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A chegada do Coronavírus provocou transformações, fez com que 
diversos setores se reinventassem e alterou os hábitos das pessoas ao 
redor de todo o mundo. Uma das grandes mudanças causadas pela 
pandemia está diretamente relacionada às habilidades e competências 
que serão necessárias para os profissionais no mercado de trabalho no 
pós-pandemia. Mas, o que será exigido no ‘novo normal’ e como será esse 
processo de recomeço? Como o chamado mundo VUCA pode influenciar 
esse cenário?   

Profissionais no ‘novo normal’

Imagine poder baixar arquivos ou reproduzir vídeos das plataformas de 
streaming como uma taxa de download máxima de quase dez gigabits por 
segundo utilizando rede móvel pelo tablet ou celular. Parece filme de ficção, 
mas esta deve ser a realidade pelo menos para milhares de brasileiros até 
o final desta década. A velocidade máxima de quase 2 Gbps já foi atingida 
nos testes de 5G nos EUA, segundo levantamento da empresa de análise 
móvel Opensignal. Essa taxa é quase 80 vezes maior que a máxima oferecida 
atualmente na Europa pela operadora T-Mobile com o 4G: 23,6 Mbps em 
média. A título de comparação, as cidades com o 4G mais rápido no Brasil 
entregam hoje uma velocidade média de 17,6 Mbps.   

A revolução da tecnologia 5G
O e-commerce brasileiro cresceu 75% em maio. É o que indica o Mas-

tercard SpendingPulse, índice que rastreia as vendas gerais de varejo em 
todos os tipos de pagamento, incluindo dinheiro e cheque. Além disso, datas 
importantes para o comércio, como o Dia dos Namorados, parecem não ter 
ficado esquecidas mesmo com a pandemia. Um levantamento feito pelo 
movimento de inteligência de mercado Compre & Confie mostrou que, entre 
28 de maio e 12 de junho, foram realizadas 15,8 milhões de compras pela 
internet, um aumento de 112,8% em comparação ao ano anterior.   

Sete piores erros do e-commerce
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Negócios em Pauta

Energia Eólica
A Casa dos Ventos, uma das pioneiras e maiores inves-

tidoras no desenvolvimento de projetos eólicos no Brasil, 
celebra parceria com o Grupo Moura, maior fabricante de 
baterias da América do Sul. O acordo prevê transformar a 
matriz energética da Moura em 100% renovável, atendendo 
o total de consumo de eletricidade da organização a partir 
de 2022 com energia eólica, através do complexo Rio do 
Vento (504 MW), no Rio Grande do Norte. Com isso, a 
empresa reafirma sua estratégia de ofertar energia direta-
mente para grandes e médias empresas, democratizando o 
acesso à fonte eólica (www.casadosventos.com.br).    
Leia a coluna completa na página 3
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News@TI

Juristas debatem medidas creditícias e 
tributárias para reaquecimento da economia

@O Brasil tem atravessado um momento único em 
sua história e as medidas do governo vêm sendo 

tomadas de acordo com necessidades momentâneas, 
sem que houvesse nenhum acontecimento anterior pa-
recido que pudesse ser utilizado como parâmetro para 
o desenvolvimento de ações governamentais. Pensando 
nisso, o escritório Harada Advogados realiza debate ao 
vivo no próximo dia 23 de julho, às 11 horas, abordando 
medidas do governo e de que forma novas alternativas, 
como uma iminente reforma tributária, poderia ajudar 
nesse momento de retomada da economia (https://www.
youtube.com/watch?v=IyJhhMHkHY0).   Leia a coluna 
 completa na página 2
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Antes de entrarmos em 
um cenário atípico como o 
isolamento e distanciamento 
social, havia quem dizia que a 
tecnologia afastava os ciclos 
sociais e o convívio entre as 
pessoas.

Porém, mediante um cenário totalmente di-
ferente do que todos estavam habituados, 

ela foi a responsável em aproximar e auxiliar 
a população, principalmente às empresas, 
que precisaram se reinventar e se adaptar 
dia após dia. 

Para Mônica Schimenes, CEO da MCM 
Brand Group, a tecnologia mudou a forma 
como as pessoas se relacionam e, consequen-
temente, como pensam a respeito do tema. 
"Para muitas empresas o trabalho remoto era 
algo ainda distante e acabou se transformando 
cotidiano para diversas delas. Mas, para que 
tudo isso fosse possível, todos passaram por 
um turbilhão de emoções, levando em con-
sideração que a realidade dentro da casa de 
cada pessoa é única". 

