
Darwin acertou 
mais uma vez, no 

mundo de negócios

Muitos dizem que “é 
nos períodos de crise 
que nos superamos”. 
Outros falam que 
“enquanto alguns 
choram, outros 
vendem lenços”

Tais colocações são 
corriqueiras e, para 
alguns, até mesmo 

inspiradoras, em momentos 
como o que estamos pas-
sando atualmente. O fato 
é que as situações sociais 
e econômicas impostas 
pelas consequências da CO-
VID-19 impactam, sim, o dia 
a dia e o desenvolvimento de 
diversos profissionais. 

Quem trabalha no mer-
cado financeiro começou 
a sentir ainda as conse-
quências de maneira ante-
cipada nos seus negócios, 
assistindo à bolsa de valores 
cair mais de 30% em pouco 
tempo, e com seis “circuit 
breakers” em um único mês. 
Falando com conhecidos 
que já trabalham no merca-
do há 40 anos, todos foram 
unânimes em dizer que 
jamais viram algo parecido. 

A gravidade da situação 
(potencializada pela globali-
zação, que proporciona mais 
agilidade na disseminação 
das informações) fez com 
que o mercado financeiro, 
principalmente, tenha so-
frido o impacto de maneira 
abrupta e antecipada. Mas, 
claro, o mundo das finanças 
não é o único impactado. 

Com a redução natural da 
circulação de pessoas nas 
ruas, ou com as restrições 
em alguns estados para 
a abertura do comércio e 
outros negócios, os empre-
sários e trabalhadores de 
outros setores estão sen-
tindo (e ainda sentirão) os 
sintomas econômicos desta 
crise. 

E como os profissionais 
de sucesso no mercado fi-
nanceiro têm reagido neste 
momento? Como se desta-
car e continuar melhorando 
sua performance em meio a 
um ambiente que sequer os 
mais experientes da área já 
vivenciaram? A resposta é 
adaptação. 

O ser humano sobrevive 
há tanto tempo no planeta 
Terra devido à sua capaci-
dade de adaptação. 

Acredito que esta adap-

tação esteja em identificar 
as peças-chave do nosso 
trabalho e buscar alternati-
vas de o executarmos - seja 
em um ambiente de home 
office, quarentena ou seja 
qual for a diversidade na 
qual se está exposto - sem 
esquecer, é claro, da inten-
sidade! Aqui as leis da evo-
lução das espécies citadas 
por Darwin vão valer como 
nunca - pois estamos tendo 
de reinventar a nós mesmos. 
Teremos de evoluir. 

Muitas companhias estão 
vendo a sua produtividade 
aumentar com o trabalho 
em home office, alguns 
investidores aprenderam 
a entender como as suas 
aplicações reagem em mo-
mentos delicados e, por 
isso, passaram a ser mais 
adeptos a investimentos 
com mais risco e, por fim, 
muitos paradigmas estão 
sendo superados. Quem 
ainda relutava em utilizar 
recursos tecnológicos para 
potencializar os seus ne-
gócios está começando a 
implementá-los. 

Darwin estava certo: os 
mais bem-adaptados sobre-
viverão! Reuniões por vídeo, 
palestras e shows por “lives” 
e até mesmo show-room 
online de móveis e imóveis 
estão acontecendo. É o 
ser humano colocando seu 
instinto natural em prática. 
O erro é cair no velho pen-
samento: “Vou esperar as 
coisas normalizarem para 
me mexer”. 

Sabe aquelas frases ditas 
antes de um grande aciden-
te, do tipo: “Eu não preciso 
de capacete” ou “pode ir 
tranquilo, aqui nunca passa 
ninguém”? Esta é mais uma 
delas! Muito provavelmente 
as coisas terão um “novo 
normal”, de hoje em diante. 
E quem espera que a situ-
ação volte a ser como era 
pode ter de esperar para 
sempre. 

A história nos mostra 
inúmeros casos de sucesso 
que tiveram de atravessar 
momentos complicados e 
que, nas crises, tiveram seu 
ponto de virada, que os le-
vou a ter grandes sucessos. 
Pois bem, aqui está a sua 
oportunidade. 

São em momentos difíceis 
que escrevemos histórias! 

(*) - É sócio-diretor da Messem 
Investimentos, a maior empresa de 

assessoria financeira do Brasil.

Willian Kahler (*)
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O Índice de Preços ao 
Consumidor - Classe 1 
(IPC-C1) de junho subiu 
0,33%, ficando 0,63 ponto 
percentual (p.p.) acima de 
maio quando o índice regis-
trou taxa de -0,30%. Com 
este resultado, o indicador 
acumula alta de 1,15% no 
ano e 2,66% nos últimos 12 
meses. Em junho o IPC-BR 
variou 0,36%. A taxa do 
indicador nos últimos 12 
meses ficou em 2,22%, nível 
abaixo do registrado pelo 
IPC-C1. 

