
www.netjen.com.br

Ano XVIII – Nº 4.059

Sexta-feira, 
21 de fevereiro de 2020

Para informações sobre o

faça a leitura do 
QR Code com seu celular

MERCADO
FINANCEIRO

News@TI

Automatização para RH

@A automatização de rotinas é a principal vantagem oferecida pela 
startup Mob.GO. A gestão de benefícios relacionados ao vale-

-transporte e a contratação de pessoas são áreas que demandam tempo 
dentro dos departamentos de RH. “Desenvolvemos um aplicativo que 
levou em conta algumas dores enfrentadas por essas equipes, que deman-
dam esforços, desperdiçam tempo e dinheiro”, explica Marcio Mazallo, 
idealizador da startup.    Leia a coluna completa na página 2

Negócios em Pauta

Museu Egípcio
O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) acaba de 

inaugurar em São Paulo, uma exposição de itens do Museu 
Egípcio de Turim, na Itália. Chamada "Egito Antigo: do 
cotidiano à eternidade", a mostra reúne esculturas, pin-
turas, objetos, sarcófagos e até uma múmia provenientes 
da maior coleção egípcia da Europa e a segunda maior do 
mundo, atrás apenas do Museu do Cairo. A exposição já 
passou pelo Rio de Janeiro, onde recebeu 1,4 milhão de 
visitantes, e fica em cartaz até 11 de maio, com entrada 
gratuita. Em seguida, será levada aos CCBBs de Brasília e 
Belo Horizonte.    Leia a coluna completa na página 3

O retorno à atividade 
profissional melhora a 
saúde, a autoestima e 
o bem-estar do público 
sênior, que ganha um novo 
sentido à vida

Aplicativo faz monitora-
mento constante dos 

idosos e, assim, garante a 
qualidade de vida de seus 
usuários. A startup, que é 
empresa de impacto social, 
é a única na área das HRte-
chs que seleciona, prepara e 
gerencia força de trabalho da 
terceira idade

Os números são taxativos: 
o mundo está envelhecendo. 
Hoje, o público sênior re-
presenta 25% da população 
mundial. Mas no Brasil apenas 
24% das pessoas entre 50 e 64 
anos está economicamente 
ativa com trabalho e renda 
formais. Nos países mais 
tradicionais, este índice está 
acima de 67%. No Japão, líder 
mundial em longevidade, 80% 
da população acima dos 50 
anos está ativa. 

Mas, afinal, porque traba-
lhar pode trazer benefícios 
às pessoas na idade madura? 
O primeiro ponto positivo do 
trabalho é o aumento de auto-
-estima. O idoso que conquis-
ta uma atividade profissional 
para de se reconhecer e de se 
chamar de aposentado - al-
guém que não tem uma função 
específica em uma sociedade 
regida pelo trabalho. 

“Ele ganha responsabilida-
de, se sente incluído social-
mente e vê seus resultados 

aparecerem de forma natural. 
Isso, é claro, acontece quando 
é bem integrado em profissões 
que enaltecem seus pontos 
fortes e não, suas limitações”, 
afirma o especialista em lon-
gevidade Sergio Serapião, 
Fellow Ashoka e fundador 
da startup Labora, lançada 
recentemente para integrar 
as necessidades de empresas 
modernas às habilidades e 
desejos dos seniores.

A startup está conseguin-
do impactar positivamente 
a sociedade, desde o seu 
pontapé inicial, na fase de 
MVP (minimum viable pro-
duct). E tudo está sendo 
documentado. Ao final de 
cada mês, a Labora faz uma 
avaliação para compreender 
como o trabalho afeta a vida 
e a saúde de cada sênior 
contratado pela plataforma. 
E os resultados têm sido 
bastante relevantes: 31% 
avalia que sua qualidade de 
vida melhorou, 41% acredita 
que o sentido de sua vida 

Um general 
na amazônia 

Por Heródoto Barbeiro

Política

   
Leia na página 2

Vivemos em uma era conectada na qual a tecnologia consegue 
executar trabalhos de humanos -- exemplo disso são os caixas de self 
checkout encontrados em alguns supermercados. À medida que a 
tecnologia avança, tornam-se cada vez mais frequentes as discussões 
sobre os benefícios e as desvantagens de se viver em um mundo conec-
tado. Para evitar que um possível cenário negativo se torne realidade 
no mundo corporativo, é necessário aliar o desenvolvimento digital à 
força de trabalho manual.   

