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OpiniãO
Os impactos da pandemia 

para uma geração de 
alunos isolados

Vindo do interior da 
Escócia para assumir 
a chefia de uma 
escola britânica em 
São Paulo, não foi 
surpresa para mim 
que as temperaturas 
e o ritmo de vida  
contrastassem 
fortemente.

No entanto, como 
educador, sempre 
fico buscando as se-

melhanças entre as escolas 
em todo o mundo. Por mais 
diferentes que possam pa-
recer à primeira vista, os 
padrões logo emergem. Um 
paralelo que eu não espe-
rava encontrar quando fui 
nomeado para o cargo de 
diretor da St. Paul’s School, 
em outubro de 2019, era que 
as escolas na Grã-Bretanha 
e no Brasil seriam fechadas 
para os alunos por conta 
da pandemia do novo Co-
ronavírus. 

Assim como em meu 
último semestre na Grã-
-Bretanha, meu primeiro 
semestre no Brasil foi uma 
existência solitária em meio 
a salas de aula e corredores, 
campos e refeitório vazios. 
Os professores de ambos 
os países enfrentam o de-
safio do ensino online com 
energia e criatividade, os 
pais adaptaram suas vidas 
à medida que suas casas 
se tornaram espaços de 
ensino e os alunos tiveram 
que ajustar seus hábitos de 
aprendizagem para se ade-
quarem ao mundo virtual. 
No começo, foi tudo um 
tanto irreal. Alguns sauda-
ram o ensino online como o 
novo futuro brilhante para 
a educação. 

Para outros, foi um ex-
pediente do momento e 
as limitações do currículo 
online foram aceitas como 
inevitáveis, mas temporá-
rias, à medida que lutamos 
contra o vírus.

Sete meses depois e nin-
guém mais tem a fantasia 
de que as crianças podem 
aprender mais rápida ou 
eficazmente online, se com-
parado ao ensino na sala de 
aula. Ninguém mais pode 
negar o custo emocional 
e físico que o fechamento 
de escolas tem causado às 
crianças. 

Passar hora após hora 
em uma tela, fazendo uma 
quantidade limitada de 
exercícios físicos, isolando-
-se das realidades de inte-
ração física e social – tudo 
isso deixará cicatrizes em 
uma geração já atingida por 
uma cultura de mídia social 
generalizada.

Por essa razão, enquanto 
o mundo tropeça para sair 
da quarentena e dá alguns 
passos em falso ao longo 
do caminho, a reabertura 
das escolas vem sendo 
priorizada pela maioria dos 
governos.

Em São Paulo, porém, as 
escolas continuam fecha-
das e a data prevista para 
uma reabertura parcial 
foi adiada mais uma vez. 
Como o país enfrenta um 
desafio extremo no enfren-
tamento da pandemia, não 
há dúvida de que as auto-
ridades locais enfrentam 

uma escolha difícil. Como 
um convidado neste país, 
não é minha função dizer 
aos representantes eleitos 
como fazer seu trabalho ou 
julgar aqueles que têm que 
tomar decisões difíceis das 
quais dependem vidas. 

Mas também estou ciente 
de que nenhum plano de 
reabertura de escolas está 
isento de riscos, e de que 
os danos que esta doença 
pode infligir a indivíduos 
e comunidades não devem 
ser subestimados. Ao traçar 
uma saída para essa situa-
ção, é importante conside-
rar também o custo final de 
manter a atual proibição de 
reabertura das escolas. Ao 
manter as crianças longe de 
suas salas de aula, não es-
tamos apenas atrapalhando 
seu progresso acadêmico, 
mas negando-lhes a opor-
tunidade de socializar, de-
senvolver e crescer juntos 
em uma comunidade física 
de aprendizagem. 

As realidades sedentá-
rias da vida online não 
contribuem em nada para 
desenvolver nossos jovens 
a serem saudáveis e ativos. 
O custo para a saúde mental 
de uma geração que não 
teve a oportunidade de se 
reunir e absorver toda a am-
plitude das experiências da 
infância deve ser ponderado 
cuidadosamente contra a 
ameaça representada pela 
pandemia.

A maioria das evidências 
disponíveis sugere que as 
crianças em idade escolar 
correm, no mínimo, o risco 
de contrair ou transmitir a 
Covid-19. Mas, em um mo-
mento em que shopping, ba-
res, restaurantes, salões de 
beleza, academias e praias 
estão reabrindo para todas 
as idades, nossas escolas 
seguem fechadas e vazias.

Mas nossos filhos não 
devem ser educados para 
acreditar que o mundo pode 
se tornar livre de riscos. Eles 
precisam entender que os 
riscos requerem gerencia-
mento e que há uma dife-
rença entre tomar medidas 
cuidadosas para alcançar 
um resultado positivo, por 
um lado, e ser imprudente, 
por outro. Tais medidas 
devem incluir verificações 
regulares de temperatura, 
estações de higienização 
das mãos, sistemas uni-
direcionais, salas de aula 
ventiladas e distanciamento 
social sempre que possível. 

