
A parceria estratégica 
Brasil-EUA-China

Como ficarão as 
relações entre 
Brasil e China em 
um contexto pós-
pandemia?

A desconfiança inter-
nacional que surgiu 
após a dissemina-

ção da epidemia com o 
grau de transparência das 
autoridades chinesas em 
relação ao tratamento dado 
ao surgimento da Covid-19 
contaminou setores da 
sociedade brasileira. 

Grupos organizados e 
mesmo autoridades políti-
cas próximas à Presidência 
da República manifesta-
ram-se em redes sociais 
criticando a falta de lisura 
do governo chinês em 
relação ao real nível de 
transmissibilidade, a leta-
lidade e a falta de controle 
das autoridades chinesas 
sobre o vírus. 

A rede de apoiadores do 
presidente norte-america-
no, do presidente brasileiro 
e mesmo congressistas de 
ambos países adotaram 
uma posição crítica pós
-pandemia ao governo chi-
nês. Dada essa conjuntura, 
como ficarão as relações 
entre Brasil e China em um 
contexto pós-pandemia? 

Os argumentos que de-
vem orientar essa resposta 
devem partir I) da história 
das relações bilaterais en-
tre Brasil e China; II) dos 
interesses estratégicos 
entre ambos os países no 
século XXI; III) da forma 
como as relações entre 
Brasil e EUA serão inseri-
das nesse triângulo.

A história das relações 
entre Brasil e China é 
marcada, desde o reco-
nhecimento da República 
Popular da China em 1974, 
por sucessivas tentativas 
de aproximação, que foram 
se consolidando a partir 
dos anos 2000. A formação 
de uma relação estratégica 
entre ambos, que passa pe-
las dimensões econômica, 
política e tecnológica, tem 
na participação conjunta 
no grupo BRICS o simbo-
lismo dessa parceria. 

A busca por reformar 
a ordem internacional 
que esteve presente na 
primeira década dos anos 
2000, somada à ascensão 
chinesa como potência 
econômica global e à 
criação de mecanismos 
de participação contra
-hegemônicos, que Brasil 
e China participam como 
membros, sinaliza a for-
mação de uma parceria 
que extrapolava apenas 
interesses comerciais. 

De fato, as sucessivas 
aproximações entre am-
bos os países resultaram 
na construção de uma 
relação inicialmente de 
trocas comerciais para uma 
relação que contempla a 
China como uma das prin-

cipais responsáveis pelo 
investimento estrangeiro 
direto no Brasil, por ser o 
maior parceiro comercial 
e pelo projeto conjunto de 
lançamento de satélites, o 
programa CEBERS.

Além da história de con-
solidação dessa relação, 
existem interesses estraté-
gicos chineses na América 
Latina. Tanto aqueles de 
ordem comercial, como são 
as importações de commo-
dities, como aqueles de or-
dem tecnológica e política. 
Ao contrário das parcerias 
estabelecidas entre os paí-
ses latino-americanos e os 
EUA, formadas ao longo do 
século XIX e XX, a constru-
ção de relações bilaterais 
entre China e cada país 
da América Latina tem se 
aprofundado desde os anos 
2000. 

A China já se configura 
como o principal parceiro 
comercial de muitos paí-
ses do continente, como o 
Brasil, Colômbia, México, 
Chile, Venezuela. Esse 
aprofundamento é uma 
evidência, afinal, da força 
crescente da economia e 
da diplomacia chinesa, que 
tem uma estratégia reco-
nhecida por ser pragmática 
e indiferente à coloração 
ideológica dos governos 
nacionais.

Diante desse cenário, 
pode-se perceber uma pro-
gressiva influência chinesa 
na América Latina, que 
passa de uma perspectiva 
comercial, para uma pers-
pectiva tecnológica e po-
lítica. E é nessa dimensão 
que o Brasil está inserido 
dentro da estratégia de 
expansão global chinesa. 
Como a maior economia 
latino-americana e líder 
em múltiplas arenas de 
negociação regional, como 
o Mercosul e a Unasul, 
as relações entre Brasil e 
China possuem um teor 
estratégico para ambos.

