
Pessoas e empresas estão 
confundindo engajamento 

com diversão

É preciso falar 
sobre engajamento e 
motivação de equipe

Nos últimos anos, a mo-
tivação sugerida pelas 
empresas mais mo-

dernas é muito interessante: 
vão de churrasco e chopp, a 
happy hour, lanches da tar-
de e até mesmo massagens. 
Mas é certo que esses itens 
podem ser importantes, mas 
não geram o engajamento 
necessário entre o time. As 
pessoas estão constante-
mente confundindo diversão 
com engajamento, bem estar 
com motivação, e uma coisa 
não está totalmente ligada 
a outra.

O que é motivação? O 
que é engajamento? Como 
você pode trabalhar isso 
nos times, fazer com que 
eles vistam a camisa para 
gerar resultados melhores? 
A resposta para isso é sim-
ples. Propósito: não se trata 
apenas da identificação com 
a companhia, mas sim do 
colaborador se sentir parte 
de algo maior e ter satisfa-
ção com o trabalho que está 
fazendo.

Para isso, o ideal é ana-
lisar os liderados, se eles 
possuem interesse em fazer 
parte da empresa e crescer 
com ela. Se essas pessoas 
dificilmente não fazem nada 
além do mínimo, certamente 
não estão engajadas e não 
tem propósito. Partindo do 
princípio de que os colabo-
radores são essenciais para 
o funcionamento do negócio, 
como é possível melhorar o 
engajamento deles? 

Pessoalmente, acredito 
que é essencial fazer com 
que essas pessoas façam 
parte e até mesmo liderem 
projetos. Não necessaria-
mente grandes funções, 
mas formas de inserir os 
colaboradores em questões 
diárias, como apresentar no-
vas ideias de comunicação 
para clientes, melhorias de 
processos, fluxo de comuni-
cação interna, feedbacks etc  
Dessa forma vão contribuir 
no dia a dia, seja com re-
sultados, boas ideias e, não 
obstante, maior desenvol-
vimento dentro da equipe.

Embora alguns funcioná-
rios possam parecer mais 

tímidos ou menos aptos, 
lembre-se que cada pessoa 
tem o seu próprio tempo 
e todo incentivo para o 
crescimento é importante, 
especialmente se o líder 
acredita no potencial desse 
liderado. No entanto, é pre-
ciso cobrar e lembrá-los das 
responsabilidades.

Se o líder opta por tomar 
para si todas as tarefas, de 
certo essas pessoas ficarão 
ainda mais afastadas do pro-
pósito. Colocar em prática 
um primeiro passo dará mais 
conforto e confiança para 
que os colaboradores ele-
vem os níveis de motivação 
e engajamento.

O segundo passo, igual-
mente importante, é a 
mensuração e o acompa-
nhamento das habilidades 
individuais. Ao avaliar um 
funcionário desmotivado 
é preciso entender porque 
isso se dá e perceber os pon-
tos fortes e fracos através 
do que ele produz.

Para cada função que você 
tem na empresa, o colabora-
dor precisa ter determinada 
aptidão, seja em comunica-
ção, disciplina, pontualidade, 
resultados, ousadia etc. Um 
método precioso para que 
o funcionário se engaje em 
suas atividades e cresça, é 
informar qual skill é necessá-
ria para que ele alcance um 
novo patamar e, consequen-
temente, uma posição melhor 
dentro da equipe.

Com o acompanhamento e 
desenvolvimentos de planos 
de ação, é possível fazer com 
que todos entendam melhor 
qual é o propósito de cada 
um, o que irá resultar em mais 
satisfação com o trabalho que 
é produzido. E o líder, por sua 
vez, faz o que é realmente 
sua função: levantar a equi-
pe para que todos cresçam 
juntos, com participação e 
envolvimento de todos. 

A diversão, claro, é sim 
necessária, mas não traz os 
resultados que a empresa 
precisa.
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D - Qualidade e Sustentabilidade
A Intertek do Brasil reune, no próximo dia 11, no WTC, os maiores 
especialistas em Qualidade e Sustentabilidade do País. Intitulado TQA 
Day-Total Quality Assured, o encontro será dividido em painéis sobre 
Agriworld, Business Assurance, Caleb Brett, Hardlines, Electrical, 
Connected World e Softlines. A gestão da qualidade total refere-se a 
uma estratégia de administração orientada a criar consciência da qua-
lidade em todos os processos organizacionais. Isso será observado em 
cada painel do evento, que apresentará três temas de cada segmento 
simultaneamente, permitindo aos participantes escolher os que mais 
lhes interessar. Mais informações: (www.intertek-br.com).