Nesta apuração, cinco 
das oito classes de despesa 
componentes do índice, 
registraram acréscimo em 
suas taxas de variação: 
Transportes (-1,97% para 
1,03%), Educação, Leitu-
ra e Recreação (-1,97% 
para -0,37%), Habitação 
(-0,25% para 0,07%), Co-
municação (0,03% para 
0,72%) e Vestuário (-0,17% 

para -0,10%). Nestas clas-
ses de despesa, vale desta-
car o comportamento dos 
itens: gasolina (-7,38% para 
3,77%), passagem aérea 
(-15,03% para 2,26%), 
gás de bujão (-1,10% para 
0,14%), combo de telefo-
nia, internet e tv por assi-
natura (0,00% para 2,12%) 
e calçados (-0,82% para 
-0,24%). 

Em contrapartida, os gru-
pos Alimentação (0,67% 
para 0,53%), Saúde e 
Cuidados Pessoais (0,19% 
para 0,11%) e Despesas Di-
versas (0,14% para 0,10%) 
apresentaram recuo em 
suas taxas de variação. 
Nestas classes de despesa, 
vale citar os itens: hortali-
ças e legumes (7,25% para 
-3,07%), artigos de higiene 
e cuidado pessoal (0,23% 
para -0,64%) e cigarros 
(0,00% para -0,48%) -  (AI/
FGV). 

Um dos maiores empre-
gadores do país, o setor 
de contact center teve 
de agir de forma rápida e 
organizada para manter 
suas operações, garantir a 
segurança de colaborado-
res e continuar prestando 
o serviço essencial durante 
a pandemia da Covid-19. 
Entre as empresas da Asso-
ciação Brasileira de Teles-
serviços (ABT) - que reúne 
387 mil colaboradores dos 
1,5 milhão de funcionários 
diretos e indiretos do setor 
- cerca de 60% (230 mil) 
passaram a trabalhar em 
home office. Em apenas 10 
dias as empresas consegui-
ram realocar para o aten-
dimento não presencial 20 
mil trabalhadores. 

As empresas tiveram 
que enfrentar o desafio da 
falta de estrutura tecno-
lógica na residência dos 
colaboradores e de ga-
rantir a confidencialidade 
de dados dos clientes no 
atendimento home office. 
Muitos trabalhadores do 
setor vivem na periferia das 
cidades, em locais onde, 
muitas vezes, não existe 
internet. São operações em 
todas as regiões e estados 
do Brasil, não só nas capi-
tais como em cidades do 

O setor atende 14 bilhões de chamadas por ano, com uma 
condição de prestação de serviços que não pode parar.
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LogMeIn, Inc. divulga os 
resultados de sua pes-
quisa anual encomen-

dada pelo GoTo by LogMeIn 
e conduzida pela OnePoll. 
O levantamento mapeia os 
hábitos dos trabalhadores 
de escritório em todo o 
mundo, incluindo o Brasil 
e foi realizado nas últimas 
três semanas de março. Em 
destaque estão quais são os 
principais benefícios e desa-
fios do trabalho remoto, em 
alta há alguns anos e, agora, 
potencializado globalmente 
pela pandemia do novo Co-
ronavírus.

Entre os mais de 2250 
respondentes em todo o 
mundo, os brasileiros ficam 
atrás apenas dos Estados 
Unidos e da Índia quando 
o assunto é estarem aptos 
a trabalhar de casa. 77,2% 
dos brasileiros estão acostu-
mados a trabalhar de casa, 
pelo menos algumas vezes 
por ano – 40,8% dizem que 
já trabalhavam remotamente 
algumas vezes por semana 
e 10% em tempo integral. 

A economia de tempo (84%) e dinheiro (70%) foram destacados 
como  principais benefícios do home office.
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A Colliers International 
Brasil está com um novo 
produto ideal para o retorno 
de colaboradores e visitan-
tes aos escritórios. Trata-se 
do Back-to-Work-Navigator, 
relatório de recomendações 
personalizadas e adaptadas 
à operação do cliente para 
o retorno eficiente, seguro 
e responsável para o local 
de trabalho. 

Baseado no uso de vídeos 
para o passeio pelos espa-
ços e na análise em tempo 
real dos especialistas da 
Colliers, Back-to-Work-
Navigator é aplicável para todos 
os tipos de escritórios. As reco-
mendações são focadas em cinco 
aspectos: 1) projeto, 2) tecnologia, 
3) circulação e comunicação, 4) 
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As principais motivações para ir aos escritórios no pós-Covid 19.

Comércio cresce 5% 
em maio e registra a 
primeira alta do ano

De acordo com o Indicador 
da Serasa Experian, a ativi-
dade do comércio em maio 
trouxe números positivos, 
registrando um aumento de 
5,0%, na comparação com abril 
deste ano, feito os devidos 
ajustes sazonais. Segundo o 
economista da Serasa Expe-
rian, Luiz Rabi, a perspectiva 
a partir de maio é de uma 
melhora gradual. “Mesmo que 
pequena, a movimentação da 
variação mensal tende a con-
tinuar positiva nos próximos 
meses, já que várias regiões 
brasileiras estão retomando 
o funcionamento dos comér-
cios”, diz.