Os que correm maior ris-
co - funcionários e alunos 
- podem precisar continu-
ar online por enquanto, 
mas o custo social de não 
socializar nossos filhos, 
com a segurança e o mais 
rápido possível, não deve 
ser subestimado. Um pro-
grama de reabertura das 
escolas pode ser cauteloso 
e gradual, necessitando de 
ajustes ocasionais ao longo 
do caminho. 

Ao tentar derrotar uma 
emergência de saúde a 
curto prazo, devemos estar 
atentos ao custo disso para o 
desenvolvimento educacio-
nal, físico, social, emocional 
e mental de nossos jovens a 
longo prazo.

(*) - É diretor da St. Paul's School, 
em São Paulo.

Titus Edge (*)
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Comunicação com a equipe no 
home office: desafio e oportunidade

Marcio Tamura (*)

Muitas empresas foram pegas 
de surpresa pela necessidade 
de home office e outras tantas 

não estavam preparadas para utilizar 
essa modalidade 100% do tempo. A 
estrutura necessária em termos de 
equipamentos tornou-se a primeira 
preocupação das organizações, de 
forma compreensível. Mas ao longo do 
tempo, aperfeiçoar a comunicação com 
as equipes e, mais ainda, a comunica-
ção individual com cada colaborador, 
mostrou-se igualmente essencial.

Quando eficiente, a comunicação com 
a equipe melhora o fluxo de trabalho 
e o alinhamento da empresa como um 
todo. A nova realidade nos conduziu à 
utilização em massa de aplicativos de 
mensagens e softwares de conferên-
cias em vídeo para manutenção dos 
relacionamentos profissionais. Estes 
recursos, claro, já vinham sendo utili-
zados anteriormente, porém não com 
tanta relevância, e também não sendo 
a única opção possível, como é o caso 
agora. E eles trazem inúmeras vanta-
gens, indiscutíveis.

Reuniões de sprint e fechamento, 
salas de conversa para integração e 
informação de todos os profissionais 
da empresa têm sido bastante comuns, 
com comunicações essenciais gerais. 
Aos poucos, a rotina levou as empresas 
a buscarem soluções mais específicas, 
com contato individual ou comparti-
lhado apenas para algumas áreas que 
necessitam trocar mais informações.

Também aprendemos a compartilhar 
mais da nossa rotina, como o ambiente 
em que trabalhamos de casa, os ruídos e 
cenários específicos de nossa residência 
e parte de nossa intimidade, tudo isso 

Neste contato mais profundo com 
nossos colaboradores, temos uma nova 
e grande oportunidade: estabelecer 
parcerias mais sólidas e relevantes. 
Com pequenas atitudes que vão além 
do fluxo de trabalho, é possível au-
mentar a sensação de pertencimento, 
fortalecer vínculos e proporcionar 
momentos de descontração e acolhi-
mento.

O aumento da produtividade tem 
sido aclamado como um dos princi-
pais benefícios do home office, mas a 
verdade é que a interação presencial 
é inerente ao ser humano. É possível 
que o cenário pós-pandemia contem-
ple mais períodos de trabalho em casa 
do que anteriormente, com métodos 
híbridos de trabalho. Mas a verdade é 
que os períodos de convivência social 
e de comunicação aberta e presencial 
ganharão cada vez mais sentido.

(*) É diretor do Grupo Atai

A comunicação com os colaboradores nunca foi tão fundamental. Em tempos de isolamento social e 
home office impostos pela quarentena, ela assume um papel ainda mais importante, não apenas no 
sentido de proporcionar planejamento, atualização e troca de ideias, mas também com relação ao estado 
emocional das pessoas que integram as organizações.

contribuindo para maior exposição de 
cada um de nós, ao mesmo tempo em 
que nos tornamos mais isolados. Inter-
rupções causadas por crianças e animais 
tornaram-se comuns e até aceitáveis.

Muitos profissionais, principalmente 
em grandes cidades, moram sozinhos 
e estão isolados de suas famílias. Por-
tanto, temos ainda que olhar com mais 
profundidade para o ser humano por 
trás do computador. A quarentena e o 
afastamento social têm feito disparar 
o número de casos de doenças, como 
depressão e ansiedade. Assim, as comu-
nicações de trabalho por vídeo podem 
também cumprir o papel de verificar 
reações, linguagem corporal e demais 
atitudes que possam demonstrar o 
estado emocional do colaborador. É 
também papel da organização avaliar 
a equipe neste quesito, já que toda a 
transformação trazida pelo home office 
deixou uma linha tênue entre o lado 
pessoal e profissional.

A demanda por seguros para riscos 
cibernéticos cresceu 10% depois que 
a Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD) brasileira entrou em vigor, em 
18 de setembro. A maior procura já 
era uma tendência verificada em 2019, 
quando houve um crescimento de 75% 
no número de cotações do Proteção 
Digital, seguro cibernético da Zurich.

