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Provavelmente você já deve ter escutado o termo economia circular, 
ainda mais com o aumento da preocupação da população com relação 
ao meio ambiente. Isso porque ela propõe novos modelos de produ-
tividade e uma nova maneira de gerir negócios e vidas. Contudo, não 
estamos obrigatoriamente falando de algo único ou novo, mas sim de 
uma onda que se forma debruçada sobre o ombro de muitos outros 
conceitos e seus pensadores. Assim, a economia circular encontrou na 
quarta revolução industrial a "energia" que precisava.     

Quarta revolução industrial

As habilidades comportamentais, antes já apreciadas por recru-
tadores, tendem a ganhar ainda mais relevância durante processos 
seletivos após o fim da crise decorrente da pandemia da Covid-19. 
Questões emocionais também serão medidas com maior força durante 
as entrevistas para analisar a compatibilidade do candidato com as 
expectativas organizacionais da empresa. Segundo Sérgio Margosian, 
gerente para a área de Recursos Humanos da Michael Page, con-
sultoria especializada no recrutamento de média e alta gerência, os 
profissionais que têm algum tempo sobrando durante a quarentena, 
podem aproveitá-lo para trabalhar sua inteligência emocional.   

Habilidades pós pandemia

A complexidade da solidão intriga cientistas do mundo todo. Ela é 
um mal universal, que não necessariamente diz respeito às pessoas 
que vivem sozinhas, mas às que estão isoladas socialmente. De acordo 
com Stephanie Cacioppo, diretora do Laboratório de Dinâmica Cerebral 
da Escola de Medicina Pritzker, da Universidade de Chicago, a solidão 
pode ser definida como "a discrepância entre o que você deseja dos 
seus relacionamentos e o que, de fato, você tem.    

Epidemia da solidão
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Negócios em Pauta

Patrocínios Culturais 
Estão abertas as inscrições, até o dia 5 de junho, para o 

“Programa Banco do Brasil de Patrocínio 2021/2022 – Edital 
Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB)”.  O objetivo é 
selecionar projetos para compor a programação dos CCBBs 
de Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. As 
inscrições são gratuitas e devem ser realizadas por meio 
do site (www.bb.com.br/patrocinios), onde se encontram 
o regulamento da seleção e informações sobre os espaços. 
São as seguintes áreas e segmentos: Artes Cênicas, Cinema, 
Exposição, Ideias, Música e Programa Educativo.    Leia 
a coluna completa na página 3

Opera Nacional de Paris/CCBB/reprodução

AssEssORIA E APOIO

Caso você soubesse, 
há um mês, que o 
mundo enfrentaria uma 
pandemia, o que teria 
feito diferente no seu 
negócio? 

A atual situação do mundo 
não era algo esperado. 

Escritórios fechados, pessoas 
em quarentena em questão 
de dias. E quando olhamos 
para os negócios, voltamos à 
pergunta que inicia este texto. 
A maior parte das empresas, 
ao terem que se adaptar 
prontamente às restrições im-
postas pelas autoridades, não 
estavam preparadas para agir. 

E é por este motivo que 
reforço a necessidade de 
um plano de continuidade 
de negócios. É verdade que 
a maioria das companhias 
já têm um plano no papel, 
alguns até mesmo, arrisco 
dizer, já aprovados. Outras 
ainda encontram uma série 
de "obstáculos" no processo - 
contratação de especialistas, 
consultores, aprovação de 
stakeholders e executivos... 
- e temem as dificuldades da 
etapa prática - os processos, 
os colaboradores e os equipa-
mentos necessários. 

Para uma mudança de ce-
nário, é preciso, em primeiro 
lugar, compreender que a 
tecnologia não é mais barreira 
para nada. 

Digo isso porque acredito 
que a tecnologia, inclusive, é 

O plano de continuidade de negócios 
da sua empresa precisa sair do papel
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uma força para o 
bem. E, em um ce-
nário tão incerto, 
quem realizou o 
investimento mais 
assertivo - e a tem-
po! - nos recursos 
certos, dificilmen-
te está sentindo 
os impactos da 
COVID-19. 

