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News@TI

Webconferência gratuita para auxiliar 
no home office

@A Tananuvem anuncia que as reuniões por webconferên-
cia realizadas em sua plataforma serão gratuitas até o dia 

17 de abril, para que empresas, organizações e profissionais 
mantenham suas atividades profissionais e produtividade, sem 
custos. Por meio das ferramentas é possível realizar ligações 
via ramal, chat e também visualizar a presença dos colabora-
dores online. Saiba como ter acesso em: https://tananuvem.
com/home-office-com-presenca-garantida/.    Leia a coluna 
 completa na página 2

Negócios em Pauta

Transporte de Passageiros
A competência para suspender a operação de transporte 

rodoviário de passageiros, interestadual e internacional é 
exclusivamente da  Agência Nacional de Transportes Terres-
tres ANTT, afirmou a agência reguladora, que acrescentou: 
"Por ora, o transporte interestadual de passageiros continua 
em operação". Lembra que já determinou a suspensão do 
transporte internacional de passageiros devido à situação 
de emergência provocada pela pandemia.    Leia a co-
luna completa na página 3

Livros em 
Revista

Por Ralph Peter

Literatura

   
Leia na página 4

O pesadelo de todo empresário é fazer com que sua empresa 
perca dinheiro devido a uma interrupção nas operações devido 
a dificuldades técnicas. Cada minuto custa caro e quanto maior 
o seu negócio, maiores os prejuízos. A chave para não haver in-
terrupções ou atrasos é por meio do investimento em geradores. 
Todo grande estabelecimento deveria ter, pelo menos, um deles. 
E é normal pensar, num primeiro momento, que isso seja um 
investimento supérfluo. Mas a realidade não é bem assim.   

Por que possuir geradores

Se você finalmente decidiu levar sua loja para o mundo digital e se 
rendeu ao comércio eletrônico, um aviso inicial: está atrasado. Por isso 
mesmo, vai precisar tomar muito mais cuidado do que seus concor-
rentes que já estão vendendo online. E o ponto nevrálgico (aquele que 
pode fazer toda a diferença no curto prazo) talvez seja prestar atenção 
especial no atendimento ao cliente. Isso porque ele representa uma 
oportunidade de ouro para interagir diretamente com seu público, 
ouvir suas necessidades e dores, resolvê-las e assim por diante.   

Turbinar o atendimento ao cliente

Em todos os produtos e negócios que são ofertados, sejam online 
ou em pontos físicos, o Marketing se faz presente. Quem nunca 
se interessou por algo depois de ter contato com uma ação bem-
-sucedida? Porém, isso vai muito além de apenas despertar interesse 
do público e o conceito de Marketing 4.0 está aí para mostrar isso. 
Segundo o norte-americano Philip Kotler, considerado ‘o pai do 
Marketing’, este último estágio está totalmente atrelado às trans-
formações digitais: trata-se de uma revolução focada em mesclar 
o marketing tradicional que já conhecemos com o digital.   

Como utilizar o marketing 4.0
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ASSÉDIO

Uma das mais célebres 
frases de Santo Agostinho 
é “Na essência somos 
iguais; nas diferenças, 
nos respeitamos”. Uma 
interessante reflexão 
sobre o saber se 
relacionar e respeitar as 
contradições das relações 
humanas

A Inteligência Cultural (IC) 
é a capacidade de se rela-

cionar e trabalhar efetivamente 
em situações culturalmente 
diversas. No mundo globalizado 
e multicultural de hoje, é im-
portante que as organizações 
identifiquem indivíduos que 
possam atingir seus objetivos 
com sucesso e de forma res-
peitosa, independentemente 
do contexto cultural. 

Além da consciência cultural 
e da sensibilidade, a Inteligência 
Cultural atua para maximizar 
o desempenho de indivíduos e 
equipes em contato com dife-
rentes culturas, mesmo dentro 
da mesma região geográfica, 
quando a diversidade estiver 
em jogo. Pesquisa publicada 
no Journal of International 
Education in Business mostra 
que organizações em que há 
diversidade e onde a Inteligên-
cia Cultural é praticada em suas 
equipes superam em muito o 
desempenho de companhias 
com equipes homogêneas. 

A Inteligência Cultural de 
um indivíduo pode prever seu 
desempenho ao trabalhar em 
situações culturalmente diver-
sas. Ela é o fator decisivo entre 
fazer com que diferenças cul-
turais promovam ou impeçam 

Inteligência Cultural: os impactos 
no dia a dia das organizações
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a inovação e o crescimento. 
E a diversidade não precisa 
ser, necessariamente, relativa 
a outros países: equipes que 
contam com pessoas de di-
ferentes gerações, gêneros e 
origens socioeconômicas terão 
uma multiplicidade de valores, 
preferências e estilos de co-
municação. Sem Inteligência 
Cultural, essa diversidade pode 
gerar conflitos. 

