
www.netjen.com.br

Ano XVIII – Nº 4.113

Quinta-feira, 
14 de maio de 2020

Para informações sobre o

faça a leitura do 
QR Code com seu celular

MERCADO
FINANCEIRO

Employee 
Experience em 
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meio a MP 936.

Empreendedorismo
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Uma crise sem precedentes na história recente angustia o 
mundo neste momento. Temos visto, em tempo real, grandes 
potências sendo impactadas brutalmente por um vírus perigo-
so que revelou, sobretudo, a fragilidade de muitas nações em 
combater e dirimir os abalos provocados por uma pandemia 
desconhecida. Há cerca de cinco semanas, nós, brasileiros, 
começamos a sentir na pele os efeitos colaterais dessa guerra. 
E isso tem sido desafiador.   

Os desafios de liderar à distância

Qualquer tentativa de minimizar o impacto que a Covid-19 causou 
no mundo dos negócios, na economia global e local, no comportamento 
das pessoas e na perspectiva de futuro deve ser classificada como 
um grande equívoco, “um retorno a fevereiro”, quando se achava que 
existia uma epidemia na China, e quando muito atingiria alguns países 
europeus, como a Itália. Hoje, o novo Coronavírus atinge 212 países 
e territórios. O mundo terá de se adaptar a um “novo normal”.   

Transformação digital no Brasil

Uma das principais alternativas para quem quer se ver livre das 
dívidas ou para quem pretende adquirir um bem ou serviço para o 
qual não tem o dinheiro em caixa para pagar é o empréstimo. No 
Brasil, solicitar crédito a bancos e instituições financeiras é algo co-
mum na vida das pessoas: dois em cada 10 brasileiros recorreram a 
algum tipo de empréstimo em 2018, segundo pesquisa realizada pelo 
SPC Brasil. Mas, apesar de ser uma prática frequente, boa parte das 
pessoas que contrata alguma modalidade de crédito desconhece as 
principais características do serviço e tira conclusões precipitadas 
sobre o assunto.   

Ponderações sobre modalidades de crédito
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Negócios em Pauta

Jogos Matemáticos 
A plataforma de jogos matemáticos da Matific, utilizada 

na grade curricular de 3,5 colégios públicos e privados 
no Brasil, tem sido a opção de ensino a distância para 
cerca 2,3 milhões de alunos, de 5 a 12 anos. A ferramenta 
está aberta gratuitamente para crianças neste período 
de paralisação escolar. Pais, alunos e professores contam 
com o acervo completo de jogos digitais de matemática 
da empresa, composto atualmente por cerca de 1,6 mil 
atividades, desafios e exercícios. O sistema também está 
alinhado à Base Nacional Comum Curricular. Para acessar, 
basta clicar no link (https://lnkd.in/eN5dvSP).    Leia a 
coluna completa na página 3

matific.com/reprodução

RETOMADA DAs RELAçõEs EMPREsARIAIs

“Há um tempo em que é 
preciso abandonar as roupas 
usadas, que já têm a forma 
do nosso corpo, e esquecer 
os nossos caminhos, que 
nos levam sempre aos 
mesmos lugares. É o tempo 
da travessia; e se não 
ousarmos fazê-la, teremos 
ficado, para sempre, à 
margem de nós mesmos” 
(Fernando Teixeira de 
Andrade).

O que chamou atenção para es-
tudar este tema, no mestrado, 

foi que ao longo dos meus 20 anos 
de carreira em RH, sempre deparei 
com pessoas na fase da pré-aposen-
tadoria. Falar sobre este assunto 
era desconfortável, e ainda o é, e 
tão poucos se preparavam para esta 
mudança. Para entendermos o por-
quê deste desconforto, segundo a 
psiquiatra suíço-americana Klüber-
-Ross, a pessoa está vivendo uma 
fase que ela chama de “Negação”.

