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O fim dos 
governantes venais

Grandes corporações 
mostram sua força 
ao querer boicotar a 
obtenção de lucro por 
meio da disseminação 
de ódio 

Esse é um bom prin-
cípio que deveria ser 
estendido a muitas 

coisas nocivas e degradan-
tes, como uso de cigarro e 
drogas e tantas outras que 
denotam falta de humanis-
mo. Vamos fazer um boicote 
em prol do aprimoramento 
da espécie humana tão 
descuidada, principalmen-
te nos países atrasados da 
África e da América Latina.

São muitos os fatores que 
estão levando ao apagão 
mental. A prioridade deve-
ria ser o fortalecimento da 
percepção intuitiva para 
alcançar clareza no pensar 
e lucidez no raciocinar. 
Enfim, não somos robôs e 
é necessário vigilância para 
não cairmos nessa condição. 
É importante observar a 
vida e a natureza, e como 
funciona o cérebro do ser 
humano. 

O intestino é um fabuloso 
laboratório que extrai a es-
sência necessária à conser-
vação do corpo e descarta 
o inservível. Podemos viver 
100 anos, mas tem de ser 
de forma autônoma, cons-
ciente e criativa. Os tiranos 
sempre são perniciosos 
e eles existem em maior 
quantidade do que podemos 
imaginar, mas terão de co-
lher tudo o que semearem. 

Os seres humanos preci-
sam de liberdade para evo-
luir com o querer próprio, 
mas os tiranos querem o 
oposto para manter o domí-
nio e são capazes de praticar 
as maiores atrocidades para 
satisfazer suas cobiças.

Na política não há ética 
nem lealdade; a traição é 
a norma. O Brasil caiu no 
descalabro, mas a mentira 
permanece como arma feri-
na na boca dos traidores que 
tudo fazem para impedir a 
libertação do país. 

A grande dúvida é como 
gerir um país num mundo 
dominado pela prepotência 
daqueles que têm o dinheiro 
e daqueles que se organiza-
ram, e com mão de ferro, 
avançaram na tecnologia 
e produção para exportar 
com baixo custo. 

Este Brasil velho não con-
segue se renovar porque, de 
longa data, caiu nas mãos de 
grupos que se julgam donos 
do poder, das riquezas e das 
estatais, e tudo fazem para 
que tudo assim permaneça 
mantendo a população 
na ignorância do que se 
passa nos bastidores para 
perpetuar essa situação de 
poder e manter interesses 
particulares. Escondem 
tudo, falta transparência, 
mentem, enganam com o 
circo da vida distribuindo 
migalhas e mantendo o ouro 
e o poder. 

Compram ou derrubam 
quem quiser se interpor, 
impedindo que surja go-
vernança séria e humana 
que impulsione o pro-
gresso geral do país e sua 
população. Os brasileiros, 
sempre conduzidos para a 
dormência, estão tomando 
consciência de que de lon-
ga data o país vem sendo 
conduzido para o abismo 
na educação, nas finanças, 
na desindustrialização e na 
falta de empregos. Apesar 
dos recursos naturais dispo-
níveis, a precarização geral 
avança pelas cidades. 

Há o anseio pela serie-
dade e melhora geral, que 
lamentavelmente sofre a 
pressão devastadora daque-
les que se colocam contra 
o progresso e elevação da 
espécie humana. Países 
como o Brasil, submissos 
como colônia das finanças, 
dificilmente poderão avan-
çar com a liderança política 
que há décadas sabota as 
decisões que pudessem dar 
fortalecimento e indepen-
dência econômica. 

Nunca fizeram nada para 
isso e não querem permitir 
que ninguém o faça, acele-
rando o declínio. As lutas 
pelo poder se acirram. As 
dificuldades aumentam. O 
abismo fica mais próximo. 
Tudo está tão emaranhado 
que não é fácil achar a saída. 
Devemos olhar a questão 
com simplicidade. A nova 
economia tecnológica não 
pode se sobrepor ao hu-
mano, ao trabalho visando 
a melhora da qualidade de 
vida. 