O fato da China se apre-
sentar como polo de atra-
ção estratégica para muitos 
países do globo — e, com 
isso, desafiar a supremacia 
norte-americana — não foi 
e não é um problema para 
muitos líderes mundiais. 
As relações estratégicas 
com a China, que são be-
néficas para a economia 
brasileira, se tornam um 
problema em função de 
um alinhamento direto e 
automático com os Estados 
Unidos. 

Entretanto, a dinâmica 
internacional tem sido 
ditada por relações mul-
tilaterais e jogos de soma 
positiva. Abandonar essa 
orientação e polarizar 
contra a China implica a 
reversão de esforços de 
décadas da diplomacia 
brasileira e trará prejuízos 
para a economia nacional.
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Mas, mesmo após a 
estabilização dos 
casos da doença e 

da retomada das atividades, 
um estudo de André Miceli, 
coordenador do MBA em 
Marketing e Inteligência de 
Negócios Digitais da FGV, 
indica que a prática do home 
office deve registrar um 
crescimento de 30% no país. 

Essa mudança exige plane-
jamento e algumas corpora-
ções já estão se preparando 
para isso. “Nós já estamos 
nos preparando para que os 
aprendizados que temos tido 
na quarentena sejam aplica-
dos na retomada”, diz Tha-
mile Rodrigues de Almeida 
Guerra, diretora de gestão de 
pessoas da Allonda, empresa 
de engenharia com foco em 
soluções sustentáveis, com 
escritórios e operações no 
Brasil e Argentina. 

De acordo com a diretora, 
atualmente 70% da equipe 
dos escritórios está em 
regime de home office e a 
companhia planeja ter na 
fase pós-pandemia 50% do 
seu quadro de escritório 
trabalhando na modalida-
de “flex Job”, que trabalha 
até dois dias por semana 
remotamente. Para garan-

Home Office deve crescer 
30% no pós-pandemia. 

Empresas devem se planejar
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A necessidade do distanciamento social por causa da pandemia do novo Coronavírus impôs a muitas 
empresas e funcionários que se adaptassem ao trabalho remoto

distanciamento físico. Com 
isso, não vamos poder ocu-
par todos os espaços de tra-
balho existentes e o trabalho 
remoto será imprescindível 
para estabelecer um rodizio 
de equipes e para não criar 
a necessidade de adquirir 
um novo espaço físico. Além 
de promover um tempo 
livre para os colaboradores, 
economizando o tempo 
de deslocamento para o 
trabalho”, comenta Felipe 
Cavalcanti, Gerente de De-
senvolvimento Humano da 
Allonda, responsável pela 
operacionalização do projeto 
“Flex Job”. 

Entre os critérios avaliados 
estão a capacidade de plane-
jamento e de disciplina dos 
colaboradores. “Se eles têm 
ou não capacidade de gestão, 
de prioridade”, acrescenta 
Guerra sobre a importân-
cia do profissional realizar 
o trabalho, por exemplo, 
dentro dos prazos exigidos, 
entre outras necessida-
des. Recursos físicos, como 
equipamentos e mobiliário 
adequados também são 
levados em consideração 
nessa avaliação. Fonte e 
mais informações: (https://
allonda.com/\0).

tir que o trabalho remoto 
mantenha a performance 
dos profissionais e a fluidez 
da comunicação entre as 
equipes, o planejamento da 
transição da empresa para 
esse regime terá um diag-
nóstico detalhado que avalia 
os cargos, áreas e perfis dos 
funcionários. 

