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Investir com critérios é fundamental na busca por melhores resul-
tados. A escolha tem relação com os objetivos de cada pessoa. Em 
geral, quem procura maior rentabilidade, precisa se concentrar em 
ativos de renda variável, pois é nesse mercado que costumam apare-
cer as soluções mais atrativas. Entretanto, a rentabilidade não deve 
ser o único foco do investidor. É preciso pensar em fatores como a 
segurança, por exemplo, para que exista a garantia de que o dinheiro 
aplicado será devolvido. Para esse objetivo, o mais indicado é recorrer 
a soluções de renda fixa.    

Quais os investimentos mais seguros do mercado
A Rússia chocou o mundo quando anunciou o lançamento do "Spu-

tnik V", a primeira vacina contra a COVID-19 a ser comercializada em 
vários países na esperança de acabar com a pandemia que marcou 
2020. Embora organizações internacionais, como a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), tenham pedido cautela no seu uso e dis-
tribuição, a notícia marcou o início de uma corrida contra o tempo 
para garantir o fornecimento da medicação.     

Como levar vacina para todo o planeta

A saúde, inclusive mental, era pouco discutida nas empresas antes 
da pandemia. Este tema era até um tabu em algumas organizações 
mais conservadoras. Porém, por conta do isolamento social o assunto 
ficou mais presente na sociedade: um estudo publicado na revista 
The Lancet revela que casos de ansiedade e estresse cresceram mais 
que o dobro, durante a pandemia, enquanto os de depressão tiveram 
aumento de 90%. Toda a carga de trabalho, seguido da sensação de 
incerteza diante do vírus, além da instabilidade e garantia de emprego, 
trazem angústia para muitas pessoas da equipe.    

Ajudar colaboradores afetados pela pandemia

Foto de Marily Torres no Pexels

Negócios em Pauta

Prêmio Nobel
O ex-ministro da Agricultura Alysson Paolinelli, de 84 anos, 

deverá ter a sua candidatura ao Prêmio Nobel da Paz de 2021 
formalizada em janeiro. Engenheiro agrônomo formado pela 
Universidade Federal de Lavras, é um dos responsáveis pela 
maior revolução tropical agrícola da história: a que tornou 
viável a produção de grãos no Cerrado brasileiro em larga 
escala. Diversas entidades do agronegócio, universidades e 
profissionais do Brasil e de outros países passaram a apoiar a 
indicação de Paolinelli ao Nobel da Paz. Roberto Rodrigues, 
também ex-ministro da Agricultura, encabeça o movimento. 
Em 2006, Paulinelli ganhou o prêmio World Food Prize, 
espécie de Nobel da Alimentação, concedido a pessoas que 
ajudaram a melhorar a segurança alimentar no mundo.    
Leia a coluna completa na página 3
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News@TI

Quer ter o seu próprio negócio em 2021

@As microfranquias despontaram em 2020, com diversas 
opções a custos acessíveis para quem perdeu o emprego 

ou guardou dinheiro para investir. De acordo com Cláudio Tie-
ghi, da Kick Off Consultores, elas não demandam administração 
complexa, necessitam de um número reduzido ou não precisam 
de funcionários, podem se enquadrar em classificações fiscais 
que favorecem os pequenos negócios, como Simples e Super Sim-
ples, costumam encontrar linhas de crédito com taxas atrativas 
e ainda contam com suporte da franqueadora. O investimento 
inicial necessário para esse tipo de franquia é baixo, podendo 
variar, de acordo com o modelo de negócio, até R$ 90 mil (http://
www.kickoffconsultores.com.br/).  Leia a coluna  completa 
na página 2

Reprodução

A fadiga no trabalho é um 
problema enfrentado por muitos 
funcionários, mesmo antes do 
isolamento social. 

Com a pandemia do novo Coronaví-
rus essa situação ficou ainda mais 

evidente. O retorno ao escritório pode 
afetar ainda mais a saúde mental dos 
funcionários, o que pode ser prejudicial 
para todo time de colaboradores. 