A alta mensal foi puxada 
pelo segmento de Material de 
Construção, que apresentou 
crescimento de 9,7% na mesma 
comparação. “Parte da popula-
ção que está mais em casa pode 
ter encontrado tempo e neces-
sidade de executar pequenas 
obras, reparos e manutenções, 
por isso, o movimento positivo 
nesse setor”, ressalta Rabi. Ali-
mentos e Bebidas aparecem em 
segundo lugar, com alta de 6,7% 
e Móveis, Eletrodomésticos, 
Eletroeletrônicos e Informática 
em terceiro (6,1%). O restante 
dos segmentos continua acu-
mulando quedas: Combustíveis 
e Lubrificantes (-1,8%); Veícu-
los, Motos e Peças (-0,4%) e 
Tecidos, Vestuário, Calçados 
e Assessórios (-0,5%) - (AI/
Serasa Experian).

Brasileiros listam as maiores 
vantagens do Home Office

Principais benefícios e desafios do trabalho remoto, em alta há alguns anos e, agora, potencializado 
globalmente pela pandemia do novo Coronavírus.

trabalho remoto em tempo 
integral nos escritórios no 
Brasil, cada funcionário 
poderia economizar, em 
média, 50,32 minutos por 
dia no trânsito, que é um dos 
principais responsáveis pelo 
aumento do estresse em re-
lação ao trabalho para 73,2% 
dos brasileiros. “O trabalho 
remoto traz benefícios reais 
à qualidade de vida dos fun-
cionários em todo o mundo 
e esta pesquisa atesta, mais 
uma vez, que é um desejo da 
maioria dos trabalhadores, 
incluindo os brasileiros”, 
pontua Vanessa D’Angelo, 
Head de Marketing para a 
LogMeIn na América Latina. 

“A LogMeIn, desde sua 
chegada ao mercado, traba-
lha para tornar esse desejo 
possível, criando ferramen-
tas que permitem que as 
pessoas trabalhem de qual-
quer lugar”. Para mais infor-
mações sobre a família de 
soluções para comunicação 
unificada e colaboração do 
GoTo By LogMeIn, acesse: 
(https://www.goto.com/pt).

Ainda, 83,5% disseram que 
adorariam adotar o home 
office de forma permanente, 
e 50% deles até topariam um 
corte salarial caso pudessem 
trabalhar de casa por tempo 
integral.

Quando indagados sobre 
as vantagens e desvantagens 
do trabalho remoto, o lado 
positivo teve maior desta-
que. A economia de tempo 
(84%) e dinheiro (70%) 
foram destacadas como os 

principais benefícios desta 
forma de trabalhar, seguidos 
da possibilidade de passar 
mais tempo com a família e 
amigos (68,8%), ganhos re-
ais na produtividade (58%) e 
maior felicidade (54%). Para 
os brasileiros, o principal 
desafio são as distrações com 
tarefas da casa, que podem 
atrapalhar o trabalho para 
54,8% dos respondentes.

A pesquisa também desta-
ca que, se implementado o 

Contact center se reinventa na crise: 
atendimento já é 60% remoto

interior. Em muitos casos, 
as empresas levaram a banda 
larga às residências de seus 
funcionários para viabilizar 
o atendimento e preservar 
vidas e empregos. 

John Anthony von Chris-
tian, presidente da ABT, ex-
plica que a mudança agradou 
funcionários e contratantes 
e veio para ficar. “Tivemos 
que nos adaptar rapidamen-
te ao home office e concluí-
mos essa missão com êxito. 
É positivo para as empresas, 
que diminuem custos de 
estrutura e transportes, 
por exemplo, e para os co-
laboradores que ganham em 
tempo, antes utilizado para 
deslocamentos, e qualidade 
de vida. Apostamos que veio 

para ficar no setor, mesmo 
com o fim da pandemia.” 

Quando a Covid-19 che-
gou ao país, as empresas 
aumentaram o distancia-
mento social como forma 
de garantir a saúde dos 
seus funcionários, respei-
tando os limites de uma 
posição de atendimento 
(PA) ocupada, para outra 
desocupada. O setor atende 
14 bilhões de chamadas por 
ano, com uma condição 
de prestação de serviços 
que não pode parar, prin-
cipalmente em meio às 
recomendações de saúde 
para que as pessoas não 
saiam de casa e resolvam 
o que for possível de forma 
remota (Fonte: AI/ABT).

Avança a inflação 
para famílias 

de baixa rendaPrograma para retorno seguro aos escritórios
de vídeo móvel, que terá 
duração entre 30 e 60 mi-
nutos. A seguir, com base 
neste material, as equipes 
de Gestão Imobiliária e 
de Projetos da Colliers 
International Brasil ava-
liam a situação. O tour e 
análise dos especialistas 
formam as recomendações 
do relatório, que é gerado 
em até 72 horas após o 
recebimento das imagens.

Esta iniciativa da Colliers 
está calcada em pesquisa 
realizada em 65 países que 
aponta como será a relação 

dos trabalhadores com o home offi-
ce e quais as principais motivações 
para ir aos escritórios no pós-Covid 
19. Mais informações: (https://www.
colliers.com/pt-br/).

comportamento e distância física e 
5) higiene e limpeza. 

O processo para elaboração co-
meça com um tour virtual feito por 
profissional com um dispositivo 


