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OpiniãO
Pandemia: da adaptação 
aos impactos culturais e 

transformação digital

Entre tantas 
mudanças e desafios 
do atual cenário, 
não há dúvida que a 
pandemia da Covid-19 
elevou o mundo 
VUCA para um novo e 
inesperado patamar. 

O momento traz exa-
tamente isso: vola-
tilidade, incerteza, 

complexidade e ambigui-
dade. E como se adaptar 
a tantas transformações? 
O que todos chamam de 
“novo normal”, expressão 
já repetitiva, também co-
meça a perder o sentido. 
Realmente estamos em um 
mundo totalmente novo, 
mas que não tem nada de 
normal. A pandemia alterou 
a vida de todos, inclusive das 
organizações. Tudo virou de 
cabeça para baixo e nada 
será o mesmo quando tudo 
passar.

Por natureza, o ser hu-
mano é um ser social, mas 
como viver em um mundo 
que não permite encontros 
de pessoas, aglomerações, 
apresentações, entre outras 
coisas que faziam parte do 
cotidiano? É um sentimento 
de medo por um inimigo 
microscópico e invisível. 

Ao ver uma crise como 
essa, cabe citar uma frase 
que foi atribuída a Charles 
Darwin, talvez não de for-
ma correta, pois pode ser 
de outra autoria: “Não é o 
mais forte que sobrevive, 
nem o mais inteligente, mas 
o que melhor se adapta às 
mudanças”.

E ao falar nessas mudan-
ças, vemos que o Brasil e 
muitas organizações cami-
nhavam a passos lentos na 
transformação digital e no 
uso de ferramentas digitais 
tão importantes. O curioso 
é que a pandemia serviu de 
mentora ou guru, de forma 
a impulsionar a transfor-
mação digital, pelo menos 
na parte da comunicação. 
Já foram incorporadas em 
nosso vocabulário frases 
do tipo: “vamos fazer um 
Zoom”, sem esquecer de 
outras plataformas de reu-
niões e encontros online. 

Isso é um exemplo de 
adaptação para a própria 
sobrevivência, assim como 
outras práticas digitais que 
o mundo adotou ou inten-
sificou rapidamente, como 
compras de produtos e 
serviços online, Educação 
a Distância (EAD), entre 
outros.

Então quer dizer que já 
atingimos a maturidade 
para a transformação digi-
tal? Infelizmente, não. 

Apenas recebemos um 
impulso extra, um alerta, 
uma motivação.

E, hoje, obrigados pela 
necessidade, muitos per-
deram a resistência inicial 
aos recursos digitais e ao 
uso corporativo das redes 
sociais. 

Mas, ainda falta muito 
senso de urgência e não é 
só no Brasil. Uma análise 
recente do Instituto Tec-
nológico de Massachusetts 
(MIT) mostra que somente 
1/3 das organizações con-
seguiram se adaptar a uma 
cultura digital. Não é por 
falta de instrumentos, pois 
hoje é possível comprar 
ou contratar a maioria das 
ferramentas digitais dispo-
níveis.

O gargalo maior está na 
cultura, na tão conhecida e 
pouco entendida mudança 
cultural, que é o ambiente 
que precisa ser criado nas 
organizações para que todos 
queiram a transformação, 
ao ver um benefício na 
mesma e não um risco, 
e que apoiem com entu-
siasmo tal mudança. Mas 
como saber em que grau 
de transformação digital a 
nossa organização está? E 
nós, em que nível estamos? 

Existem várias ferramen-
tas sofisticadas de diagnós-
tico, mas há também um 
jeito simples e intuitivo. 
Verifique se à sua volta ainda 
há muito papel, processos 
manuais, dificuldades em 
coletar e analisar dados, se 
as decisões não têm sido 
tomadas automaticamente, 
se há necessidade de muitos 
telefonemas e conversas 
para resolver algo ou, então, 
quando há um desvio ou 
algo inesperado no processo 
todos saem correndo e não 
sabem bem o que fazer? 