Mas as ferramentas de IC 
ajudam a combinar e com-
plementar essas diferenças; 
somente a partir desse en-
tendimento entre membros 
de um time é que os talentos 
podem se revelar e a inovação 
ocorrer. A IC pode também 
prever resultados quando se 
atua entre fronteiras culturais, 
aumentando a probabilidade 
de uma empresa cumprir com 
sucesso sua missão no mundo 
globalizado e multicultural em 
que vivemos. Para ilustrar, cito 
alguns exemplos do que a IC 
pode ajudar a compreender 
em um ambiente corporativo. 

Um profissional cuja prefe-
rência é fazer planos de longo 
prazo, calculando os resultados 
de um projeto extenso, pode ser 
surpreendido por um cliente 

A IC tem grande valor, ainda, 
ao ampliar o entendimento de 
novos mercados: empresas que 
desejam iniciar operações ou 
vender produtos em uma região 
ou pais pela primeira vez, ou 
para um segmento até então 
inexplorado, devem compreen-
der quais são os valores cultu-
rais, normas e costumes sociais, 
o que e desejável ou inaceitável 
dentro daquele grupo, a fim de 
oferecer o produto certo, com a 
estratégia de marketing certa. 
Há inúmeros casos de grandes 
empresas, consagradas em sua 
área de atuação original que, 
ao adentrar um novo mercado, 
fracassaram por não entender 
o novo público-alvo. 

Nesse processo, vultosos in-
vestimentos e empregos foram 
perdidos, sem falar do impacto 
no valor das marcas e perdas 
aos investidores.

Felizmente, a Inteligência 
Cultural pode ser medida 
e melhorada: avaliações do 
nível de IC estão disponíveis, 
identificando deficiências e 
pontos fortes de indivíduos e 
equipes quanto aos seus quatro 
elementos: motivação de IC, co-
nhecimento, estratégia e ação. 

Os valores culturais mais 
característicos dos dez grandes 
grupos culturais do mundo po-
dem, também, ser identificados, 
ajudando assim a entender como 
um indivíduo enxerga a socieda-
de, os negócios e as relações, e 
como se relacionar com quem 
tem outra visão de tudo isso.

(Fonte: viviane vicente é Consultora 
de Competência Cultural e Fundadora 

da Rispetto Consulting - empresa 
de consultoria projetada para ajudar 
indivíduos e organizações a navegar 

no mundo globalizado e aprimorar 
seu potencial de liderança).

que deseja saber que resultados 
podem ser obtidos imediata-
mente, e terá que se adaptar a 
isso. A dificuldade dessa tarefa 
pode variar, tratando-se de 
alguém vindo de um ambiente 
estável, com condições previ-
síveis, ou de uma organização, 
sociedade ou economia sujeitas 
a mais intempéries. Um gestor 
de equipe com estilo de comuni-
cação indireta pode não passar 
a mensagem desejada durante 
uma reunião de feedback, ao 
lidar com um, se o funcionário 
estiver habituado a receber 
mensagens incisivas (se nega-
tivo) ou claramente elogiosas 
(se positivo). 

O aumento da diversidade 
nas organizações e a necessi-
dade de promover a inclusão 
e a eficiência entre as equipes 
tornam a IC indispensável para 
organizações das mais diversas 
matizes em todo o mundo. Seja 
a empresa de pequeno, médio 
ou grande porte, é necessário 
capacitar líderes, funcionários 
e outras partes interessadas em 
avançar simultaneamente os 
valores e as necessidades das 
equipes e clientes e, ao mesmo 
tempo, adaptar-se às culturas 
impactadas pelo trabalho. 

ENFRENTANDO 
O bULLyINg NO 
AMbIENTE DE 
TRAbALhO

    Leia na página 6

Recessão global
O secretário-geral da ONU, Anto-

nio Guterres, alertou que uma reces-
são global é "praticamente certa" em 
razão da pandemia do Coronavírus. 
Disse que a atual crise global de 
saúde é "diferente de qualquer outra 
num período de 75 anos na história 
das Nações Unidas". Guterres se 
referiu ao informe da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), 
que estima que "os trabalhadores em 
todo o mundo poderão perder até 
mesmo US$ 3,4 trilhões de receita 
até o fim deste ano".
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