
Novos tempos das 
relações de trabalho

Estamos vivendo, 
literalmente, um tempo 
de transformação

Assim tem sido os dias 
diante da pandemia 
da Covid-19 que já in-

fectou milhares de pessoas 
no mundo e obrigou a países 
a fecharem suas fronteiras, 
e a colocar seus cidadãos de 
quarentena. Tal isolamento 
está não só afetando o nos-
so comportamento social 
como também antecipando 
mudanças nos processos de 
trabalho. 

Uma vez que estamos 
vivendo uma grande disrup-
ção na qual muitas empresas 
estão se vendo forçadas a 
se transformar e a mudar 
rapidamente suas formas 
de atuação. O momento é 
de assimilação dessa nova 
realidade, o que demandará 
esforço emocional e de in-
fraestrutura. É indiscutível 
que o evento da Covid-19 
colocou todos na mesma 
página em apenas uma 
semana. 

Vários paradigmas já fo-
ram quebrados e o êxito do 
trabalho remoto será vital 
para garantir a sobrevivên-
cia dos negócios e, conse-
quentemente,  para manter 
o trabalho das pessoas. Há 
uma pressão nesse novo 
contexto pela reinvenção 
dos negócios, em meio ao 
caos,  através do mundo 
virtual. Sem dúvida, nasce 
uma nova era cujo marco 
jamais iremos esquecer. 

Sobretudo, porque es-
tamos vivendo um dos 
momentos mais vulnerá-
veis da nossa existência,  
quando temos uma grande 
oportunidade de humanizar 
as relações e, ao mesmo 
tempo, rediscutir novas 
estruturas, hierarquias e 
relações de poder mais ade-
quadas ao novo contexto e 
que já estavam na agenda de 
muitas organizações. Sem 
falar que a flexibilização 
das leis trabalhistas em 
curso também impactarão 
as relações de trabalho e 
certamente remodelarão 
as futuras parcerias entre 
empregado e empregador.

Para navegar nessa nova 
onda que vem surgindo 
da relação entre chefes e 
colaboradores, primeiro é 
preciso que os líderes en-
tendam rapidamente qual 
é o seu papel e adotem a 
mentalidade que melhor 
se adapta a esse contexto. 
Afinal, o método comando 
e controle não sobreviverá 
a essa nova realidade.  

A inspiração dos times, o 
entendimento das necessi-
dades individuais e o foco 
na produtividade será muito 

mais importante para os 
resultados do negócio.  Sem 
dúvida, haverá uma revisão 
e um desafio sobre como 
algumas atividades podem 
ser realizadas de forma di-
ferente. Somos, ou éramos,  
ainda muito dependentes do 
presencial e alimentamos al-
gumas fantasias a respeito. 

Contudo, o momento 
nos pressiona a buscar por 
novas competências de 
liderança e o estabeleci-
mento de acordos claros de 
resultados, bem como novas 
formas de acompanhar o 
trabalho.

Claro que algumas em-
presas já estavam adotando 
a prática de home office 
como estratégia de reten-
ção e engajamento. Mas, 
nesse momento, os desafios 
para liderar profissionais e 
equipes apresentam novas 
exigências. 

As pessoas não estão so-
mente em home office. Estão 
trabalhando preocupados 
com a família, sobrecarre-
gados com as tarefas domés-
ticas e, muitos, estão com 
filhos dentro de casa para 
dar atenção e atender às di-
versas necessidades. Saber 
que o isolamento em algum 
momento vai impactar o 
emocional  e que as pessoas 
estão dominadas pelo medo 
por mais esperançosas que 
possam estar, exigirá alta 
sensibilidade do líder para 
lidar com essa jornada que 
está apenas começando.

Para isso é preciso não só 
ter abertura, escuta indivi-
dual para entender como 
cada um está lidando com 
os desafios dos seus papéis, 
mas também é uma ótima 
oportunidade de despertar 
o protagonismo dos colabo-
radores, estabelecer rela-
ções de confiança, estimular 
o trabalho em colaboração 
e expressar a empatia que 
normalmente surge  nesses 
cenários mais críticos. 

