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Ainda não sabemos muito sobre como será o futuro ambiente de 
trabalho após a pandemia, mas há uma coisa que sabemos com certeza: 
teremos um novo normal em nossas vidas pessoais e profissionais. 
Organizações no mundo todo experimentaram diferentes lados da 
pandemia - algumas têm equipes que conseguiram trabalhar em casa 
com relativa facilidade; outras tiveram que fechar as operações to-
talmente ou em parte. Mas, em diferentes momentos e condições, a 
força de trabalho começará a retornar ao local de trabalho, e isso não 
será uma simples mudança.   

Retorno ao local de trabalho

Na semana passada, dei uma aula sobre assessoria de imprensa para 
uma turma de comunicação integrada da Anhembi-Morumbi. O tema 
pode parecer mais do mesmo, ainda mais se tratando de falar para uma 
turma de pós-graduação/especialização, mas o resultado, eu avalio, 
são mais pessoas olhando sob uma ótica diferente para esta atividade 
dentro de um planejamento integrado de comunicação. Alguns pontos 
que levantaram discussão eu trago para vocês como dicas para que 
também consigam enxergar a prática da assessoria de imprensa dentro 
de um planejamento integrado de comunicação.   

Assessoria de imprensa
Com os profissionais enfrentando vários desafios e experimentando 

novas formas de trabalho devido à pandemia da COVID-19, o foco na 
experiência do empregado (EX, na sigla em inglês), estratégia baseada 
na composição de elementos-chave como propósito e recompensa para 
funcionários, se tornou ainda mais essencial para as organizações. Neste 
momento, empresas do mundo inteiro estão sendo testadas, como nunca 
foram antes, quanto a sua capacidade de manter uma boa experiência de 
trabalho para seus empregados.   

Employee Experience
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Negócios em Pauta

Suporte e Orientação 
A Afferolab – uma das líderes do país no setor de Aprendi-

zagem Corporativa – lança no mercado um kit de sobrevivên-
cia gratuito destinado a quem está em busca de orientações 
para seguir com seus negócios. Com diversos conteúdos, 
ferramentas e boas práticas, a plataforma objetiva auxiliar 
organizações de diferentes portes e segmentos a passarem 
por este momento de um jeito mais leve, cuidando das 
pessoas e da manutenção dos negócios. O conteúdo do 
kit de sobrevivência está disponível em (https://conteudo.
afferolab.com.br/kit-de-sobrevivencia).    Leia a coluna 
completa na página 3

portalerp.com/reprodução

News@TI

Digitalização dos negócios é tema de webinar

@Para discutir todas as possibilidades oferecidas pela 
digitalização dos negócios, o Grupo BITTENCOURT 

- consultoria especializada no desenvolvimento, gestão e 
expansão de negócios - preparou um webinar com grandes 
nomes do setor. O encontro virtual é gratuito e acontecerá 
amanhã (03), às 9 horas. O bate-papo contará com Jean Carlo 
Klaumann, vice-presidente de Digital & Omni Commerce da 
LINX, empresa brasileira especialista em tecnologia para 
o varejo, onde lidera a estratégia digital da empresa para 
varejistas na América Latina, com soluções que suportam 
vendas a consumidores ou empresas, com lojas próprias ou 
marketplaces e ainda terá a apresentação do case da Omnibox, 
lojas autônomas, por Marcos Hira, especialista em projetos 
de inovação em varejo, shopping center e franquias (https://
bit.ly/38cTX3O).   Leia a coluna  completa na página 2

AI/Grupo BITTENCOURT

Portugal tem sido um 
exemplo no combate à 
pandemia em comparação 
ao restante do mundo

Com a pandemia sob 
controle e vivendo um 

plano de desconfinamen-
to enquanto países como 
Estados Unidos e Brasil se 
tornaram o epicentro da 
pandemia, aumenta o inte-
resse de brasileiros em irem 
viver nesse país europeu, que 
oferece também qualidade 
de vida e segurança, o que o 
situa entre os quatro países 
menos violentos do mundo.

Considerado o novo paraí-
so de artistas e empresários 
brasileiros bem-sucedidos, 
cada vez mais são os que 
se apaixonam pelo país e 
decidem viver em Portugal. 
Celebridades como Luana 
Piovani, Mallu Magalhães, 
Joana Balaguer, Paola Oli-
veira, Adriana Calcanhotto e 
Giovanna Antonelli já vivem 
em Portugal. No entanto, 
o país de Camões também 
atrai anônimos que sonham 
com a possibilidade de ter 
melhores condições de vida 
e emprego no exterior. 