No atual estágio econô-
mico do Brasil, precisamos 
produzir mais, criar em-
pregos, renda, consumo. 
A atuação de governantes 
incompetentes e corruptos 
tem sido nefasta, pois sua 
prioridade tem sido o pró-
prio interesse em prejuízo 
da nação e da população. 
Está acabando o tempo dos 
governantes venais, isto 
é, subornáveis, corruptos, 
corruptíveis, desonestos, 
mercenários. A humanida-
de tem sido enganada por 
séculos para ser mantida 
no cativeiro sem iniciativa 
própria, por aqueles que se 
postaram à frente da mesa 
posta pela natureza.

Foram empregadas teo-
rias religiosas e ideológicas, 
assim como sociedades de 
castas para manter o con-
trole sobre as riquezas e o 
poder. 

Mas com o tempo tudo vai 
desmoronando, aumentan-
do as insatisfações. As pes-
soas querem líderes sérios e 
fiéis que não se contaminem 
com o poder do dinheiro e se 
preocupem com a evolução 
e aprimoramento da espécie 
humana.

(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 
parte do Conselho de Administração 

do Hotel Transamerica Berrini, realiza 
palestras sobre qualidade de vida. 

Coordena os sites 
(www.vidaeaprendizado.com.br) 

e (www.library.com.br). 
E-mail: bicdutra@library.com.br; 

Twitter: @bidutra7.
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Carlos Costa  (*) 

A pandemia da Covid-19 afetou 
o ambiente de negócios de 
grande parte das empresas do 

Brasil e do mundo. Ainda que uma 
pequena parcela tenha incorporado o 
bom e velho ditado popular: “enquanto 
uns choram, outros vendem lenços” e 
tenham se saído bem na crise (princi-
palmente os e-commerces), a grande 
maioria tenta reverter o cenário de 
perdas de clientes e fluxo de caixa. 

Diante de tantos desafios que estão 
longe de terminar e que ainda parecem 
difíceis de lidar, o que nem todos os 
empresários estão se atentando é que 
a largada para construir a longa jorna-
da de recuperação já foi dada desde 
março. Para que as empresas consigam 
chegar ao final da pandemia, alguns 
pontos devem ser levados em consi-
deração e trabalhados com atenção. 

Antes de mais nada, é de extrema 
importância reavaliar o portfólio dos 
produtos e serviços oferecidos, pois 
em muitos casos, o carro-chefe pode 
não fazer sentido neste momento, 
entretanto outras soluções podem 
ser eficazes para o contexto atual. 
Para analisar esse ponto, reflita se os 
produtos/serviços podem ser com-
prados pela internet, se possui fotos 
suficientes para que as pessoas se 
interessem mesmo sem tê-lo em mãos, 
ou se é necessário adaptá-los para que 
fiquem mais interessantes à realidade 

Victor Canô (*)
 

Algumas cidades, in-
clusive, entraram no 
tão temido lockdown, 

medida em que o isolamento 
social fica ainda mais restri-
to, podendo sair apenas com 
uma justificativa em mãos. 

Com isso, empresas de 
diversos segmentos têm 
sentido os impactos da 
forte e rápida mudança de 
consumo que a quarentena 
tem imposto. Diante de um 
cenário tão incerto, é natural 
que surjam dúvidas de como 
se manter atraente para seu 
público-alvo e minimizar o 
máximo possível os impactos 
da maior crise econômica 
desde a Grande Depressão 
em 1929. 

