
www.netjen.com.br

Editorias 
Economia/Política: J. L. Lobato (lobato@netjen.com.br); Ciência/Tec-

nologia: Ricardo Souza (ricardosouza@netjen.com.br); Livros: Ralph Peter 
(ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br);

Comercial: Tatiana Sapateiro – tatiana@netjen.com.br
Publicidade Legal: lilian@netjen.com.br

José Hamilton Mancuso (1936/2017)    Publisher: Lilian Mancuso (lilian@netjen.com.br)

Webmaster/TI: Fabio Nader; Editoração Eletrônica: Ricardo Souza. 
Revisão: Maria Cecília Camargo; Serviço informativo: Agências Brasil, Senado, 
Câmara, EBC, ANSA.

Artigos e colunas são de inteira responsabilidade de seus autores, 
que não recebem remuneração direta do jornal.

Jornal Empresas & Negócios Ltda
Administração, Publicidade e Redação: Rua Vergueiro, 2949 - 11º an-

dar - cj. 111 - Vila Mariana - Cep: 04101-300. Tel. 3043-4171 / 3106-4171 - 
E-mail :  (netjen@netjen.com.br) -  Site:  (www.netjen.com.br). 
CNPJ: 05.687.343/0001-90 - JUCESP, Nire 35218211731 (6/6/2003) - Matriculado 
no 3º Registro Civil de Pessoa Jurídica sob nº 103.

Colaboradores: Claudia Lazzarotto, Eduardo Moisés, Geraldo Nunes e Heródoto Barbeiro.
RIO DE JANEIRO: J.C. REPRESENTAÇÕES E PUBLICIDADES EIRELI

Av. Rio Branco, 173 / 602 e 603 – Centro - Rio de Janeiro - CEP 20040-007
Tel. (21) 2262-7469 – CNPJ 30.868.129/0001-87

ISSN 2595-8410

OpiniãO
Será o fim ou o 

recomeço do Brasil?

O que temos 
ensinado aos jovens 
que ingressam 
nas faculdades de 
economia? 

A questão não está 
no sistema, mas em 
quem o criou, ou 

seja, os próprios seres hu-
manos que esqueceram a 
espiritualidade e seguiram 
na sintonização puramente 
materialista e deu nisso, a 
precarização geral da vida. 
No afã de minimizar os 
custos e manter os ganhos, 
as indústrias foram para a 
Ásia, mas dessa forma fo-
ram subtraídos empregos e 
renda. Em seu imediatismo, 
o ser humano destrói as 
condições de subsistência 
e também sua morada tem-
porária.

Os ares estão mais leves, a 
quarentena está mostrando 
quanta displicência há no 
modo de vida frenético de 
produzir coisas úteis e mui-
tas bugigangas que servem 
para nada. Pessoas indo e 
vindo desordenadamente, 
todos no mesmo horário 
lotando trens, ônibus, aveni-
das. O olho gordo do ganho 
foi o biombo que escondeu 
toda a insensatez e que 
agora foi lançado por terra 
pela epidemia, convidando 
ao bom senso e à busca do 
sentido da vida.

Estamos sob a tempes-
tade bem montada. Aviões 
estão no chão. Ações sobem 
puxadas pelos ventos, mas 
descem quando o vento 
diminui. Colocou-se muita 
dependência na oficina 
chinesa, mas quem poderia 
pensar que algum dia ela 
pudesse dar uma parada? 
Bancos Centrais cortam os 
juros. Aumentam a liquidez. 
Recompram papéis. Evitam 
o caos financeiro. A epide-
mia global do covid-19 oca-
sionou uma parada geral. 
Os ativos se depreciam, o 
PIB permanece estagnado 
com possibilidade de queda. 
Faltam empregos. O coro-
navírus está impactando 
todas as atividades. O di-
nheiro deixa de circular, os 
negócios ficam paralisados, 
o que acontecerá com os 
empregos e o PIB? 

O Brasil está em clima 
semelhante ao dos anos 
1980, com a dívida externa e 
sua outra face inflacionária. 
Tudo andava devagar. Agora 
a dívida está em reais, mas é 
gigante, e de novo andamos 
em clima de país endividado 
necessitando de dinheiro, 
sem alternativas para agir. 
Não há máscaras nem 
equipamentos necessários 
para os profissionais da área 
de saúde; tardiamente se 
percebe a importância da 
indústria nacional. 