O Dr. Anselmo Ferreira 
Melo Costa, advogado e 
CEO da FMC consultoria, 
especialista em direito imi-
gratório, conta porque mui-
tos brasileiros têm buscado 
Portugal para viver. “Tanto 
os menos financeiramente 

Porque muitos brasileiros têm 
buscado Portugal para viver
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como os que estão em busca 
de reconstruir suas vidas 
têm visto em Portugal um 
porto seguro. Não é preciso 
aprender um novo idioma 
para imigrar e viver aqui e 
tem uma política imigrató-
ria favorável a brasileiros, 
em especial profissionais 
qualificados e empresários 
que buscam se inserir no 
mercado europeu”, ressalta.

 
Anselmo, que é consultor 

e advogado e presta con-
sultoria jurídica a brasilei-
ros recém-chegados que 
buscam viver e trabalhar 
legalmente em Portugal, 
revela que o país não está 
aberto a receber apenas 
luso-descendentes ou aque-
les que já possuem cidadania 
portuguesa: “é possível viver 
em Portugal mesmo sem ter 
ascendência portuguesa. O 
título de residência emiti-
do pelo SEF (Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras) 
não é algo exclusivo para 
europeus e seus descenden-

Portugal: seja para alugar um 
imóvel, abrir conta em banco, 
fazer compras ou declarar 
impostos. Ele é basicamente 
um código que o governo do 
país atribui a cada de um dos 
seus cidadãos. Deste modo, 
as Finanças em Portugal e 
a Receita Federal no Brasil 
podem identificar uma enti-
dade fiscal nas declarações 
de Imposto de Renda, ou-
tros impostos e transações 
financeiras.

 
Segurança Social (NISS): 

Semelhante ao sistema pre-
videnciário brasileiro, o NISS 
(Número de Identificação da 
Segurança Social) é atribuído 
quando se tem um contrato 
de trabalho ou quando se 
abre atividade empresarial 
em Portugal, seja ela unipes-
soal ou coletiva.

Conta Bancária: Não é 
possível iniciar atividade 
(equivalente ao MEI em 
Portugal) ou realizar algu-
mas operações nas Finanças 
(Receita Federal Portuguesa) 
sem ter uma conta bancária 
em Portugal. O processo de 
abertura de conta é bastante 
burocrático e pode ser uma 
verdadeira dor de cabeça sem 
uma consultoria ou alguém 
que o ajude. É pedido o NIF, 
um comprovante de residên-
cia, comprovante de renda e 
cópias dos documentos pes-
soais na maioria dos bancos.

Fonte e mais informações: (geral@
ferreiramelocosta.com).

Considerado porta 
de entrada da 
Europa, cerca de 
200 mil brasileiros 
vivem legalmente 
em Portugal.

tes. Atendidos os critérios, 
brasileiros podem ter docu-
mentos portugueses e até 
mesmo o Cartão Cidadão, 
que equivale ao RG aqui”.

 
Considerado porta de en-

trada da Europa, já chegou 
aos maiores números de 
todos os tempos e quase 200 
mil brasileiros vivem legal-
mente em Portugal, segundo 
dados do SEF. Quais são os 
principais documentos que 
precisam ser obtidos para 
viver em Portugal?

 
NIF (Número de Iden-

tificação Fiscal): Também 
chamado de Número de Con-
tribuinte, ele é equivalente 
ao CPF no Brasil. O NIF é 
necessário para tudo em 

REMuNERAçãO: PONTO ChAvE EM 
TODO ESCRITóRIO DE ADvOCACIA

uM DOS PONTOS MAIS SENSívEIS
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Lyana Bittencourt, 
diretora executiva do 
Grupo BITTENCOURT

Enem em maio de 2021 
O MEC e o Inep divulgaram 

ontem (1º) o resultado da enquete 
para a escolha do novo período de 
aplicação das provas do Enem 2020. 
Para 49,7% dos estudantes, o Enem 
impresso deve ser aplicado em 2 e 
9 de maio de 2021 e o Enem digital 
em 16 e 23 de maio. A pesquisa foi 
aberta no dia 20 de junho e 1,113 
milhão de estudantes, que represen-
tam 19,3% dos inscritos no exame, 
responderam de forma voluntária.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/remuneracao-ponto-chave-em-todo-escritorio-de-advocacia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-02-07-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-02-07-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/a-importancia-da-pergunta-certa/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/5-recomendacoes-para-as-empresas-sobre-o-retorno-ao-local-de-trabalho/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/assessoria-de-imprensa-uma-questao-de-integracao-e-estrategia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/employee-experience-estrategia-chave-para-manter-o-equilibrio-diante-da-crise/

