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Sustentabilidade circular: 
a interdependência de 

lideranças e equipes em 
momentos de incertezas

As relações 
trabalhistas no 
Brasil, em alguma 
medida, foram 
marcadas pela 
luta de classes, 
aprofundando a visão 
de incompatibilidade 
de objetivos

Neste sentido, as che-
fias e a hierarquiza-
ção das estruturas 

organizacionais cumpri-
ram, entre outras funções, 
o papel importante de 
harmonizar os interesses 
dos empregadores e fun-
cionários. Nesses últimos 
tempos, observamos cla-
ramente um movimento 
para privilegiar um modelo 
de gestão que estabelece 
a qualidade de vida e o 
alinhamento de propósi-
tos como pilares centrais 
para a redução dos índi-
ces de turnover, retenção 
de pessoas e melhoria do 
desempenho. 

Parece evidente que o 
futuro das organizações e 
a sua necessária susten-
tabilidade estão cada vez 
mais atrelados à mudança 
dos velhos paradigmas da 
administração.

A questão é que, no início 
de 2020, fomos surpre-
endidos pelas mudanças 
repentinas impostas pelo 
alerta da OMS de pandemia 
mundial, o que, de alguma 
forma, pode apontar para 
uma eventual ruptura no 
processo de construção e 
mudança da cultura orga-
nizacional. 

Existem hoje muitas dú-
vidas sobre a capacidade 
das empresas em manter 
o engajamento e a clareza 
de propósito de seus cola-
boradores, considerando o 
novo modelo de trabalho, 
seja ele híbrido, remoto ou 
presencial. 

A crise sanitária que su-
cedeu o alerta evidenciou 
várias incertezas no que 
diz respeito à manutenção 
da vida, da saúde e do em-
prego, entre outros fatores, 
descortinando uma triste 
realidade já apontada pelo 
mesmo organismo inter-
nacional sobre ansiedade 
– relatório da OMS em 2019 
aponta que o Brasil sofre 
uma epidemia de ansiedade: 
são 18,6 milhões de pessoas 
diagnosticadas, o que coloca 
o país em primeiro lugar no 
mundo.

Esse cenário instável pode 
ampliar a sensação de inse-
gurança nas organizações 
e prejudicar de maneira 
significativa a conduta dos 
times, afetando gravemente 

o resultado global. É eviden-
te que temos um desafio de 
proporções ainda não co-
nhecidas, por isso é essen-
cial que o foco de colabora-
dores e empregadores seja 
direcionado para estreitar 
as relações de confiança e 
respeito mútuos, pensando 
na manutenção de entregas 
e postos de trabalho, tão 
necessários devido à crise 
econômica que veio na es-
teira da Covid-19.

Obviamente, confiança é 
uma palavra singular, está 
carregada de significação 
e certamente é construída 
ao longo do tempo. Além 
disso, requer um alto grau 
de responsabilidade e cons-
ciência do papel de cada um 
dentro do contexto atual. As 
relações saudáveis no am-
biente corporativo depen-
dem necessariamente do 
grau de maturidade desse 
processo de confiança, seja 
em tempos de pandemia ou 
de normalidade.

Dito de outra maneira, 
independentemente do 
modelo de trabalho, será 
necessário compreender a 
interdependência entre as 
lideranças e as equipes, ati-
tudes e posicionamentos, 
bem como o seu impacto 
nos resultados da empresa. 
Eu costumo dizer que a 
sustentabilidade é circular, 
ou seja, temos o compro-
misso de aportar sempre 
para que a estabilidade 
da “nossa empresa” seja 
duradoura.

O meio corporativo e 
empresarial cumpre papel 
extremamente importante 
no enfrentamento dessa 
crise que estamos atraves-
sando. Em meio a esse ce-
nário, observamos algumas 
empresas incríveis que se 
reposicionaram de maneira 
exemplar, somando todos 
os esforços para atuar de 
maneira ética, cuidando dos 
seus colaboradores com res-
ponsabilidade e alinhadas 
ao seu propósito. 

Por outro lado, as em-
presas são movidas por 
pessoas, e, neste aspecto, 
é importante que a recí-
proca seja verdadeira, isto 
é, oferecer segurança não é 
uma prerrogativa exclusiva 
do CNPJ. 

Talvez estejamos naquele 
momento crucial em que 
não há espaço para deci-
sões equivocadas, portanto, 
devido à importância da 
situação, é relevante con-
siderar a constância de um 
diálogo aberto e que priorize 
a serenidade e clareza nos 
objetivos comuns.