Se você respondeu sim a 
algumas dessas perguntas, 
certamente você ou a sua 
organização tem um gran-
de potencial de melhoria. 
Mas é uma boa notícia, isso 
porque a transformação 
digital pode alavancar os 
seus resultados, serviços 
e a satisfação dos clientes.

Muitos questionam a ve-
locidade ideal de avançar 
na transformação digital e 
na Indústria 4.0. A resposta 
é: muito rápido e de prefe-
rência tenha mais agilidade 
do que o seu concorrente, 
caso contrário você e a sua 
organização correrão um sé-
rio risco de ficar obsoletos. 

Esse é o momento de se 
adaptar ao novo mundo.

 
(*) - Conselheiro da Câmara de 

Comércio e Indústria Brasil-Alemanha 
(AHK Paraná), é diretor regional do 

Sindicato da Indústria de Autopeças 
(Sindipeças).

Daniel da Rosa (*)

São Paulo, sábado a segunda-feira, 03 a 05 de outubro de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 
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A vantagem dos dados transformados 
em valor para conquistar o equilíbrio

César Garcia (*)

As facilidades da tecnologia in-
fluenciaram tanto positiva, como 
negativamente. Em tempos de 

home office veio mais à tona ainda a 
necessidade do controle de produti-
vidade de funcionários e também dos 
gestores. Além do volume do trabalho, é 
preciso conciliar as tarefas domésticas, 
o tempo dedicado aos filhos e ainda 
lidar com as distrações externas, que 
nos tiram foco. 

Não só pela crise atual, mas no geral, 
nos últimos anos as empresas estão 
sendo demandadas a fazer cada vez 
mais com menos. Tempo tornou-se um 
ativo valioso, que quando perdido não 
pode ser recuperado. Mas, a verdade é 
que, hoje, mais do que nunca, exige-se 
um alto nível de produtividade de todos 
nós, inclusive com consequências eco-
nômicas. Um estudo da FGV, divulgado 
há alguns meses, aponta que a baixa 
produtividade do brasileiro é um grande 
entrave para o crescimento sustentável 
do Brasil. Ela é a mesma há 30 anos e 
está bem abaixo dos demais países. Ou 
seja, o que um norte-americano faz em 
15 minutos e um alemão ou coreano, em 
20 minutos, o brasileiro normalmente 
leva uma hora para fazer. Dados que 
mostram a necessidade de aprimora-
mento desse controle da produtividade 
no trabalho.

Além disso, segundo o Relatório de 
Trabalho Empresarial dos EUA, Work-
front, a quantidade de tempo que os 
colaboradores gastam trabalhando é 
inferior à metade do expediente diário 
(a jornada é, geralmente, oito horas). 
Estima-se que apenas 39% de um dia 
de trabalho seja produtivo.

E é errado dizer que existem cul-
pados. Os motivos que levam à im-
produtividade são inúmeros e podem 
estar relacionados não só às distrações 
pessoais, como também à má gestão e 
falta de direcionamento do time. Seja 
em casa ou no escritório. Poderíamos 
fazer uma lista de interferências e suas 
origens que têm como resultado final 
a queda da produtividade no trabalho, 
no dia a dia.

Porém, mais do que saber se nosso 
time e até nós mesmos estamos usando 
bem o tempo, a questão é como saber se 
estamos conseguindo equilibrar todas 
essas tarefas. Onde conseguir essa in-
formação de forma precisa e concreta?

Isso porque, normalmente, o concei-
to de produtividade e os parâmetros 
de avaliação variam de pessoa para 

claro e embasado em fatos concretos, 
de como o seu tempo está sendo usa-
do. Estamos falando de otimização do 
tempo, de evitar levar trabalho para a 
casa e, ao final, sentir-se muito mais 
satisfeito com relação ao seu papel 
na organização. Estamos falando de 
equilíbrio e não de controle.

