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Como as ferramentas de gestão 
de tempo e produtividade podem 
minimizar os efeitos do burnout

No quesito trabalho, já perdi as 
contas de quantas e quantas 
pessoas que estão trabalhando 

em home office reportam que acaba-
ram "perdendo a mão" e errando na 
dose de trabalho. Alguns para menos, 
obviamente, mas muitos para mais. E, 
realmente, fazer a gestão do tempo e da 
produtividade com base em percepções 
não é fácil mesmo. E se tivéssemos o 
apoio da tecnologia?

Antes que entremos no âmbito de 
que "isso também vai passar", é im-
portante lembrar que produtividade e 
sobrecarga de trabalho são temáticas 
que existem desde sempre. A Síndrome 
de Burnout, transtorno emocional que 
gera exaustão, esgotamento físico e 
alto estresse causado por situações de 
trabalho desgastantes, vem aumentan-
do ano a ano. Segundo a Organização 
Pan-Americana da Saúde (OPAS), 
cerca de 1 bilhão de pessoas vivem 
com um transtorno mental, o que é 
bem preocupante. Se isso já ocorria 
no pré-pandemia, imagina agora, em 
que a pressão vem de todos os lados e 
o isolamento social nos deixou mesmo 
mais vulneráveis.

Um estudo realizado pela empresa de 
pesquisas Harris mostrou que 44% dos 
brasileiros entrevistados percebiam, de 
alguma forma, os efeitos do burnout 
nessa atual conjuntura. E o Brasil foi o 
primeiro país da lista do levantamento 
que contou com a participação de mais 
sete países, entre eles, Estados Unidos, 
Austrália, Índia e Singapura.

Preocupante isso, especialmente por-
que nesse novo "normal", a tendência 
é que esse cenário em que trabalho e 
vida pessoal estejam caminhando cada 
vez mais juntos, perpetue-se.

E essa preocupação a respeito de 
sobrecarga ou de má gestão do tem-
po e de produtividade deve ser uma 
preocupação não só de quem adoece, 
mas também da empresa. Afinal, qual 

não é aumentar ou diminuir a energia, 
é manter o equilíbrio.

E mais do que ter alguém olhando para 
isso, independente de ser auto avaliação 
ou de um terceiro, é preciso que essa 
"figura" tenha o apoio de ferramentas 
que o ajudem nessa gestão. Existem inú-
meras técnicas de organização que nos 
ajudam a elencar prioridades. Mas, não 
podemos desperdiçar a tecnologia - que 
já tanto tem nos provado ser benéfica.

São aplicações - inclusive desen-
volvidas no Brasil e com base em 
necessidades reais (link landing page 
produto) - que mostram em condições 
isentas e imparciais, em tempo real e 
com base histórica, as atividades (ou 
períodos inativos), individualmente, 
de cada membro da equipe.

As ferramentas de gestão de tempo e 
produtividade oferecem a possibilidade 
de autoconhecimento e de autocrítica, 
fazendo uma análise do quão produtivo 
alguém está sendo. E, claro, refletindo 
sobre o que pode contribuir para que 
se entregue mais, sem ficar maluco. 
Lembre-se que uma hora a conta sem-
pre chega e com o burnout é assim.

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

dados em informação de valor.

Está até ficando exaustivo ouvirmos a respeito dos impactos que a pandemia trouxe para todos nós, de 
diversas formas. Porém, é inevitável não tratarmos dessa questão

o principal ativo que temos hoje? É 
preciso cuidar do colaborador, ajudá-lo, 
tanto do ponto de vista humano como 
do negócio. Lembre-se de que uma 
peça fora do lugar ou não funcionando 
corretamente pode prejudicar a engre-
nagem como um todo. Uma empresa 
improdutiva e com pessoas "doentes" 
pode diminuir muito o nível da entrega 
e as inovações produzidas dentro dela.

