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Comparar-se 
aos outros é 
uma furada!!

Por Octávio Alves Jr.

Empreendedorismo
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Em 1873, Walter Bagehot, fundador da revista The Economist, 
publicou a clássica obra chamada de Lombard Street. Nela, o autor 
descreve o funcionamento do mercado bancário londrino e faz aponta-
mentos importantes sobre as funções que um banco central deve ter. 
De maneira geral, ele se posiciona contra interferências constantes, 
por entender ser comércio bancário uma atividade empresarial como 
qualquer outra.   

Mercado bancário

Grandes transformações, normalmente pedem grandes fatos gera-
dores. é claro que não esperávamos por um evento tão catastrófico 
como uma pandemia para ser o fato gerador da mudança, nem mesmo 
que o custo em termos de vidas fosse tão grande. Acredita-se que a 
grande mudança virá do comportamento das pessoas, mais preocu-
padas com a qualidade de vida, com cidades mais humanas e menos 
poluídas, com pessoas trabalhando mais próximas de suas famílias, 
dentro de suas próprias casas, para empresas em qualquer parte do 
mundo, e principalmente, pessoas sendo contratadas pelo seu talento 
e por suas competências profissionais.   

Empresa e funcionários pós pandemia
Para gerenciar o risco de fraude em uma cadeia de suprimentos, as 

organizações devem implementar as medidas apropriadas para moni-
torar e controlar as atividades operacionais da cadeia de suprimentos. 
Segundo o sócio-líder da prática de compliance da KPMG no Brasil, 
Emerson Melo, isso requer uma abordagem integrada e multifacetada, 
que inclui elementos de prevenção, detecção, resposta a incidentes e 
manutenção do programa.   

Fraudes na cadeia de suprimentos

Freepik

Negócios em Pauta

Potencializando as Vendas
As startups Goomer (www.goomer.com.br/) e Lett 

(https://lett.digital/) firmaram uma parceria para ajudar 
pequenos varejistas a vender pelo WhatsApp por meio 
da plataforma GoomerGo. Com ela, é possível criar uma 
loja virtual em poucos minutos para alavancar as vendas, 
de modo que os comerciantes de bairro possam seguir 
em frente com os seus negócios frente à pandemia da 
Covid-19. O varejista se cadastra na plataforma, seleciona 
quais produtos deseja vender e cria sua loja online.    
Leia a coluna completa na página 3
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News@TI

Webinar gratuito abordará como construir 
um Data Lake na nuvem AWS

@A BRLink vai promover o webinar gratuito “Data Lake na 
AWS: por onde começar?”, em uma conversa exclusiva 

com grandes referências no assunto. Mediada pela CEO da 
BRLink, Rafael Marangoni, a conferência online terá a par-
ticipação do Developer & A.I na BRLink, Rafael Campana, e 
do Big Data e Analytics Specialist Solution Architect na AWS, 
Hugo Rozestraten. No evento, que irá acontecer no dia 15 deste 
mês, às 18h, os palestrantes vão apresentar as principais dicas 
para começar um projeto de Data Lake praticamente do zero. 
Os participantes vão aprender ainda o que é uma cultura de 
dados, por onde começar e porque serviços serverless podem 
ajudar nesse início, além das vantagens, desvantagens e re-
sultados (https://materiais.brlink.com.br/webinar_data_lake). 

 Leia a coluna  completa na página 2

AI/BRLink

Temos visto os debates 
sobre os cuidados com 
a saúde mental de 
profissionais aumentarem 
nos últimos tempos.

Os esforços e dedicação ao tema 
não são por acaso, eles se 

justificam neste delicado momento 
em que as relações de trabalho 
estão tomando novas formas, com 
algumas organizações inclusive 
considerando abrir mão da "antiga" 
rotina empresarial. 

Como tudo na vida, é necessário 
tempo hábil para adaptação - o que 
não foi possível com a pandemia. 
Por isso tem sido ainda mais im-
portante e necessário ampliar o 
debate e os conhecimentos sobre 
as possíveis formas de controlar 
o estresse dos profissionais que 
não tiveram tempo ou estão tendo 
dificuldades para se adaptar à nova 
realidade. 

Desde o ano passado, a Orga-
nização Mundial da Saúde incluiu 
o burnout, que segundo especia-
listas é considerado o nível mais 
exacerbado do estresse, em sua 
lista de doenças relacionadas 
ao trabalho. Segundo pesquisa 
da Isma-BR (representante da 
International Stress Management 
Association), 72% dos brasileiros 
que estão no mercado de trabalho 
sofrem alguma sequela ocasionada 
pelo estresse. Desse total, 32% 
sofreriam de burnout. 

Se antes da pandemia esses 
números já eram alarmantes, o que 
pensar deles neste período de in-
certezas que estamos vivenciando? 

