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Momento pede adaptação de empresas 
e cuidado com os colaboradores

Guilherme Junqueira (*)

Sem dúvida, um dos primeiros impac-
tos da pandemia para as empresas 
e, consequentemente, para os seus 

colaboradores, foi o isolamento. Com 
isso, vieram as adaptações para o trabalho 
remoto (home office). Esse é um ponto 
que também não preciso entrar em deta-
lhes, afinal, aprendemos muito sobre isso 
nas últimas semanas. Meu ponto aqui é, 
finalmente temos um tempo extra para 
aproveitar para aprender algo novo ou, 
simplesmente, não fazer nada. Afinal, não 
temos que nos deslocar até o trabalho e 
ficar horas no trânsito como é o caso de 
algumas cidades. E o que fazer com isso?

Estamos vivendo uma crise de FOMO 
(Fear of Missing Out), que significa medo 
de perder oportunidades, de ficar de fora 
de algo. Trata-se de uma condição mais 
contemporânea bastante característica da 
lógica de consumo que nos traz a ideia de 
que ser feliz, validar a existência, consumir 
ou ser igual ao padrão, é uma ordem. É a 
cultura do excesso que nos faz crer que con-
sumindo, produzindo, e desta forma, sendo 
"felizes" é que a nossa existência é validada. 
Estamos sofrendo de ansiedade causada 
pelo custo de oportunidade. Estamos nos 
questionando sobre nossas vidas em relação 
à vida das outras pessoas. As escolhas dos 
outros, cada vez mais estampadas nas redes 
sociais, servem como espelho.

E, neste momento, estamos vivendo algo 
que remonta tudo isso: "Faça yoga!", "Faça 
exercícios em casa!", "Medite!", "Estude um 
idioma novo!", gerando a lógica de que a vida 
confinada precisa ser aproveitada o máximo 
possível e que existe uma fórmula mágica 
para o sucesso tanto em nível pessoal como 
profissional em tempos de quarentena.

O que devemos fazer é entender as deman-
das individuais e validá-las independente de 
seu grau de "produtividade". Para além das 
lives e conteúdos sobre produtividade, se 
você é líder, principalmente, é preciso ouvir 
os colaboradores, acolhê-los neste momento 
de incertezas e ser transparente.

As empresas precisam criar um plano 
de contingência e definir estratégias de 
comunicação, bem como treinar e orientar 
os líderes, melhorar a conexão entre coor-
denadores e coordenados. Mas é preciso 
traçar um plano também para as pessoas. 
Algumas dicas:
1 A comunicação e a transparência devem 

ser os novos pilares do trabalho em equi-
pe, para executar o plano de contingência 
com menos impedimentos e medos;

2 Em seguida, cuidar da infraestrutura para 
trabalhar é preciso. Não são todos do time 
que possuem uma internet super veloz e 
uma cadeira confortável para trabalhar;

3 Crie novos rituais, abrindo espaços para 
as pessoas compartilhar como estão li-
dando com o isolamento, compartilhando 
suas rotinas e interesses pessoais;

4 Dê suporte psicoterapêutico para seus 
colaboradores. Existem diversas platafor-
mas que possibilitam consultas virtuais 
a psicólogos e terapeutas;

5 Crie canais e fomente atividades físicas 
em grupo, compartilhamento de dicas 
de filmes, séries, livros e cursos;

6 Cuide da jornada de trabalho, pois é co-
mum nesse momento de adaptação, os 
colaboradores se perderem no horário e 
trabalhar mais do que o de rotina;

7 Faça pesquisa de pulso, ligando para seus 
colaboradores e perguntando se tudo que 
está acontecendo na empresa está claro, 
se essa pessoa está bem e se colocando 
à disposição para ouvir e ajudar no que 
for preciso;

8 Cuidado redobrado para 
pessoas que moram so-
zinhas e estão longe dos 
familiares, pois tendem a 
sentir mais desconforto e 
ansiedade nesse momento 
de isolamento;

9 Inclua como lidar com os 
desafios familiares. Filhos 
fazendo homeschooling, 
cônjuges estressados, pais 
inquietos, e todos se sen-
tindo impotentes contra a 
pandemia.;