Percebe como o líder terá 
um papel central nessa fase? 
E ele será avaliado pela sua 
capacidade de adaptação, 
tendo assim que abrir mão 
de antigos hábitos para a 
construção de novos mo-
delos que vão permitir que 
o trabalho aconteça em um 
contexto saudável e leve,  
mas sendo também capaz de 
obter  o comprometimento e 
responsabilização dos seus 
colaboradores. 

São justamente essas 
competências que serão 
desenvolvidas nesse perí-
odo que farão a diferença 
para as pessoas e será um 
diferencial competitivo para 
os novos tempos.
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No contexto da pandemia, a 
necessidade de olhar para dentro 
de si, para as relações de trabalho 
e para o bem-estar daqueles com 
quem convivemos adquiriu urgên-
cia inédita. Como muitas empre-
sas no Brasil e no mundo, com o 
confinamento a TI Comunicações, 
Holding de Marketing especiali-
zada no universo de viagens, se 
viu navegando em águas até aqui 
desconhecidas. Foi preciso olhar 
com mais atenção para uma ferra-
menta que já existia no dia-a-dia 
da empresa e dar a ela ainda mais 
relevância: a meditação. 

Tati Isler, CEO da TI Comunica-
ções que é também monja e profes-
sora de Meditação, percebeu que, 
nesse momento de tanta angustia 
e desamparo, o recurso utilizado 
cotidianamente em sua empresa 
a fim de fornecer bem-estar ao 
time poderia interessar a muitas 
outras empresas. Nasceu assim a 

Daniel Bucioli (*)

Cartórios lotados, filas gigantes, 
aglomerações, e longo tempo de es-
pera para um serviço que poderia ser 
feito em poucos minutos. Quantos 
de nós já não passamos por situa-
ções semelhantes, e por vezes, até 
desagradáveis? A partir de agora, a 
ida ao cartório para a maior parte 
dos atos notariais tornou-se uma 
faculdade do cidadão, e não mais 
uma obrigação.

O Provimento nº 100 do CNJ 
(Conselho Nacional de Justiça) 
veio regular a realização da escri-
tura digital, que pode ser feita por 
videoconferência de qualquer lugar 
do mundo, bastando um certificado 
digital e conexão à rede mundial de 
computadores. A troca do papel pela 
tela do computador é algo cada vez 
mais frequente no mundo jurídico, e 
o profissional do direito que quiser 
sobreviver neste mundo cada vez 
mais dinâmico, deve estar sempre 
atento às novas tecnologias.

Não basta somente a formação em 
Direito, é preciso conhecer e estudar 
cada vez mais o mundo tecnológico, 
que está em constante evolução nas 
últimas décadas. Grandes mudanças 
sempre trouxeram certa desconfiança 
aos operadores do direito, que de uma 
hora para a outra, tornam-se reféns 
da tecnologia, e são obrigados a su-
perar todos os desafios para exercer 
a profissão. Assim foi com o processo 
eletrônico, a assinatura digital, as cer-

Percebendo as van-
tagens do trabalho 
remoto e da jornada 

flexível, que podem resultar 
em mais produtividade e 
menos custos como aluguel, 
energia e limpeza, compa-
nhias brasileiras têm aposta-
do na reformulação de seus 
escritórios, desenvolvendo 
ambientes mais enxutos 
e funcionais, que utilizam 
salas de funções múltiplas e 
atendem melhor às deman-
das do trabalho colaborativo. 

