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O momento de pandemia preocupa a indústria e o varejo no que se 
refere aos resultados das vendas. O varejo, por exemplo, desde o início da 
crise, notou queda de quase 40% nas vendas, em especial, na categoria de 
bens de consumo duráveis, como eletroeletrônicos. Já o segmento menos 
afetado é o de bens de consumo não duráveis, como alimentos e bebidas, 
que continuaram tendo saída e continuam atraindo os consumidores para 
as lojas físicas, mas categorias que não se enquadram em necessidades 
básicas estão também enfrentando grandes problemas. Em vista das 
grandes dificuldades dos setores, o grande desafio do momento é o res-
gate do sell-out, ou seja, nas vendas do varejo ao consumidor final.   

Dez dicas de merchandising

Em rodadas de investimento em startup, a parte de assinatura de 
contratos tende a ser a etapa mais demorada.  Fundadores de startups, 
investidores-anjo e fundos de Private Equity e Venture Capital costu-
mam questionar qual a melhor alternativa para a criação de vínculo 
societário nesse momento. A advogada Sheila Shimada, da Shimada 
Advocacia e Consultoria, explica que as dúvidas surgem pois existem 
muitas opções que podem ser adotadas em investimentos.   

Contrato para investidores e startups
A constante vigilância das redes sociais e o surgimento de consumido-

res mais engajados alterou a forma das empresas se relacionarem com 
as suas partes interessadas. A começar pelo próprio entendimento de 
quem são os stakeholders e os meios de promover uma comunicação 
efetiva que permita gerenciar riscos e alinhar práticas e discurso. O 
tema é um dos destaques do Guia de Comunicação e Sustentabilidade, 
lançado pelo CEBDS (Conselho Empresarial Brasileiro para o Desen-
volvimento Sustentável).   

Gerir riscos e pensar reputação

Freepik

Negócios em Pauta

Melhores Desenvolvedores
A IBM anuncia o lançamento da segunda edição da Mara-

tona Behind the Code para a América Latina, que objetiva 
encontrar os melhores desenvolvedores da região. Essa 
competição de codificação virtual sem precedentes reu-
nirá desenvolvedores para resolver desafios de negócios 
do mundo real através do uso de tecnologias disruptivas, 
como AI, IoT, Blockchain e Kubernetes, entre outras, todas 
disponíveis na IBM Cloud. A Maratona, que terá duas fases, 
se inicia no dia 8 de agosto. Inscrições e mais informações: 
(http://ibm.biz/maratona).    Leia a coluna completa na 
página 3
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News@TI

Lançada Plataforma Digital do Centro de 
Mediação da Associação dos Advogados (AASP)

@Lançada na última sexta-feira (3), a Plataforma Digital 
do Centro de Mediação da Associação dos Advogados 

(AASP) é uma ferramenta a serviço da advocacia, direcionada 
aos profissionais e às partes de todos os estados do Brasil. O 
pedido de mediação deverá ser feito sempre por um advogado 
(a) representando o seu cliente, pois a AASP entende que 
sua presença é imprescindível durante todo o procedimento. 
A solenidade de lançamento, realizada durante o webinar 
“Mediação em plataforma digital”, contou com a presença do 
presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador 
Geraldo Francisco Pinheiro Franco, de dirigentes da AASP e 
autoridades no tema, e foi acompanhada por 450 participantes 
(www.aasp.org.br).  Leia a coluna  completa na página 2

AI/AASP

Aumento exponencial 
de casos de ansiedade 
e depressão é um 
dos desafios que vem 
impactando produtividade 
no home office. Os 
números impressionam.

Durante a pandemia no Brasil, 
os casos de ansiedade dobra-

ram e de depressão aumentaram 
90%, segundo estudo realizado 
pela Universidade do Estado do 
Rio (Uerj) publicado online pela 
revista científica The Lancet. 

Problemas psicológicos, já evi-
dentes no país antes do isolamento 
social, são a terceira causa de 
afastamento nas empresas. Agora, 
intensificados durante a quarente-
na, gestores têm o duplo desafio de 
manter o bem estar de funcionários 
e a produtividade no trabalho remo-
to. Mas como? A psicóloga, editora 
e palestrante Ana Carolina de Car-
valho Pacheco (*), aposta que o 
momento delicado da pandemia é 
ideal para que empresas invistam 
em terapia para seus funcionários. 

A publicação científica "The 
Lancet Psychiatry" comprova 
que a cada um dólar investido em 
programas de vitalidade psíquica, 
o retorno é de quatro dólares, na 
capacitação e desempenho dos 
trabalhadores. O formato mais in-
dicado é a terapia em grupo, que se 
mostra uma tendência em meio ao 
isolamento social. Além de ser uma 
alternativa mais econômica, Ana 
Carolina afirma que na maioria dos 
casos traz resultados mais rápidos 
que os atendimentos individuais.

