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OpiniãO
Como melhorar 
a comunicação 
entre empresa 

e colaboradores 
Uma boa comunicação 
dentro de uma 
empresa é essencial 
para um ambiente 
menos estressante e 
mais harmônico

De acordo com uma 
pesquisa realizada 
pela empresa Dyna-

mic Signal, cerca de 80% de 
seus colaboradores que par-
ticiparam do levantamento, 
disseram que a ausência de 
comunicação acarreta um 
ambiente estressante de 
trabalho. E como exemplo 
disso, podemos perceber o 
alto índice de pessoas com 
problemas psicológicos e o 
surgimento de doenças rela-
cionadas ao trabalho como a 
Síndrome de Burnout, iden-
tificada pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) 
recentemente. 

Por isso, empresas que de-
sejam se manter atualizadas 
precisam investir no serviço 
de comunicação interna 
para ontem. Mesmo porque, 
essa nova geração que tem 
chegado ao mercado de 
trabalho - conhecida como 
geração Z - não vai querer 
trabalhar em um local sem 
propósito. Mas você deve 
estar se perguntando o mo-
tivo da comunicação interna 
bem feita ser tão importante 
para as corporações. 

Um líder, dependendo do 
tamanho da empresa, nem 
sempre vai ter acesso a to-
dos os colaboradores e isso 
pode criar uma distância e 
um sentimento de falta de 
significância e pertencimen-
to para os colaboradores. 
E quando falamos dessa 
geração atual, precisamos 
lembrar que são jovens que 
gostam de ser ouvidos e 
querem ajudar em tomadas 
de decisões, notando sua 
relevância na organização, 
além de estarem  informa-
dos sobre o que acontece 
na companhia, e não apenas 
nos seus silos.  

Nas empresas que não 
possuem canais modernos 
de comunicação ponta a 
ponta, o contato entre a 
liderança e os colaboradores 
operacionais, normalmente, 
acontece via ‘cascateamen-
to de informação’, o que 
facilita o famoso telefone 
sem fio, alimentando ainda 
mais a “rádio corredor”.

Para lidar com a nova ge-
ração é preciso adaptar-se 
à forma que ela tem maior 
propensão de consumir 
informação e se engajar. 
Assim, o uso de tecnologia 
e formatos que se asseme-
lham com redes sociais - que 
são muito usadas pelos jo-
vens no Brasil - podem ser 
um ganha-ganha, pois além 
de atrair colaboradores, 

geram métricas de alcance, 
absorção e engajamento 
para os gestores. 

Isso porque, é um local 
criado apenas para essa 
comunicação da empresa, 
com uma linguagem mais 
informal, para chegar em 
colaboradores de todos os 
cargos. Nela é possível criar 
diálogos, informar novida-
des e até identificar quem 
são os influenciadores da 
sua equipe. 

Com esse canal mais claro 
e mais efetivo do que co-
municados em cartazes ou 
e-mails - que muitas vezes 
são ignorados pelos colabo-
radores - é possível que o 
setor de recursos humanos 
também comunique para 
todos os benefícios que a 
empresa lhes proporciona, 
pois muitos colaboradores 
nem sabem os benefícios 
que podem ter. 

Dessa forma, colaborado-
res alinhados com o propó-
sito e engajados tornam-se 
embaixadores da marca, ou 
seja, falam bem da empresa 
para as pessoas externas 
pelos simples fato de sentir 
orgulho de pertencerem 
àquela equipe, impactando 
positivamente na reputação 
da empresa e, consequen-
temente, nos resultados do 
negócio. O mesmo podemos 
dizer sobre o aumento da 
lucratividade das empre-
sas que têm colaboradores 
engajados. 

Um estudo do Gallup Ins-
titute de 2017 afirma que 
empresas cujos colaborado-
res são engajados tem 21% 
de maior rentabilidade e 
seus colaboradores são 17% 
mais produtivos do que em 
empresas com baixos índi-
ces de engajamento. Além 
disso, não basta apenas im-
plementar boas campanhas 
de comunicação e se esque-
cer do fato de que é preciso 
mensurar sua eficácia. 

Canais modernos propor-
cionam desde métricas de 
alcance da comunicação 
até o índice de absorção 
de campanhas internas em 
cada setor e localidade da 
empresa, em tempo real, 
possibilitando aos gestores 
identificarem falhas de co-
municação e atuarem com 
agilidade. O resultado da 
melhoria de comunicação 
tem impacto direto no ne-
gócio, reduzindo turnover e 
aumentando a produtivida-
de dos colaboradores.

