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A população vive num momento muito delicado, principalmente, 
quando o assunto é sobre saúde mental. De acordo com a OMS 
num grupo de cinco pessoas, uma está vivendo em ambientes que 
afetam a saúde mental. As causas mais comuns são: isolamento 
social, acúmulos de tarefas, perdas de renda, falta de emprego, 
etc. Os transtornos mais citados foram ansiedade e depressão, 
que podem ser resultado de uma falta de organização das ativi-
dades diárias e acúmulo de tarefas por não saber separar o que 
é urgente.   

Questão de inteligência emocional e saúde mental

O home office (trabalho em casa) e o teletrabalho (trabalho em 
localidades fora da empresa com utilização de meio tecnológicos) 
transformaram-se nas principais alternativas para muitos profissionais 
e empresas em todo o mundo. No Brasil, não foi diferente. A pandemia 
e o necessário isolamento social foram responsáveis pela adoção, em 
grande escala, do trabalho em casa. A necessidade do trabalho via 
"home office" ou teletrabalho para algumas profissões apresentam 
pontos positivos e negativos.   

Teletrabalho: autogerenciamento e equilíbrio

Salesforce, líder global em CRM, realizou o estudo "Série Global 
Stakeholder - O Futuro do Trabalho, Agora" com mais de 20 mil pes-
soas na Alemanha, Austrália, Brasil, Canadá, Estados Unidos, França, 
Índia, Japão, Nova Zelândia, Reino Unido e Singapura. O levantamento, 
que teve 2 mil entrevistados apenas no Brasil, aponta que 71% dos 
brasileiros acreditam que o trabalho remoto é viável apenas para uma 
parcela da população.   

Trabalho remoto é viável para uma parcela

Pexels

Negócios em Pauta

Noel para Todos
Este ano, o Papai Noel não poderá ir ao shopping. Para 

não deixar as crianças tristes, a Velip e a PlanXP criaram 
o projeto Noel para Todos, onde um "humano digital" no 
personagem do bom velhinho irá conversar com os pe-
quenos sem a necessidade de ir ao centro de compras, ou 
até mesmo ao Pólo Norte. A videoconferência interativa e 
emocional com o Papai Noel acontece no endereço (https://
noelparatodos.com.br) e permite às crianças conversar e 
deixar uma mensagem ou pedido que pode ser feito pelo 
celular, computador ou tablet. Depois, os pequenos rece-
berão uma surpresa por SMS: a gravação da mensagem 
da criança para guardar como lembrança de seu encontro 
com o bom velhinho.    Leia a coluna completa na página 3
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News@TI

Live sobre a atuação das mulheres 
na área de tecnologia

@Amanhã (26), às 18h, a discussão sobre a participação 
feminina no setor de tecnologia será promovida pelo 

Connect Weeks por meio de uma live que busca arrecadar 
verba para a compra de computadores para a Associação Femi-
nina de Estudos Sociais e Universitários (AFESU), instituição 
dedicada à inserção de mulheres no mercado de trabalho. O 
Connect Weeks é resultado da iniciativa EY Ripples, progra-
ma de voluntariado da EY presente em todo o mundo, cujo 
objetivo é dar apoio à nova geração de trabalhadores e atuar 
com empreendedores que gerem impacto na comunidade. 
Durante o evento, os participantes terão a oportunidade de 
aprender com os profissionais da firma sobre tecnologia e 
como desenvolver um negócio (https://ey.zoom.us/meeting/
register/tJMkduGsrD8pHNYVX5FAkIMixiaA9t7rf2G3).   
Leia a coluna  completa na página 2
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A nova realidade de mercado 
mudou a estrutura de grandes 
empresas e trouxe um cenário 
diferente para profissionais 
experientes que se viram desafiados 
com o momento.

Segundo pesquisa divulgada pelo Da-
tafolha, as demissões chegaram aos 

altos escalões das empresas: já são mais 
de 1,5 milhão de executivos disponíveis 
no mercado de trabalho no Brasil. 

Pensando nisso e na valorização desses 
profissionais, acaba de ser lançada a primeira 
plataforma integrada de soluções objetivas de 
alto nível destinada a executivos e organiza-
ções, a única licenciada pela Sociedade Bra-
sileira de Gestão do Conhecimento (SBGC).

Idealizada por Rossana Pavanelli, Profis-
sional de Alta Performance com mais de 25 
anos de experiência em grandes corpora-
ções, e por Rui Rosa, Ex-Superintendente 
Executivo do Bradesco, a On-Board Men-
toring é uma nova e eficaz alternativa 
às consultorias tradicionais: entre seus 
diferenciais, apresenta um time de execu-
tivos notáveis que não só apostam nesse 
novo modelo de mentoria, como também 
contribuem para a formatação do modelo 
do negócio e em mentorias de C Level. 

