
Como se manter 
equilibrado em 

período de quarentena

Desde o nosso 
nascimento, vivemos 
diversas adaptações 
no meio em que 
estamos inseridos

Nos primeiros meses 
de vida, o bebê possui 
muitos desafios fisio-

lógicos, que variam desde 
aprender a sugar para se 
alimentar, até entender tudo 
o que sente e, de alguma for-
ma, comunicar o seu desejo 
ao seu cuidador. Estamos 
aprendendo, interpretando 
e nos ajustando ao meio em 
que vivemos desde sempre. 

Inicialmente, os aconteci-
mentos gerais em nossa vida 
podem nos parecer insolúveis 
ou até mesmo com um peso 
emocional maior do que po-
demos suportar, mas os dias 
nos mostram caminhos e 
formas de convivermos den-
tro da nova realidade, algo 
muito positivo e favorável na 
natureza humana. 

Com o Coronavírus, grande 
parcela da população mun-
dial está sendo submetida a 
viver em isolamento social. 
Com isso, as pessoas estão 
sendo forçadas a revisitar 
lugares internos que estavam 
adormecidos há muito tempo, 
por causa da rotina corrida 
e, muitas vezes, por não dar 
prioridade a si mesmo. Fato 
é que podemos usar esse 
revés a nosso favor e, como 
sempre, nos adequar a este 
novo cenário da melhor ma-
neira possível. 

Muitas empresas estão se 
mobilizando e orientando 
seus colaboradores nessa 
fase de quarentena, com 
muitas atividades que pos-
sam agregar à vida de cada 
indivíduo - seja no âmbito 
pessoal ou profissional. Por 
mais que as instituições 
estejam oferecendo essas 
direções, cabe a cada um 
buscar a melhor forma de 
se adaptar ao momento que 
estamos vivendo. 

Na empresa em que atuo 
como executiva de RH, es-
tamos realizando atividades 
para preservar a saúde física, 
emocional e social dos nossos 
colaboradores. Durante esse 
mês de quarentena, observa-
mos que as iniciativas feitas 
para apoio emocional têm 
mais adesão que as outras. 
Muitas pessoas que nunca se 
permitiram sentir angústia ou 
ansiedade, pelo menos não 
tinham tempo de se perceber 
assim, estão com essas emo-
ções e sensações afloradas 
devido ao distanciamento 
social. 

E já que aflorou, por que 
não olhar? Não é pecado ter 
dificuldade em lidar com a 
emoção, pelo contrário, é 
natural. Por isso, se eu pu-
desse lhe deixar um roteiro, 
escreveria os passos abaixo 
como caminho: 
 1) Assumir e falar (tor-

nar público): assumir 
o que estamos sentindo 
e falar sobre isso para 
alguém. 

 2) Buscar ajuda pro-
fissional: entender 

que você pode pedir 
ajuda profissional para 
aprender a lidar com 
os sentimentos e emo-
ções. Não há neces-
sidade de resolvê-los 
sem suporte. Contar 
com um psicólogo para 
desenhar um caminho 
de autoconhecimento 
pode ser mágico. 

 3) Buscar o que te dá 
prazer: a partir do 
momento que você 
buscou entender o que 
sente e pensa, fazer a 
manutenção de tudo 
isso, inserindo em sua 
rotina atividades que 
tragam prazer real e 
que possam se tornar 
uma dedicação sem 
peso, proporcionam 
leveza e te levam di-
reto para o momento 
presente; 

 4) Observador de si 
mesmo: estar dispos-
to a ser um constante 
observador de si, en-
tender seus mecanis-
mos, seus limites, suas 
fortalezas e aprender a 
se respeitar dentro da-
quilo que “está”, afinal, 
ninguém é nada! 

Quando temos a muscula-
tura do autoconhecimento 
bem desenvolvida, ou seja, 
conseguimos olhar para 
dentro de nós e perceber “do 
que somos feitos” (qual nosso 
repertório, quais as crenças), 
o que nos intimida, o que nos 
dá medo, o que aciona nossa 
raiva, o que aciona nossa 
ansiedade e tantas outras 
emoções, passamos por 
qualquer circunstância mais 
preparados e fortalecidos. 