Congressistas e governa-
dores demandam dinheiro, 
mas a renda da população 

em geral e dos servidores 
públicos se precariza. Quem 
está disposto a investir em 
produção? Exclua a carga 
tributária, baixe os juros e 
mesmo assim o importado 
produzido em larga escala 
chega mais barato. Mas o 
produto importado deman-
da dólares que estão em 
fuga, agora com cotação 
mais real.

Vivemos numa época que 
não preza mais a verdade. 
Estamos na era da pós-
-verdade, dos ataques à 
moral. O bullying e a infâmia 
são as armas desleais utiliza-
das por inimigos e pessoas 
de baixo nível que querem 
desorientar e confundir. 
Cada um que examine a si 
mesmo, e às reações que 
teve quando atacado in-
justamente com falsidades 
e mentiras. É preciso uma 
forte couraça para se safar 
desse tipo de ataque.  

Numa relação sadia com 
seus cidadãos, o Estado não 
deveria se agigantar para 
manter a população acomo-
dada, desfrutando das miga-
lhas enquanto os tubarões 
ficam com o filé. Um povo 
forte, bem preparado, não 
precisa de Estado grande 
que interfira em tudo, mas 
que defenda os interesses 
econômicos, culturais e 
espirituais da nação. 

Dizem que o país está 
dividido e isso é natural 
porque antes todos estavam 
iludidos com as migalhas. 
Apenas uma parte abriu 
os olhos e viu a realidade; 
outros permanecem no en-
gano. Tudo contribui para 
a cegueira: a imprensa, as 
TVs, as fakenews, mas prin-
cipalmente a indolência do 
ser humano que vê e não 
quer enxergar, não quer ati-
var as próprias capacitações 
para analisar e refletir.

Passamos a importar de 
tudo, pois era mais simples 
e barato. Isso começou em 
1995. Em menos de 30 anos 
acabamos com a indústria e 
o país enfraqueceu. Expor-
tamos madeira, importamos 
móveis. A globalização foi o 
grande engano. Com dólar 
mantido barato artificial-
mente, as indústrias não 
puderam resistir à concor-
rência do importado feito 
com mão de obra barata. O 
poder está na economia pro-
dutiva não na especulação, 
que trouxe o desemprego, 
queda na renda e a preca-
rização geral aceita pelos 
governantes, inclusive nos 
EUA.

A rota da decadência 
prossegue. O que fará a 
classe política? Será o fim 
do Brasil como pátria livre 
ou um recomeço?

(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 
parte do Conselho de Administração 

do Hotel Transamerica Berrini, 
realiza palestras sobre qualidade 
de vida. Coordena os sites (www.

vidaeaprendizado.com.br) e (www.
library.com.br). E-mail: (bicdutra@
library.com.br); Twitter: @bidutra7.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

Recomendações práticas para facilitar 
o trabalho remoto de times de T.I

Como garantir boa produtividade 
quando o time está trabalhando re-
motamente? De forma menos polida, 

como garantir que o time está trabalhando, 
sem “desvios irresponsáveis” na Netflix ou 
em outros tomadores de atenção?

A princípio, essas duas questões parecem 
análogas, mas possuem naturezas comple-
tamente distintas. Enquanto a primeira 
foca nos resultados, a segunda se atenta 
apenas para o empenho de esforço, o que 
não se traduz, necessariamente, em bom 
desempenho. Afinal, trabalhar muitas horas 
não significa produzir mais. O ideal seria 
um cenário no qual todos os times tivessem 
ênfase na geração dos resultados. Especial-
mente em times remotos, essa condição é 
fundamental.

Desta forma, é necessário o estabele-
cimento de rotinas que favoreçam essa 
cultura. Assim, acredito que cinco fatores 
são primordiais para a manutenção da 
organização das atividades em trabalho 
remoto. São eles:

#1 - Reforçar o alinhamento de expec-
tativas e prioridades

O alinhamento de propósitos é funda-
mental para a autonomia de atuação. A boa 
gestão garante a definição de expectativas 
claras e realistas com relação às entregas 
de cada um. As prioridades precisam ser 
explícitas e continuamente atualizadas 
para garantir que todos estejam sempre 
trabalhando no que é mais importante. 
Tornar as metas claras reduz as chances de 
procrastinação e ajuda a aumentar o foco.

Alinhamento de práticas e regras também 
são importantes. Na difícil transição do 
trabalho presencial para o remoto, o time 
precisa, também, alinhar e cumprir ritos e 
práticas. Não raro, equipes combinam horá-
rios de trabalho em comum, nos quais todos 
precisam estar disponíveis. Com o tempo, 
os ritos síncronos, emulando atividades 
presenciais, são naturalmente substituídos 
por outros assíncronos. Mas, isso demanda 
certo tempo e amadurecimento.