Logo, para reter custos, 
um dos primeiros serviços 
que os empresários decidem 
cortar é o de publicidade e 
do marketing. O que muitos 
não imaginam é que é justa-
mente nesse momento que 
as marcas precisam estar 
evidência, mirando também 
no médio e longo prazo. Isso 
porque a restrição do con-
tato físico e com o mundo 
exterior tem feito com que as 

Usar da publicidade não é sinônimo de oportunismo, 
mas de comunicação. 
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Como manter seu negócio 
relevante em tempos de pandemia?
Logo após o decreto da OMS de pandemia mundial da Covid-19, lideranças e entidades de diversos 
países tiveram que tomar medidas como o fechamento de fronteiras e comércios para contingência da 
curva de infectados

nada adianta apostar em 
modelos “diferentões” se 
sua marca não possui um 
propósito bem definido para 
a sociedade. De acordo com 
um levantamento da Kan-
tar realizado em março, a 
população brasileira espera 
que as marcas sejam mais 
engajadas e úteis no com-
bate ao Coronavírus, sendo 
que 21% dos entrevistados 
deseja praticidade e ajuda no 
dia a dia dos consumidores. 

Além disso, 18% também 
espera as organizações usem 
sua voz para manter a popu-
lação informada. Para isso, 
estar sempre atento ao que 
o seu público-alvo precisa 
vai muito além do produto 
ou serviço em si. Entender 
as recorrentes mudanças de 
comportamento da socieda-
de, adaptar a linguagem ao 
novo momento e propor-
cionar experiências dife-
renciadas são peças-chave 
para manter um modelo de 
negócio atrativo tanto agora 
quanto para o tão aguardado 
pós-pandemia. 

(*) - É CEO da Cazamba, empresa 
de tecnologia em mídia que permite 

marcas engajarem com seus 
consumidores.

pessoas passem mais tempo 
consumindo dentro de suas 
próprias casas. 

E, por estarem constante-
mente conectados, o público 
quer - e precisa - saber as 
opções de produtos e servi-
ços disponíveis no mercado 
nesse momento de isolamen-
to social. Por isso, a grande 
questão aqui não é sobre 
investir em mídia digital ou 
não, mas sim em como fazer 
isso de forma assertiva e não 
sair de cena. Estudos recen-
tes da Opensignal, empresa 
de análises móveis, mostram 
que o tempo de atividades 
online cresceu 8,1% em abril. 

O mesmo levantamento 
também foi capaz de ma-

pear que cerca de 60% do 
público tem passado o tempo 
ouvindo música, 40% em 
busca de jogos mobile e 24% 
procuram por descontos na 
internet. Esses números 
ajudam a levantar reflexões 
interessantes para repensar 
o modelo de negócio. Será 
que este não é o momento 
de adotar uma nova abor-
dagem? Ou ainda, será 
que não seria interessante 
apostar em formatos mais 
interativos e lúdicos para 
prender a atenção de um 
futuro consumidor? 

Vale reforçar que usar da 
publicidade não é sinônimo 
de oportunismo, mas de 
comunicação. Diante disso, 

A recuperação econômica começa agora, 
o que sua marca está fazendo?

tação em públicos que normalmente 
não estariam no radar. Presumo que 
ao longo desta pandemia sua empresa 
já tenha passado por cancelamentos 
de contratos de vendas, reduções de 
valores e de equipe, renegociações 
com fornecedores, etc. 

O ponto central aqui é, se o seu 
negócio não flexibilizou nenhuma 
condição até o momento, ainda não 
entendeu o que está acontecendo 
com a economia do mundo todo. Em 
relação à importância de agregar valor 
ao produto/serviço, existe também um 
ponto muito interessante e realista de 
ser tocado, que pode ser muito bem 
explicado pelo famoso bordão: “quem 
não é visto, não é lembrado”. Definiti-
vamente a crise não é o momento da 
marca ser esquecida - principalmente 
nesta que é diferente de todas as 
outras. 

Em outros tempos, investimentos 
em comunicação seriam um dos 
primeiros itens a serem cortados do 
budget das empresas, mas, para o 
atual momento, não é o mais aconse-
lhável. Agora é hora de plantar novas 
ideias na mente de seus clientes e 
consumidores. A colheita poderá não 
ser tão rápida quanto gostaria, mas 
o segredo da continuidade de seu 
negócio mora aí. 

 
(*) - É publicitário e diretor executivo e especialista 

em planejamento criativo da Agência Ecco 
(https://agenciaecco.com.br/).