Indo além da 
questão da tec-
nologia, quando 
se pensa em mo-
bilidade, em co-
laboradores tra-
balhando remotamente, com 
os equipamentos necessários 
e acesso às informações da 
empresa com segurança, 
ainda há muita resistência 
- principalmente dos depar-
tamentos de Recursos Hu-
manos - sobre performance 
e comprometimento . 

Mas os números, felizmente, 
já nos dizem que o cenário é 
bem mais positivo do que se 

desafios que destaco são o 
de disaster recovery e o site 
backup, que estarão no plano 
de continuidade de negócios 
das empresas impreterivel-
mente. Implementar ambos 
e planejar sua arquitetura 
demandam tempo, o que um 
plano emergencial acaba por 
transformar semanas em ape-
nas alguns dias. 

A demanda por um planeja-
mento é evidente ao olharmos 
ao nosso redor: a realidade das 
empresas nas quais trabalha-
mos, dos negócios que acom-
panhamos no cotidiano, das 
instituições que confiamos e 
acessamos. Nenhum mercado 
está imune à necessidade de 
um plano de continuidade 
de negócios, e infelizmente o 
despreparo, neste momento, 
parece atingir companhias de 
todos os tamanhos - desde o 
comércio que parece ainda 
não parar, até as universida-
des que ainda estão tentando 
entender como manter o en-
sino a distância. 

De uma maneira ou de outra, 
o cenário atual irá mudar a 
maneira como as companhias 
se planejam no curto prazo. 
E este é o momento de re-
ver fragilidades, tirar planos 
do papel e, principalmente, 
atuar de forma a garantir o 
compliance, a segurança e 
a motivação e retenção dos 
colaboradores - e até mesmo 
os clientes. 

 
 (Fonte: José Duarte é presidente da 

VMware Brasil (www.vmware.com.br).
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News@TI

sistema auxilia as organizações na recuperação 
de créditos por até cinco anos

@O sistema Go2Tax foi desenvolvido para apoiar grandes 
corporações com a automatização do Compliance Fiscal. O 

software surgiu no cenário de identificação de pagamento maior 
de tributos. Mapear este valor de forma manual torna-se inviável, 
levando em consideração o alto volume das operações. Para poten-
cializar o conteúdo e monitoramento das alterações fiscais, a Systax, 
empresa de inteligência fiscal com acervo de 20 milhões de regras 
tributárias, tornou-se a parceira que garante ainda mais segurança e 
confiabilidade ao sistema. O Go2Tax consegue fazer um diagnóstico 
retrocedendo até cinco anos de forma rápida. Visando atingir os 
segmentos de indústria e varejo, a ferramenta também pode ajudar 
as organizações no momento de crise vivido, sendo que há casos de 
empresas que pedem empréstimos apenas para conseguirem pagar 
os impostos (http://www.systax.com.br/) ou (https://www.go2tax.
com.br/).   Leia a coluna  completa na página 2

Freepik

pensa. Uma pes-
quisa do Interna-
tional Workplace 
Group (IWC) re-
alizada no último 
ano atestou que, 
dentre seus en-
trevistados, 83% 
escolheriam um 
emprego com al-
gum tipo de flexi-
bilidade e outros 
80% identifica-
ram aumento de 
p r o d u t i v i d a d e 
com o home-offi-
ce. Portanto, além 
de assegurar a 

continuidade dos negócios, 
a empresa que adota o tra-
balho remoto em sua cultura 
também garante benefícios à 
sua comunidade. 

Em relação à parte técnica, 
a migração para a nuvem e o 
end user computing são es-
senciais quando pensamos no 
acesso a qualquer aplicação, 
de qualquer dispositivo e de 
qualquer lugar. Outros dois 

Nenhum mercado 
está imune à 
necessidade de 
um plano de 
continuidade 
de negócios, 
e infelizmente 
o despreparo, 
neste momento, 
parece atingir 
companhias 
de todos os 
tamanhos.

Empregos formais
As demissões superaram as con-

tratações com carteira assinada 
em 860.503 postos de trabalho, 
em abril. Foram 1.459.099 desliga-
mentos e 598.596 contratações. Os 
dados do Caged, divulgados ontem 
(27), indicam que o saldo de abril 
foi o pior da série histórica iniciada 
em 1992. Enquanto as demissões 
tiveram um incremento de 17,2%, 
as admissões caíram 56,5% na 
comparação com abril de 2019.
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