10 Aceite e desconsidere 
momentos de estresse 
dos colaboradores, todos 
estamos sob pressão.;

11 Treine seu time de liderança para 
fazer boas reuniões individuais (1-1), 
sabendo lidar com a dificuldade de lei-
tura corporal que as reuniões virtuais 
trazem;

12 Preservar empregos tem que ser a 
prioridade. As pessoas estão com medo 
de serem impactadas por essa crise, 
portanto se sua empresa vai conseguir 
passar por essa crise sem demitir, deixe 
isso claro e traga segurança para seu 
time. Caso contrário, tente fazer os 
desligamentos da maneira mais humana 
possível, com ligações individuais, apoio 
na recolocação, investindo em cursos 
de capacitação e extensão do plano de 
saúde (se houver) como benefício.

Segundo pesquisa da Deloitte, o equi-
líbrio emocional é o principal desafio da 
população chinesa atualmente, após a crise 
do Coronavírus se instalar no país. Nunca 
vi nada parecido, por isso, a necessidade 
de adaptação ao cenário é inevitável para 

profissionais e empresários. Entender a im-
portância dos seus colaboradores e também 
as prioridades da empresa é primordial.

Fortalecer a saúde mental do time precisa 
estar nas tarefas diárias dos líderes, afinal, 
um time que se sente seguro está mais apto 
a desempenhar um bom papel no plano 
de contingência e um bom desempenho 
possibilitará uma perspectiva positiva do 
futuro da empresa.

E quando tudo isso vol-
tar ao normal? Ou melhor, 
qual será o "novo normal"? 
No cenário pós-corona, 
empresas precisarão de 
um outro modelo mental. 
A transformação digital de 
muitas empresas veio à força 
e provou para muitos líderes 
que dá sim para produzir e 
crescer trabalhando de for-
ma remota. Então, será que 
os escritórios gigantes ainda 
serão necessários depois de 
tudo isso? Minha aposta é 
que o modelo de trabalho 
híbrido (misturando virtual 
e presencial) vai ganhar 
muita força, pois o presencial 

ainda será necessário para que a cultura 
seja fortalecida, as relações humanas in-
tensificadas e as fronteiras geográficas não 
sejam mais um problema de crescimento.

Depois de tudo que estamos passando 
é preciso promover espaços para que isso 
seja debatido, conversado e não agir como 
se nada tivesse acontecido, pois as pessoas 
precisam falar para poder ressignificar o 
que passou. Inevitavelmente, as pessoas 
voltarão diferentes. Terão confrontado 
uma série de sentimentos, estarão com 
emoções afloradas, ressignificando uma 
série de questões, e tudo isso impacta no 
trabalho, então para que possamos "supe-
rar" isso de forma saudável, precisaremos 
dialogar a respeito de tudo.

E você, o que está fazendo na sua empresa 
para preservar a saúde mental do seu time?

(*) É fundador e CEO da Gama Academy.
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As eleições 
municipais

Coisa inédita: teremos 
eleições este ano 
para as prefeituras 
e câmaras de 
vereadores e o grande 
evento parece coisa 
sem importância. 

Compreensível.  O 
Coronavírus, esse 
bichinho invisível, 

joga todos os outros temas 
no baú do esquecimento. É 
claro que, um pouco mais 
adiante, o pleito estará na 
mesa dos candidatos, eis 
que se trata de construir 
a base do edifício político, 
composta por 5.570 prefei-
turas e cerca de quase 60 
mil vereadores.

Que não haja dúvidas. As 
eleições se darão este ano, 
mas não na data marcada 
de 4 de outubro, pois os 
candidatos e seus cabos 
eleitorais ainda estarão 
se recuperando do caos 
pandêmico, sendo mais 
provável pensar em 15 
de novembro. Será uma 
campanha mais rígida em 
muitos aspectos, a começar 
pelo fim das coligações 
proporcionais. Ou seja, não 
veremos vereador sendo 
puxado pela força dos vo-
tos somados de parcerias 
entre siglas.

