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News@TI
SAP lança iniciativa digital de aprendizagem 
para público em geral

@A SAP SE anunciou nova iniciativa digital que oferece 
conteúdo educacional inovador e interativo para apoiar 

estudantes, profissionais e qualquer pessoa que deseje continuar 
aprendendo durante esse período desafiador de isolamento social 
em decorrência da pandemia. A iniciativa se baseia em três pilares 
educacionais - cursos on-line abertos em massa (MOOCs) (https://
open.sap.com/), jornadas de aprendizagem para universidades 
(https://training.sap.com/content/student-learning-offering) e o 
SAP Young Thinkers – como parte do abrangente programa de 
capacitação da SAP (www.sap.com/young-thinkers). 

Inscrições para doutorado e doutorado 
direto em estatística
@Estão abertas, até dia 13 de maio, as inscrições para o 

processo seletivo do doutorado e do doutorado direto no 
Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística 
(PIPGEs), que é oferecido em parceria pelo Instituto de Ciên-
cias Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São 
Carlos, e pelo Departamento de Estatística da Universidade 
Federal de São Carlos (UFSCar). São oferecidas 20 vagas para 
doutorado, oportunidade que é destinada a candidatos que 
possuem o título de mestre. Já para o doutorado direto, há 10 
vagas disponíveis, oferecidas para quem completar a graduação 
e realizar a colação de grau até a data de matrícula no Progra-
ma. Para participar, basta acessar o sistema de inscrição por 
meio deste site. O edital do doutorado está disponível neste 
link: icmc.usp.br/e/af672. Já o do doutorado direto pode ser 
acessado aqui: icmc.usp.br/e/530dd.
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OpiniãO
Mesmo para técnicos, 
o técnico não basta

Construir uma 
carreira de sucesso, 
certamente, é o 
objetivo da maioria 
das pessoas

Independente da área, 
atividade ou segmento, 
após a busca por uma 

oportunidade de ingresso 
no mercado de trabalho, faz 
parte da vida profissional 
o foco no crescimento e 
desenvolvimento. Como em 
todo processo, há etapas e 
caminhos a serem trilhados. 
No primeiro momento, a 
preocupação da maioria dos 
profissionais é adquirir as 
aptidões técnicas necessá-
rias para uma determinada 
atividade. 

Para algumas funções, 
conhecer ferramentas, pla-
taformas, linguagens ou 
modelos específicos torna-
-se prioridade. De fato, o 
conhecimento específico 
abre muitas portas em to-
das as áreas - e mergulhar 
em cursos e treinamentos 
para se tornar melhor em 
uma determinada atividade 
faz parte da rotina de todo 
profissional que deseja uma 
carreira ascendente. No en-
tanto, desenvolver somente 
o técnico não é garantia de 
sucesso. 

Cada vez mais, mesmo em 
atividades predominante-
mente técnicas, a questão 
comportamental torna-se 
um dos fatores mais avalia-
dos pelas empresas. Saber 
se relacionar com o time, ter 
autonomia para a tomada de 
decisão, responsabilizar-se 
pelas ações, assumir a lide-
rança em momentos difíceis 
são os requisitos que darão 
a base para uma carreira 
de sucesso. As habilidades 
técnicas sempre irão ser 
necessárias e a atualização 
será fundamental. 

Porém, o que proporcio-
nará uma carreira ascen-
dente será o conjunto deste 
conhecimento com as habi-
lidades comportamentais. 
Mesmo em empresas que 
apresentam plano de car-
reira em Y, na qual o profis-
sional pode optar por seguir 

para uma linha gerencial ou 
se tornar um especialista 
em uma determina área, os 
fatores comportamentais 
serão os determinantes para 
o sucesso. 

São eles que ajudarão a 
atender outras necessida-
des do mundo corporativo: 
o alinhamento com a cultura 
da empresa para a qual se 
trabalha e a interação com 
as áreas de negócio. Porém, 
de nada basta ter conheci-
mento técnico e habilidades 
comportamentais, se não 
acreditar no propósito da 
empresa ou se não se in-
teressar pelos objetivos da 
companhia. Uma empresa 
apenas atinge suas metas 
se os seus colaboradores, 
cada um na sua função, 
construam as suas bases. 

Ou seja, todos fazem parte 
da estratégia e precisam 
saber a direção para onde 
seguir. Ao estar alinhado 
com o propósito, conhecer 
a estratégia e saber como a 
sua função contribui para 
alcançar o objetivo, cada 
colaborador pode fazer uso 
da sua autonomia e de seu 
conhecimento técnico para 
ajudar a empresa a avançar. 

Como fazer isso na práti-
ca? A principal ferramenta, 
e a mais básica de todas, é 
a comunicação. Se não há 
um modelo de comunicação 
interna estruturado na em-
presa, cabe ao profissional 
questionar. É preciso ser 
curioso e questionador. É 
preciso querer saber mais 
sobre a empresa, sobre os 
objetivos, sobre o propósito.