Ou seja, a Negação é quando o su-
jeito nega a realidade, o que permite 
com que ele amorteça o baque e adie 
a realidade. Ele nega completamente 
a realidade que está vivendo e tem 
dificuldade ou evita falar sobre o 
assunto, é quase que um estado de 
dissociação induzido. Diante disso, 
precisamos entender o sentido do 
trabalho na vida das pessoas. 

O que significa a palavra APOSEN-
TADORIA? A análise etimológica da 
palavra aposentadoria apresenta sua 
vinculação a duas ideias centrais. 
A primeira é a de retirar-se aos 
aposentos, de recolher-se ao espaço 
privado de não-trabalho, sendo tal 
compreensão associada ao status de-
preciativo de inatividade e abandono 
que, muitas vezes, envolvem o tema. 
A segunda ideia é a de jubilamento, 
que acarreta uma perspectiva otimis-
ta, com uma conotação de prêmio, 
recompensa e contentamento. 

E porque temos tanta dificul-
dade de falar a respeito? Porque 

A fase da pré-aposentadoria e 
seus aspectos emocionais
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o trabalho ocupa lugar central na 
vida humana.A saída do mundo do 
trabalho quando da aposentadoria 
implica diversas mudanças na vida 
do sujeito. Tal fato representa, ao 
mesmo tempo, a perda do lugar no 
sistema de produção, a necessidade 
de reorganização espacial e temporal 
(tempo e lugar de trabalho e tempo 
e lugar não-trabalho) e de reestru-
turação da identidade. 

Nesse sentido, a aposentadoria, 
sempre vem acompanhada de: perdas 
de estratégias devido ao afastamento 
de comportamentos habituais, já or-
ganizados e conhecidos pelo sujeito; 
perdas de poder e reconhecimento; 
e perdas da identidade sócio-
-profissional, ou seja, da profissão 
e de relacionamentos. Entendendo 
a centralidade do trabalho na vida 
do ser humano, podemos dizer que 
normalmente, devido à perda de re-
ferência do trabalho, a aposentadoria 
é compreendida de forma contrária à 
significação de júbilo. 

Não esquecendo o lugar de onde 
se fala, em uma sociedade capita-
lista, o aposentar-se tende a ser 
acompanhado por valores negativos 
como inutilidade, incapacidade e 
envelhecimento. Por conseguinte, o 
aposentado é quem não possui mais 
utilidade para a manutenção do siste-
ma produtivo. Ao aposentar-se, o in-
divíduo experimenta um processo de 
inatividade, isto é, precisa lidar com 
perdas, com o conflito de sentir-se 
produtivo e capaz e, por outro lado, 

gredir profissionalmente, etc. Tais 
projetos se concretizam ou não. Ao 
se aposentar, no entanto, os planos 
da juventude, na medida do possível, 
estão realizados, e o presente assume 
outra dimensão: identificar-se com 
o que passou. Por esse motivo, na 
aposentadoria, comumente torna-
-se mais difícil projetar o futuro, e 
o sentimento de desamparo e de 
ruptura com o estabelecido é pesado 
e penoso, tendo em vista que, para 
muitos, o ambiente de trabalho é um 
verdadeiro lar.

Muitos se aposentam aos 60 anos e 
ainda estão em plena condição física, 
emocional, cognitiva e social. Falar 
em aposentadoria para esta pessoa 
é inaceitável, por toda a simbologia 
negativa descrita acima. 

Quando a aposentadoria não é pla-
nejada e é feita de modo “abrupto”, 
torna-se um momento fortemente 
propício a episódios amargos. Por 
isso, são comuns relatos de separa-
ções conjugais, doenças severas e 
até suicídios nos primeiros anos ou 
meses da aposentadoria.

Acredita-se que, o modo pelo qual 
o sujeito viverá a aposentadoria será 
influenciado por sua história de vida, 
suas relações com a sociedade e, 
sobretudo pelo lugar que o papel de 
profissional ocupava no conjunto de 
suas atividades, bem como pelo modo 
como o sujeito enfrenta perdas e se 
adapta a novas situações como, por 
exemplo, o estado da velhice.