O termo rigidez se apli-
ca a outros aspectos. No 
campo dos recursos finan-
ceiros, por exemplo. O 
dinheiro mais curto exigirá 
campanhas objetivas, sem 
rodeios, equipes restritas, 
sem a parafernália das 
mobilizações do passado. 
A campanha encontrará um 
eleitor com posicionamen-
tos diferentes da moldura 
tradicional.

Qual seu perfil? Difícil 
apontar todos os compo-
nentes que influenciarão 
o sistema cognitivo das 
pessoas, mas é possível 
pinçar valores que permea-
rão as escolhas. A começar 
pela carga de sentimentos 
sofridos no desenrolar da 
pandemia que assolou o 
país, cuja extensão pode-
rá chegar ao final do ano. 
Esse danado de vírus veio 
para ficar. 

Todos, uns mais, outros 
menos, carregarão as mar-
cas do susto, do medo, da 
angústia, da depressão, 
cujos efeitos impregnarão 
o nosso modus vivendi. 
Até nossas crianças con-
tinuarão a recordar os an-
gustiantes tempos em que 
tinham de usar máscaras.

Como esta bagagem emo-
tiva se fará presente no 
instante em que eleitoras 
e eleitores estarão diante 
da urna eletrônica? Pro-
vável resposta: escolher o 
perfil que melhor traduza o 
resultado da equação Cus-
to x Benefício. Resultado 
que não significa dinheiro, 
bens materiais, apesar 
de ainda abrigarmos um 
contingente que vota sob 
esta teia. Refiro-me a outro 
tipo de valor: qualidade, 
seriedade, zelo, preparo, 

disposição, compromisso, 
inovação, despojamento, 
simplicidade, modéstia, 
coragem, contra os velhos 
padrões, avanço.

P. S. O capitão Bolsonaro 
foi eleito com essas ban-
deiras e está mostrando 
ser da velha guarda. Até 
sua conduta no comando 
da luta contra a pandemia 
será lembrada. Quem pode 
encarnar esse acervo? 
Qualquer cidadã ou cida-
dão que, sob a equação 
Custo x Benefício, seja a(o) 
mais próxima(o) do eleitor. 

Este  pos ic ionamen-
to valerá tanto para o 
voto no prefeito(a) ou no 
vereador(a). Constatação: 
é forte a impressão de que 
as mulheres serão bem 
votadas. Ganharam bom 
espaço na expressão de dor 
em corredores de hospitais 
e filas nas ruas. Mas o mais 
endinheirado não será ne-
cessariamente o eleito ou o 
mais votado. Pobres, ricos, 
feios e bonitos, jovens e 
maduros, homens e mu-
lheres estarão no tabuleiro, 
jogando com as pedras da 
mesma oportunidade.

O que pretendo dizer é 
que, na campanha munici-
pal deste ano, as desigual-
dades diminuem, elevando 
a probabilidade de vermos 
uma limpeza geral na gale-
ria dos retratos que ali se 
veem há décadas.

E o que dizer? Primeiro, 
evitar o óbvio ululante, do 
tipo de promessas mirabo-
lantes de grandes obras, 
essa tradição que sai de 
maneira artificial da boca 
de candidatos. O momento 
exigirá criatividade. Que 
significa encontrar formas 
simples, diretas, críveis, 
objetivas, para dizer as 
coisas. 

Governar juntos, por 
exemplo, mas isso não 
pode ser transmitido com 
a carcomida locução. O 
candidato deve ter uma 
plataforma de conselhos de 
bairros e comunidades, ma-
neiras de acionar frequen-
temente esse mecanismo 
(via agenda de encontros), 
enfim, demonstrar que 
efetivamente quer admi-
nistrar sob o princípio da 
democracia participativa. 
No mais, ouvir o vento do 
tempo. Ele passa todos os 
dias por nós. Traz recados. 
Suave ou forte, exibe em 
nossos sentidos o retrato da 
emoção e da razão do povo. 