Cada um é protagonista 
da própria carreira. Não é 
a empresa que “dá” a pro-
moção para um colaborador. 
A empresa precisa, e deve, 
oferecer todo o apoio para 
o desenvolvimento e cresci-
mento das aptidões técnicas 
e comportamentais, além de 
manter uma comunicação 
aberta, clara e transparente. 

Porém, aproveitar estas 
oportunidades para se de-
senvolver e crescer depen-
de da postura e da vontade 
de cada um.

(*) - É gerente de RH da Luz Soluções 
Financeiras (www.luz-ef.com).

Danielle Loudal (*)

7 passos para liderar o time 
remoto pela primeira vez

Francisco Homem de Melo (*)

Muitas pessoas em posição de lide-
rança se viram obrigadas a fazer o 
mesmo. Como nós devemos ter, no 

melhor dos cenários, mais algumas sema-
nas, ou, no mais realista, mais alguns meses 
de isolamento, é importante aprender como 
navegar nesse oceano desconhecido.  A 
boa notícia é que, mesmo antes da crise 
da Covid-19, o trabalho remoto já vinha 
ganhando bastante força há, pelo menos, 
uma década. Por isso, existem boas práticas 
consolidadas e bastante material sobre o 
assunto.

Passo 1: Antes de tudo, crie pro-
cessos de comunicação

A primeira e maior diferença da gestão 
presencial para a remota é a forma de co-
municação. Ao contrário do escritório em 
que você pode ir à mesa de todo mundo 
e bater um papo, no trabalho remoto a 
comunicação é muito mais difícil. Por isso, 
você precisa criar processos para que a 
sua equipe e você consigam se comunicar 
eficientemente.  O importante é criá-los e ir 
melhorando com o tempo. Outra diferença 
central do escritório para o home office, é 
que enquanto no primeiro a comunicação 
é principalmente oral, no segundo ela é 
primordialmente escrita. Isso aumenta 
ainda mais a importância dos processos, 
pois as pessoas precisam saber onde ler e 
onde escrever o que precisam. Para isso, 
comece definindo canais. Ou seja, o que 
deve ser falado em cada lugar. Fazendo 
isso, você alinha com sua equipe onde cada 
tipo de comunicação está e facilita que se 
encontre a informação certa na hora certa.

Passo 2: Saiba filtrar as mil men-
sagens do dia a dia

Como líder de um time remoto, você vai 
receber várias mensagens, e-mails, docu-
mentos etc. Para não se perder, é impor-
tante que você tenha um método para lidar 
com todo esse volume de informação. Que 
tipo de mensagem você responde primeiro? 
Em caso de emergência, por onde eles de-
vem te contatar? Qual o tempo máximo de 
resposta que você demora? Qual vai ser esse 
método, varia do seu time, do seu negócio e 
da sua personalidade, entretanto ele precisa 
existir e sua equipe precisa saber como ele 
funciona. Assim, eles sabem o que esperar 
de quando entram em contato com você.

Passo 3: Confie na sua equipe e 
demonstre interesse

Com trabalho remoto, você não vai con-
seguir micro gerenciar seu time nem que 
você queira. Por isso, você precisa confiar 
que eles vão dar o seu melhor e fazer a coisa 
certa. Eventualmente, erros vão acontecer, 
mas eles fazem parte do processo de apren-
dizagem. Nenhuma grande empresa chegou 
aonde chegou sem milhares de erros. O im-
portante é ser capaz de aprender com eles. 
Para ajudá-los nesse processo, é ideal que 
você tenha uma reunião 1:1 conhecida como 
one a one, de mais ou menos 30 minutos no 
início da semana com cada pessoa do time. 
Essa reunião funciona muito bem se cada 
pessoa enviar de três a quatro prioridades 
da semana para liderança, e de antemão. 

Assim, você conseguirá alinhar prioridades, 
apontar caminhos, ajudar com problemas e 
estar perto e ciente do que 
todo mundo está fazendo.

Passo 4: Dê e peça 
muitos feedbacks

É muito difícil acertar qual-
quer coisa de primeira. Por 
isso, é importante que você 
pergunte sempre para seu 
time o que está funcionando 
e o que não está nos novos 
processos e interações. 
A partir dos inputs, você 
pode ir aperfeiçoando tudo. 
Porém, a menos que sua 
empresa tenha uma cultura 
MUITO forte de feedbacks, 
é difícil que seus liderados 
te deem esses insights sem 
um pedido. Por isso, é central 
que você peça por eles, seja 
por e-mail ou aplicativo de 
mensagens.Se por um lado 
é importante que você peça 
muitos feedbacks, por outro, 
também é que você os dê. 
Sempre que você observar algo que poderia 
ser melhor ou que está ótimo, não perca a 
oportunidade de dar feedbacks positivos ou 
construtivos. Assim, você reforça o que está 
bom e ajuda a mudar o que não está.

Passo 5: Tenha conversas difíceis 
rapidamente

Se em geral já é importante corrigir rotas 
equivocadas o mais rápido possível, no tra-
balho remoto isso é ainda mais importante. 
Você precisa garantir que todo mundo 
sempre esteja na mesma página e, caso 
haja algo que precisa ser transformado ou 
corrigido, fale com a pessoa o mais rapida-
mente possível. O melhor jeito de fazer isso 
é por videoconferência com um software 
da sua preferência. Dessa forma, vocês 
conseguem falar e se ver e a comunicação 
fica menos fria e impessoal.