E - Analistas e Business
A Edenred, líder mundial em soluções transacionais para empresas, 
comerciantes, e empregados, está com vagas abertas para seu escritório 
de Barueri. O processo seletivo conta com oportunidades para Repom, 
marca com foco em soluções de gestão e meios de pagamento de des-
pesas de transporte rodoviário de cargas. A demanda é por analista de 
business intelligence e analista de produtos. Os profissionais devem 
ter formação superior completa e conhecimento da respectiva área de 
atuação. Os interessados devem se candidatar ao processo seletivo pelo 
site: (http://edenred.com.br/carreiras/).  

F - Trabalho e Estudo
Quer saber como aproveitar as oportunidades em um dos melhores 
mercados de trabalho, como se candidatar às vagas, salários, exigências 
para obtenção de um visto de trabalho e estratégias de imigrantes? Par-
ticipe da ExpoCanada, no dia 21 de março (sábado), das 13h às 19h, no 
Espaço Citrón, rua José Guerra, 130 – Chácara Santo Antonio. Esse é o 
maior evento de imigração, estudo e trabalho no Brasil para o Canadá. 
A qualificação profissional, proficiência com os idiomas oficiais do país 
(inglês e francês) e um plano condizente com o perfil do candidato, 
podem trazer benefícios para obter o visto de trabalho e um potencial 
visto permanente num país com a maior qualidade de vida do mundo. E 
estes benefícios podem ser estendidos à família. Inscreva-se no (www.
expocanada.com.br) 

A - Nutrição de Animais 
As inscrições para o 5º Prêmio do Waltham™ Petcare Science Institute, 
parte da Mars Petcare, já estão abertas a graduandos e pós-graduandos de 
todo o país. Os estudos técnico-científicos sobre nutrição e alimentação 
de cães e gatos devem ser submetidos até o próximo dia 13 e o primeiro 
colocado será premiado com uma viagem ao Congresso Anual da Eu-
ropean Society of Veterinary and Comparative Nutrition, que acontece 
em Portugal, em setembro, e ao Waltham™ Institute, na Inglaterra. O 
regulamento para envio dos estudos científicos estão disponíveis em: 
(http://www.cbna.com.br/site/Home/TrabalhosCientificos). Para mais 
informações: (www.royalcanin.com.br).

B - Área de Tecnologia
A B2W Digital – líder em e-commerce e detentora das marcas Ame-
ricanas.com, Submarino, Shoptime e Sou Barato – está com mais de 
170 vagas abertas para a área de tecnologia. A companhia busca pro-
fissionais apaixonados por inovação, que sejam movidos por resultados 
e tenham disponibilidade para trabalhar em São Paulo ou no Rio. Os 
pré-requisitos variam de acordo com cada vaga, mas a companhia 
busca pessoas que sejam criativas, engajadas e respirem inovação e 
tecnologia. As oportunidades são para os cargos de Desenvolvedor 
Back-end, Front-end, FullStack, Mobile, Analista de Dados, BI, SEO, 
Infraestrutura, Segurança, Engenheiro de Dados, PO entre outras. 
Inscrições: (https://b2w.gupy.io/).

C - Negócios do Vinho 
Responsável por 17,5% do PIB do estado de São Paulo, principal con-
sumidor de vinhos no Brasil, a Região Metropolitana de Campinas é um 
dos mais promissores mercados consumidores de tintos, brancos, rosés 
e espumantes no País. Apostando no potencial aumento de vendas e 
consumo de vinhos na região, composta por 20 municípios, produtores 
e importadores estarão reunidos em Campinas, nos dias 15 e 16 de 
maio, no Vitis Mundi 2020. Uma oportunidade para que profissionais 
e consumidores expandam conhecimentos, enriqueçam paladares, 
experiências, adegas e negócios. Mais informações: (vitismundi.com.
br/vinumsapiens).