A carga de trabalho tem que ser 
proporcionalizada. Não podemos exigir 
muito - de nós mesmos e do nosso time 
-, mas também não podemos jogar ao 
relento as horas de trabalho. A gestão 
desse meio termo entre trabalhar de-
mais ou trabalhar de menos é o que 
nos faz um profissional bem sucedido 
e, por consequência, uma empresa de 
sucesso. Não podemos trabalhar e nem 
esperar que os outros trabalhem com o 
elástico sempre esticado, porque aca-
bamos não tendo margem para ampliar 
a jornada quando se fizer realmente 
necessário. Ninguém terá tempo e nem 
energia para isso.

Por isso, mais do que nunca, é impera-
tivo que tenhamos controle das pessoas, 
e não no sentido de controlar as horas 
rigidamente como antigamente, mas 
sim de ter a medida do equilíbrio. Já 
dizia a sabedoria da medicina chinesa: 

News@TI 

Empresa de negócios digitais Signativa é 
patrocinadora oficial do Meet Magento 2020

@O Meet Magento 2020 acontece no próximo dia 10 e pretende reunir 
alguns dos maiores especialistas do ecossistema do e-commerce 

mundial. A edição deste ano, acontece totalmente online e gratuita e tem 
como patrocinador oficial na cota Enterprise a Signativa - empresa de 
negócios digitais e primeira plataforma Magento Saas do Brasil. Durante 
toda a programação, será possível conhecer os serviços da empresa por 
meio de vídeos e Campanhas Digitais. O evento apresenta novidades, 
cases de sucesso e oportunidade de networking para os participantes. 
Entre os nomes confirmados estão: Luiz Gondim - Chief Technology 
Officer na Z-Tech e Vice-presidente Global de Inovação na Anheuser-
-Busch InBev, Suzana Apelbaum - Head de Criação Efetiva no Google 

e Gary Specter - Vice-presidente Global de Negócios Comerciais na 
Adobe, além de outras marcas de peso como Carrefour e Raia Drogasil 
(https://meetmagentobrasil.com.br/). 

Plataforma para atender clientes que aderirem 
ao sistema de pagamentos instantâneos

@A transformação digital tem mantido um ritmo acelerado no mercado 
financeiro nacional. A Scala lança a plataforma de serviços Pixtrace 

desenhada para todos os clientes que têm interesse em implementar o 
PIX. A solução Pixtrace tem o objetivo de monitorar toda a complexidade 
do novo sistema de pagamentos instantâneos, garantindo o acompanha-
mento e controle das informações e transações em tempo real (https://
materiais.scalait.com/lp-pixtrace-conheca-a-plataforma).

ricardosouza@netjen.com.br

Foto de Gustavo Fring no Pexels

OpiniãO
Varejo: PIX como alternativa 

às modalidades de 
pagamento instantâneo 

O PIX chegou para 
transformar o 
universo financeiro 
no Brasil, mudando 
completamente a 
percepção de bancos, 
empresários e 
consumidores. 

Na prática, o PIX 
permite que o con-
sumidor, empresa e 

respectivos fornecedores 
reduzam seus custos re-
ais com boletos, cheques, 
Transferência Eletrônica 
Disponível (TED) e Docu-
mento de Ordem de Crédito 
(DOC), além de gerar im-
pacto na redução das tarifas 
com cartões de crédito e 
débito. Ou seja, ele chegou 
para ser uma alternativa 
alinhada às modalidades 
de pagamento instantâneo.

A principal vantagem do 
PIX é que suas operações 
poderão ser realizadas 24 
horas por dia, sete dias por 
semana, ou seja, todos os 
dias e horários, “sem limi-
tes”, cabendo apenas aos 
operadores financeiros e 
clientes definirem limites 
por questões de segurança. 
Isso altera completamente 
as relações de negócio e 
traz vantagens operacionais 
para os empresários de 
diversos setores do varejo. 
Com o PIX, as redes vare-
jistas poderão praticamente 
eliminar etapas, intermedi-
ários e, consequentemente, 
os gastos. Mas o que vai 
mudar nas operações e ne-
gócios do dia a dia?