Essa é a tendência que Ian 
Biella, arquiteto da Archa-
demy, maior aceleradora de 
escritórios de arquitetura e 
design de interiores do país, 
tem observado dos novos 
projetos que chegam até ele, 
neste cenário de quarente-
na. “As empresas começam 
a ter um feedback positivo 
do home office e a perceber 
que uma mudança estrutural 
pode ser positiva daqui para 
frente. Algumas companhias 
estão nos procurando para 

As empresas começam a perceber que uma mudança estrutural 
pode ser positiva daqui para frente. 
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As empresas começam a perceber que 
uma mudança estrutural pode ser 

positiva daqui para frente.
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Tati Isler em Workshop de Meditação.
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Escritórios flexíveis 
e áreas de trabalho colaborativo, 

tendência do pós-Covid
O isolamento social forçado, devido à pandemia que assolou os mercados, tem levado as empresas 
a repensar as relações de trabalho e o formato dos escritórios para atender ao novo cenário que será 
instaurado pós-Covid-19

ceito do compartilhamento. 
Muitas empresas hoje traba-
lham com “squads”, ou seja, 
times que têm diferentes 
experiências e formações, 
enriquecendo os projetos 
com mais diversidade na 
ideação”, explica. “Os es-
paços comuns deixam de 
ser apenas interativos, e 
passam a ser colaborativos”, 
destaca. 

Segundo o especialista, as 
empresas têm desenhado 
escritórios para se tornarem 
um ponto de encontro, de 
reunião e discussão de proje-
to, e não somente um espaço 
físico mandatário, que serve 
de controle para a produti-
vidade do trabalho. As esta-
ções de trabalho também se 
tornam mais flexíveis. Sem 
“dono”, qualquer profissio-
nal pode utilizar aquela mesa 
quando estiver no escritório, 
o que reduz a necessidade de 
manter várias baias para dar 
suporte ao time inteiro (AI/
Compliance Comunicação).

tornar o escritório mais di-
nâmico, pronto para atender 
a uma equipe mais enxuta, 
que tem parte dos funcio-
nários em regime remoto, 
pelo menos em alguns dias 
da semana”, explica Biella. 

Entre as novidades estão a 
redução no número de esta-
ções de trabalho e a criação 
de um espaço compartilhado 
multifuncional. Diferente-
mente das salas de descom-
pressão, tendência importa-

da das startups do Vale do 
Silício, este novo ambiente 
tem como objetivo garantir 
reuniões presenciais entre 
as equipes, que deixaram 
de trabalhar fisicamente 
em um mesmo espaço, e a 
troca de ideias para projetos 
multidisciplinares. 

“Sofás grandes com mesas 
de café ajudam a manter 
grupos maiores reunidos. 
Sem divisórias, o espaço 
transmite também o con-

Escritura digital: assine escrituras no 
conforto de sua casa

recursos naturais, redução do trânsito 
nas grandes metrópoles, comodidade, 
segurança jurídica, possibilidade de 
transferência do traslado original por 
via eletrônica, enfim, toda a sociedade 
será beneficiada.

Espera-se também que a escritura 
digital ajude no reaquecimento do 
mercado imobiliário, com operações 
imobiliárias mais rápidas e dinâmicas, 
gerando assim, um grande benefício 
para a economia do país. Mais que 
uma medida que visa contribuir para 
o enfrentamento da pandemia do Co-
ronavírus, é uma revolução na prática 
notarial do país, pois além de permitir 
a concretização de negócios sem o 
contato físico de pessoas, elimina o 
óbice da distância entre as partes, que 
até então, teriam que se encontrar 
em um local físico comum a todos os 
participantes do ato.

Agora é possível assinar escritura 
de dentro da sua casa, como compra 
e venda, doação, inventário e par-
tilha, declaração de união estável, 
divórcio, procuração, entre outras. 
Obviamente, há alguns requisitos 
jurídicos e tecnológicos que precisam 
ser observados para a concretização 
do ato notarial. Economize tempo e 
tenha mais comodidade! Consulte o 
advogado de sua confiança e “vá ao 
cartório” sem sair de casa.

