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Comparar-se aos outros 
é uma furada!!

Octávio Alves Jr. (*)

Comparar-se aos outros é um hábito extremamente 
tóxico, serve apenas para detonar a sua autoes-

tima e te deixar infeliz, frustrado(a) e ansioso(a). 
Como disse certa vez Ernest Hemingway: “Não há 
nada nobre em ser superior ao seu semelhante. A 
verdadeira nobreza é ser superior ao seu antigo eu”, 
que tremendo golaço deste escritor e jornalista norte 
americano que nasceu em 1899.

Comparar-se com qualquer outra pessoa é como 
comparar uma banana com um abacate. Embora fisio-
logicamente sejamos todos iguais, precisamos comer, 
dormir e tomar água, embora tenhamos sido concebi-
dos da mesma maneira (espermatozoide + óvulo) e, 
embora todos experienciemos os sentimentos como 
o medo, a alegria, e a tristeza da mesma forma.

Cada um de nós tem uma mistura de crenças, va-
lores, experiências, sonhos, vitórias, derrotas, erros, 
acertos, personalidades, competências e objetivos 
que é somente nossa, isto faz com que nossas ideias, 
pensamentos, conhecimentos e nossa abordagem 
para a solução de problemas sejam únicos. Neste 
sentido, nunca existiu, não existe e jamais existirá 
uma outra pessoa igual a você. Reconheça e valorize 
a sua singularidade!!

É verdade que outras pessoas são melhores do 

que nós em certas competências e habilidades e está 
tudo bem! Os méritos delas não diminuem os nossos. 

A minha crença é que somos seres espirituais tendo 
uma experiência terrena e neste sentido, cada um 
de nós tem uma jornada diferente para percorrer, 
a duração dessas jornadas é diferente, o destino 
dessas jornadas pode ser completamente diferente. 
Cada um de nós tem determinados pontos específi-
cos para desenvolver, carmas diferentes para lidar e 
emaranhamentos diferentes para equacionar. Neste 
sentido, a comparação da Juliana com a Renata é 
completamente descabida.

As pessoas omitem fracassos, mascaram dores e 
disfarçam frustrações ao mesmo tempo que ressaltam 
vitórias, valorizam-se com “mentirinhas” e tratam a 
própria imagem em aplicativos embelezadores, pin-
tando com tintas coloridas e vívidas uma realidade 
que muitas vezes é bastante áspera e sem graça.

Além disto, sempre que você se compara com 
alguém, você sairá perdendo. Pois neste jogo, você 
compara o seu bastidor com o palco do outro. Qualquer 
palco “meia boca” parece melhor do que o mais orga-
nizado, limpo e iluminado bastidor. Você já invejou os 
outros por suas casas lindas e confortáveis e por seus 
carrões estilosos e potentes? E depois ficou sabendo 
que eles estavam falidos ou tão endividados que não 
podiam pagar suas contas.

Esta vida que escolhemos viver (eu acredito que nós 
escolhemos viver a vida que vivemos), é uma corrida 
da gente com a gente mesmo. Nosso objetivo deve ser 

hoje estar melhor do que estávamos ontem e amanhã 
estarmos melhores do que estamos hoje. Quando 
caminhamos a cada dia para mais perto dos nossos 
sonhos, nos sentimos plenos e realizados, não havendo 
espaço para comparações fúteis e infrutíferas.

Nós temos a tendência de comparar as nossas 
fraquezas com as fortalezas dos outros, o que temos 
de pior com o que o outro tem de melhor. Sendo que 
este “o que outro tem de melhor” é algo percebido 
sob o nosso ponto de vista, logo não é a verdade 
verdadeira. Em qualquer comparação você ficará 
sempre para trás, pois você buscará naquele alguém, 
algo que ele(a) é melhor do que você.

Você pode estar no começo da sua jornada e a outra 
pessoa pode já estar no final da dela. A jornada dela 
pode ser de 2 anos, enquanto a sua pode ser de 2 
décadas, isto vai depender do ponto onde cada um 
está naquele instante e qual é o sonho que cada um 
persegue. Mas você não tem todas estas informações 
e fará uma análise absoluta de uma situação que é 
relativa e sempre te colocará em desvantagem.

Por tudo isto, as comparações apenas drenam a sua 
energia, te desmotivam, te deixam para baixo, sem 
contribuir em nada para que você se aproxime do 
lugar que o seu coração quer que você esteja. Muito 
cuidado com os jantares, festas e viagens que você vê 
nas redes sociais, a verdade virá à tona depois de tirada 
aquela foto, mas você não estará para conhecê-la. 

Comparações sociais constroem ressentimentos 
e lamentações. Em vez de torcer pelo sucesso dos 

outros, de repente você pode ver-se competindo com 
eles e talvez desejando que eles não se saiam bem. 
Coloque o seu foco em se divertir e aproveitar a vida. 
Teremos entendido as coisas quando nos enchermos 
genuinamente de alegria vendo o sucesso alheio.

Boa reflexão para todos!!
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Tel&Com, Sanofi, são exemplos de empresas que estão usando 
softwares que permitem a gestão tanto de projetos, quanto de ope-
radores remotamente. Há cerca de dois meses, elas estão usando 

uma solução que oferece a segurança da informação do consumidor que 
é atendido por operadores de call center trabalhando de suas casas, seja 
em contatos para vendas, que envolvem meios de pagamento com cartão 
de crédito e débito, ou outros tipos de serviços de SAC. Outros setores 
também já aderiram: saúde, serviços financeiros, óleo e gás, aplicativos 
de entregas, farmacêutico, telefonia, banda larga, entre outros. 