Passo 6: Tenha MUITA empatia e 
cuidado com as palavras

Na linguagem oral, existe uma série de 

elementos não-verbais que ajudam a que 
outras pessoas nos entendam de forma 

mais clara. O tom de voz, 
nossa postura, a linguagem 
corporal etc. tudo isso ajuda. 
Na linguagem escrita, não 
temos nada disso. Então, 
precisamos pensar bem 
antes de escrever e garantir 
que o tom da mensagem 
está adequado. Por outro 
lado, precisamos entender 
que, às vezes, na pressa do 
dia a dia, a outra pessoa 
escreveu a mensagem sem 
pensar e não quis ser gros-
sa, apesar da mensagem 
eventualmente poder soar 
assim. Na dúvida, assuma 
que a pessoa tem as melho-
res intenções possíveis e/
ou pergunte o que ela quis 
dizer. Isso evita muitos mal-
-entendidos. Assim como é 
bom que você tenha essa 
atitude com mensagens de 
outras pessoas, é importante 
que você pergunte e saiba 

escutar o que foi interpretado a partir da 
sua comunicação. Ficou na dúvida de se 
soou grosso? Pergunte. Se tiver ficado, 
peça desculpas.

Passo 7: Crie rituais de time e 
momentos de socialização

Seu time precisa de contato face a face, 
porém com a crise da COVID-19 eles não 
vão acontecer tão cedo. Para suprir essa 
necessidade, que tal criar rituais de time 
com ajuda de videoconferências nos quais 
todo mundo possa conversar? Com esses 
sete passos, tenho certeza que você vai 
conseguir dar o pontapé inicial na liderança 
remota muito bem. Ela é mais fácil do que 
parece e, com a prática, você pega o jeito.

(*) É fundador da Qulture.Rocks, software de gestão 
de desempenho. Especialista e estudioso em 

cultura organizacional. Autor do livro The 3G Way: 
Dream, People, and Culture, figurando entre os mais 

vendidos da Amazon em estratégia e negócios, e 
“OKRs: Da Missão às Métricas”, com o objetivo de 

ajudar as empresas a implementar uma metodologia 
de metas direcionada para alcançar resultados.

Liderar pessoas é difícil e, remotamente, é mais difícil ainda. Mas, como tudo na vida, é só uma 
questão de prática. Basta saber o que fazer, aplicar no dia a dia e os resultados vêm. Se você está 
tendo que liderar pessoas, remotamente, do dia para noite, não se sinta só. 
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“Uma diferença 
central do escritório 
para o home office 
é que enquanto 
no primeiro a 
comunicação é 
principalmente oral, 
no segundo ela é 
primordialmente 
escrita. Isso 
aumenta ainda mais 
a importância dos 
processos, pois as 
pessoas precisam 
saber onde ler e 
onde escrever o que 
precisam.

AI/Qulture.Rocks

O aumento das vendas online nesse 
período de isolamento social, reco-
mendado pelas autoridades de saúde 
mundiais, é uma realidade que deve 
mudar o comportamento de muitos 
consumidores. O Popsy, aplicativo de 
compra e venda de usados, é um exem-
plo desse novo momento. Nos últimos 
30 dias, registrou um aumento de 20% 
de acessos no mês de março, comparado 
ao mesmo período do ano passado.

Pessoas que nunca fazem compra 
pela internet, agora estão se rendendo 
a essa nova experiência. Os próprios 
comerciantes, obrigados a manter as 
lojas fechadas, estão recorrendo ao on-
line para recuperar as vendas perdidas.

"Percebemos um crescimento maior 
justamente por pessoas que estão 

anunciando mais seus produtos, prin-
cipalmente microempreendedores e 
até mesmo pessoas que estão pas-
sando mais tempo em casa e querem 
aproveitar para fazer uma renda extra 
vendendo roupas e objetos que não 
usam mais", afirma Jean Marie Truelle, 
fundador do aplicativo.

Realmente a arrumação de casa e 
organização de armários e gavetas tem 
sido o passatempo de muitas pesso-
as nesse período de quarentena. "O 
hábito de dar nova utilidade a peças 
que não usamos mais é, inclusive, 
uma atitude sustentável que deve ser 
cada vez mais incentivada", acrescenta 
Truelle.

A boa notícia de Popsy, tanto para 
vendedores quanto compradores, 
é que o aplicativo acaba de fechar 
parceria com a Loggi para serviço de 
entrega, o que garante ainda mais 
praticidade e segurança para os ne-
gociadores. O projeto está em fase 
inicial, em São Paulo, mas em breve 
será ampliado para mais de 20 cidades 
brasileiras (www.popsy.app).

Aplicativo de compra e venda online registra aumento de 
20% em novos anúncios

M
un

do
 d

o 
M

ar
ke

tin
g