É importante compreender o ido-
so em suas diversas formas de ser, 
respeitando suas maneiras de viver, 
pois o fato de determinadas pessoas 
estarem em uma mesma faixa etária 
não significa que tenham passado 
pelas mesmas vivências e que apre-
sentem as mesmas características e 
necessidades. Perante esse cenário 
que acontece com o aposentado, 
o que podemos e devemos fazer a 
esse respeito? 

(Fonte: Lísia Prado é sócia da House 
of Feelings, escola de sentimentos 

(www.houseoffeelings.com).

O QuE FAzER COM Os CONTRATOs NãO 
CuMPRIDOs QuANDO A PANDEMIA ACABAR? 
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News@TI

seminário online debate empreendedorismo

@A 12ª edição do Seminário Facing The Giants, evento 
promovido pelo Instituto Êxito de Empreendedo-

rismo, acontece nesta quinta-feira (14), às 19h, com 
transmissão ao vivo pelo YouTube. O evento online tem 
como característica apresentar o empreendedorismo de 
maneira simples, objetiva e esclarecedora, para que as 
pessoas tenham a oportunidade de gerar utilidades e 
benefícios para a sociedade. A programação do Facing 
the Giants começa às 17h, com a reunião de diretoria e 
conselheiros do Instituto Êxito de Empreendedorismo. O 
espectador poderá acompanhar ao vivo no link: rebrand.
ly/exito-youtube ou através do perfil oficial do Instituto 
Êxito de Empreendedorismo no Instagram (@exito.ins-
tituto).   Leia a coluna  completa na página 2
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com o estigma da não-ação cobrado 
pela sociedade, onde o aposentado 
é aquele que não precisa fazer nada.

A aposentadoria é a inatividade 
após um tempo de serviço e a re-
muneração por essa inatividade. 
Qualquer que seja a definição, a 
presença da palavra “inatividade” 
conduz a reflexão acerca do lugar so-
cial do aposentado em uma sociedade 
onde o produzir é muito valorizado. 
Por isso, o aposentar-se costuma 
ser acompanhado pela marca social 
do envelhecimento e se ampara na 
visão de homem socialmente inútil 
ou contribui ao tratar a inatividade 
como sinônimo de vazio, vinculada 
à ideia de morte. 

Alguns autores comparam a 
aposentadoria com o “descarte da 
laranja”, um “papel sem papel”, de-
vido à perda de posição, dos amigos 
e do núcleo de referência, a trans-
formação dos valores, das normas 
e das rotinas. Enfim, coloca-se em 
xeque a identidade. Fala-se, frequen-
temente, em mundo do trabalho, 
mas não se ouve falar em mundo da 
aposentadoria ou do não-trabalho 
devido à aposentadoria. 

Passar de “trabalhador” para 
“aposentado” é como desembarcar 
na Lua. 

Ao ingressar no mundo do tra-
balho, a maioria das pessoas possui 
grandes projetos: pretende consti-
tuir família, comprar uma casa, pro-

Passar de 
“trabalhador” para 
“aposentado” 
é como 
desembarcar 
na Lua.

Ricardo Bellino, 
fundador da School 

of Life Academy, será 
um dos palestrantes.

Por Augusto Roque e Rogério Amado

Queda na economia
A Secretaria de Política Econô-

mica do Ministério da Economia 
projeta queda de 4,7% da economia 
neste ano, devido aos efeitos da 
pandemia. A retração do PIB será a 
maior de nossa história. Conforme as 
projeções dos analistas econômicos, 
a queda na atividade será uma das 
maiores para muitos países desen-
volvidos e emergentes no período 
pós-guerra. Para 2021, no entanto, 
a previsão é que o PIB cresça 3,2%.
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