#2 - Ter check-points formais e regu-
lares

O fato de o trabalho ser remoto não impli-
ca em distanciamento. É importante que as 
lideranças não se distanciem e mantenham 
interações – se possível diárias – com todos 
os membros de seus times.

Caberá a todos a responsabilidade de dei-
xar claro suas necessidades e, principalmen-
te, respeitar as características dos demais.

Como rito formal, disciplinas de acom-
panhamento, não de microgerenciamento, 
ajudam na manutenção da cadência. Um 
bom ponto de partida é tentar responder, 
com interesse genuíno, as três perguntas 
comuns nas Stand-up Meetings: 1) O que 
você fez ontem? 2) O que planeja fazer 
hoje? e 3) Possui algum impedimento para 
realizar?

É fundamental que tais conversas sejam 
efetivas, sem posturas apáticas e robóticas.

#3 - Dar mais ênfase a métricas e in-
dicadores

Boas métricas são fundamentais para a 
gestão. Entretanto, elas ganham ainda mais 
relevância quando o trabalho é remoto.

Indicadores de produtividade, embora 
nem sempre precisos, são essenciais para 
detectar ineficiências. Eles servem como 
instrumentos para apontar pontos que 
chamem a atenção do time, das lideranças 
e da gestão.

Os melhores indicadores são aqueles 
que autorizam ações para correção de rota 
quando algo não vai bem. Com o tempo, 
até mesmo pequenas variações passam a 
apontar tendências e antecipar grandes 
oscilações.

A recomendação é que sejam acompanha-
dos, pelo menos, o lead time, throughput 
e percentual de bugs.

Lead time e Cycle time
O lead time pode ser in-

terpretado como o tempo 
de reação dos times. Ele 
mede o tempo entre uma 
demanda ser criada até ela 
ser totalmente atendida, ou 
seja, colocada em produção.

Times de negócio que 
acordam prazos com clientes 
precisam conhecer o lead 
time. Essa é a métrica mais 
confiável para se ter previsi-
bilidade de quando uma nova 
demanda será entregue.

Throughput (Vazão)
O throughput (vazão) 

mede o volume de trabalho 
concluído em um intervalo regular de 
tempo. Em um time de desenvolvimento, 
o throughput pode ser contabilizado com 
base no número de demandas atendidas 
por semana.

Erros ou inconformidades (bugs)
Maximizar o desempenho é fundamental 

para melhorar a produtividade. Entretanto, 
esse volume maior de entregas não pode 
ocorrer a qualquer custo. Esforços irres-
ponsáveis para aumentar a vazão podem 
diminuir a qualidade, implicando em erros 
e inconformidades. Por isso, monitorar a 
qualidade é fundamental.

A métrica mais simples talvez seja o 
número de erros ou inconformidades 
reportados em um intervalo regular de 
tempo. Um bom indicador talvez combine a 
vazão com o volume de erros. Geralmente, 
recomendamos periodicidade semanal.

#4 - Usar boas ferramentas
Em equipes onde trabalhar remotamente 

é novidade, justifica-se todo esforço para 
minimizar impactos da mudança, criando, 
por exemplo, escritórios virtuais com fer-
ramentas do estilo Discord. Dessa forma, 
hábitos podem ser modificados aos poucos. 
É importante também ter uma boa ferra-
menta para realizar conferências em vídeo. 
Uma boa alternativa é o Microsoft Teams, 
que além de funcionar bem é gratuito.

As atividades colaborativas de criação, 
que geralmente fazemos em um quadro 
branco, como brainstorming e ideação de 
produtos, também têm alternativas inte-
ressantes, como o Miro.

Por fim, é importante ter 
ferramentas para registrar 
demandas, trabalho e gerar 
métricas e indicadores, evi-
tando desperdício de tempo 
com tarefas burocráticas. 
Boas opções incluem Trello, 
Jira e Azure Devops.

#5 - Lembrar que o tra-
balho remoto é feito por 
pessoas

Sobretudo com trabalha-
dores do conhecimento, 
métricas padrões e práticas 
não substituem interações 
e respeito. Não há fórmula 
mágica que faça o time fun-
cionar. Mais do que nunca, 

a chave para a construção dos resultados 
é a confiança. Lideranças nunca foram 
tão importantes e, agora, elas devem ser 
desenvolvidas e incentivadas.

