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Coluna do Heródoto

O presidente está 
às turras com o 
Congresso. A maioria 
dos deputados e 
senadores fazem 
oposição ao 
governo e atacam 
sistematicamente o 
chefe do executivo. 

Acusam-no de tramar 
um golpe de estado e 
implantar uma nova 

ditadura no Brasil. Não es-
quecem o período em que o 
Congresso esteve fechado e 
os representantes políticos 
impedidos de aprovar proje-
tos de origem no legislativo 
e rejeitar os do executivo. 
Os embates são cada vez 
mais intensos e fake news 
varrem a opinião pública 
originárias dos dois extre-
mos do espectro político. 
As manifestações públicas 
nas praças se tornam cada 
vez maiores e com discursos 
radicais. 

Há quem tema que a 
segurança das pessoas 
corra risco uma vez que é 
impossível revistar todos 
os manifestantes. Como 
impedir faixas e bandeiras 
com hastes de madeira? Ou 
outros objetos que podem 
virar armas em um conflito 
aberto? Os discursos infla-
mados ora batem no legisla-
tivo, ora no executivo. Nem 
mesmo a justiça escapa, 
acusada de estar sempre ao 
lado dos mais ricos.

Diante do clima de ra-
dicalização os conselhei-
ros do presidente querem 
convence-lo  que não deve 
se expor em aglomerados 
ou manifestações públicas. 
Ele não é homem de fugir 
de compromissos e gosta de 
participar de atos políticos 
e até mesmo de se misturar 
com a população, especial-
mente no Rio de Janeiro. 
Está constantemente pre-
sente a eventos em locais 
fechados. 

Mas seus apoiadores pla-
nejam uma grande concen-
tração na principal avenida 
da cidade com a presença do 
presidente e com o anúncio 
de medidas que possam 
tirar o Brasil da crise que 

vive. Uma pauta está sen-
do debatida entre os seus 
apoiadores e todos querem 
uma maior intervenção do 
estado na economia. Se-
tores empresariais torcem 
o nariz. As acusações de  
corrupção se alternam.  

O presidente acusa par-
lamentares de representa-
rem interesses de grandes 
grupos econômicos e não 
da maioria pobre da popu-
lação. Não se aprova nada 
no Congresso sem o que 
uns chamam de negocia-
ção e outros de troca de 
interesses pessoais  como 
verbas, cargos, nomeações 
de apaniguados e por aí  vai. 
O embate acirra o conflito 
político.

Ninguém sabe aonde a 
atual crise política vai parar. 
O rompimento da ordem 
institucional pode se dar na 
manifestação marcada. Um 
dos alvos é o presidente do 
senado, acusado de repre-
sentar as velhas oligarquias 
contrárias as mudanças 
sociais. Há uma disputa nos 
bastidores entre quem vai 
discursar na manifestação. 
Apenas estão confirmados o 
presidente e o governador 
do Rio Grande do Sul. A 
manifestação  foi marcada 
para o final do dia, quando 
milhares de pessoas buscam 
o transporte público e são 
arrebanhadas para engros-
sar a o ato público. 

Os slogans e faixas já 
estão prontos. As reformas 
de base, o nacionalismo, a 
estatização de empresas es-
trangeiras e a reforma agrá-
ria. O 13 de março é o tudo 
ou nada na disputa entre a 
esquerda e a direita. João 
Goulart fez um discurso mo-
derado, mas o mesmo não 
se deu com Leonel Brizola. 
Um decreto nacionalizou 
as refinarias privadas de 
petróleo. Dai  para frente 
a radicalização se acelerou 
com uma manifestação em 
São Paulo contra o governo. 

O golpe de estado está 
no ar. O que não se sabe é 
quem vai tomar o poder: a 
esquerda ou a direita ?

(*) - É editor-chefe e âncora do Jornal 
da Record News o primeiro 

em multiplataforma 
(www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)

O presidente na 
manifestação

Dicas para ser mais produtivo 
trabalhando em casa com 

crianças pequenas

Além de apostar, sempre que possível, 
no trabalho remoto e no isolamento 
voluntário, quem tem filhos também 

precisa pensar em como adaptar sua rotina 
de trabalho com os cuidados com as crian-
ças, que também estão em casa. Mas como 
é possível garantir a produtividade no home 
office enquanto as escolas estão fechadas?