Lado humano

Quando olhamos para o que está por vir, sem dúvida, 5G e Pri-
vacidade são as palavras que mais devem chamar a atenção. Com 
relação a tecnologia 5G, será um ano chave para acompanhar a 
evolução em mercados mais maduros como os Estados Unidos e 
também sobre os caminhos que outros países, da América Latina, 
por exemplo, vão adotar para implementar o 5G. Já o tema de 
Privacidade, que é o tema do momento no mundo digital, haverá 
muitas discussões sobre.   

Publicidade digital

A personalização de software compensa! Este é o resultado 
do estudo global do OTRS Group. A maioria dos entrevistados 
(62%) deseja software adaptado às suas necessidades pessoais 
ao trabalhar com os clientes. No Brasil, 97% afirmaram isso, 72% 
no México, 60% na Alemanha e 50% nos EUA e Cingapura. De 
qualquer forma, 89% levariam o tempo necessário para adaptar 
o software às suas necessidades.   

Personalização de software
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Startup consegue ‘dar significado maior’ a 
vida de idosos com sua volta ao trabalho

aumentou ou aumentou 
muito e 56% acha que sua 
prontidão ao trabalho me-
lhorou ou melhorou muito.

Em relação à tecnologia, 
tema que gera medo, dis-
tanciamento e um certo 
sentimento de inadequação 
por parte dos seniores, a 
percepção também se trans-
forma depois de apenas um 
mês como colaborador em 
alguma empresa. Dos entre-
vistados pela startup, 56,3% 
considera que sua integração 
digital melhorou. E aqui, vale 
uma explicação: entende-
-se por integração digital a 
habilidade de se conectar 
por meio da Tecnologia, que, 
cada vez mais, faz parte do 
cotidiano atual. 

“Com um programa de 
desenvolvimento específico 
para seniores, esta barreira 
psicológica cai por terra”, 
afirma Serapíão. “Na Labora, 
temos conseguido quebrar 
este paradigma”. Por outro 
lado, muitas pessoas asso-

ciam tecnologia aos jovens e 
estigmatizam pessoas mais 
velhas como incapazes de 
integrarem-se digitalmente. 
“Isso é puro preconceito. É 
claro que podem”, ressalta 
Serapião.

As pessoas que se interes-
sam em manter uma ativida-
de profissional na terceira 
idade, em geral, são aquelas 
que foram ativas a vida toda, 
criaram um vinculo positivo 
com o trabalho e querem 
complementar a renda da 
aposentadoria. “Nosso pú-
blico é formado por quem 
busca a realização e sabe 
que o trabalho pode ser um 
veículo para isso. Tem idade 
mínima de 50 anos e máxima 
de 80 anos, sendo que há 
concentração maior entre 
55 e 65 anos”, conta Sérgio.

É o caso de uma profissional 
sênior que atua em um gran-
de banco por intermédio da 
Labora. “Sempre trabalhei. 
Só parei para cuidar do meu 
neto, mas sabia que um dia 
teria de voltar por questões 
financeiras. Mas, por causa da 
idade, imaginava que aconte-
ceria de reiniciar em alguma 
atividade como recepcionista 
de um consultório ou algo do 
tipo. Hoje, quando vi, estava 
trabalhando ao lado da vice-
-presidente do banco e ela 
pediu licença em sua conver-
sa com outra pessoa para me 
observar, dizendo que queria 
aprender comigo o processo. 
Estou muito feliz”, relata.

Fonte e mais informações: 
(www.labora.tech).
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AI/Mob.GO
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Era digital

O idoso que conquista uma atividade profissional para de se 
reconhecer e de se chamar de aposentado.

Partido Corinthiano
O plenário do TSE decidiu ontem 

(20), por unanimidade, negar o 
registro do Partido Nacional Co-
rinthiano (PNC). Os ministros da 
Corte afirmaram que a agremiação 
não conseguiu o número de assina-
turas necessárias dentro do prazo 
de dois anos previsto em lei. O 
PNC, que surgiu em Ubatuba por 
iniciativa de torcedores, e não tem 
vínculo formal com o clube paulista, 
não conseguiu colher as assinaturas 
suficientes dentro do prazo.
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