(*) - É gerente de Serviços no Instituto 
das Cidades Inteligentes.
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Edital de Intimação Prazo 20 dias-Proc. 0183616-91.2008.8.26.0100 . O Dr. Henrique Dada Paiva, 
Juiz de Direito da 8ªVC do Foro da Capital/SP, Faz Saber a Henri Chofard, CPF Nº 112. 760.858-
42 e terceiros interessados, expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e respectivo 
cartório, processam-se os autos do Cumprimento de Sentença que lhes move Fernando José 
Fernandes Advogados. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi 
determinado sua intimação, por edital, da “penhora que recaiu sobre parte ideal de 25% do imóvel 
de matrícula nº 238.407 do 11º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, pertencente a 
Antônio Carlos Guimarâes, consistente de um terreno situado na Estrada sem denominação, gleba 
43, parte integrante do 6º perímetro da Capital, distrito de Parelheiros, que começa na margem do 
Ribeirão Cipó, ponto da cerca divisa com a gleba 40, desse ponto segue pela divisa com a gleba 
40, até a estrada, deflete á direita e segue pela estrada até a divisa com a gleba 44, atinge o 
Ribeirão Cipó, sobre o Ribeirão Cipó, até o inicio da presente, encerrando a área de 02 hectares, 
aproximadamente, nos termos da decisão como segue nas fls 902/903, do(s) qual(is) foi(ram) 
nomeado(a)(s) depositário(a)(s), Henri Chofard, CPF Nº 112.760.858-42. O(A)(s) depositário(a)(s) 
não pode(m) abrir mão do(s) bem(ns) depositado(s) sem expressa autorização deste Juízo, 
observadas as conseqüências do descumprimento das obrigações inerentes. NADA MAIS. Nada 
Mais. Inicia-se o prazo  de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente nos autos, sua impugnação. Será o edital, afixado e 
publicado na forma da lei. São Paulo, 18 de Setembro de 2020. 

O Sebrae está preocupado com a 
situação dos mais de 5,2 milhões de mi-
croempreendedores individuais (MEI), 
que receberam os recursos do auxílio 
emergencial ao longo dos últimos 
meses, e que deixarão de contar com 
esse apoio a partir de janeiro de 2021. 
A instituição alerta que esse programa 
foi fundamental para assegurar que 
uma parcela significativa da população 
pudesse atravessar a crise provocada 
pela pandemia do Coronavírus. 

Nesse sentido, a instituição defende 
um debate junto ao Congresso Nacio-
nal e ao governo federal para que a 
medida seja estendida, pelo menos até 
que os efeitos da pandemia deixem de 
existir, ou que estejam bastante mini-
mizados. “Estamos trabalhando muito 
para que os microempreendedores 
individuais, as micro e as pequenas 
empresas consigam retomar à norma-
lidade da melhor forma possível, mas 

Presidente do Sebrae, 
Carlos Melles.
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Segundo um estudo do Centro de Integração Empresa
-Escola - CIEE, a iniciativa de transferir provas presen-
ciais para o ambiente online também tem beneficiado 
o meio ambiente. Desde o início de abril, mais de 30 
mil estudantes do estado de São Paulo participaram de 
processos seletivos no espaço virtual, o que significou 
a redução da impressão de 1,2 tonelada de folhas de 
papel e a redução de emissão de 33 toneladas de CO² 
na atmosfera. 

O levantamento ainda apontou que a mudança aumentou 
o número de estudantes presentes. Entre os meses de 
janeiro e março, mais de 43 mil estudantes se inscreveram 
para provas presenciais, entretanto, apenas pouco mais de 
9 mil compareceram - uma taxa de 77,6% de abstenção. Já 
as provas online tiveram 30 mil inscritos, e 23 mil jovens 
e adolescentes concluíram a prova. A instituição ainda 
destacou que são utilizados recursos para evitar fraudes 
e assegurar que a avaliação seja condizente com o grau 
de conhecimento de cada candidato. 

Entre os passos de verificação, estão: leitura de íris, 
permanência em tempo integral na janela da prova, cap-
tura de fotos de maneira aleatória, entre outros. Segun-
do Luiz Gustavo Coppola, superintendente Nacional de 
Atendimento do CIEE, as mudanças já eram estudadas 
pela instituição mesmo antes da pandemia. “Há três anos 
o CIEE tem buscado novas soluções e alternativas para 
os processos seletivos online e a pandemia apenas ace-

Houve a redução da impressão de 1,2 tonelada 
de folhas de papel.
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Muitas pessoas estão 
em busca de reco-
locação profissional 

durante o período de qua-
rentena, e apesar da crise 
econômica gerada pelo novo 
Coronavírus,  existem em-
presas com vagas abertas e 
o domínio do inglês é um dos 
principais diferenciais para 
contratação. 