Hoje, para um supermer-
cadista realizar ou receber 
pagamentos por meio de 
uma carteira digital, é 
necessário um contrato 
de negociação com os for-
necedores de pagamento, 
como PagSeguro, PicPay ou 
Mercado Pago, sendo que 
este processo gera taxas 
e o cliente acaba depen-
dendo da disponibilidade 
das opções, bandeiras, etc. 
Ao adotar o PIX, basta que 
ambas as empresas estejam 
conectadas ao sistema para 
que o cliente decida como 
quer pagar, facilitando o 
processo de compra. 

Existe ainda um cenário 
futuro de que a loja poderá 
emitir um QR code com o 
valor total da compra e o 
cliente, através do celular, 
poderá pagar. Basta pergun-
tar a chave PIX ou escanear 

o QR code. A operação é 
confirmada praticamente 
em tempo real. O pagamen-
to de fornecedores também 
poderá ser agilizado, faci-
litando a relação e o fluxo 
de caixa. 

Alguns dos principais be-
nefícios para os empresários 
supermercadistas serão 
a redução com os custos 
operacionais, como taxas, 
equipamentos e máquinas 
para crescimento da ope-
ração e do negócio; melhor 
gestão do fluxo de caixa, já 
que ao receber diretamente 
do comprador há redução 
na dependência de crédito 
para capital de giro; e redu-
ção de tempo em relação à 
integração com novos meios 
e provedores de serviços 
financeiros, oferecendo um 
número maior de opções de 
pagamento para o cliente.  

O PIX ainda não substitui 
o cartão de crédito, mas 
o próprio Banco Central 
aponta que, em breve, terá 
a opção de PIX agendado. 
Para quem está preocu-
pada com a segurança 
da nova ferramenta, as 
operações do PIX seguem 
os mesmos protocolos do 
BC e demais instituições 
financeiras, pouca coisa se 
altera. Atualmente, o maior 
risco está sendo quanto ao 
cadastramento das chaves, 
pois o vazamento de dados 
permite que outro indivíduo 
realize transferências. 

No entanto, é fundamen-
tal ter definido processos 
quanto ao alinhamento 
com o Código de Defesa do 
Consumidor. Lembrando 
que o cliente tem até sete 
dias para desistir de uma 
compra por telefone ou 
e-commerce. Se for pago 
via PIX, a empresa precisa 
realizar o estorno. Definir as 
regras e orientar os opera-
dores de caixa pode evitar 
problemas jurídicos futuros. 
O ideal é que a devolução 
seja imediata. 

Além disso, acredita-se 
que o PIX irá estimular a 
adesão aos sistemas bancá-
rios de novos usuários. Isso 
pode gerar dúvidas, receios 
e até problemas operacio-
nais. Reforço a importância 
de criar campanhas internas 
e preparar as equipes de 
vendas para atuar com o 
novo meio de pagamento.

 (*) - É professor de 
Empreendedorismo e Inovação do 

ISAE Escola de Negócios.

Rafael de Tarso Schroeder (*)

Ganhar o Prêmio Gutierrez tem um 
significado especial para Carlos Andrés 
Chirre Chávez. “Estou muito feliz, pois 
o nome do prêmio reconhece o grande 
matemático peruano Carlos Teobaldo Gu-
tierrez Vidalon, que é uma inspiração para 
os peruanos que estudaram no Brasil”, 
declara o pesquisador. Seguindo a traje-
tória do pioneiro Gutierrez, Chirre saiu 
do Peru, sua terra natal, para continuar 
seus estudos no Instituto de Matemática 
Pura e Aplicada (IMPA).

Sob orientação do professor Emanuel 
Carneiro, o trabalho apresentado por 
Chirre como conclusão de seu doutorado 
no IMPA – intitulado Cotas para a função 
zeta de Riemann via análise de Fourier – 
foi reconhecido como a melhor tese em 
matemática defendida no Brasil no ano 
anterior à premiação, considerando os 
quesitos originalidade e qualidade, ava-
liados no Prêmio Gutierrez.