Segundo o Superintendente de Li-
nhas Financeiras e Seguro Garantia 
da Zurich no Brasil, Fernando Saccon, 
como a legislação tem o propósito 
de zelar pela privacidade dos dados 
dos consumidores, preservando-os 
de exposição indevida ou de ataques 
cibernéticos, o que antes era curiosi-

dade por parte das empresas, passou 
a ser uma necessidade. “O seguro 
cibernético é universal, já que compa-
nhias de todos os portes e segmentos 
de atuação hoje estão conectadas, em 
maior ou menor grau, à internet e 
precisam proteger os dados”, afirma.

De acordo com o executivo, nesses 
casos o seguro cibernético oferece 
mais que uma cobertura, pois pro-
porciona assistência – um serviço de 
resposta a incidentes, já que ajuda as 
companhias a entenderem os riscos 
a que estão expostas e aponta gaps.

Os ciberataques, assim como o co-
lapso da infraestrutura da informação, 

já figuravam na lista dos 10 maiores 
temores de riscos na próxima década, 
segundo o Global Risk Report 2020, 
produzido pela Zurich Insurance 
Group em parceria com o WEF e a 
Marsh & MacLennan. O documento, 
lançado em janeiro deste ano, também 
apontou a “fraude ou roubo de dados” 
como riscos de maior probabilidade 
de acontecer.

Já “colapso da infraestrutura da 
informação” e “ataques cibernéticos” 
estavam na 6ª e 8ª posição de risco 
em termos de impacto. O ranking foi 
feito a partir de cinco categorias de 
classificação: tecnológica, ambiental, 
geopolítica, social e econômica.

Aumenta procura por seguro cibernético após LGPD

News@TI 

Tecnologia que monitora distanciamento 
social

@Na volta às operações, empresas multinacionais como Usiminas, 
Gerdau e Termium aderiram a uma solução tecnológica que mo-

nitora a distância segura entre funcionários para garantir os protocolos 
de segurança exigidos durante a pandemia da COVID-19. Em caso de 
aproximação igual ou inferior a dois metros, o colaborador recebe um 
alerta no celular indicando a necessidade de afastar-se. A tecnologia 
“Zapt Contact Tracing” foi desenvolvida em virtude da pandemia pela 
startup brasileira Zapt Tech, sediada em Minas Gerais.

25 vagas de emprego para atuar 
no Brasil e exterior

@A SoftExpert está contratando profissionais para 25 vagas 
de emprego no Brasil e exterior. As principais oportunidades 

são para a área de Tecnologia, entre os cargos estão DevOps, DBA, 
Desenvolvedor PHP e Desenvolvedor JAVA. Há oportunidades para 
outros setores também, como Comercial, Qualidade, RH e Serviços. 
A companhia oferece salário compatível com o mercado, além de 
vantagens como: auxílio-mudança, bônus anual, auxílio-graduação, 
pós-graduação e curso de idiomas. Além disso, a empresa conta 
com programa de indicação de funcionários; cursos online 100% 
gratuitos e produzidos pela SoftExpert, plano de saúde, plano 
odontológico, seguro de vida e convênio com farmácias e livrarias. 

Os interessados podem conferir mais detalhes sobre as vagas em 
https://softexpert.recruiterbox.com/.

Programa de Estágios DMCard 2021

@Até o dia 30 de outubro estarão abertas as inscrições para o Pro-
grama de Estágios DMCard 2021. São dez vagas para estudantes 

do ensino superior em Engenharia, Matemática, Estatística, Ciência 
da Computação ou Física que vão atuar em diversas áreas da empresa, 
todas em sua sede, na cidade de São José dos Campos (SP). O principal 
objetivo do Programa é preparar jovens talentos para posições na área 
de Risco (Data Science) da DMCard, formando profissionais estratégi-
cos para a liderança do negócio (https://alliancarh.com.br/dmcard/.).

Easy Live e Tinder fecham parceria

@A Easy Live e o Tinder fecharam parceria e passam a oferecer para 
aos usuários do Banrisul, Livelo, Esfera e Viva! Experiências planos 

de assinatura com até um ano de acesso. São duas opções: Plano Gold, o 
mais caro do Tinder que permite ao usuário visualizar quem curtiu o seu 
perfil, dá acesso ao Passaporte, serviço do app onde é possível acessar o 
aplicativo de outras cidades, oferece cinco super likes por dia, um Boost 
por mês, que mostra o perfil em destaque por região, curtidas ilimitadas e 
restrição de visualização do perfil. De trinta dias até um ano de acesso. Outro 
plano é o Tinder Plus que tem todos os recursos do Tinder Gold, menos 
a habilidade de ver quem curtiu o perfil do usuário. Esse vale de sete dias 
até um ano de acesso (https://catalogo.easylive.com.br/produtos/tinder).
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