Se você é um gestor de 
comunicação interna ou de 
pessoas, vai querer se atu-
alizar ou ficar para trás das 
tendências de comunicação 
internas atuais?

(*) - É CEO do Dialog.ci, startup 
responsável por desenvolver uma 
ferramenta online para melhorar a 

comunicação e engajamento dentro 
das empresas (https://www.dialog.ci/).

André Franco (*)

O talento da mulher 
no mercado de trabalho

Conciliar família, filhos e trabalho 
não é uma tarefa nada fácil. Mas 
há décadas a mulher foi obrigada 

a desenvolver a habilidade em adminis-
trar a profissão, o lar e a família. Luciano 
Salamacha, um dos especialistas em 
gestão de carreiras mais requisitado 
entre as companhias no Brasil, doutor 
em administração e professor da FGV 
Management, aponta talentos típicos 
que destacam a mulher no mundo 
empresarial e favorecem os negócios.

Algumas habilidades 
em destaque são:

•	 Capacidade	de	estabelecer	e	geren-
ciar relacionamentos interpessoais 
em prol da união familiar. No mer-
cado de trabalho, isso se traduz no 
fortalecimento da equipe e traquejo 
para driblar diferenças pessoais.

•	 Talento	para	desenvolver	diversas	
atividades ao mesmo tempo, apri-
morado por força da necessidade 
da gestão do casa, do ambiente 
familiar. Salamacha explica que o 
mercado empresarial, atualmente, 
necessita mais do que especia-
listas profundos em apenas uma 
pequena área ou de generalistas 
que conhecem um pouco de tudo. 
“Na verdade, hoje, as organizações 
demandam de pessoas que têm uma 
visão geral. Que são capazes de res-
ponder com profundidade por áreas 
que são vitais para a sobrevivência 
da companhia e, ao mesmo tempo, 
possuem conhecimento superficial 
para atuar em áreas periféricas. E 
a mulher  é uma grande capacita-
dorra desse talento”, complementa 
o especialista.

•	 A	sensibilidade	feminina	também	é	
um fator que favorece os negócios e 
o ambiente de trabalho nas corpora-
ções. Desde o início da humanidade, 
a mulher está sempre atenta a pe-
quenos detalhes que possam fazer a 
diferença na sobrevivência e saúde 
da sua família. “Em atividades como 
na área financeira, controladoria e 
contabilidade, as profissionais têm 
alto grau de confiabilidade sobre as 
tarefas realizadas, comparando com 

o desempenho de outros perfis da 
equipe”, explica Salamacha.

•	 A	dedicação	na	formação	de	uma	
imagem positiva é 
um componente im-
portante para se es-
tabelecer relações, 
inclusive de natureza 
comercial. “É por isso 
que boa parte das áre-
as de comunicação 
visual, identidade vi-
sual e marketing nas 
organizações são con-
fiadas às mulheres”, 
justifica o especialista 
em neurociência vol-
tada aos negócios.

•	 Capacidade	de	resili-
ência e perseverança. 
As mulheres demons-
tram grande poder 
de assimilar ocasiões 
adversas e reverter 
aspectos negativos 
para situações otimis-
tas e melhores, em defesa de suas 
criações no âmbito corporativo.

•	 Engajamento	e	expansão	de	equi-
pe. “Quem nunca ouviu a expres-
são: em coração de mãe sempre 
cabe mais um? Na prática, no 
âmbito familiar, ela é facilmente 
compreendida. E no mercado de 

trabalho ela também se aplica 
favoravelmente. A maternidade 
habilita a mulher a sempre unir as 
pessoas que gosta e envolver com 

sentimentos saudáveis”, 
comenta Salamacha.

O especialista em ges-
tão de carreiras ressalta 
que, de modo geral, a 
natureza feminina po-
siciona a mulher como 
uma profissional multifa-
cetada, capaz de desem-
penhar três ou quatro 
funções ao mesmo tempo 
e com genialidade. E a 
maternidade aprimora 
esse talento porque a 
mulher passa a ter um 
olhar prático quando 
se torna mãe. Para o 
professor as empresas 
precisam reforçar a par-
ticipação feminina de 
forma que não se sintam 
discriminadas, nem em 
desvantagem no merca-

do de trabalho. Segundo o Instituto de 
Pesquisas Aplicadas, o IPEA, até 2030, 
a participação feminina no mercado 
de trabalho será muito maior que a 
masculina. " O mundo corporativo 
tem que acompanhar as mudanças 
dos tempos e ouvir as reivindicações 
femininas para obter mais resultados.", 
explica Salamacha. 