"Os resultados tem sido mais do que satisfatórios. A Sanofi está 
atendendo os seus diferentes públicos, pelos canais de voz e e-mail, 
sustentando um alto índice de satisfação, e NPS com resultados acima 
da meta de 75 (Net Promoter Score), afirma Ana Luiza Negrini, gerente 
de Relacionamento com o Consumidor da Sanofi Brasil. 

Thalia Mendes, que trabalha na operação de atendimento da farma-
cêutica - maior multinacional do setor no Brasil - vê com bons olhos a 
tendência. "Antes a correria do dia a dia impactava na minha produti-
vidade. Hoje trabalho com mais disposição, continuo interagindo com 
a equipe e gestores, me adaptei ao home office, tendo encontrado um 
ambiente confortável e silencioso em casa para trabalhar. E o que é 
melhor: não perdi meu emprego", diz. 

A justificativa mais comum para que esse trabalho continue sendo 
presencial é que um ambiente doméstico pode ser muito mais vulnerável 
que o corporativo, onde o software dos servidores oferece mais garantias 
de segurança de dados. Mas bastou um momento de necessidade para 
que as empresas percebessem que há soluções para isso. 

"Quando a gente coloca o operador em casa, é necessário mudar as 
garantias de segurança atuais para se chegar o mais próximo possível 
das exigências das certificações PCI (Payment Card Industry), cada 
vez mais requeridas, especialmente para ecossistemas de empresas que 
gravam ou processam dados de cartões de crédito e débito", afirma Elda 
Donato, diretora de Transformação Digital da Sercom, responsável pelo 
desenvolvimento de um novo software de home office. 

"A tokenização em segurança está permitindo que o cliente acesse 
um ambiente seguro, criptografado, e digite ali os seus dados para 
serem validados, sem que o operador tenha acesso às informações. 
Ou seja, os dados não passam mais na mão de pessoas, e sim de um 
agente virtual. Esse modelo de contratação está sendo muito bem 

Quando medidas de distanciamento social são impostas para conter o avanço do Coronavírus, o home office se apresenta como alternativa 
para proteger pessoas e empresas, fisica e financeiramente. E o atendimento ao consumidor, que mais do que nunca está precisando acontecer 
por telefone e canais digitais, começa a ganhar protocolos de segurança de dados em ambientes domésticos, fazendo com que os call centers 

comecem a ter sistemas home office no Brasil. 

aceito, pelo pioneirismo e pelo aumento da segurança dos consumi-
dores", detalha. 

No mundo, a criptografia de dados está sendo adotada gradativamente. 
No Reino Unido, pesquisa da Apricorn (2018) aponta que apenas cerca 
de metade das organizações impõe criptografia de dados em disposi-
tivos de trabalhadores remotos. Mas a boa notícia é que as empresas 
brasileiras estão se esforçando para se adaptar à relação segurança x 
trabalho remoto. 

Na realidade brasileira, em menos de 15 dias é possível migrar uma 
operação de atendimento inteira para home office ou implementar 
uma nova, em empresas que realizam SAC e não precisam lidar com 
dados sensíveis. Já para outras, que processam ou armazenam dados 
de cartões, especialmente de setores como varejo, serviços financeiros 
e provedores de tecnologia, leva-se um tempo maior. 

"Oferecemos uma consultoria de jornada para analisar os processos 
da operação e mostrar para as empresas quais medidas de segurança 
são mais adequadas, como a tokenização no celular, ou a URA PCI, que 
é uma URA que funciona em ambiente 100% seguro, entre outras", 
explica Elda. 

Em casa, segundo ela, os operadores são treinados para a nova rotina, 
bem como as áreas de apoio que avaliam a produtividade, os supervisores 
- pois a gestão precisa estar muito bem preparada para monitorar tudo 
isso - e vão se construindo processos totalmente novos para escalar e 
redimensionar as operações de telemarketing. "Até a contratação de 
operadores está sendo feita 100% online, com a ajuda da inteligência 
artificial para que o perfil do candidato seja compatível com os atuais 
requisitos para o trabalho home office". 

A longo prazo, esse modelo de trabalho pode ajudar a desenvolver 
novas habilidades nas pessoas, nos líderes, a descentralizar a renda no 
país, além de evitar perdas de horas significativas de deslocamento e 
aumentar a qualidade de vida dos trabalhadores. "Isso vai acontecer 
com a atividade de contact center. É claro que o desejo de todos é que 
a pandemia seja controlada o mais rápido possível, porém, à medida em 
que as empresas forem investindo no teletrabalho, elas descobrirão que 
essa mudança é benéfica para as cidades, para o planeta". 

Estudos já comprovam que a grande maioria das empresas que adotam 
home office tem redução de absenteísmo (colaboradores ausentes do 
trabalho) e de turnover (rotatividade de pessoal). Uma pesquisa feita 
pela Telework Research Network, que faz parte do Global Workplace 
Analytics, empresa norte-americana especializada em consultoria sobre 
trabalho remoto, revela que aqueles que trabalham em casa produzem 
até 20% a mais, já que o tempo focado, sem interrupções várias vezes 
ao dia, seja por colegas, chefias, telefonemas ou reuniões desnecessá-
rias, aumenta. 

"Os impactos que essa mudança de mentalidade trará para diversos 
setores serão muito sentidos na possibilidade de expansão das operações, 
que não precisarão mais ser somente em sites físicos, gerando empregos 
home office, que propiciam ao trabalhador bater ponto eletronicamente, 
gravar tela e voz, interagir com seus supervisores, tudo com segurança 
de dados e de forma remota", conclui. 

Fonte e mais informações: (www.sercom.com.br).
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