornalista e consultor de estilo masculino, dá
aulas, palestras e treinamentos, corporativos

e individuais (www.andredoval.com.br).

ANDRÉ DO VAL (*)Corporativo
Estilo

O casual como norma
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sQuando têm um amigo no 
colégio, os alunos passam a se 
sentir mais seguros. O cérebro 
daqueles que têm o ambiente 
de sala de aula ou da escola 
como socialmente seguro e 
confortável apresenta diferen-
ças visíveis que favorecem o 
aprendizado.

“Ao sentirem que têm alguém 
com quem podem contar duran-
te as aulas e além da escola, as 
crianças fi cam mais seguras ao 
realizarem as tarefas em sala, 
pois recebem o apoio uns dos 
outros em tarefas, trabalhos 
escolares, estudos e provas”, 
explica o gerente do Colégio 
Marista Champagnat, de Ribei-
rão Preto, Everton de Souza.

Diante disso, certamente, os 
pais devem incentivar que seu 
fi lho desenvolva círculos de ami-
zade saudáveis na escola. Afi nal, 
conviver com pessoas fora de 
seu círculo familiar possibilita o 
contato com opiniões diversas e 
ajuda a desenvolver novas habi-
lidades e competências.

Ao cultivar amizades, as 
crianças enriquecem suas ha-
bilidades sociais, em especial 
a gentileza e a empatia (capa-
cidade de se colocar no lugar 
do outro). Essas competências 
ajudam a criança a se manter 

Fazer amigos melhora 
o rendimento escolar

Pesquisas recentes comprovaram que as relações sociais que as crianças mantêm dentro da sala de 
aula ou na escola impactam na sua capacidade de aprender

Crianças se sentem mais seguras para desenvolver as atividades propostas 

em sala de aula quanto têm amigos no colégio.

saudável emocionalmente des-
de os primeiros anos de vida.

Aprender a lidar com as 
diferenças por meio dos vín-
culos de amizade também 
traz um ganho enorme para a 
criança. E esse ensinamento, 
certamente, será levado para 
a idade adulta. Além disso, os 

laços familiares são reforçados 
quando uma criança aprende a 
fazer e manter amigos. É uma 
forma de aprender o sentido 
da cooperação, do respeito, 
da solidariedade e da divisão.

Aqui vale aquela máxima: 
“quem tem um amigo tem tudo!”. 
E como diria Milton Nascimento 

- amigo é coisa para se guardar 
do lado esquerdo do peito. En-
tão, que tal aproveitar a volta 
às aulas e fazer novos amigos?

Sobre a Rede Marista de 
Colégios

Fonte e mais informações: 
(www.colegiosmaristas.com.br).

A tecnologia passa a ser 

determinante para a 

tomada de decisões no 

campo.

Para uma grande parcela 
da população mundial, 
sobretudo entre os gru-

pos que fazem parte da cadeia 
produtiva agropecuária, não 
há dúvidas a respeito de que 
a pesquisa, desenvolvimento 
e uso de produtos e ferra-
mentas tecnológicas são cada 
vez mais fundamentais, não 
apenas para a expansão da 
produtividade, mas também 
para o atendimento a deman-
das simultâneas, ligadas ao 
uso racional e renovável de 
recursos naturais. 

Considerando este cenário, 
há desafi os que o agricultor 
brasileiro precisa encarar 
para garantir a competiti-
vidade de seus produtos. 
Hoje, podemos colher da-
dos precisos e assertivos 
de microclima por meio de 
modernas estações meteo-
rológicas, reduzir a deriva 
em pulverizações aéreas por 
meio de equipamentos que 
direcionam a aplicação e a 
resguardam da ação dos ven-
tos, ou até mesmo sistemas de 
monitoramento das máquinas 
agrícolas.

A principal questão atrela-
da ao uso destes dispositivos 
está na busca pela infraestru-
tura necessária para associar 
todas estas fontes de dados 
e promover uma operação 
integrada entre elas, gerando 
não apenas dados estanques, 
mas informação de valor para 
o agricultor.

Para o futuro da agricultura, 
há um claro direcionamento 
de que estas informações, in-
tegradas em uma plataforma 
única, não apenas forneçam 
os dados de forma isolada, 
mas que também ofereçam 

direcionamentos e soluções 
para o agricultor, levando em 
consideração a situação de 
suas lavouras. Desta forma, a 
tecnologia perde, gradativa-
mente, seus aspectos secun-
dários de apoio ao agricultor 
e passa a ser determinante 
para a tomada de decisões 
no campo.

Ainda que este cenário 
de tendências seja impres-
cindível para compreender 
as dinâmicas produtivas do 
campo, não podemos deixar 
de lado o elemento humano 
dentro de todo o processo. 
A assertividade e a precisão 
dos algoritmos e sistemas 
de informação não possuem 
a função de substituir, e sim 
de se conectar com os aspec-
tos conscientes, sensíveis e 
primordiais do trabalho dos 
engenheiros agrônomos, que 
recomendam as melhores 
práticas de acordo com seu 
conhecimento e expertise.

A todos nós, profi ssionais, 
entusiastas e agentes trans-
formadores do agronegócio, 
cabe acompanhar, com cuida-
do e atenção, o fl uxo destas 
transformações no mercado 
e nos atermos à consciência 
de que, assim como serviços 
agrodigitais devem ser inte-
grados entre si, os trabalha-
dores rurais também devem 
ser integrados ao universo 
tecnológico, de forma que 
seja viável/possível vislum-
brar o agronegócio de forma 
próspera, dinâmica e respon-
sável em todas as esferas de 
compreensão.

(*) - É gerente de Inovação da ADAMA Brasil.

Os desafi os da 
integração tecnológica 

na agricultura 
Roberson Marczak (*)


