
www.netjen.com.br

Ano XVIII – Nº 4.143

Sexta-feira, 
26 de junho de 2020

Para informações sobre o

faça a leitura do 
QR Code com seu celular

MERCADO
FINANCEIRO

Publicações 
nocivas

Por Heródoto Barbeiro

Política

   
Leia na página 2

Há três anos venho pesquisando e fomentando o trabalho remoto, traba-
lho flexível, espaços de trabalho além do escritório e distribuídos. Quando 
falava sobre isso, parecia ouvir meu próprio eco, as pessoas não entendiam 
muito bem, falavam que isso nunca chegaria no Brasil. Quatro meses atrás, 
escrevi um artigo chamado "Adeus escritório fixo". Ali eu contei sobre o fato 
de a internet e tecnologias nos permitirem trabalhar de qualquer lugar, que 
não fazia sentido as horas perdidas no trânsito para ir e voltar do escritório, 
principalmente em cidades como São Paulo, que, apesar do tamanho, se 
concentra em apenas três grandes centros econômicos e metade da cidade 
vai todos os dias, no mesmo horário, para eles.   

Os espaços de trabalho da nova era

Em 22 de abril, no 50º aniversário do Dia da Terra, Jamie Yuc-
cas, CEO da IQAir, empresa suíça de tecnologia especializada em 
rastrear a qualidade do ar em cidades ao redor do mundo, fez um 
comentário impressionante em uma entrevista à CBS News. Segun-
do ele, só em Los Angeles - cidade norte-americana campeã global 
em níveis de congestionamento e poluição - o lockdown por conta 
do Coronavírus tirou cerca de 80% dos carros de passageiros das 
estradas locais.   

Mundo melhor e mais eficiência nos negócios
Antes do crescimento da pandemia do novo Coronavírus, já existiam 

inúmeras iniciativas para implantar e refinar processos de transformação 
digital nas empresas. Entretanto, impulsionado pelo avanço da gravidade 
da crise gerada pela Covid-19, essas iniciativas têm sido amplamente 
aceleradas. Mas daí você pode perguntar: mas o que seria exatamente 
essa tal de transformação digital e como ela poderia ajudar as empresas 
a ganhar agilidade, sobretudo em momentos como esse, de crise?   

Forma de atuar das empresas
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Negócios em Pauta

Palhaçaria Hospitalar 
A Trupe da Saúde, grupo de palhaçaria profissional que 

está completando 20 anos, lançou o primeiro podcast do 
Brasil feito por palhaças e palhaços que atuam em hospi-
tais. O objetivo é falar mais sobre o trabalho desenvolvido 
pela equipe, desde os bastidores das idas aos hospitais até 
o compartilhamento de histórias vividas pelo grupo nas vi-
sitas. Cada episódio aborda um tema diferente do universo 
da palhaçaria hospitalar e do trabalho realizado pelo grupo 
na interface entre arte e saúde. Verifique em (www.trupe-
dasaude.com.br).    Leia a coluna completa na página 3
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News@TI

Inscrições para edital da Petrobras e Sebrae para 
startups ão até domingo (28)

@Representantes de startups e pequenas empresas de 
base tecnológica de todo país têm até este domingo 

(28) para inscrever-se no edital do programa Petrobras Co-
nexões para Inovação. A iniciativa da Petrobras, em parceria 
com o Sebrae, oferece até R$10 milhões para a realização 
dos projetos vencedores. Dividida em nove áreas tecno-
lógicas, a seleção visa a efetiva implantação dos produtos 
nas operações da companhia. Podem participar propostas 
de tecnologias digitais, robótica, eficiência energética, ca-
talisadores, corrosão, redução de carbono, tecnologias de 
inspeção e tratamento de água (https://www.sebrae.com.br/
sites/PortalSebrae/sebraeaz/petrobras-conexoes-para-inov
acao,dc7fb8a6a28bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD).  
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Com o rápido avanço 
da epidemia da nova 
Covid-19, o Brasil 
precisou se adaptar 
a uma rotina nunca 
vista antes

Empresas precisaram mudar 
o regime presencial para 

home office e colocar em práti-
ca novas técnicas para motivar 
seus colaboradores. Com um 
olhar humanitário exercido 
por seus líderes, a MCM Brand 
Group dá dicas de como as 
empresas podem manter a sua 
produtividade com a ajuda de 
colaboradores incentivados 
neste período. 

Para Mônica Schimenes, CEO 
e fundadora da MCM Brand 
Group, a liderança humanitária 
sempre foi tema para desenvol-
vimento dentro das empresas, 
mas com a chegada da Covid-19, 
os fatores externos aceleraram 
esse processo. "Criar empatia, 
visualizar todo o cenário, desen-
volver a intuição, pensamento 
crítico e criatividade passaram a 
ser obrigatórios na nossa rotina, 
por isso acredito que a forma 
como passamos a liderar depois 
da pandemia nunca mais será a 
mesma", comenta.