Estamos em um período de mudanças 
intensas e elas não são fáceis. Seguramente, 
queremos manter a produtividade dos dias 
em que estávamos em nossas zonas de 
conforto, mas isso não será fácil. Parar de 
trabalhar em um mesmo ambiente físico e 
começar a atuar, em time, remotamente, é 
uma lição para ser aprendida com o tempo. 
No começo, variações de produtividade 
podem ocorrer e não é saudável “fazer 
caso” com isso.

O importante é reforçar a qualidade da 
relação e isso acontece com fortalecimento 
da confiança.

(*) É consultor de Negócios 
e Tecnologia da EximiaCo

São Paulo, quinta-feira, 23 de abril de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 

&

A quarentena decretada em razão da COVID-19 (Coronavírus) tornou o trabalho remoto – antes considerado utopia 
– uma realidade para diversas empresas nas últimas semanas e, com isso, as mudanças estruturais e dificuldades 
têm se tornado evidentes. É comum que times de tecnologia habituados a trabalhar de maneira presencial sejam 
questionados quanto à produtividade ao começarem o trabalho remoto.

“Alinhamento 
de práticas 
e regras 
também são 
importantes. Na 
difícil transição 
do trabalho 
presencial para 
o remoto, o time 
precisa, também, 
alinhar e cumprir 
ritos e práticas”

Freepik

News@TI 

Solução realiza a distância manutenção e 
atualização em computadores desligados

@A Evo Systems, empresa de consultoria de inovação, criou o 
Virtus Tech, solução homologada na plataforma VPro da Intel, 

capaz de prestar suporte a distância para milhares de máquinas 
mesmo inoperantes, desligadas ou com tela azul. “À distância e sem 
preocupação, conseguimos realizar manutenção ou suporte para o 
computador do funcionário”, explica Leonardo Dias, sócio-diretor 
da Evo Systems. A própria equipe da Evo Systems, em regime de 
home office, acessa a partir do Virtus Tech, os computadores da 
empresa em seus notebooks pessoais e realizam atendimento a 
vários clientes, sem interferência humana. A solução, automatiza 
o processo e contribui para que os técnicos não se desloquem até 
a empresa.

Educação continuada para capacitar 
mulheres para a área de TI

@A Squadra Tecnologia, empresa brasileira especializada na oferta 
de serviços e soluções de tecnologia da informação e comuni-

cação, anuncia iniciativa de formação continuada para participantes  
do Programando Sonhos Delas, desenvolvido pela Prefeitura de Belo 
Horizonte (MG), por meio da Prodabel empresa de informática e infor-
mação do governo. Com intuito de capacitar mulheres em situação de 

vulnerabilidade social no desenvolvimento de software, o projeto será 
realizado ainda neste semestre, com participação de colaboradores da 
empresa (www.squadra.com.br).

Tecnologia é aliada em tempos de 
isolamento social

@Desenvolvido pela 
Planet Smart City, 

líder global em cidades 
inteligentes inclusivas, o 
aplicativo gratuito Planet 
App está disponível não 
apenas para os morado-
res, mas para qualquer 
pessoa interessada na 
conectividade. Painel de 
controle da cidade inteligente, o aplicativo foi criado para estimular 
a sustentabilidade, a interatividade e a economia compartilhada, ba-
rateando o custo de vida, reduzindo desperdício de alimentos, água 
e energia e otimizando tempo e recursos. O aplicativo é dividido em 
cinco áreas: Perfil Pessoal, Cidade, Coletividade, Segurança e Casa. 
Depois de cadastrado, é possível selecionar preferências, indicar locais 
de interesse e selecionar filtros de navegação. Saiba como baixar em: 
www.planetsmartcity.com/pt-br/planet-app

ricardosouza@netjen.com.br

3º Prêmio de Design Instituto Tomie 
Ohtake Leroy Merlin

As inscrições para o 3º Prê-
mio de Design Instituto Tomie 
Ohtake Leroy Merlin ocorrem 
até o dia 28 e agosto. O prêmio 
é destinado a universitários e 
recém-formados de qualquer 
área, não se restringindo so-
mente a jovens designers. A 

ideia é premiar propostas que 
destaquem e concebam a rela-
ção do design com outras áreas, 
como arquitetura, biologia, 
engenharia, moda, tecnologia e 
ciências sociais (http://premio-
design.institutotomieohtake.
org.br/.).