Luciano Salamacha, especialista em carreiras e em neurociência, aponta características que  destacam 
a mulher no âmbito corporativo e favorece os negócios

News@TI
b2finance e SantoDigital 
se unem

@A b2finance, canal SAP e especialista em BPO para diversos 
segmentos de mercado, e a SantoDigital, consultoria de negócios 

em tecnologia especializada em serviços de computação em nuvem, 
canal de revenda do G Suite, firmaram parceria para promover a 
transformação digital nas empresas (http://b2finance.com).
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“A natureza 
feminina posiciona 
a mulher como 
uma profissional 
multifacetada, capaz 
de desempenhar 
três ou quatro 
funções ao mesmo 
tempo e com 
genialidade. E 
a maternidade 
aprimora esse 
talento porque a 
mulher passa a ter 
um olhar prático 
quando se torna 
mãe. 

AI/Luciano Salamacha

Dependência tecnológica: 
você usa a tecnologia ou ela usa você?

Não é novidade para ninguém que 
a tecnologia transformou a vida e 
o cotidiano das pessoas. Ela vem 
assumindo um papel fundamental 
em nossa sociedade, desde estreitar 
nossa comunicação, melhorar a nossa 
qualidade de vida e até nos ajudar na 
tomada de decisão. No entanto, do 
mesmo modo que ela pode facilitar 
o nosso dia a dia, também pode nos 
escravizar.

Estamos cada vez mais dependen-
tes de ferramentas tecnológicas, 
principalmente dos smartphones. 
Em uma simples tela entre 5 e 6 
polegadas, fazemos transações ban-
cárias, conversamos com pessoas do 
mundo inteiro, baixamos dezenas de 
aplicativos que auxiliam em nossa 
mobilidade e a organização da agen-
da de compromissos, sem falar dos 
jogos, filmes, séries e músicas para 
os momentos de distração.

De acordo com o relatório de moni-
toramento sobre os usuários do apli-
cativo Moment, as pessoas visualizam 
a tela do celular 52 vezes por dia e 
passam 3 horas e 57 minutos usando o 
smartphone. Outro estudo, realizado 
pela OnePoll, constatou que a gera-
ção Y está cada vez mais dependente 
da tecnologia. A chamada “geração 

millenial”, com pessoas entre 18 e 34 
anos de idade, quase não descansa 
devido ao vício em celulares.

Tudo que é em excesso pode trazer 
prejuízos significativos. Algumas pes-
soas já não sabem fazer um simples 
trajeto sem usar o Waze, outras não 
conseguem anotar seus compro-
missos sem o auxílio da inteligência 
artificial do smartphone. Nestes 
casos, o uso do celular não é uma 

conveniência, mas sim uma questão 
de sobrevivência.

Essa dependência pode causar 
vários efeitos colaterais. Além de 
não conseguir realizar tarefas antes 
feitas sem o auxílio dos aplicativos, 
a pessoa pode ficar mais suscetível a 
apresentar episódios de ansiedade, 
depressão, insônia e impulsividade. 
Uma pesquisa recente feita pelo Ibope 
mostrou que 69% dos entrevistados 
acreditam que o celular afeta nega-
tivamente suas vidas, mas mesmo 
assim, não conseguem viver sem ele.

Na verdade, ninguém precisa se 
livrar  das tecnologias conquistadas. 
O segredo está em equilibrar os pra-
zeres que as ferramentas tecnológicas 
proporcionam com o mundo real. 
Aproveite os recursos para tornar o 
dia a dia mais prático, para manter sua 
agenda organizada, para fazer ano-
tações, ter um aplicativo que ajude 
com os exercícios da academia, com 
a previsão do tempo ou até mesmo 
que mostre o como está o trânsito. 
Mas use do bom senso. Afinal, de que 
valem os avanços tecnológicos se você 
for escravizado por eles?

(Fonte: Alessandra Montini é diretora 
do LabData, da FIA)

Alessandra Montini
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