De acordo com uma pesquisa realizada 
pela consultoria Cushman & Wakefield, 
73,8% das empresas multinacionais que 
atuam no Brasil pretendem adotar o home 
office como prática definitiva no país. Este 
dado afirma o quanto a tecnologia e a nova 
maneira de se relacionar com os colabora-
dores, com um olhar mais humano e aco-
lhedor, pode ser benéfica e positiva para os 
negócios. Essa mesma pesquisa afirma que 
para 25,4% dos executivos, a experiência do 
teletrabalho foi positiva, enquanto outros 
59% perceberam mais pontos positivos do 
que negativos. 

"Todas essas mudanças que vêm ocorrendo 
em 2020 trazem valor tanto para as empresas, 
quanto para a vida das pessoas, impactando 
diretamente no desenvolvimento pessoal 
e profissional de todos. Com isso, vemos - 
inclusive - que nunca foi tão importante se 
atualizar, aprender e ensinar. Esse processo 
todo de transformação tem o seu lado dolo-

Como estreitar as relações com 
seus colaboradores?
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roso e sabemos disso, mas sem esforço não 
há conquistas", destaca Schimenes. 

Entretanto, com tamanha liberdade que 
a tecnologia traz, as companhias precisam 
ser cautelosas e assumir um papel de perso-
na, tanto nas suas interações, como em suas 
linguagens e horários. Essa adequação será 
essencial a todas as marcas que querem 
permanecer no mercado, principalmente 
com a nova proposta de reformulação do 
B2B e B2C para H2H - conhecido como 
humanos para humanos -, onde a tecnolo-
gia entra como uma ferramenta essencial 
aos envolvidos. 

"Todos os projetos possuem um propósito 
e, para que ele se concretize, as expectativas 
sempre são alinhadas com os clientes. Somos, 
inclusive, bastante procurados para realizar 
ações que visem o desenvolvimento de colabo-
radores de grandes marcas. Atualmente temos 
uma solução que atende exatamente este tema 
que se chama ‘Apaixonados pela marca’ e é um 
programa de destaque para colaboradores que 
amam onde trabalham e um reconhecimento 
por parte da empresa", acrescenta a CEO. 

Vivemos, atualmente, na era do antropoce-
no - onde o ser humano é o foco do negócio 
- e a tecnologia vai continuar avançando ao 
passo que as pessoas consigam desenvolver 
seus comportamentos e atitudes. Para isso, 
é importante quantificar e analisar toda a 
efetividade de competências humanas, mais 
conhecidas como soft skills. Desta maneira, 
será possível medir a produtividade de cada 
nova ação implementada e como cada cola-
borador tem se sentido durante o processo, 
fazendo com que as empresas possam esco-
lher os melhores modelos de negócios para 
se adaptar e manter o sucesso. 

Mas como implementar esses novos mo-
delos dentro das empresas? 

Com a grande expertise da empresa em 
desenvolver ações com colaboradores, 
Mônica Schimenes listou algumas dicas de 
como manter essa nova relação dentro das 
empresas. Confira: 

• Mudanças: Esteja sempre aberto para 
elas, pois surgem quando a gente menos 
espera. 

•	Prepare novos líderes: Liderança é 
uma construção baseada em confiança e 
potencial. 

•	H2H (human to human): Teste pensar 
em projetos e processos centrados no ser 
humano. 

•	Empatia: Item essencial no dia a dia. Seja 
empático em todas as relações. 

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

Esse processo todo 
de transformação 
tem o seu lado 
doloroso e sabemos 
disso, mas sem 
esforço não há 
conquistas. 

“NOvO NORMAL”

PANDEMIA CRIOu NOvAS FORMAS DE 
CONSuMO A LONGO PRAzO     Leia na página 6

Pandemia no 'platô'
A OMS afirmou que a pandemia 

no Brasil atingiu o "platô", ou seja, 
quando os novos casos chegam a um 
patamar estável, embora ainda alto. 
"O crescimento no Brasil não é mais 
exponencial, ele atingiu o platô", dis-
se o diretor da OMS, Michael Ryan, 
ao alertar que "não há absolutamente 
nenhuma garantia" de que os novos 
contágios diminuirão "por si só". 
"Existe uma oportunidade agora 
para o Brasil empurrar a doença 
para baixo", declarou (Ansa).
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