Afinal, a “ferramenta” de 
autoconhecimento não é para 
mudar a si próprio, mas para 
entender quais são nossas 
limitações e, a partir delas, 
saber como lidar. Incentivar a 
prática de autoconhecimento 
nos levará a uma sociedade 
livre de diversos problemas 
sociais que enfrentamos atu-
almente. Para as empresas, 
ter um colaborador com o 
olhar para dentro, certamen-
te trará o sucesso para fora. 

Gostaria de deixar nesse 
texto, uma receita de bolo, 
de como podemos construir 
uma vida plena e feliz ou até 
mesmo de como podemos 
passar por esse momento 
de quarentena com tran-
quilidade. Porém, a maior 
contribuição que eu posso 
deixar é a lembrança de que 
a nossa realidade é constru-
ída por nós, sendo assim, 
pode ser reconstruída a cada 
momento e essa tarefa está 
apenas em nosso poder e de 
mais ninguém. 

Não existe uma fórmula 
mágica, mas podemos nos 
tornar disponíveis emocio-
nalmente para entender o 
quanto é importante ser 
alguém melhor para nós 
mesmos e para os outros, e 
essa construção é individual 
e intransferível. 

(*) - É diretora de Recursos Humanos 
na Embracon Administradora 

de Consórcio Ltda. 

Brenda Donato Endo (*)
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PIS-Pasep: distribuição de 
saldo a participantes

O Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep autorizou a dis-
tribuição aos participantes do saldo registrado na rubrica 
“Reserva para Ajuste de Cotas” em 30 de abril deste ano, 
somada às demais reservas e retenções. A decisão está 
publicada no Diário Oficial da União de ontem (20).

De acordo com a resolução, a distribuição será efetuada 
mediante crédito na conta individual do participante, em 
31 de maio de 2020, de valor correspondente a 1,2% do 
saldo da respectiva conta antes do crédito da atualização 
monetária. O Fundo PIS-Pasep é resultante da unificação 
dos fundos constituídos com recursos das contribuições 
para o Programa de Integração Social (PIS) e para o Pro-
grama de Formação do Patrimônio do Servidor Público 
(Pasep) (ABr).

O setor de alimentos e os há-
bitos das famílias brasileiras 
não são mais os mesmos. Os 
carrinhos estão mais cheios, 
e as idas aos mercados, mais 
espaçadas, aponta pesquisa 
da Nielsen Brasil. Na última 
semana de março, a frequên-
cia de compras caiu 6,5%, 
enquanto o número de itens 
no carrinho subiu 22%. A 
procura maior está entre os 
produtos para cozinhar em 
casa, como massas, arroz, 
feijão, farinha, óleo e produ-
tos frescos, mostrando que a 
cozinha tem sido o principal 
cômodo das casas nesses 
tempos de quarentena. 

Além de alimentos prá-
ticos para o dia a dia como 
biscoitos e snacks de frutas, 
por exemplo, que gerou um 
aumento de 11% na categoria 
“industrializados”, a formação 
de estoques na despensa 
favoreceu supermercados, hi-
permercados e atacarejos, que 
vendem quantidades maiores. 

As pessoas estão optando por produtos com maior 
praticidade e um bom custo benefício.
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Alimentos mais procurados 
nas gondolas pela sua maior vida útil

Rodolfo Carvalho (*) 

Estratégias que outrora eram 
assertivas e bem sucedidas, já 
não funcionam tão bem hoje. 

Por isso, muitas vezes é preciso recuar 
e se perguntar: “o que eu posso fazer 
diferente para adequar o meu negócio 
aos novos tempos?” ou ainda, “será 
que uma nova abordagem estará em 
linha com a cultura que eu quero para 
minha empresa?” 

Um exemplo clássico de reposiciona-
mento que vemos no mercado e que deu 
certo é da Havaianas. O famoso chinelo 
de tira azul e sola branca da década 
de 1990 foi o principal responsável da 
queda nas vendas da marca. Por quê? 
Simples, o produto não possuía um 
diferencial e ainda despertava uma 
percepção de baixa qualidade para o 
consumidor. E foi nesse momento que 
a empresa decidiu, não só aumentar o 
leque de opções, como passar por um 
rebranding. 