Criado em 2009 pelo Instituto de Ci-
ências Matemáticas e de Computação 
(ICMC) da USP, em São Carlos, em par-
ceria com a Sociedade Brasileira de Ma-
temática (SBM), o Prêmio homenageia o 
peruano Gutierrez, que trabalhou no IMPA 
até 1999. Depois, ele atuou como professor 
no ICMC, onde contribuiu com a criação 
e consolidação do grupo de pesquisa em 
sistemas dinâmicos. “Acredito que, além 
de me ajudar na minha vida profissional, 
esse Prêmio vai motivar vários alunos a 
estudar no Brasil, e a se dedicar 100% 
durante os estudos para atingir seus objeti-
vos”, acrescenta Chirre que, atualmente, é 
pós-doutorando na Norwegian University 
of Science and Technology (NTNU), onde 
trabalha com o matemático Kristian Seip.

“Esta edição contou com 19 teses ins-
critas, de excelente nível, que represen-
taram nove programas de pós-graduação 
em matemática de todo Brasil”, explica 

o professor Ederson Moreira dos San-
tos, coordenador do Programa de Pós-
-Graduação em Matemática do ICMC e 
membro da comissão organizadora da 
iniciativa. “A qualidade da matemática 
contida nas teses submetidas ao Prêmio 
indica que estamos trilhando o caminho 
certo, produzindo aqui, no Brasil, ciência 
do mais alto nível. O que já foi atestado 
anteriormente, em 2014, com a atribuição 
da medalha Fields, maior prêmio mundial 
da matemática, ao professor Artur Ávila, 
e com a promoção do Brasil ao grupo de 
elite da matemática mundial em 2018”, 
completa Santos.

A cerimônia online de premiação será 
realizada no dia 10 de novembro, às 14 
horas, por meio do canal ICMC TV no 
Youtube: www.youtube.com/icmctv.  O 
reconhecimento garante a Chirre a con-
quista de um prêmio em dinheiro no valor 
de R$ 3 mil.

Prêmio Gutierrez: melhor tese de doutorado em 
matemática investiga o mistério dos números primos

Evento virtual sobre Transformação 
Digital no "Novo Normal"

A FICO, líder mundial em sof-
tware de análise preditiva, vai pro-
mover a partir da próxima segunda 
(9) o evento virtual "Assumindo o 
controle: a transformação digital 
no novo normal". Os participantes 
das sessões interativas vão com-
partilhar ideias e recomendações 
para que as empresas adotem uma 
abordagem centrada no cliente, 
de modo que seja possível criar 
condições de crescimento nesse 
período de incertezas.

O evento é gratuito e terá 75 
sessões, sendo 12 em português 
e 12 em espanhol, com base em 
três temáticas: • Jornada digital do 
cliente - Realizar interações envol-
ventes, personalizadas e valiosas 
com o cliente por meio de canais 
digitais é agora o principal objetivo 
de toda empresa. Isso requer a 
reengenharia de processos legados 
para criar uma jornada inteligente e 
altamente automatizada do ciclo de 

vida do cliente, desde a aquisição e 
integração até o gerenciamento de 
contas e cobranças. • Fraude em 
um ambiente sem rosto - Devido 
ao distanciamento social, muitas 
interações que antes eram pre-
senciais agora são digitais e sem 
contato, com mais fraudadores 
tirando proveito da situação para 
cometer crimes. • Uma base para 
construir - Construir aplicativos 
de inteligência de decisão e for-
necer análises prescritivas onde e 
quando necessário é um desafio, 
mesmo nos melhores momentos. 
No entanto, estabelecer uma plata-
forma preparada para o futuro com 
insights analíticos e baseados em 
inteligência artificial, otimização 
de última geração e soluções de 
regras de decisão pode ajudar as 
empresas a se transformar em cen-
tradas no cliente, automatizadas 
e inteligentes (https://events.fico.
com/taking-control/home).