Justamente devido ao momento, 
a atenção ao gerenciamento do 
estresse se faz fundamental agora, 
e o líder precisa estar atento tam-
bém durante o trabalho remoto, 
para evitar problemas futuros e 

Como gerenciar o estresse da equipe 
no trabalho remoto 
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prejuízos aos profissionais de sua 
equipe. 

Mas, como identificar se um 
colaborador está estressado? 
Além de estar presente (mesmo 
remotamente) no dia a dia deste, 
e você pode fazer isso mantendo 
suas reuniões 1:1, você pode 
também, se valer de instrumentos 
psicométricos para apoiá-lo no 
entendimento deste membro do 
seu time. A seguir duas soluções 
que podem contribuir. 

Medir comportamentos é uma 
forma de conhecer melhor as 
pessoas da equipe para dar o 
apoio necessário sempre que algo 
estiver fora da normalidade. O 
comportamento observado obtido 
através da Análise de Perfil Pessoal 
(PPA) pode contribuir muito, pois 
ele fornece uma visão de como as 
pessoas se comportam no trabalho 
e com que conforto ou desconforto 
cada um executa as atividades do 
dia a dia. E hoje estas atividades são 
executadas em um ambiente e com 
uma agenda bastante diferentes. 

Assim podemos identificar na 
análise comportamental das pesso-
as os seguintes comportamentos: 
se estão mais cautelosas com a mu-
dança e se sentem ameaçadas; se 

uma pessoa gerencia suas próprias 
emoções e a dos outros. E na leitura 
de dois dos 15 traços analisados 
neste instrumento, automotivação 
e autoestima, podemos verificar, 
por exemplo, a proatividade dos 
profissionais do time. 

E é importante ressaltarmos 
que medir a proatividade pode nos 
ajudar a responder a pergunta: o 
quão proativo você é e persevera 
em tempos difíceis? Cabe ao líder, 
diante desses dados obtidos com os 
instrumentos, apoiar seus profis-
sionais para serem mais proativos 
ao lidar com o estresse e, diante 
das incertezas, incentivar uma 
mudança na maneira como eles 
lidam com questões que estão fora 
de controle. 

Em resumo, se você preza pela 
felicidade e o bem-estar geral de 
sua equipe, pode adotar em seu 
dia a dia as seguintes estratégias: 
conheça bem cada um de seus 
profissionais; dê o exemplo no 
que se refere a hábitos de trabalho 
saudáveis; analise a carga de traba-
lho, deveres e responsabilidades; 
reflita sobre seu próprio estilo de 
gerenciamento; desencoraje o 
"presenteísmo" em sua equipe; e 
gerencie a saúde mental de seus 
colaboradores enquanto traba-
lham remotamente. 

Pode parecer difícil conhecer 
cada um dos profissionais de sua 
equipe e as demandas impostas às 
suas rotinas no trabalho remoto, 
mas não é. Atualmente existem 
ferramentas que fazem isso por 
você, basta estar aberto e disposto 
a entender como cada integrante 
de seu time está lidando com a 
nova realidade. E lembre-se: o mais 
importante é a felicidade e o bem-
-estar do funcionário, porque quem 
trabalha feliz traz prosperidade a 
qualquer negócio. 

(Fonte: Valéria Pimenta é Pedagoga 
com MBA em Gestão (http://www.

thomasinternational.net/pt-br/)).
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estão sob pressão, se adotam uma 
postura mais reservada e focada; se 
estão perdendo a confiança interior 
e a capacidade de persuasão; se 
apresentam dificuldades para se 
auto motivar e se estão necessitan-
do de fatores externos para isso. 

Outro instrumento que pode 
contribuir para o entendimento 
desta equipe é o relatório de in-
teligência emocional (TEIQue), 
que por si só já nos mostra como 

TELEATENDIMENTO 
COMEçA A TER 
SEguRANçA 
DE DADOS EM 
AMBIENTES 
DOMéSTICOS

gESTãO DE PROjETOS E COLABORADORES REMOTAMENTE
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Eliminação do HIV
Pesquisadores da Unifesp apre-

sentaram os resultados de um estudo 
sobre o HIV e anunciaram a cura de 
um homem de 34 anos da doença 
apenas com o uso de medicação. 
O feito foi anunciado durante a 23ª 
Conferência Internacional de Aids, 
o maior evento do tipo do mundo, 
e detalhou a descoberta brasileira. 
Esse é o terceiro caso de cura de 
HIV já registrado no mundo, mas 
o primeiro a ser atingido sem o 
transplante de células-tronco ou de 
medula óssea (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/teleatendimento-comeca-a-ter-seguranca-de-dados-em-ambientes-domesticos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-09-07-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-09-07-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/comparar-se-aos-outros-e-uma-furada/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/bagehot-os-bancos-centrais-e-a-intromissao-estatal-na-distribuicao-de-lucros/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-que-as-empresas-devem-fazer-com-os-funcionarios-apos-a-pandemia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-prevenir-e-detectar-fraudes-na-cadeia-de-suprimentos/