G - Setor de Telecom 
A Fibracem, indústria especializada na fabricação de dispositivos para redes 
de fibra óptica, fechou o ano de 2019 com um crescimento recorde de 25% 
no seu faturamento. Em cifras, o percentual equivale a R$ 136,25 milhões, 
contra os R$ 109 milhões, do mesmo período do ano anterior (2018). 
De acordo com a CEO da Fibracem, Carina Bitencourt, o planejamento 
assertivo voltado para resultados, expansão da equipe de especialistas 
e os investimentos em pesquisas e desenvolvimento feitos pela empresa 
foram algumas das estratégias que contribuíram para o crescimento 
significativo. O ano positivo fez com que a empresa produzisse mais e, 
consequentemente, contratasse mais. Saiba mais: (www.fibracem.com).

H - Usina Flutuante
Com o objetivo de ampliar o uso de fontes alternativas e sustentáveis na 
geração de energia elétrica, a Secretaria de Infraestrutura e Meio Am-
biente (SIMA), por meio da Empresa Metropolitana de Águas e Energia 
(EMAE) em parceria com a Sunlution Soluções em Energia Ltda, iniciou 
na quarta-feira (26) os testes da primeira usina fotovoltaica flutuante da 
cidade de São Paulo. O projeto piloto de 100 kilowatts de potência será 
avaliado durante 90 dias. O empreendimento ocupa uma área de mil metros 
quadrados do reservatório Billings junto à usina elevatória de Pedreira. 
Para implantação do projeto foram investidos R$ 450 mil em equipamentos.

I - Bibliometria a Distância 
A análise de dados de produção científica e tecnológica é estratégica 
para gestores públicos e empreendedores da iniciativa privada. Saber 
como avaliar as atividades desenvolvidas e a visibilidade da marca ou da 
instituição é fundamental no processo de tomada de decisão. Visando o 
desenvolvimento de competências necessárias à compreensão, à elaboração 
e à análise de indicadores de Ciência, Tecnologia e Inovação, a UFSCar 
oferece curso a distância de Bibliometria e Indicadores Científicos, com 120 
horas, a serem desenvolvidas entre 23 de março e 6 de julho. As vagas são 
limitadas.  Mais informações: (http://bit.ly/2wzSZ2R), tel. (16) 3351-8428. 

J - Foco no Agronegócio
A aviação regional está em plena expansão e um dos principais fatores 
para esse cenário positivo é o apoio da Anac, do Governo Federal e de 
alguns estados, por meio de incentivos como isenção de impostos e 
redução da alíquota do ICMS sobre os combustíveis. Atuando no seg-
mento sub-regional com foco no agronegócio, em Mato Grosso, desde 
1995, a Asta Linhas Aéreas tem boas perspectivas para este ano e prevê 
um incremento em torno de 50% nos negócios. A empresa fechou 2019 
com um faturamento de R$ 14,5 milhões e a projeção é encerrar 2020 
com uma receita de R$ 22 milhões. A projeção da companhia para os 
próximos 10 anos é passar das três aeronaves atuais para uma frota de 
26 aviões. Saiba mais: (www.voeasta.com.br).

Máscaras e 
álcool em gel 
têm alta nas 
vendas 

Dados levantados pelo 
Farmácias APP mostram 
que o volume de vendas 
dos itens teve crescimento 
de 117% e 53%, respecti-
vamente

Atentos ao alcance glo-
bal do Covid-19, doença 
causada pelo coronavírus, 
brasileiros têm se mostrado 
preocupados com a epide-
mia chinesa e já buscam 
métodos de prevenção. 

De acordo com o Far-
mácias APP aplicativo de 
vendas online de saúde e 
beleza do Brasil, as vendas 
de máscaras e álcool em gel 
refletem essa tendência, 
com alta exponencial em 
janeiro deste ano em relação 
ao mesmo período do ano 
passado. Nesse sentido, as 
máscaras de proteção tive-
ram destaque expressivo. 
A categoria registrou au-
mento de 117% no volume 
de vendas e de 113% no 
faturamento em relação a 
janeiro de 2019.

Os resultados apresenta-
dos seguem a tendência de 
alta já registrada em 2019, 
acrescida do coronavírus. 
“No ano passado, esses itens 
registraram crescimento de 
12%. Somando este dado 
com a epidemia do coro-
navírus, as vendas foram 
impulsionadas, atingindo 
este aumento tão significa-
tivo”, explica a companhia. 
Outras informações: (www.
farmaciasapp.com.br).