"Nós não somos uma consultoria tradicional, 
as empresas não têm mais tempo para esse 
modelo de consultoria. Somos uma plataforma 
que possibilita a formação e participação de 
mentores e executivos, valorizando toda a 
experiência e conhecimento que eles trazem 
do mercado ao longo dos seus 10, 15, 20 anos 
de atuação como gerentes, diretores, CEOs 
e outras funções estratégicas; e apenas esses 
profissionais, com experiência comprovada, 
farão parte do time OBM. 

Por meio do conceito High Level Fast Con-
sultancy, a mentoria qualificada é realizada 
com foco em resultados, ou seja, para ser 

Mercado de mentorias ganha nova 
plataforma de soluções 

assertiva, objetiva e resolver a dor do cliente 
em curto prazo", destaca Pavanelli, CEO e 
fundadora da OBM. Entre as vantagens de 
uma plataforma baseada nesse conceito 
de consultoria de alto nível, ministrada em 
curto prazo, estão os planos de ação precisos 
para a necessidade de cada cliente, incluindo 
networking, visibilidade e flexibilidade. 

De acordo com o Cofundador e CFO da 
OBM, Rui Rosa, um dos principais propósi-
tos da On-Board Mentoring é a valorização 
do capital intelectual das empresas. "Nós 
somos pautados por modelos de atuação 
ágeis e precisos, com compreensão plena 
das reais necessidades dos clientes e na 
alocação dos melhores profissionais para 
a solução dos desafios. 

Esse projeto já tem a validação de grandes 
profissionais que fazem parte do Conselho 
de Notáveis, como o Ronald Dauscha, Pre-
sidente da Fundação Nacional de Qualidade 
(FNQ) e Ana Carla Reis Fonseca, CEO da 
Garimpo Soluções e atualmente uma das 
maiores autoridades em Cidades e Eco-
nomia Criativa, entre outros respeitados 
executivos. Agora, o objetivo é somar ao 
nosso time pessoas que, assim como nós, 
tenham em sua bagagem muita experiência 
e grandes resultados", ressalta Rui Rosa, 
que possui mais de 35 anos de experiência 
como alto executivo do mercado financeiro. 

Apostando também na tendência do "Eu 
S/A", que vem se validando ao longo dos anos 
e que ganhou ainda mais força durante a 
pandemia, a OBM passa a ser uma referência 
para os profissionais que têm como objetivo 
explorar o mercado de médias e grandes 
empresas, por meio da integração a um 
time de elite, com altíssima credibilidade. 

Pavanelli ressalta ainda que, com alto 
controle de qualidade e credibilidade, todo 
o processo de certificação OBM é rigoroso, 
tendo etapas de pré-certificação e certi-
ficação prática. "Nós estamos formando 
o time dos sonhos de qualquer empresa, 
um time de elite. Por isso, a avaliação para 
certificação OBM é rígida; para que vocês 
tenham uma ideia, na etapa final nossos 
mentorandos serão avaliados por cinco 
empresas pelos seus trabalhos. 

E somente serão certificados mentores 
com média igual ou superior a 4 de 5 estrelas 
(avaliação "uberizada"). Além de mostrar os 
resultados efetivos para essas instituições, 
o mentor sai com um portfólio de cinco 
empresas reais e conhecidas atendidas, com 
um selo de credibilidade OBM/SBGC para 
operar junto ao mercado e futuros clientes", 
finaliza a fundadora da OBM. 

Fonte e mais informações: 
(https://www.onboardmentoring.com/).
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TREINAMENTO 
A DISTâNCIA 
NAS 
EMPRESAS: 
7 PRáTICAS 
PARA 
IMPLEMENTAR 
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QUALIFICAÇÃO

Crédito imobliário
Os clientes que apresentam difi-

culdade para pagar a prestação de 
crédito imobiliário neste momento, 
poderão fazer o pagamento de parte 
da prestação. A Caixa anunciou a 
medida que permitirá que o cliente 
possa optar pelo pagamento de 75% 
do valor integral da parcela, por seis 
meses, ou 50% do valor, por um período 
de três meses. A nova medida é uma 
possibilidade de pagamento parcial por 
período delimitado.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/treinamento-a-distancia-nas-empresas-7-praticas-para-implementar/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-25-11-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-25-11-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/visao-do-teletrabalho-autogerenciamento-e-equilibrio/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/saber-lidar-com-a-nova-rotina-e-uma-questao-de-inteligencia-emocional-e-saude-mental/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/mais-de-70-dos-brasileiros-dizem-que-o-trabalho-remoto-e-viavel-apenas-para-uma-parcela/
https://jornalempresasenegocios.com.br/noticias/colunistas/eduardo-moises/