Pensando nisso, a LogMeIn preparou 
algumas dicas que, de acordo com mamães 
experientes, são essenciais para manter o 
equilíbrio e garantir a qualidade do trabalho 
remoto enquanto o cuidado com as crianças 
é a prioridade durante todo o dia. Confira:

Agendar momentos de calmaria
As crianças prosperam na rotina: se elas 

sabem o que se espera delas, sua vida se 
torna muito mais fácil. Com as crianças 
que estão acostumadas a ter uma rotina 
estruturada durante a semana na creche ou 
na escola, ficar em casa o dia todo será um 
desafio. Uma ótima ideia para a nova rotina 
é programar tempos livres para os pais, 
com sonecas e atividades lideradas pelas 
próprias crianças – neste caso também é 
interessante se aproveitar das plataformas 
de streaming e dos eletrônicos, quando 
necessário.

Se os pequenos ainda co-
chilam regularmente, ótimo 
– é possível aproveitar esse 
tempo para atender uma 
ligação ou acompanhar o 
e-mail. Se as crianças são 
maiores e já pensam que 
os cochilos são opcionais, 
continue agendando um 
horário silencioso no quar-
to. É importante definir 
a expectativa de que eles 
não precisam dormir, mas 
precisam ficar no quarto, 
relaxando ou ouvindo um audiolivro, por 
exemplo. Isso também oferece uma pausa 
para que os pais possam trabalhar nas apre-
sentações que prometeram a seus chefes.

Outra maneira de conseguir um tempo 
livre para trabalhar é preparar atividades 
que incentivam a criatividade. O portal 
Busy Toddler tem ótimas dicas e ideias que 
exigem muito pouco suprimento. Pensar 
em uma atividade pela manhã, rende aos 
pais uma hora ou mais de foco no trabalho. 
Provavelmente, as crianças ainda precisa-
rão de assistência - por isso, se possível, é 
recomendado não agendar chamadas ou 
reuniões durante esse período.

Tempo nas telas e eletrônicos. Por fim, 
pode ser necessário relaxar com as regras 
em torno do tempo conectado as telas e 
eletrônicos e ligar um episódio da Patrulha 
Canina para a criançada. Se é possível obter 
30 minutos ininterruptos para trabalhar 
enquanto os filhos assistem a um programa, 

aproveite para usar essa estratégia quando 
for absolutamente necessário – essa pode 
ser a melhor opção para uma ligação ou 
reunião de última hora.

Comunicar e priorizar
É muito importante informar os parcei-

ros de equipe sobre quando será a melhor 
hora para agendar chamadas e reuniões 
para acomodar sua programação. Talvez 

seja durante a soneca, ou 
logo pela manhã, quando 
seu filho está assistindo 
os desenhos do momento 
na televisão. Quando os 
colegas de trabalho tam-
bém têm filhos, o ideal é 
encontrar momentos em 
que todos possam entender 
que faça sentido realizar 
uma reunião de equipe ou 
conversar. É legal atender 
às chamadas em vídeo, 
sempre que possível, mas 
é preciso ser flexível para 

aqueles que tentam fazer malabarismos 
com crianças. Neste momento, o pri-
mordial é manter uma agenda clara e 
as reuniões o mais produtivas possível. 
Muitas vezes, um canal de comunicação 
mais informal e que não depende de res-
posta instantânea – como aplicativos de 
mensagens e email – pode ser a melhor 
escolha para contatar os colegas e equipe.

Ser realista e ter em mente que ninguém 
está funcionando com 110% de produtivi-
dade na situação atual também é essencial. 
Agora, é preciso priorizar o que precisa 
ser feito em casa e o que precisa ser feito 
no trabalho. Por exemplo, se as crianças 
precisam gastar um pouco de energia ao ar 
livre e os pais, entregar uma apresentação 
de trabalho na sexta-feira, ambas atividades 
não são negociáveis. Para lavar as roupas, 
no entanto, é possível esperar mais um dia.