Com o slogan “Todo mundo usa”, os 
chinelos começaram a fazer parte da 
vestimenta de figuras famosas em di-
versas situações cotidianas: na padaria, 
na praia, no shopping. A partir daí, já 
sabemos o resto da história. Contudo, 
vale dizer que nem tudo são flores 
quando decidimos investir no reposi-
cionamento da nossa marca. Muitos 
de nós conhecemos o Dollynho, uma 
simpática garrafa de refrigerante, que 
estampa as clássicas propagandas de 
Dia dos Pais, Dias das Mães, Páscoa e 
outras datas com apelo emocional do 
calendário. 

Os comerciais, que por muitas vezes 
foram alvos de memes na internet, co-
meçaram a mudar. A presença de nosso 
amiguinho, antes tão comum nas casas 
brasileiras, passou a ser substituída por 
propagandas mais bem elaboradas e 
com um bom investimento tecnológico 
e de marketing. O que a marca não 
previu foi que essa mudança teve um 
efeito contrário do esperado: a queda 
nas vendas.

Rebranding: o que você precisa 
saber para reposicionar sua marca
O mundo está mudando rapidamente e, junto a esse movimento, os padrões de consumo e trabalho também

Isso porque o público-alvo do refri-
gerante se concentrava nas classes C 
e D, uma vez que o produto era mais 
barato. Quando os consumidores per-
ceberam a mudança, logo imaginaram 
que o refrigerante passaria por uma 
reformulação e, consequentemente, 
ficaria mais caro. Foi nesse momen-
to que a Dolly logo voltou com suas 
estratégias antigas e reconquistou 
seu público. 

Diante desses dois cenários, reuni 
algumas dicas para te ajudar como e 
quando modificar suas estratégias de 
mercado e posicionamento institu-
cional, conhecidas como os 4 P’s do 
marketing: 
	 •	Produto: aqui, falamos de oferta, 

podendo ser tanto um produto, 
propriamente dito, ou um serviço 
realizado. Esse pilar, portanto, se 
refere ao núcleo do seu negócio. É 
nessa fase que precisamos enten-
der se ele atende às necessidades 
do público-alvo, qual o nome dele, 
se ele é atrativo e quais seus dife-
renciais; 

	 •	Preço: como o próprio nome diz, 
o preço diz respeito ao valor do 
produto. A grande questão desse 
pilar não se limita ao quanto os 
potenciais consumidores podem 

pagar pelo seu produto, mas, sim, 
qual a percepção do público em 
relação à sua marca; 

	 •	Praça: em tradução livre do inglês 
placement, essa etapa diz respeito 
ao local em que os consumidores 
te encontram. Aqui falamos de 
e-commerce, televendas, lojas 
físicas, marketplace. Portanto, é 
nesse pilar que estudamos a aces-
sibilidade do produto; 

	 •	Promoção: ao contrário do que 
se pensa, neste caso, a promoção 
nada tem a ver com liquidação, 
mas com as soluções adotadas para 
promover sua marca. Nessa fase, é 
necessário analisar os canais que 
utilizados para dar notoriedade 
ao seu negócio, seja por meio do 
marketing digital, boca-a-boca e/
ou assessoria de imprensa, etc. 

Por isso, a figura de um profissional 
de comunicação e de marketing é tão 
importante para sua marca. Assim, 
você poderá entender se realmente 
chegou o momento de mudar as estra-
tégias e não correr o risco de mexer 
em time que está ganhando. 

(*) - É CEO da Incentivar.io, primeiro software de 
incentivo do Brasil. 
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crescimento mais consistente 
até o final deste ano, de 2% a 
4%, devido ao maior número 
de refeições feitas em casa”, 
pontua. Em 2019 as Indús-
trias de biscoitos, massas 
alimentícias pães e bolos 
industrializados alcançaram 
um faturamento de R﹩ 36,7 
bilhões em 2019. Juntas, as 
categorias somaram 3,3 mi-
lhões de toneladas em volume 
de produtos vendidos. 

A corrida ao supermercado, 
no entanto, gerou alguns exa-
geros, por exemplo, comprar 
a quantidade de produtos 
equivalente ao que seria 
consumido no ano todo. “Esse 
panorama é um lembrete so-
bre a necessidade de seguir 
impulsionando as cadeias de 
suprimento e logística, de 
modo a contar com flexibilida-
de suficiente para responder 
às mudanças do comporta-
mento de consumo mediante 
a eventos como a COVID-19”, 
pontua Zanão (AI/Abimapi). 

