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O que vem depois?

Passados três meses do 
início do isolamento 
social, muitos dos 
impactos da pandemia 
da Covid-19 foram 
absorvidos e outros tantos 
já são previstos

Há ainda muitas incer-
tezas pela frente, mas 
já é possível enxergar 

algumas certezas e, principal-
mente, começarmos a tirar 
alguns aprendizados disso 
tudo. Para isso, podemos par-
tir de algumas constatações. 
Uma delas é que a aceleração 
da jornada digital não é mais 
opcional, mas uma questão de 
sobrevivência. Já era certo que 
a era digital estava chegando 
para ficar, mas agora podemos 
afirmar que ela já chegou e a 
tecnologia tem sido funda-
mental para viabilizar este 
momento, o que tem trazido 
aprendizados e desafios. 

O Coronavírus acelerou o 
uso de plataformas digitais e 
o desenvolvimento de aplica-
tivos para o redirecionamento 
de estratégias com delivery, 
entre outros serviços de meios 
de pagamentos e pedidos. Essa 
movimentação criou oportuni-
dades para pequenas empre-
sas e startups que trabalham 
na prestação de serviços de 
helpdesk, por exemplo, que 
passaram a resolver problemas 
de software remotamente. 

Pequenos integradores de 
tecnologia e aqueles que 
oferecem suporte também 
ampliaram suas atuações, e 
não está sendo o suficiente. 
Todos estão em casa com seus 
equipamentos e a maior parte 
não estava preparada para 
um trabalho intenso e diário. 
Pequenas empresas e startups 
que faziam trabalhos pontuais 
de videoconferência estão com 
pedidos sobrepostos. Há mui-
tas oportunidades nessa área 
como implementação da fer-
ramenta para conectar times 
em reuniões em empresas de 
variados setores, consultoria 
e resolução de problemas 
técnicos. 

No mercado financeiro, as 
fintechs viram suas chances 
se ampliar, diante da neces-

sidade urgente dos bancos 
tradicionais em colocar em 
prática estratégias emergen-
ciais. E mesmo os bancos que 
já tinham uso digital intenso 
passaram a ter a necessidade 
de oferecer produtos que não 
estavam customizados para o 
canal digital. Não se trata mais 
de oferecer novos canais para 
fazer transações, mas de usá
-los para eliminar burocracia 
e simplificar a vida do cliente. 

A urgência de olhar os 
clientes como um todo para 
entender suas demandas e ne-
cessidades está impulsionando 
o modelo digital das organiza-
ções. Estamos vivendo hoje 
novos modelos de trabalho, 
com a massificação do home 
office, da maior interação entre 
as pessoas e de consumo que, 
aliás, no modo de retomada, 
terá um novo perfil, com utili-
zação mais intensa de delivery 
e comércio eletrônico. 

Está claro que, no movi-
mento de retomada, o tripé 
disponibilidade, performance 
e segurança será ainda mais 
importante. Não falaremos 
mais de transformação digital, 
mas de sustentação digital. As 
grandes empresas já estão nes-
se caminho e as pequenas tam-
bém precisarão fazer chegar 
seus produtos e serviços com 
mais facilidade e conveniência 
aos seus clientes. 

O fato é que o negócio que 
não for digital não vai sobre-
viver e para isso a tecnologia 
terá que ser simples para 
viabilizá-lo. Os negócios estão 
se tornando plataformas e, na 
nuvem e na internet, a plata-
forma será o negócio. Esta é 
a visão de um futuro que se 
tornou presente. Já estamos 
mais amadurecidos por tudo 
o que estamos passando, mais 
digitais e mais humanos. O 
aprendizado é enorme. 

Precisamos tirar tudo o que 
temos de melhor. Viver com 
mais leveza e usar a tecnologia 
para simplificar e melhorar 
nossas vidas. Consumo, lazer, 
saúde e educação, tudo isso vai 
mudar. Acredito que seremos 
uma sociedade muito melhor! 

(*) - É CEO da Solutis 
(http://solutis.com.br/).