E isso nem sou eu quem está dizendo. 
Um recente estudo feito por pesqui-
sadores da Universidade de Illinois 
incentiva as pessoas a definirem limites 
em suas vidas profissionais. A pesquisa 
afirma que, se os funcionários tiverem 
um senso de controle sobre as interfe-
rências do trabalho na vida pessoal, eles 
poderão lidar melhor com o estresse. 
E isso compensa em produtividade 
quando eles se envolvem novamente 
com o trabalho. Mesmo porque, apesar 
de todos os sentimentos positivos que 
têm pairado sobre o homeoffice, 52% 
dos entrevistados em uma pesquisa 
pela  Robert Half acredita que estão 
trabalhando mais horas em casa do 
que antes. O que faz com que gerir o 
tempo melhor, seja crucial.

Ou seja, se eu como gestor ou al-
guém do meu time tiver claro, com 
transparência e imparcialidade, 
quanto dedica do seu tempo à tarefa 
e, principalmente, às atividades que 
possam estar tirando o seu foco do 
trabalho, existirão ganhos substanciais 
de produtividade no trabalho. Tem um 
reflexo sim nos negócios e na compe-
titividade. Por corroborar uma visão 
ampla, 360º. Mas, principalmente, tem 
um grande ganho no lado pessoal. E 
esse talvez seja até maior. 

(*) É Diretor de projetos e desenvolvimento da Meeta 
Solutions, empresa especializada em transformar 

dados em informação de valor.

Não é de hoje se que se discute produtividade no ambiente de trabalho. Claro que os parâmetros 
foram mudando ao longo dos anos

pessoa. Muitas vezes, quem é impro-
dutivo, considera-se extremamente 
produtivo e quem é produtivo se acha 
extremamente improdutivo. Por isso, 
confiar apenas no feeling pessoal, de 
quem avalia e de quem é avaliado, não 
costuma ser totalmente efetivo e não 
traz uma visão realista do cenário. Pelo 
contrário, pode ser parcial demais. 

É preciso ir além da visão empírica. 
Basear-se em dados, informações de 
valor, que não sejam administradas ou 
inseridas por alguém manualmente. E 
é aí que entram as ferramentas para 
medir produtividade, que embora já 
existam há algum tempo, ainda têm 
seu potencial subaproveitado.

Especialmente porque, em um pri-
meiro momento, quando falamos sobre 
implementar uma solução de controle 
de produtividade de funcionários den-
tro da empresa, muitos ficam reticen-
tes. Na linguagem popular podemos 
até dizer de “cabelo em pé”. Existe o 
receio de invadir e também de ter sua 
privacidade invadida. Mas, o que nem 
sempre é olhado como prioridade é 
o equilíbrio que isso traz. É preciso 
realmente desmistificar a ideia de que 
a tecnologia é boa só para um lado, 
quando na verdade ela é capaz de be-
neficiar as duas partes no que tange 
à mensuração da produtividade no 
trabalho e na vida pessoal.

De um lado, a vantagem de se ter um 
olhar justo, que permita direcionar me-
lhor as tarefas, enxergar necessidades 
de melhorias, identificar lacunas de 
treinamentos no time de colaboradores, 
déficits e até procrastinações, se elas 
existirem. Do outro, é uma chance de 
auto avaliação, de um direcionamento 

News@TI 

Semana digital sobre tecnologia e inovação

@De 26 a 30 de outubro, a Coopercitrus realiza a Semana Digital 
de Tecnologia e Inovação, reunindo dois importantes eventos 

do calendário anual da cooperativa: o Simpósio de Alta Tecnologia 
e o Fórum de Tecnologia e Inovação Coopercitrus Credicitrus. Em 
novo formato, totalmente digital, e em ambiente 3D de 360 graus, o 
evento tem como objetivo levar informações atualizadas ao produtor 
rural, apresentar novas tecnologias que contribuam com a atividade 
agropecuária e promover debates entre especialistas e produtores, 
reafirmando o propósito do agronegócio para a sociedade.Os visitan-
tes poderão acessar a Semana Digital de Tecnologia e Inovação pelo 
computador, celular ou tablet, através do endereço eletrônico www.
coopercitrusexpo.com.br.