Será com base no resul-
tado da pesquisa aplicada 
a todos os funcionários dos 
escritórios que serão iden-
tificados os elegíveis para 
o trabalho remoto. “Para a 
Allonda essa flexibilização 
tem a ver também com sus-
tentabilidade, já que atende 
ao tripé econômico, social 
e ambiental. O estudo nos 
permitirá ter escolhas que 
serão positivas tanto para 
a empresa como também 
para os próprios colabo-

radores”, conclui Thamile. 
Flavia Gusmão, consulto-

ra da Be Flexy, afirma que 
esse planejamento permite 
classificar os funcionários 
em três grupos: os que 
ocupam cargos e têm perfis 
que atendem perfeitamen-
te bem às exigências para 
trabalhar remotamente; os 
que necessitam aprimorar 
alguns aspectos observados; 
e aqueles que o cargo ou o 
perfil não apresentam con-
dições mínimas suficientes 
para trabalhar de forma 
remota. Com essa avaliação, 
a companhia consegue se 
organizar de maneira mais 
assertiva, sem prejuízo à 
efetividade e produtividade. 

“Além disso, no retorno 
pós pandemia, serão deter-
minadas recomendações 
mínimas de segurança como 

Georgia Roncon (*)

Ser proprietário de uma empresa nem sempre significa ter 
as características de um empreendedor, por isso muitos ne-
gócios fracassam em seus primeiros anos ou não sobrevivem 
em tempos turbulentos. O êxito de um empreendedor não 
depende apenas de uma ótima ideia ou do capital necessário 
para implementá-la. Muitas pessoas têm ideias interessantes 
e muito dinheiro para investir, mas não conseguem triunfar 
em seus empreendimentos. Por isso, listamos seis caracte-
rísticas que todo empreendedor deve ter para manter um 
negócio de sucesso em qualquer cenário. Confira:
 1) Ter uma grande motivação pessoal - O sucesso 

de qualquer iniciativa depende de muito esforço, de-
terminação e perseverança. Muitas vezes, quando o 
empreendedor trabalha sozinho, e não tem que prestar 
contas perante outra pessoa, sente dificuldade para 
perseverar em seu planejamento inicial. Para dedicar-
se ao seu plano e seguir em frente — sem que esteja 
recebendo um salário ou qualquer feedback que o 
incentive, é necessária muita disciplina. 

 2) Ter flexibilidade e senso de oportunidade - A 
flexibilidade é outra característica importante para 
todo empreendedor que quer permanecer competitivo 
no mercado. É preciso ficar atento às tendências e 
ter senso de oportunidade para adotar alterações nos 
seus serviços e produtos sempre que for necessário. 
Ser flexível na sua forma de pensar, é essencial para 
encontrar solução dos problemas fora dos padrões já 
estabelecidos, usando de criatividade para garantir o 
sucesso do empreendimento.

 3) Ter paixão e autoconfiança - Empreendedores de 
sucesso são apaixonados. Se sentem conectados com 
seu produto, serviço ou missão. A paixão sempre ajuda 
a encontrar motivação e autoconfiança para enfrentar o 
desânimo, o cansaço e seguir adiante. Perder a paixão 
pode ser um indício de que é hora de mudar os rumos 
ou o negócio. Muitos empreendedores criam negócios 
de sucesso para vender e, depois, criam outra coisa 
que os faz se apaixonar novamente. Para além das 
características pessoais, todo empreendedor precisa 
também buscar conhecimento para conquistar espaço 
no mercado.

Seis características de um 
empreendedor para manter o sucesso

Freepik

 4) Estudar o que e como deve oferecer um produto 
ou serviço ao mercado - Ser capaz de se posicionar 
e ajustar conforme necessário é uma parte importante 
do empreendedorismo. Para tanto, você precisa saber 
onde seu produto ou serviço se encaixa no mercado e 
quando é a hora de ajustar um pouco as coisas. Outra 
coisa importante é decidir se você deve ser a cara do 
negócio ou se deve ficar nos bastidores.

 5) Entender como calcular os riscos - Os empreen-
dedores de sucesso sabem que às vezes é importante 
correr riscos. Jogar somente na zona de conforto 
quase nunca leva ao sucesso de uma empresa. Porém, 
não se trata de correr qualquer risco. Avaliar e ousar 
em riscos calculados — com maior probabilidade de 
compensação, é uma parte importante para qualquer 
empreendedor.