Crie um plano para quando precisar 
de ajuda

Se ambos os pais estão trabalhando em 
casa, é interessante programar momentos 
de uma ou duas horas por dia para que 
cada um possa ter tempo disponível para 
realizar algum trabalho. Criar uma rotina 
deixando claro quem estará responsável 
pelos filhos em cada momento pode ser 
muito útil.

Se outros membros da família ou filhos 
maiores estejam disponíveis também é 
legal pedir a ajuda deles por algumas horas 
para levar as crianças para tomar um ar 
ou brincar na sala da família enquanto os 
pais participam de uma reunião ou ligação 
importante.

Aposte nas tecnologias
A grande vantagem dessa mudança sem 

precedentes para o trabalho remoto é 
que as linhas entre trabalho e vida estão 
prestes a ficar ainda mais complementares. 
É importante ser paciente e lembrar-se 
de que todos precisarão de algum tempo 
de adaptação e para descobrir o que isso 
significa para suas famílias.

Para garantir que o trabalho continuará 
bem feito e produtivo durante o home 
office, é importante investir na tecnologia 
e utilizar ferramentas confiáveis de comu-
nicação, colaboração e acesso remoto. Para 
dar suporte a outras empresas, instituições 
governamentais, escolas e hospitais – que 
estão precisando rever suas rotinas de 
trabalho por conta da pandemia do Co-
ronavírus – a LogMeIn preparou Kits de 
Emergência para o Trabalho Remoto que 
disponibilizam gratuitamente por 90 dias 
o acesso a soluções para reuniões e video-
conferências, seminários on-line e eventos 
virtuais, suporte/gerenciamento remoto de 
TI e acesso remoto a dispositivos (GoTo-
Meeting, GoToWebinar, Central, Rescue).

As mudanças no estilo de vida são necessárias, neste momento, para manter o distanciamento social e 
prevenir a contaminação pelo Coronavírus
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“Pode ser 
necessário relaxar 
com as regras em 
torno do tempo 
conectado as telas 
e eletrônicos e ligar 
um episódio da 
Patrulha Canina para 
a criançada.

AI/LogMeIn

Como o setor de contratação esta enfrentando o Coronavírus?
Empresas que já tinham cultura de tra-

balho remoto, bem como processos bem 
definidos para que o dia a dia não fosse 
tão impactado, largaram na frente. Isso 
faz toda a diferença. E essa é a correlação 
que queremos fazer com o setor de novas 
contratações, em um cenário pós Corona-
vírus: o planejamento e a previsibilidade 
serão as duas palavras-chave. 

Obviamente, neste mês e, possivelmen-
te, no próximo, ao que tudo indica, salvo 
casos bem pontuais, alguma contratação 
irá ocorrer. Talvez um processo que esteja 
avançado, uma substituição já planejada 
ou uma oportunidade de trazer alguém 
que esteja disponível no mercado. Mas, 
antes de se ter certeza sobre como o 
vírus irá se comportar em solo brasileiro, 
durante nossa meia estação de outono 
(onde os picos de resfriados ocorrem), 
as contratações, em sua maioria, deverão 
provavelmente, assim como nós, ficar em 
quarentena (nesse caso - 40 dias mesmo 
e não 14).

A partir do momento em que a previsibi-
lidade do cenário aumenta (e isso envolve, 
sim, saber tomar os riscos na medida 
certa), as empresas que rapidamente 
conseguirem repor os talentos nas áreas 
chave largarão na frente (lembram de 
quem já tinha o plano de fazer home office 
antes do Coronavírus?). Teremos, talvez, 

pouco mais de um semestre para fazer o 
ano e ninguém corre atrás do prejuízo se 
estiver com algum "buraco" de talentos.