Paulo Marcelo (*)

O estresse é o grande mal do século, crescendo o número 
de pessoas com a Síndrome de Burnout.
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Competitividade acir-
rada, metas cada vez 
maiores e mais rígidas, 

tempo escasso e cobrança 
excessiva fazem do mercado 
corporativo um negócio para 
o desenvolvimento das cha-
madas doenças emocionais 
e, agora com a Covid-19, 
essa tendência tende a ser 
maior, já que o home office 
ganha espaço durante essa 
pandemia, e várias empresas 
têm recorrido ao home office 
como ferramenta para ga-
rantir a segurança e a saúde 
dos colaboradores.

Porém, é preciso cuidado 
com a Síndrome de Burnout, 
porque o profissional precisa 
cumprir prazos, buscar um 
rotina, ter disciplina e res-
ponsabilidade para realizar 
as tarefas do trabalho e saber 
conciliar a hora do trabalho 
no ambiente residencial e 
isso pode gerar o esgotamen-
to profissional, que afeta a 
saúde do trabalhador. Para 
a mestra em administração, 
Andrea Deis (*), o home 
office auxilia no plano de 
contingência. O estresse tem 
sido rotulado como o grande 
mal do século e crescendo 
o número de pessoas com a 
Síndrome de Burnout.

Conhecida pelo esgota-
mento profissional, tende a 
aumentar e para quem não 
tiver uma disciplina e pla-
nejamento no home office, 

Com crise, FIIs de shopping 
center e de lajes corporativas 
apresentam riscos maiores 
para os investidores, e por isso 
perdem espaço.

Diante da queda sofrida pelos 
fundos imobiliários (FII) neste 
ano, os investidores buscam 
realocar suas posições em 
segmentos com melhor desem-
penho dentro desta classe de 
ativos. Os FIIs que investem em 
ativos de logística estão atraindo 
mais investimentos, enquanto 
os fundos de shoppings e lajes 
corporativas perdem espaço.  

Na estratégia da Vero Inves-
timentos, os fundos de logística 
devem chegar a representar 
50% da carteira de FII dos 
clientes nos próximos meses. 
Atualmente, esta fatia é de 35%. 
Antes da crise, os fundos de 
logística representavam apenas 
25%. Segundo o sócio da Vero 
Investimentos, Eduardo Akira, 
essa transição de investimentos 
se deve às incertezas que exis-
tem nos mercados de shoppings 
e de lajes corporativas. 

Os shoppings estão sofrendo 
pelo fechamento das opera-
ções e pela expectativa de 
vendas mais baixas depois da 
reabertura. O setor sofre com 

o adiamento dos pagamentos 
de aluguéis, o que levou vários 
fundos a adiarem a distribuição 
de proventos aos cotistas. Já os 
FII de lajes corporativas enfren-
tam incertezas sobre qual será a 
demanda por escritórios depois 
da experiência das empresas 
com home office durante a crise 
do Coronavírus. 

Em contrapartida, os fundos 
imobiliários de logística ofere-
cem melhores perspectivas aos 
investidores. “Esse segmento 
tem mostrado uma resiliência 
maior neste momento, e por 
isso ele deve ganhar maior peso 
nas carteiras”, explica Akira. 
Apesar da recente desvalori-
zação, os FII continuam sendo 
um bom investimento por pa-
gar mensalmente uma renda 
ao investidor e também pela 
isenção de Imposto de Renda 
para pessoas físicas. 

Ao ser comparado com o 
Ibovespa, o Índice de Fundos 
Imobiliários de Investimentos 
(IFIX) tem um melhor desem-
penho neste ano. Enquanto o 
Ibovespa recua 17% no acumu-
lado de 2020, o IFIX cai 13% no 
mesmo período. Fonte e mais 
informações: (www.veroinves-
timentos.com.br).

Gláucio Amaral (*)

Pode-se considerar que o Brasil já 
enfrentou o pior momento causado 
pela pandemia do novo Coronavírus, 
mas, uma coisa é certa, a rotina de 
todos não será mais a mesma. Além 
de afetar o sistema público de saúde 
e a economia do mundo inteiro, trou-
xe alguns pontos de atenção para os 
empreendedores. Entre eles, estão os 
questionamentos: “como manter o re-
lacionamento com meu público alvo?” 
ou até mesmo “como posso expandir 
meu público em meio à crise?”. 