(*) - Formado em Direito pela Faculdade 
Drummond; pós em Direito Processual Civil pela 

Escola Superior de Advocacia de São Paulo, é 
responsável pela área de Direito Imobiliário 

e membro da equipe de Direito Contratual 
(https://ragazzi.adv.br/).

tidões digitais, e agora, as escrituras 
digitais.

Mas no final das contas, a conclu-
são a que sempre se chega é uma 
só: O custo x benefício do mundo 
digital é muito vantajoso, e vale a 
pena empreender todos os esforços 
para se familiarizar com as novas 
tecnologias, e usufruir tudo que ela 
traz de bom. A propósito, já dizia 
Charles Franklin Kettering, criador 
da Delco Eletronics e de mais de 140 
invenções patenteadas nos Estados 
Unidos: “O mundo odeia mudanças, 
mas, no entanto, é a única coisa que 
traz progresso”.

Assim, é certo que a escritura di-
gital veio facilitar a vida do cidadão, 
trazendo diversos benefícios, como 
economia financeira, de tempo, de 

Meditação é recurso para empresas que buscam bem-estar
Ti Transforma, braço da holding 
que foca nas “viagens para dentro”, 
como ela define, e que tem como 
missão levar consciência para o 
universo corporativo, através da 
meditação.

“Há seis anos levei a meditação 
para a empresa e a partir daí tudo se 
transformou. O que não sabíamos 
era que uma nova empresa nasceria 
da quarentena. As empresas não 
são apenas máquinas de fazer di-
nheiro a qualquer custo. Deveriam 
ser ambientes de acolhimento, 
transformação, descobertas e rela-
cionamentos humanos, já que para 
muitos é o lugar onde se passa a 
maior parte do tempo”. 

Enquanto desenvolvia a Ti 
Transforma, Tati Isler já realizou 
algumas ações para levar a medita-
ção àqueles que tiveram interesse. 
Publicou uma série de vídeos em 
seu instagram (@tatiisler) e passou 
a fazer lives semanais para meditar 

com seus seguidores. Também 
ofereceu a palestra gratuita “Me-
ditação como ferramenta de lide-
rança” através da plataforma do 
Inovabra Habitat, ainda disponível 
neste link.

A pesquisa “Tendências Globais 
de Capital Humano”, realizada 

anualmente pela Deloitte, contou 
em 2020 com o depoimento de 
9.000 líderes de negócios e RH 
em 119 países, dos quais 80% 
apontaram o “bem-estar” como 
uma tendência importante ou 
muito importante para o ano. 
Além disso, são diversos os estu-
dos que comprovam os benefícios 
da meditação. 

Exemplo disso é a pesquisa 
realizada por Sara Lazar na Uni-
versidade Cambridge, que atestou 
as seguintes mudanças na massa 
cerebral de pessoas que meditaram 
por oito semanas: aumento do 
córtex frontal, responsável pelas 
tomadas de decisão, e redução 
da amigdala, área que se ativa em 
situações de estresse. 

Para além da ciência e das pesqui-
sas de tendência – que são grandes 
aliadas na difusão da meditação 
como prática – o que mais pesou 
para Tati Isler na decisão de criar 

a nova empresa foi a possibilidade 
de compartilhar a própria expe-
riência: “Através da meditação, 
eu vi profissionais alcançarem o 
potencial máximo de sua vocação, 
com qualidade de vida, proposito 
e humanidade nas relações. E é 
isso que quero levar para mais 
pessoas físicas e jurídicas através 
da Ti Transforma”.

Para o lançamento da Ti Trans-
forma, a empresa começa a publi-
car mensalmente sua Carta para o 
Novo Mundo, que nesta edição de 
estreia traz uma entrevista com o 
líder espiritual Maharishi Krish-
nanada Ishaya. Ele aborda temas 
profundos da nossa existência, 
como vida e morte, e a necessidade 
de elevar a Consciência humana 
para superar os problemas globais. 
A Carta pode ser lida em: (https://
bit.ly/2O6WVxF).

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