Do total das compras feitas em 
março, 61% foram nesse tipo 
de varejo, conquistando mais 
de 2,2 milhões de clientes em 
abril, e os hipermercados, mais 
de 560 mil. 

De acordo com Claudio 
Zanão, presidente-executivo 
da Associação Brasileira das 
Indústrias de Biscoitos, Massas 
Alimentícias e Pães & Bolos 
Industrializados (Abimapi), 
as pessoas estão optando por 

produtos com maior shelf life, 
praticidade e um bom custo 
benefício, o que gerou, entre 
fevereiro e maio, um aumento 
médio de 20% no volume de 
vendas das categorias Abimapi. 
Com boa parte da população 
brasileira em quarentena e res-
taurantes fechados, as pessoas 
abasteceram as despensas e 
estão cozinhando mais.

“Macarrão, biscoito e pão são 
de consumo básico e devem ter 
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Há um aumento considerável 
na quantidade de gases tóxicos 
na atmosfera. 

Um grupo de cientistas 
norte-americanos publicou 
um estudo recente a partir de 
amostras de gelo (com mais 
de 15.000 anos) coletadas no 
Tibet que está ajudando a co-
munidade científica a revelar 
as características ambientais 
daquela época. Mas o que mais 
nos chamou a atenção sobre 
esse estudo foi a presença de 
mais de 33 populações de vírus, 
das quais 28 são totalmente 
desconhecidas. Mas você deve 
estar se perguntando: “se esses 
microrganismos estão conge-
lados, como poderiam causar 
algum tipo de malefício?”. 

A resposta está em estudos 
anteriores que evidenciaram 

algum tipo de atividade biológica 
desses micróbios mesmo em 
baixíssimas temperaturas e que, 
portanto, há possibilidade de 
“ressuscitá-los”. Mais uma vez, 
este tipo de pesquisa alerta para 
um tema largamente debatido 
na comunidade científica: as 
mudanças climáticas. A NASA 
(Agência Espacial Norte Ame-
ricana) revelou em seus estudos 
que há um aumento conside-
rável na quantidade de gases 
tóxicos na atmosfera desde a 
Revolução Industrial no século 
XVIII e XIX e que isso leva, como 
consequência, ao aumento da 
temperatura global.

Não descartando a evidência 
de que as variações de tem-
peratura são eventos cíclicos 
naturais, há plena convicção 
de que as ações antrópicas 
(aquelas causadas pelos seres 
humanos) são responsáveis 

pela aceleração drástica desse 
processo, revelando que o 
aquecimento atual está ocor-
rendo aproximadamente dez 
vezes mais rápido que a taxa 
média de aquecimento da re-
cuperação da Era do Gelo.

Pois bem. Agora vamos juntar 
as duas informações: mudan-
ças climáticas e presença de 
microrganismos no gelo glacial 
de milhares de anos atrás. O 
que temos? De acordo com os 
cientistas, há duas possíveis 
respostas para isso. A primeira 
está relacionada à perda de 
biodiversidade (diversidade 
de formas de vida) microbiana 
devido ao derretimento do gelo, 
o que dificultaria as pesquisas 
sobre esses arquivos micro-
bianos e sobre as condições 
climáticas daquela época.

A segunda, muito mais peri-
gosa, porém não excludente da 

primeira, se refere à liberação 
desses micróbios para o am-
biente em que vivemos, o que 
poderia (não há estudos sobre 
isso) levar a outras pandemias 
em função da periculosidade 
desses “novos” vírus.

Portanto, essa caixa de Pan-
dora (com muitas coisas que 
ainda desconhecemos) pode 
ser aberta a qualquer momen-
to caso não fiquemos atentos 
às evidências das mudanças 
climáticas que se apresentam 
cotidianamente por meio de 
diferentes formas (efeito es-
tufa, acidificação dos oceanos, 
eventos climáticos extremos 
etc.) e que, sem a menor sombra 
de dúvida, afetam nossas vidas.

(*) - É biólogo, doutor em Ciências 
e coordenador do Curso Superior de 

Tecnologia em Gestão Ambiental 
do Centro Universitário 

Internacional Uninter.

Aquecimento global: novos vírus e novas doenças estão por vir?