"O pensamento sistêmico 
coletivo ganhou seu devido 
lugar, exigindo dos líderes 
rápido aprimoramento, assim 
sendo, não sobreviverá o mais 
forte e sim aquele que melhor 
se adapta às constantes mu-
danças", completa. 

Os benefícios dessa estraté-
gia de liderança trazem leveza 
nas entregas e uma forte ten-

Empresas adotam novos perfis de 
liderança em meio a pandemia
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dência de diálogos mais abertos 
e honestos, pois uma liderança 
baseada em confiança quebra 
obstáculos hierárquicos man-
tendo o respeito. 

"Atualmente é de extrema 
importância que a empresa 
tenha mapeado os tipos de 
liderança existentes, pois a 
responsabilidade de desenvol-
ver o olhar humanitário deve 
ser de todos na companhia e 
no âmbito pessoal. Esse tipo 
de líder consegue enxergar o 
colaborador como outro ser 
humano, além dos resultados 
que precisam ser entregues, 
ele é consciente em alinhar as 
expectativas do que a empresa 
pode oferecer e o que o cola-
borador tem de planos", finaliza 
Schimenes. 

Sendo assim, como motivar 
seu colaborador? 
•	A arte de fazer perguntas: 

Os líderes precisam estimular 
seus colaboradores a sempre 
fazerem perguntas para 
explorar diversos pontos de 
vista. Todas as perguntas de-
vem ser bem-vindas, fazendo 
assim as pessoas perderem o 
medo de se comunicar. 

e pergunte o que ela acha 
disso? Se faz sentido e como 
ela gostaria da sua ajuda para 
avançar naquele ponto. 

•	Tudo bem pedir ajuda: Mui-
tos líderes tem receio ou medo 
de pedir ajuda para o time ou 
pessoas de cargos menores 
que os seus por expor sua 
vulnerabilidade, mas muito 
pelo contrário, ao pedir ajuda 
além de demonstrar valor pela 
opinião daquela pessoa você 
demonstra que também está 
em constante aprendizado e 
todos tem valor no processo. 

•	Hands on! Em tempos de 
Covid-19 todo mundo põe 
a mão na massa e o papel 
do líder em dar o exemplo é 
fundamental. Ajudar todos a 
remar mais forte com um rumo 
bem claro faz toda a diferença. 
Líderes de atitude tocam as 
emoções de seu time quando 
demonstram que estão juntos 
e mais ainda quando compar-
tilham o conhecimento que 
possuem, afinal é por uma 
série de fatores que ele ou ela 
se tornou líder. 

•	Desenvolva novos líderes: 
Em tempos de crise, a gestão 
fica delicada porque as deci-
sões ficam mais difíceis e tudo 
parece ganhar um peso maior. 
Um líder com visão humanitária 
é seguro para delegar desafios 
aos liderados confiando que 
eles poderão cumprir. Escolha 
pessoas chave que se destacam 
no seu dia a dia, alinhe se a 
liderança faz parte dos desejos 
desse colaborador e o desafie a 
ser melhor todos os dias. 

Fonte e mais informações: 
(www.mcmbrandexperience.com).

O pensamento 
sistêmico 
coletivo ganhou 
seu devido lugar, 
exigindo dos 
líderes rápido 
aprimoramento, 
assim sendo, 
não sobreviverá 
o mais forte 
e sim aquele 
que melhor 
se adapta às 
constantes 
mudanças.

•	Feedback é um presente: 
Reconhecer o que os colabo-
radores fazem de bom e dar 
opções para melhorias é uma 
tarefa delicada e que exige 
prática. Comece com peque-
nas conversas, um café para 
entender como a pessoa está, 
separe um ponto bacana que 
você gostaria de elogiar, algo 
que a pessoa precise melhorar 

Possível reabertura
O setor de bares e restaurantes da 

capital paulista se prepara para uma 
possível reabertura nos próximos 
dias. A cidade se encontra atual-
mente na segunda fase – laranja – do 
plano de flexibilização da quarentena 
do governo do estado de São Paulo, 
que não permite o funcionamento do 
setor. No entanto, há a possibilidade 
que hoje (26) seja anunciada uma 
evolução para a fase 3 – amarela, 
quando o atendimento presencial 
poderia ser retomado com restrições.

COMO A TECNOLOgIA, A 
DIgITALIzAçãO E A ESTRATégIA 

PODEM AjuDAR O vAREjO

SuPERAR A CRISE
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