Solução para laboratórios cumprirem portaria 
do Ministério da Saúde

@A Shift, empresa brasileira de tecnologia da informação especia-
lizada em soluções para medicina diagnóstica, desenvolveu uma 

forma ágil de integração e comunicação de dados para que os laborató-
rios do país cumpram a Portaria nº 1.792, publicada pelo Ministério da 
Saúde. A partir da plataforma de dados InterSystems IRIS for Health, 
a Shift desenvolveu a integração do Shift LIS (Laboratory Information 
System) com a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) por meio 
de um serviço em nuvem que permite a atualização automática de 
todos os dados dos laboratórios de análises clínicas, além de permitir 

a centralização do serviço de comunicação dos resultados desses 
laboratórios com o Ministério da Saúde. 

Processo de conformidade com a LGPD em 
24 horas 

@Com a reviravolta surpreendente da data da vigência da LGPD 
nas últimas semanas no Brasil, a OneTrust, principal plataforma 

de gestão de privacidade do mundo, lançou o programa LGPD Fast 
Track que ajudará as organizações na implementação inicial da Lei no 
prazo de 24 horas úteis. Enquanto as empresas levavam meses para 
implementar a solução e ficar em conformidade com a LGPD (Lei Geral 
de Privacidade de Dados), a partir de agora, com o programa LGPD 
Fast Track, as que já tiverem seus processos mapeados, poderão dar 
início aos primeiros passos da implementação em apenas 24 horas úteis, 
ficando precavidas de qualquer nova mudança na data de vigência da 
Lei. O escopo de adequação das conformidades da Lei permite que 
as empresas tenham a pré-configuração de templates específicos de 
LGPD, banner de alerta aos visitantes do site sobre seu uso e política 
de cookies, além de acesso no mesmo dia ao seu ambiente protegido 
da nuvem no local de hospedagem de escolha: Brasil, EUA, Reino 
Unido, Alemanha, entre outros. Com o programa  LGPD Fast Track, as 
empresas também terão acesso a webinar exclusivo com especialistas 
da OneTrust, com informações sobre as etapas de implementação da 
LGPD. Certificação online de direitos do titular dos dados, treinamentos 
e consultorias personalizadas também fazem parte do escopo, além de 
outras funcionalidades específicas para cada segmento.

ricardosouza@netjen.com.br

César Garcia

AI/Meeta Solutions

Produtividade no trabalho

Jogos de tabuleiro para ensinar matemática
Jogar dominó para aprender 

frações ou brincar de jogo da 
memória para treinar  multi-
plicação, é assim que os alunos 
do 3º, 4º e 5º do Marista Escola 
Social Irmão Rui, que atende 
gratuitamente crianças e ado-
lescentes, no Bairro Jardim 
Maria das Graças, em Ribeirão 
Preto (SP) estão aprendendo 
matemática. A iniciativa faz 
parte do projeto Redescoberta, 
que tem como missão descobrir 
novas formas de olhar para a 
disciplina tão usada no cotidia-
no. Durante o período das aulas 

remotas, os alunos receberam 
nas suas casas um kit com jogos 
prontos para fazer as atividades 
em família.

Dentro da sala de aula, o projeto 
serve como um reforço para a 
disciplina , que seguiu com aulas 
online neste período de pandemia. 
“Sentíamos que os alunos preci-
savam lembrar como era dentro 
da sala, por isso enviamos os kits 
para que possam jogar e também 
criar outros jogos com os materiais 
enviados”, conta a professora 
Adriana Ezequiel (https://maris-
taescolassociais.org.br/).