As novas alíquotas de 
contribuição come-
çam a ser aplicadas 

sobre o salário de março, 
pago geralmente em abril. As 
novas alíquotas valerão para 
contribuintes empregados, 
inclusive para empregados 
domésticos, e para trabalha-
dores avulsos. Não haverá 
mudança, contudo, para os 
trabalhadores autônomos 
(contribuintes individuais), 
como prestadores de ser-
viços a empresas e para os 
segurados facultativos.

O governo prorrogou para março de 2021 a 
obrigatoriedade na adoção do novo modelo de 
carteira de identidade. É a segunda vez que o 
governo prorroga o prazo. O prazo anterior era 
março deste ano e o prazo original era março 
de 2019. Assim, os órgãos de identificação têm 
mais um ano para se adequar aos padrões da 
nova carteira de identidade. 

O novo modelo traz dispositivos para aumentar 
a segurança contra a falsificação e contém mais 
informações, como registros do título de eleitor, 
numeração da Carteira de Trabalho, certificado 

militar, CNH, documento de identidade profis-
sional, carteira nacional de saúde e números de 
NIS/PIS/Pasep. Também poderá ser incluído o 
nome social sem a necessidade de alteração no 
registro civil.

Outra novidade é que poderão constar, no novo 
RG, indicativos para pessoas com necessidades 
especiais e códigos referentes ao Código Interna-
cional de Doenças (CID). Todas as informações 
são facultativas, ou seja, cada cidadão poderá 
optar por incluir os registros complementares 
que julgar necessários (ABr).

Em vigor as novas alíquotas 
da Previdência Social

As novas alíquotas aprovadas na reforma da Previdência entram vigor no domingo (1º)
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Como a incidência da 
contribuição será por faixas 
de renda, é preciso fazer um 
cálculo para saber qual será 
a alíquota efetiva. Quem 
recebe um salário mínimo 

por mês, por exemplo, 
terá alíquota de 7,5%. Já 
um trabalhador que ganha 
o teto do Regime Geral, 
também conhecido como o 
teto do INSS – atualmente 

R$ 6.101,06 –, pagará uma 
alíquota efetiva total de 
11,69%, resultado da soma 
das diferentes alíquotas que 
incidirão sobre cada faixa da 
remuneração (ABr).

Mais países confirmaram 
os primeiros contágios do 
novo coronavírus: Azer-
baijão, Bielorrússia, País 
de Gales e Nova Zelândia. 
A China continua como o 
país com o maior número 
de contágios, (78 mil), 
seguida pela Coreia do Sul 
(2,3 mil) e pela Itália (650). 
Os dados são do último 
balanço oficial divulgado 
por cada governo. O Brasil 
informou que há um caso 
confirmado e 132 suspeitos 
no momento. Nigéria e Ho-
landa também confirmaram 
contaminações.

Diante o surto mundial, 
o Salão do Automóvel de 
Genebra - que deveria ocor-
rer de 5 a 15 de março - foi 
cancelado, seguindo uma 
recomendação do governo 
da Suíça de não realizar 
eventos com mais de 15 
mil pessoas. O complexo 
temático da Disney em 
Tóquio, no Japão, anunciou 

Coronavírus derruba bolsas e 
cancela eventos pelo mundo

sexto dia seguido. Na Eu-
ropa, as principais bolsas 
abriram em queda, com 
retrações superiores que 
passaram de 4% em Frank-
furt, Londres, Paris, Madri 
e Milão. De acordo com 
analistas, os mercados eu-
ropeus encerram a semana 
com os piores resultados 
desde o período de crise 
financeira de 2008 (ANSA).

que ficará fechado por duas 
semanas. "A Disneylândia de 
Tóquio e o DisneySea vão 
fechar excepcionalmente 
até 15 de março", informou 
a administração da atração 
turística.

A epidemia do novo coro-
navírus pelo mundo também 
tem causado perdas enormes 
aos mercados financeiros, 
que operam em baixa pelo 

Azerbaijão, Bielorrússia, País de Gales e Nova Zelândia 
confirmaram casos do novo coronavírus.
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Governo prorroga prazo para nova carteira de identidade