Quem tem o objetivo de 
conquistar esse tipo de 
oportunidade precisa estar 
sempre atento para não co-
meter gafes na hora de com-
provar que está realmente 
apto para  se comunicar na 
língua inglesa. Cris Vieira, 
especialista em idiomas 
e fundadora da American 
Ways, dá quatro dicas para  
romper as  barreiras  da 
insegurança e promover 
uma conversa casual com 
o entrevistador. 
 1) Small Talk - Esteja 

pronto para uma con-
versa curta e casual 
com seu entrevistador 
antes mesmo da entre-

Em algumas empresas, o domínio do inglês 
é diferencial para contratação.
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Novo Mundo Holding Financeira S.A.
CNPJ/MF nº 08.103.049/0001-81  -  NIRE 35300331681

Ata da Assembléia Geral Extrordinária Realizada em 26/08/2020
Data, Hora e Local: 26/08/2020, às 10:30 horas, por meio de plataforma digital. Presen-
ça: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Roberto Amaral de Almeida; Secretá-
rio: Vinícius Nogueira Carmona. Deliberações: 1. Aprovar um aumento do capital social
no valor de R$ 3.050.000,00. Como resultado, o capital social será aumentado de R$
10.399.867,00, para R$ 13.449.867,00, mediante a emissão de 798.099 ações ordiná-
rias nominativas, sem valor nominal. Assim, o número total de ações de emissão da
Sociedade será aumentado de 2.721.352 para 3.519.451 ações ordinárias nominativas,
sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 3,821581 por ação, totalmente subscrito
e integralizado pela acionista Moneycorp Brasil Participações Ltda. 2. Aprovar a desti-
nação de R$ 3.000.000,00 oriundos dos recursos aportados neste ato na Sociedade
para o aumento de capital de sua subsidiária integral Moneycorp Banco de Câmbio S.A.
Assinaturas: Presidente: Roberto Amaral de Almeida; Secretário: Vinícius Nogueira
Carmona. Acionistas: Roberto Amaral de Almeida e Moneycorp Brasil Participações
Ltda. representada por Roberto Amaral de Almeida. JUCESP nº 403.674/20-7, em 30/09/
2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Dicas para arrasar na entrevista 
de emprego em inglês

Uma comunicação eficaz em inglês tornou-se um fator decisivo para a escolha dos candidatos às 
vagas de emprego

tar deslizes e facilitar 
a comunicação na hora 
da entrevista. Lembre-
se:  O inglês não é uma 
língua fonética, então 
é preciso saber o som 
correto das palavras ao 
se comunicar, já que a 
língua inglesa não é o 
que você vê, mas sim, 
o que você ouve. 

  Para ajudar no estudo, 
aposte em séries que 
exploram a linguagem 
corporativa. The Offi-
ce, por exemplo,  traz 
muitas expressões e 
vocabulário que você 
encontra em qualquer 
ambiente de trabalho. 

 4) Fim da entrevis-
ta - Ao se despedir, 
diga “thank you for 
considering me” e não 
se esqueça de mandar 
um e-mail agradecen-
do a oportunidade de 
entrevista. Fonte e 
mais informações: (ht-
tps://americanwaysny.
com/).

vista começar. O famo-
so “small talk”. Para se 
sentir seguro, pratique 
com um amigo antes da 
entrevista. 

 2) Tenha em mente um 
resumo sobre você 
- Quando escutar “tell 
me about yourself”, 
ou seja, fale um pouco 
sobre você, concentre-
se em falar sobre sua 

formação acadêmica 
e experiência de tra-
balho. Estude sua res-
posta antes do dia da 
entrevista, para estar 
mais confiante ao falar 
sobre você. 

 3) Foque na pronúncia 
- Praticar a conversa-
ção em torno desses 
assuntos também é 
fundamental para evi-

Transferir provas presenciais para o 
online beneficia o meio ambiente

lerou essa transformação. Com certeza este será o novo 
normal”, afirma. 

A digitalização também se estende ao momento da as-
sinatura do contrato do estágio e aprendizagem. Desde o 
início da determinação do distanciamento social, foram 6 
mil contratos assinados de maneira eletrônica e redução 
de 60% do tempo usualmente despendido. Além disso, a 
ferramenta digital permite que a instituição acompanhe 
em tempo real o andamento dos contratos (AI/CIEE).

Extensão do auxílio emergencial até que 
os efeitos da crise sejam minimizados

De acordo com o presidente do Se-
brae, o fim do auxílio emergencial não 
atingirá apenas os 5,2 milhões de MEI 
e suas famílias, mas vai atingir tam-
bém a própria economia. “Os recursos 
injetados pelo governo, por meio do 
auxílio, ajudaram a reduzir os prejuízos 
causados pela crise e a manter a nossa 
economia em movimento. Com certeza, 
os danos seriam ainda maiores se não 
tivéssemos adotado esse programa. 

O auxílio emergencial criou uma 
espécie de colchão de liquidez que 
ajuda as micro e pequenas empresas 
a superarem a crise devido ao dinheiro 
que passa a girar na economia”, analisa 
Melles. O programa prevê a transferên-
cia de R$ 278 bilhões para um universo 
de R$ 66,2 milhões de beneficiários. 
Desse total, cerca de R$ 21,8 bilhões 
estão sendo destinados especifica-
mente para os microempreendedores 
individuais (AI/Sebrae).

sabemos que a economia brasileira 
não vai se recuperar do impacto da 
pandemia em um prazo tão curto”, 
comenta o presidente do Sebrae, 
Carlos Melles.

Tel: 3043-4171
www.netjen.com.br
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