E durante a quarentena, com 
a ajuda da tecnologia, pode ser 
realizada de forma online. “Na 

A terapia em grupo é uma tendência 
entre empresas na pandemia
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terapia em grupo pode-se perceber 
um novo viés sobre uma situação 
comum pelo olhar do outro e os 
feedbacks são mais diversos, não 
apenas do psicólogo. No caso das 
empresas ainda existe a possibili-
dade de conhecer melhor o outro 
participante - que pode ser seu 
colega, supervisor, estagiário - suas 
ideias, percepções. 

Envolve por vezes partes da vida 
pessoal de cada um e isso gera 
empatia entre participantes de 
uma equipe, bem como, abertura 
de consciência para novos olhares 
sobre um tema. Durante o isola-
mento é ainda mais importante 
promover essa interação entre as 
pessoas e por isso a terapia em 
grupo é uma ótima alternativa”, 
explica a especialista.

Também de acordo com a psi-
cóloga, apesar de todos estarem 
experimentando uma situação 
nova, com medos, inseguranças 
e isolamento social, cada um tem 
sua realidade e percepção, vincu-
lada às experiências individuais. 
Ana Carolina afirma que quando 
pessoas que trabalham na mesma 
empresa compartilham dessas 

outro. Desde o primeiro encontro 
as melhoras foram significativas. 

O espírito de equipe foi fortaleci-
do, a autoconfiança restabelecida, 
a comunicação teve uma melhora 
impressionante, mais direta e 
funcional. Todo isso refletiu nas 
equipes de cada gestor e refletindo 
no faturamento da empresa”, conta 
Ana Carolina, ao explicar que isso é 
comum de acontecer na terapia em 
grupo, pois acontece a percepção 
de um novo ponto de vista sobre 
algum tema ou questão da institui-
ção, de si ou do conjunto. Depois 
que os colaboradores partilham 
seus anseios, sentem-se aliviados 
e mais felizes. 

“A participação como locutor 
em meus grupos terapêuticos é 
espontânea pois mesmo quem 
só ouve sai beneficiado. Muitas 
pessoas dizem que foram para 
o grupo com a ideia fixa de não 
falar e, diante do envolvimento 
do grupo, têm participação muito 
ativa na terapia. É comprovado que 
consciência em grupo favorece o 
crescimento dos indivíduos”.

Para uma instituição, informa-
ção e boa comunicação são de 
extrema importância e estes as-
pectos são desenvolvidos durante 
a aplicação da terapia de grupo. 
“A empresa, ao optar por investir 
em seus colaboradores em meio a 
uma crise, tem como resultado uma 
maior união e colaboração entre as 
equipes gerando reflexo positivo 
no clima da empresa e em sua 
produtividade, evolução pessoal 
dos colaboradores e, consequen-
temente da instituição”, finaliza.

(*) - É psicóloga clínica, mestre em 
psicologia forense, palestrante e 

editora da área de saúde da Juruá 
Editora (anacarolina@jurua.com.br).

A publicação 
científica "The 
Lancet Psychiatry" 
comprova que a 
cada um dólar 
investido em 
programas de 
vitalidade psíquica, 
o retorno é de 
quatro dólares, 
na capacitação e 
desempenho dos 
trabalhadores.

situações, isso traz proximidade e 
sentimento de pertencimento – a 
chamada consciência de grupo. 

Foi o que aconteceu em uma 
empresa de confecção de roupas, 
em que a proprietária promoveu a 
terapia em grupo com os diretores 
de cada setor. “Nessa experiência, 
o método de tema foi livre, porém 
o que mais surgiu em comum foi a 
insegurança em relação ao desem-
penho e em relação à avaliação do 

GESTãO DE 
PESSOAS: 
EM bUSCA 
DO LíDER 
IDEAL 

QUAIS AS PRINCIPAIS CARACTERíSTICAS DE UM bOM GESTOR?
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Inscrições para o Sisu
Estudantes que participaram da 

edição de 2019 do Enem podem se 
inscrever para o Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu) do meio do ano. Até 
sexta-feira (10) serão oferecidas 
mais de 51 mil vagas em instituições 
de ensino superior do país. Além dos 
cursos de graduação presenciais, 
o Sisu 2020.2 vai ofertar vagas na 
modalidade a distância (EaD). Ins-
crições: (https://sisu.mec.gov.br/#/), 
na tela “Minha inscrição”.
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