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Em todo lugar, empresas podem entrar em dificuldades em decor-
rência de incapacidade financeira. Nos países desenvolvidos, mais 
de 80% têm sucesso na recuperação, enquanto no Brasil ocorre 
justamente o contrário: mais de 80% acabam em falência e encer-
ramento de atividades. Como na vida não tem prêmio nem castigo, 
mas apenas consequência, é preciso entender as razões dessa trágica 
realidade local.   

Recuperação empresarial: reflexões e correções

O que vale mais: ter o conteúdo da sua empresa publicado em 
mais lugares ou publicado em veículos que estejam alinhados com 
a sua proposta de negócio? Há quem acredite que a primeira opção 
gera mais sucesso, mesmo que as publicações sejam feitas em sites 
ou jornais de menor relevância para a empresa, o que, nem sempre, 
é verdade. A aboutCOM, agência de comunicação especializada em 
atendimento a empresas de tecnologia, traz considerações sobre 
esses dois conceitos e explica por que o foco em veículos especia-
lizados pode trazer resultados mais qualificados e eficientes para a 
sua empresa.   

Resultados quantitativos X qualitativos

Algo bem curioso que podemos notar em meio às inúmeras mudanças 
para adaptação ao novo normal devido à pandemia do Coronavírus é 
que hoje todo mundo tem algo a dizer sobre home office, colaboração 
on screen com equipes de trabalho e como conciliar o próprio equilíbrio 
entre vida pessoal e profissional. Muitos compartilham suas histórias 
longamente. E com bastante assertividade. Já os departamentos de TI 
das organizações afetadas pela Covid-19 têm uma visão bastante única 
e nada sentimental sobre as tecnologias que viabilizam aos funcionários 
trabalhar de casa e sobre a prontidão de suas próprias empresas.   

Como os líderes de TI têm se adaptado

Freepik

Negócios em Pauta

Consórcio para Embarcações
Andar de barco ou de lancha é o hobby de uma parcela 

da população do Brasil, que conta com praias, rios e lagos 
incríveis. Porém a diversão tem um custo alto e uma forma 
de realizar o sonho é por meio de um consórcio para em-
barcações. Os interessados em embarcações de pequeno, 
médio e grande porte podem escolher uma carta de crédito 
de acordo com o seu poder de compra, permitindo adqui-
rir o bem de forma organizada. Também podem oferecer 
lances livres e fixos, podendo embutir parte do valor do 
lance utilizando a carta de crédito. Para mais informações,  
acesse (www.bancorbras.com.br/consorcios).    Leia a 
coluna completa na página 3
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News@TI

Evento debate o futuro do COMEX no Brasil 
e apresenta inovações para a área

@Nos dias 19 e 20 deste mês, acontecerá o Mainô Business 
Conference (MBC), um dos maiores eventos de inovação 

para comércio exterior do Brasil, criado pela Mainô - startup 
que oferece um software de gestão para empresas que atu-
am no COMEX. O comércio exterior, é um dos setores mais 
importantes do cenário econômico do país. Pensando nisso, 
muitas empresas estão com ações voltadas para o segmento. 
Resultado disso, segundo dados da Secex, é o crescimento 
de 10% das empresas exportadoras em 2019. É com objetivo 
de desmistificar e democratizar conhecimentos, que o MBC 
chega em sua 5ª edição, promovendo um encontro entre em-
presários e profissionais do setor para discutir temas sobre 
comércio exterior, inovação, gestão empresarial, marketing, 
vendas e liderança (https://mainobc.com.br/).   Leia a 
coluna  completa na página 2
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Acredito que a forma de trabalhar 
mudou de forma definitiva.

Mas uma demanda permanece a mesma: 
a necessidade de fornecer uma expe-

riência de trabalho consistente e superior 
aos colaboradores. Isso para que todos 
tenham um bom desempenho a partir de 
qualquer local, rede ou dispositivo.

Vejo que, mesmo antes da pandemia, o 
trabalho já não estava mais vinculado a um 
lugar físico. Depois dessa crise de saúde 
global, esse movimento ficou totalmente evi-
dente. Agora, tornou-se comum o trabalho 
na cozinha ou na sala, em parques, em cafés 
ou em escritórios com capacidade reduzida. 

No início, muitas empresas viram o traba-
lho remoto como uma solução temporária 
para o problema do COVID-19, mas agora 
incluem a flexibilidade e até a adoção de 
100% home office em suas estratégias de 
longo prazo. Por que eles fizeram essa 
mudança? Porque funciona tanto para 
empregadores quanto para empregados.