A verdade é que muitas empresas 
aproveitam esses momentos como 
oportunidade para fazer os negócios 
crescerem e se reinventarem. Enquan-
to alguns empreendedores começam 
a questionar seus resultados e reduzir 
os custos, outros optam por aproveitar 
para se preparar para o cenário que 
está por vir e planejar como poderão 
agregar para o atual momento. Veja 
algumas dicas da melhor forma de lidar 
com os clientes em períodos de crise:

1. Pesquise sobre os segmentos 
que estão se sobressaindo em meio 
a crise - A rotina da grande maioria 

das pessoas mudou e com isso novos 
hábitos e necessidades surgiram. 
Antes, pessoas que não seriam o seu 
público alvo, com os novos hábitos 
podem passar a ser. 

Uma financeira, por exemplo, terá 
muito mais pessoas precisando de seus 
produtos neste momento. E oferecer 
algo personalizado pode ser um grande 
negócio, com ganho para ambos. E, 
uma marca de artesanato pode propor 
o aprendizado de atividades manuais 
que reduzem o stress.

2. Tenha uma abordagem de aju-
da - Deixe claro de como seu produto 

será útil ao seu cliente e como agregará 
em sua vida principalmente durante as 
crises, mostre como utilizá-lo e fique 
à disposição para ajudar.

3. Seja simples - A vida e a rotina 
da grande maioria das pessoas já está 
tomada de tensões e preocupações. 
Apresente algo bom, que irá ajudá-lo no 
dia a dia e simples de usar e contratar.

4. Faça pesquisas e pós-venda - 
É fundamental ter conhecimento da 
percepção dos novos consumidores 
para com seu produto, assim é possível 
aprimorar ou fazer possíveis corre-
ções. Fique atento aos comentários em 

redes sociais, site e faça um trabalho 
de pós-venda. Essa aproximação será 
importante para fidelizar e manter o 
público em sua base mesmo após a 
crise.

5. Incentive a colaboração - Pro-
mova ações de incentivo para que os 
consumidores satisfeitos indiquem seu 
produto/serviço para seus amigos. Isso 
pode contribuir para um crescimento 
exponencial da base.

(*) - É publicitário, planner de comunicação 
on-line e diretor executivo na Agência Ecco, 
além de ser especialista em estratégias 360º 

para marcas.

Há pessoas capazes de conseguir resultados maiores e mais 
rápidos que as demais.

olagoa.com/reprodução

Home office: cuidado com 
a Síndrome de Burnout

Síndrome de Burnout é definida como uma das consequências mais marcantes do estresse profissional
jornada correm risco maior 
de desenvolver a síndrome. 
Seus principais indicadores 
são: cansaço emocional, 
despersonalização, falta de 
realização pessoal, dores 
de cabeça, problemas di-
gestivos, erupções cutâneas, 
resfriados constantes, alte-
rações de apetite, fadiga, 
dificuldade de concentração, 
vazio mental, esquecimen-
tos, frustração, agressivida-
de e solidão.

Confira 7 dicas da gestora 
empresarial, Andrea Deis para 
trabalhar home office e evitar 
o esgotamento profissional:
 1) Aprenda a administrar 

o seu tempo.
 2) Repense sobre seus 

valores e perceba como 
está lidando com eles.

 3) Estabeleça priorida-
des.

 4) Aprenda a lidar com o 
vício do sucesso.

 5) Ninguém está livre das 
frustrações. Aprenda a 
superá-las.

 6) É importante saber 
gerenciar os relacio-
namentos.

 7) Saiba administrar os 
conflitos e não soma-
tizá-los.

(*) - Palestrante e escritora, 
é Mestra em Administração do 

Desenvolvimento de Negócios pela 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, 

Gestora Empresarial pela FGV 
e Master Coach com mais de 18 mil 

horas de atendimento.

pode adquirir a doença. A 
chamada Síndrome de Bur-
nout é definida por alguns 
autores como uma das con-
sequências mais marcantes 
do estresse profissional, e 
se caracteriza por exaustão 
emocional, avaliação negati-
va de si mesmo, depressão e 
insensibilidade com relação 
a quase tudo e todos (até 
como defesa emocional). 
Enfim, a Síndrome de Bur-
nout representa o quadro 
que poderíamos chamar “de 
saco cheio” ou “não aguento 
mais”.