Meu saudoso pai, todos 
os dias, da calçada onde 
se sentava para conversar 
com os amigos, às 19 horas, 
aprumava o faro para sentir 
o jeitão do tempo. Olhava 
para o Nascente, via bar-
ras de cores nas nuvens, 
jogava sua impressão para 
os ouvintes e arrematava: 
“amanhã, não, mas depois 
de amanhã vai chover. E 
fulano não é bom de voto”. 

 
(*) - Jornalista, é professor titular 

da USP, consultor 
político e de comunicação 

Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 
(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

“Para além 
das lives e 
conteúdos sobre 
produtividade, 
se você é líder, 
principalmente, é 
preciso ouvir os 
colaboradores, 
acolhê-los neste 
momento de 
incertezas e ser 
transparente.”

Freepik

Falar sobre os efeitos negativos da COVID-19, que preocupam o mundo, é falar o que lemos e ouvimos 
99% do nosso tempo há semanas aqui no Brasil

News@TI
Bett Educar realiza encontro online gratuito

@ Ao lado dos professores, gestores de instituições de ensino e 
contribuição com a qualidade e equidade da educação brasileira, 

a Bett Educar realizará um encontro online gratuito, nos 12, 13 e 14 
deste mês, datas até então previstas para o seu tradicional evento 
presencial, a Bett Educar 2020, adiado temporariamente como medida 
preventiva à COVID-19. O evento virtual terá transmissão pelos canais 
digitais da Bett Educar: YouTube, Facebook e Instagram (https://www.
bettbrasileducar.com.br/encontroonline).

Plataforma ajuda clientes a identificarem revendas 
que permitem a compra 100% digital de um carro

@O iCarros acaba de lançar o Entrega Fácil, funcionalidade que tem 
o objetivo de conectar lojas e clientes interessados em comprar ou 

vender carros de forma 100% digital, indicando na plataforma quais as 
revendas que possibilitam aos clientes receber o veículo em casa, sem 
a necessidade de se locomover até o estabelecimento para retirá-lo. 
Como utilizar: 1) Ao encontrar uma oferta com o selo Entrega Fácil no 
site do iCarros, o cliente faz uma proposta e negocia diretamente com 
o vendedor. 2) Nessa mesma etapa, o cliente pode já fazer a simulação 
e análise de crédito totalmente online pela plataforma iCarros, o que 
agiliza o fluxo e dá mais confiança para as duas pontas. 3) Ao tomar a 
decisão e fecharem o negócio, o lojista cuida da documentação e realiza 
a entrega onde o cliente estiver, no dia e horário de sua preferência 
(https://www.icarros.com.br/entrega-facil).

MYNAMEIS - Novo APP para Profissionais

@Mynameis é o primeiro app da nova economia. Um recurso 
novo que integra completamente funções que permitem fazer 

agendamento e gerenciamento de chamadas em vídeo profissionais. 
Criado por Elizaveta Uvarova, e com Chris Pitanguy como parceira no 
Brasil, centenas de profissionais poderão realizar chamadas em vídeo 
1:1  no Brasil e no mundo. “Nossa rede de contatos busca movimentar 
mercados que tem potencial e permitirá aos profissionais de diferen-
tes áreas oferecer seus serviços, aconselhar, trocar experiências ou 
simplesmente entreter durante uma video-chamada”, afirma Elizaveta.

Canal para pequenos negócios expandirem 
vendas no exterior

@Os pequenos negócios passaram a ter uma nova oportunidade 
de vendas para o exterior. Iniciativa desenvolvida pelo Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) com o apoio do Sebrae 
proporciona a inscrição em plataforma online em que as micro e pe-
quenas empresas brasileiras interessadas em expandir suas vendas 
ou prestação de serviços para o mercado internacional podem se 
cadastrar gratuitamente. Trata-se da Connectamericas, que fomenta 
o comércio exterior e investimentos nos países da America Latina 
e Caribe. A maior parte das micro e pequenas empresas brasileiras 
que expõe seus negócios nesta plataforma é voltada para o ramo de 
alimentos e bebidas mas contempla todo tipo de ramo econômico, 
inclusive serviços (https://connectamericas.com/pt).
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COVID-19 e saúde mental