 6) Aprender como fazer networking - É uma parte 
importante do empreendedorismo. Muitas vezes conhe-
cer a pessoa certa é o diferencial que leva ao sucesso 
de um empreendimento. Ser capaz de se conectar 
com outras pessoas e reconhecer oportunidades de 
parceria pode levá-lo ao seu objetivo. Descubra onde 
procurar oportunidades de networking e faça questão 
de aprender como ser eficaz.

(*) - Formada em Letras, com MBA em Gestão Empresarial 
e Marketing pela FGV, é empresária e empreendedora, co- founder do ECQ 

Lifelong Learning (https://ecqonline.com.br/).
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A pandemia da Covid-19 trouxe 
inúmeras mudanças para o mundo, 
principalmente nas relações pessoais. 

Como consequência, o modo como 
empresas e clientes se relacionam 
entre si também mudou. Com a qua-
rentena, as lojas físicas precisaram 
fechar suas portas e quem ainda não 
se encontrava em um ambiente digital, 
teve que repensar essa questão. Com o 
distanciamento social, a demanda por 
atendimentos via telefone aumentou, 
e muito. 

Entendendo o momento, foi apro-
vada, há pouco tempo, uma lei que 
garantiu a suspensão do tempo má-

ximo de espera no SAC por tempo 
determinado. Mas, sabemos que não 
existe só essa maneira de atender o 
cliente, certo? As mudanças no perfil 
do consumidor revelam que eles já 
esperam por serviços digitais e aten-
dimento online. Porém, muitos ainda 
não confiam na tecnologia e temem 
passar por experiências negativas 
utilizando esses meios. 

Portanto, junto a mudança de ce-
nário, é válido pensar em alternativas 
levem em conta também as exigên-
cias do seu público-alvo. Tempos 
difíceis - como esse da pandemia 
do Coronavírus - não se tornam 
pretextos para atender mal! Por 
isso, é tempo de as empresas ficarem 

mais atentas e iniciar mudanças no 
contato remoto de forma organizada, 
entendendo quais alterações preci-
sam ser feitas e criando estratégias 
para que os consumidores da sua 
marca sejam impactados da menor 
forma possível. 

Entre as decisões, destacamos: 
 1) Ser mais empático: a pande-

mia do Coronavírus trouxe para 
o mundo um grande estresse 
geral. E seus clientes - internos 
e finais - não escaparam disso. 
Colocar-se no lugar do outro é 
um cuidado que deve ser redo-
brado; 

 2) Ser proativo: com a crise, todo 
pequeno problema pode se tor-

nar uma grande questão. Desse 
modo, antecipe as adversidades 
e ofereça uma ótima experiência 
aos que entrarem em contato 
com seu negócio; 

 3) Trabalho em equipe: todo o 
seu time precisa estar unido 
e alinhado com as principais 
estratégias que sua empresa 
irá seguir. Portanto, oriente 
toda a sua equipe e torne seus 
colaboradores aptos a reali-
zar cada função exigida com 
maestria. Não se esqueça de 
que, para isso, disponibilizar 
treinamentos recorrentes aos 
funcionários é uma prática 
essencial. 

Acima de tudo, atente-se à trans-
parência durante toda a jornada; 
desde o autoatendimento por meio 
dos serviços online e uso chatsbots, 
mensagens na URA e FAQ’s; e dimen-
sionamento da equipe, cuidando dos 
distanciamentos em operações in 
company e oferecendo uma estru-
tura suficiente para trabalharem em 
home office. 

Assim, a empresa garante, não só 
conter a demanda, como também 
manter alta a qualidade de seu aten-
dimento. 

 
(*) - É CEO da NeoAssist - plataforma tec-

nológica que oferece experiência omnichannel 
para relacionamento com o cliente. 

A mudança no atendimento em tempos de Pandemia