A largada para construir a longa 
jornada de recuperação já começou.
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das pessoas que estão em isolamento.
Pensando até mesmo em uma pos-

sível ação de valorização do comércio 
local, unir forças é uma opção super 
interessante e viável para o momento. 
Mapeie possíveis produtos/serviços 
complementares ao seu negócio e que 
poderiam ser uma excelente opção 
de compra conjunta para os consu-
midores. Além de atingir o público do 
seu parceiro, e vice versa, estimula a 
expansão de ambos os negócios.

O segredo ainda é equilibrar a redu-
ção de suas margens com uma oferta 
interessante que, em primeiro lugar, 
mantenha os clientes atuais e, em 
segundo lugar, possa gerar experimen-

Fernando Scanavini (*) 

Aplicativos tiram fotos pela webcam para verificar se o cola-
borador está de fato no computador. 

Com os riscos oriundos da pandemia do Coronavírus e diante 
da imposição de isolamento social para barrar a disseminação 
desenfreada da doença, muitas empresas tiveram de se adaptar 
para dar continuidade aos seus negócios por meio do home office. 
A solução pareceu simples, mas muitos desafios vêm surgindo 
com a implementação dessa modalidade. 

Neste sentido, uma das ações necessárias é a adequação jurídica, 
que envolve a anuência do colaborador por meio de um termo 
aditivo ao contrato de trabalho, constando as regras estabelecidas 
pela empresa de como deverá ocorrer esta atividade remota. 

Já em relação à infraestrutura, para suportar este modelo e 
garantir a segurança das informações trocadas entre empresa e 
colaboradores, fica a cargo da organização fornecer ferramen-
tas adequadas para a comunicação, além de estabelecer regras 
claras sobre prazos, metas, cumprimento de tarefas, reuniões e 
condições de trabalho. 

Com receio dos colaboradores não desempenharem suas funções 
ou que a produtividade seja reduzida no trabalho remoto, algu-
mas empresas têm recorrido a plataformas que visam controlar 
e fiscalizar as atividades realizadas sob o argumento de garantir 
a mesma entrega que ocorria nas dependências da empresa. 

Por meio dessas plataformas é possível coletar capturas de tela 
do computador, acompanhar quais sites foram visitados, quanto 
tempo é gasto em diversos aplicativos e até mesmo os movimentos 

feitos com o mouse. Outros, inclusive, tiram fotos pela webcam 
para verificar se o colaborador está de fato no computador. 

Apesar da promessa, essas plataformas não efetuam a análise 
métrica específica de produtividade, como, por exemplo, quanto 
tempo o colaborador trabalhou e o que fez enquanto estava tra-
balhando. Trata-se de uma falsa sensação de objetividade, pois 
verificam apenas as atividades nas ferramentas de produtividade 
e não as capacidades pessoais de quem está trabalhando. 

A grande problemática neste caso é o limiar do monitoramento 
feito em home office, uma vez que deve ocorrer com base na 
lei e assegurar a privacidade do colaborador, de modo que não 
extrapole, tornando-se abusivo. Além de uma possível conduta 
autoritária por parte da empresa, deve-se observar como e se 
as empresas utilizam essas ferramentas para tomar decisões de 
promoção, demissão ou substituição de trabalhadores. 

Cabe às organizações estabelecerem regras claras e serem 
transparentes comunicando que monitora o colaborador, seja 
por horário de login, fluxo de dados da rede ou sites consulta-
dos. Este é o caminho correto, sabendo que o home office é uma 
modalidade de trabalho que veio para ficar. 

Porém, não devemos esquecer que é preciso adotar estratégias 
para garantir o bem-estar dos colaboradores, a produtividade e a 
segurança da empresa, ressaltando os limites de monitoramento 
para que se coíbam excessos, arbitrariedades e abusos. 

(*) - É diretor de operações da ICTS Protiviti, empresa especializada em soluções 
para gestão de riscos, compliance, auditoria interna, investigação, proteção e 

privacidade de dados.

Os desafios do home office: como monitorar sem invadir a privacidade

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões 
neste jornal, consulte sua agência de confiança, 

ou ligue para