De acordo com um estudo conduzido 
pela Citrix e OnePoll, 70% dos 10.000 tra-
balhadores de seis países (EUA, França, 
Austrália, Alemanha, Itália e Reino Unido) 
sentem que são muito ou mais produtivos 
trabalhando remotamente e 83% acham 
que o trabalho e a vida pessoal são mais 
equilibrados quando não estão trabalhando 
no escritório. Por muito tempo, a solução foi 
fornecer tecnologia projetada para aumen-
tar os resultados. Mas os tempos mudaram. 

Hoje, os funcionários precisam de espaço 
para se concentrar em quem podem se 
tornar - e não apenas no que podem fazer. 
Um espaço onde não existam distrações e 
que os permitam pensar, criar e trabalhar 
como quiserem. Isso para que eles possam 

Qual será a evolução 
da experiência de trabalho?

desenvolver todo o seu potencial e gerar 
valor. Estudos mostram que as pessoas 
trabalham melhor quando os empregadores 
lhes fornecem essa flexibilidade. 

No último estudo da Quartz, 75% dos 
colaboradores disseram que a tecnologia do 
espaço de trabalho digital, juntamente com 
modelos flexíveis, os capacita a serem mais 
criativos e inovadores. Enquanto a experi-
ência do consumidor continua ágil e simpli-
ficada, a do colaborador permanece confusa 
e complexa. Durante um dia normal, eles:

•	Usam	muitas	aplicações	para	trabalhar	
e geralmente precisam de quatro ou 
mais para concluir um único processo 
de negócios, como enviar um relatório 
de despesas, reservar uma viagem, 
enviar pedidos de compra ou solicitar 
dias de folga.

•	Gastam	 pelo	 menos	 20%	 do	 tempo	
procurando as informações necessárias 
para realizar o trabalho.

•	São	interrompidos	a	cada	dois	minutos,	
por meio de mensagens de texto, chat 
ou outros alertas. 

Novas ferramentas de colaboração para 
equipes apenas adicionam mais ruído, for-

çando o colaborador a incluir outro canal 
de trabalho, o que aumenta o número de 
alertas e interrupções e dificulta signifi-
cativamente a capacidade de fazer o que 
realmente importa. 

Somam-se a isso os desafios relacio-
nados à pandemia, como um casal que 
também trabalha em casa, os filhos e suas 
aulas virtuais, animais de estimação e os 
escritórios improvisados. É evidente que 
a experiência, e a tecnologia usada para 
proporcioná-la, precisa de uma renovação.

De acordo com um estudo da The Eco-
nomist Intelligence Unit, a experiência 
positiva dos trabalhadores não apenas 
aumenta a produtividade, o comprome-
timento e a retenção de talento, mas 
também melhora a satisfação do cliente 
e a lucratividade das empresas. Ou seja, 
quanto mais felizes estão os colaboradores, 
maior o comprometimento. 

A tecnologia complexa projetada para 
gerar resultados e conduzir tarefas ope-
racionais não deixam as pessoas felizes, 
mas as soluções que eliminam o trabalho 
improdutivo, repetitivo e estimulam a 
criação de valor e inovação, deixam.

As empresas que investem na elimina-
ção da desordem e do ruído no espaço 
de trabalho – onde quer que ele seja 
feito – podem oferecer uma experiên-
cia contínua e agradável que mantém o 
engajamento das pessoas e o progresso 
dos negócios. 

Com a tecnologia certa, as empresas 
podem eliminar distrações que interferem 
no progresso individual e impulsionar todo 
o potencial de seus funcionários.

 
(Fonte: Luciana Pinheiro é diretora de vendas da 

Citrix Brasil - https://www.citrix.com/pt-br/).

MERCADO DE TI PODE APREsENTAR uM 
DéFICIT DE 290 MIL PROFIssIONAIs EM 2024

PROFIssIONAIs DE TECNOLOgIA DA 
INFORMAçãO: O MOMENTO é DE OPORTuNIDADE 
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Celular: ferramenta de estudo
O celular é o dispositivo usado tanto 

por estudantes para acompanhar aulas 
remotas, quanto por trabalhadores que 
tiveram que migrar as atividades para a 
internet por causa da pandemia. Os dados 
são da 3ª edição do Painel TIC covid-19 do 
Comitê	Gestor	da	Internet	no	Brasil.	Entre	
os estudantes, 37% usam o celular para 
realizar atividades e acompanhar aulas; 
29% usam notebooks; e 11%, computa-
dores de mesa. Entre os trabalhadores, 
41% usam o celular, 40% notebook e 19%, 
computadores de mesa (ABr).
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