Em consultorias de recrutamento que 
possuem um modelo digital e tecnológico 
de seleção, o contato social é zero. Ou 
seja, não haverá risco algum de contágio. 
Você pode ter as pessoas certas, para o 
momento certo, antes do avião decolar no-
vamente. Aos mais céticos que questionam 
não somente possíveis contratações, mas 
demissões, lanço uma reflexão: cuidado 
com o custo duplo de precisar demitir e, 
em pouco tempo, contratar novamente.

Temos alguns exemplos que, historica-
mente, nos trouxeram aprendizados, mas, 
para ficar somente com um caso recente, 
voltemos a 2009: após um contexto tam-
bém globalizado de preocupação e pânico 
nas economias mundiais, muitos, na ânsia 
de reduzir custos, olhando somente para o 
curto prazo, fizeram demissões em massa, 
lembram?

Quando a famosa previsibilidade passou 
a ser favorável, correram para disputar 
os melhores profissionais novamente. 
Resultado: salários inflacionados, custo 
de adaptação para uma nova pessoa na 
equipe e alguns meses até que os novos 
profissionais se integrassem com a cultura 
do grupo. Isso quando seu concorrente 
não foi mais rápido que você e contratou 

seu ex-funcionário, já treinado, e levan-
do para ele boa parte de sua expertise e 
conhecimento.      

Quem deixar para fazer isso somente 
após o cenário definido e não previsível, 
corre o risco de levar mais alguns meses 
até achar e integrar os talentos corretos 
pra empresa. Aí, estaremos provavelmen-
te em 2021 e, literalmente, terá se perdido 
o timing adequado. 

Se temos, no curto prazo, previsibilidade 
quase nula do que irá ocorrer, no médio e 
no longo prazo sabemos que essa tormen-
ta passará. Mitigar os impactos de tudo 
isso na vida dos colaboradores mostra 
se as empresas valorizam ou não o ser 
humano acima de tudo. E isso nos torna 
melhores como pessoas. Tenho certeza 
de que, se você leu até o final esse texto, 
como pessoa física ou pessoa jurídica, irá 
se transformar em alguém muito mais 
preparado e evoluído depois que esse 
momento se encerrar.

(Fonte: Marcelo Arone é fundador da OPTME, 
especializada em recrutamento e seleção para 

empresas 100% brasileiras e de médio porte, 
é formado em Comunicação e Marketing pela 

Faculdade Cásper Líbero, com especialização em 
Coach Profissional pelo Instituto Brasileiro de 

Coaching, com 18 anos de carreira em empresas 
nacionais e multinacionais.

News@TI
Ferramentas gratuitas de ensino à distância 
para escolas e universidades

@A ViewSonic Corp. oferece o software myViewBoard ™ gratui-
tamente para escolas de ensino fundamental e médio. Com a 

disseminação do Coronavírus, muitas escolas e universidades não estão 
apenas se preparando para o fechamento prolongado das escolas, mas 
os educadores também estão explorando urgentemente as possibilida-
des do ensino a distância. "Como uma das partes interessadas no setor 
educacional, queríamos ter certeza de que estamos fazendo nossa parte 
para apoiar escolas, educadores, estudantes e pais neste momento difícil, 
especialmente para aqueles que não têm acesso à educação a distância", 
afirmou James Chu, CEO da ViewSonic. "Enquanto algumas escolas 
com recursos pré-existentes já implementaram o ensino a distância 
para o fechamento da escola, muitas outras foram pegas de surpresa 
pelo Coronavírus e tiveram que suspender todas as aulas presenciais" 
(https://myviewboard.com/distance-learning).

Fusão para ampliar oferta em Cloud

@A MPE Soluções, empresa especializada na implementação de 
hardwares, softwares e serviços para o mercado corporativo, 

anuncia fusão com Nublify, especializada serviços e soluções em cloud 
computing. Com a movimentação, a empresa prevê um crescimento 
de 35% no faturamento este ano e, também, se tornar referência em 
soluções de multi-cloud e cloud híbrida, ampliando o leque de ofertas 
para clientes e prospects. Em 2019, a empresa faturou R$ 52 milhões. 
Após a fusão, as duas empresas trabalharão em conjunto na jornada para 
a nuvem e processo de transformação digital dos clientes, mas seguirão 
com operações separadas.