No Brasil, um levantamen-
to apontou os executivos 
brasileiros entre os mais 
insatisfeitos do mundo com o 
equilíbrio entre vida familiar 
e dedicação profissional. É 
claro que não precisa ser 

executivo para se identificar 
com o estresse no trabalho, 
mas, entre eles o nível de 
estresse patológico chega 
a 44%. Segundo a gestora 
Andrea Deis, o executivo 
está sendo cada vez mais 
exigido no que diz respeito 
à produtividade e resiliên-
cia. Gerenciar as emoções 
também é necessário para 
a redução do estresse. 
“A depressão é a doença 
número um esperada até 
2030. Portanto, temos que 
prestar atenção aos sinais 
que nossas emoções estão 
nos apresentando”, alerta.

Profissionais das áreas da 
saúde, educação, assistên-
cia social, recursos huma-
nos, agentes penitenciários, 
bombeiros, policiais e mu-
lheres que enfrentam dupla 

Valdez Monterazo (*) 

Vários pensadores acreditam que os resultados que 
obtemos no mundo não são aleatórios, na verdade, 
são fruto de nossas próprias ações e escolhas. A este 
fenômeno chamam de Lei da Causa e Efeito, ou seja, se 
queremos determinados resultados, devemos plantar 
ou tomar determinadas ações. Neste sentido, sempre 
há uma causa específica para pessoas serem bem 
sucedidas na vida e nos negócios. Qual é a razão, as 
ações e comportamentos, de pessoas que conseguem 
atingir patamares mais elevados de realização?

Acontece que esse é um assunto vasto e de necessidade 
crucial a todos que desejam realizar sonhos e progredir 
na vida. Dentre vários elementos da personalidade de 
um ser humano, algo importante é a disposição de todos 
para ser mudado e aprimorado, são os hábitos. Grandes 
seres humanos são capazes de criar bons hábitos que 
sustentam suas performances pessoal e profissional. 
Essas performances, sustentadas por um longo período 
de tempo, geram frutos maravilhosos, nada mais justo, 
seguindo a Lei da Causa e Efeito.

Agora você pode estar se perguntando: certo, mas 
quais são alguns desses hábitos das pessoas altamente 
bem sucedidas? Para responder, lembro que existem 
várias esferas na vida de um ser humano. Vou comentar 
sobre três hábitos relacionados a pessoas altamente 
produtivas, ou seja, capazes de conseguir resultados 
maiores e mais rápido que as demais.
 1) Planejamento semanal e diário - Planejar e 

listar suas tarefas mais importantes da semana 
e do dia, talvez, seja o hábito mais relevante de 
produtividade possível. Ele significa concentrar 
seus esforços e energia no que realmente é re-
levante e traz resultados concretos.

 2) Organização do ambiente de trabalho - Orga-
nização reflete em organização física. Quer saber 
se uma determinada pessoa realmente é produ-
tiva e planejada? É só você olhar seu ambiente 
de trabalho. Se for desorganizado, com certeza a 
maior chance será de que ela não tenha grande 
produtividade.

 3) Terminam o que começam - Deixar coisas 

Ações e escolha: 3 hábitos das pessoas 
altamente produtivas

pela metade é uma das maiores perdas de tem-
po possíveis. A energia gasta em retomar uma 
determinada atividade multiplica o tempo gasto 
na mesma. Além disso, terminar tarefas nos dá 
uma bela sensação de bem estar e de estarmos 
progredindo!

Espero que tenham surgido várias ideias sobre como 
implementar esses hábitos nas suas vidas pessoal e 
profissional. Talvez não haja algo tão impactante e 
de resultados tão imediatos quanto implementar bons 
hábitos. Convido você a refletir: quais desses hábitos, 
ou variações deles, você pode implementar hoje em 
sua vida?

Lembro que, para um novo hábito se firmar, você 
deve praticá-lo por um período de cerca de 30 dias 
com foco e dedicação. Então, mãos à obra!

Se você leu até aqui você entendeu que bons hábitos 
constroem grandes pessoas. Torço para que a partir 
desse conhecimento você possa ter melhores compor-
tamentos e, com isso, melhores resultados em sua vida 
pessoal e profissional.

(*) - É Master Coach, especializado em negócios, psicologia positiva e carreira 
e Coach Executivo e de Negócios no BNI (Business Networking International), 

maior e mais bem sucedida rede de networking de empresários no mundo. 

Fundos imobiliários de logística 
ganham espaço nas carteiras

Como expandir o público da sua marca em meio à crise