 
Um estudo global, realizado pela 

ADP Research Institute, com traba-
lhadores de quatro continentes, mos-
tra que os profissionais da América 
Latina estão entre os mais estressados 
do mundo. Durante o levantamento, 
dois terços das pessoas ouvidas (65%) 
na região afirmaram se estressar pelo 
menos uma vez por semana. Neste 
grupo, os brasileiros são os mais 
estressados da região, com 66% dos 
entrevistados. 

 
Para manter as emoções equilibradas 

no trabalho, a vice-presidente de Re-
cursos Humanos da ADP na América 
Latina, Mariane Guerra, separou cinco 
dicas para ajudar a reduzir a ansiedade 
e o estresse:

 
1. - Planeje seu dia   -   Algo simples 

como organizar as tarefas do dia em 
listas é um grande aliado para reduzir a 
ansiedade. “É normal sentir uma queda 
de produtividade em momentos de 
estresse. O planejamento diário ajuda 
a manter o foco e a calma durante o 
dia. Organizar tarefas por ordem de 
prioridade, direciona o colaborador 
para o que é mais relevante e propor-
ciona sensação de alívio com as tarefas 
concluídas”, pontua Mariane. 

Como reduzir o estresse no 
ambiente de trabalho

2. - Faça pausas - Interromper uma 
rotina cansativa pode ajudar muito 
a aliviar o estresse. Ao longo do dia, 
programa-se para pausas estratégicas 
e, mesmo que por alguns minutos, 
pare e respire. Essa prática traz mais 
energia, principalmente nos dias mais 
movimentados.

 
3. - Realize alongamentos - Pro-

cure realizar alongamentos ao longo 
do dia, isso ajuda a aliviar a tensão 
que longos períodos, na mesma posi-
ção, podem causar aos músculos do 
corpo. A ginástica laboral, que muitas 
empresas oferecem aos colaboradores, 
é uma excelente oportunidade para se 
movimentar e aliviar a tensão. 

“Na ADP, por exemplo, a ginástica la-
boral é realizada em grupo, por meio de 
vídeo chamada. Assim, além de alongar, 
os colaboradores podem desligar, por 
um momento, do trabalho e descansar 
também a mente” comenta a executiva.      

 
4. - Mantenha atenção na ali-

mentação - No trabalho remoto, é 
muito comum as pessoas se desliga-
rem da alimentação e pular refeições 
ou substituir por lanches rápidos. 

Uma boa alimentação, respeitando 
as pausas para o almoço, por exem-
plo, é um ponto fundamental para 
manter a saúde mental em dia. Por 
isso, mesmo no home office, respeite 
as pausas e priorize alimentos mais 
saudáveis.   

 
5. - Fale com o seu gestor - Man-

ter diálogo aberto sobre esgotamento 
é essencial nesse momento. Mariane 
aconselha que esse canal de conversas 
torne-se cultura dentro das empresas e 
não somente um item na agenda de reu-
niões. Falar sobre suas lutas e sucessos 
no dia a dia pode criar uma rede de apoio 
que ajuda cada indivíduo a equilibrar as 
emoções de maneira saudável. 

 
Manter boa saúde mental ajuda toda 

a empresa a garantir equilíbrio e produ-
tividade. “É necessário reconhecer que 
esse é um momento, particularmente, 
estressante. Funcionários e empresas 
estão passando por situações inespera-
das e o diálogo constante é fundamental 
para se criar o melhor ambiente para 
todos”, finaliza vice-presidente de Re-
cursos Humanos da ADP. Saiba mais 
em: (https://www.adp.com.br).

E não é que 
ele chegou 
ao fim?

Alessandro Saade

Empreendedorismo

   
Leia na página 6
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A PANDEMIA QuE PAROu O MuNDO

SARS-COV-2

    Leia na página 6

Legalização do aborto
O Senado da Argentina aprovou a 

legalização do aborto no país em votação 
histórica que se estendeu pela madrugada 
de quarta-feira (30). Foram 38 votos a 
favor, 29 contrários e uma abstenção. A lei 
foi proposta pela senadora e ex-presidente 
do país, Cristina Kirchner, e agora coloca 
o país como um dos poucos na América 
Latina que permitem a interrupção da 
gravidez pela vontade da mulher até a 14ª 
semana. Após esse período, o aborto só 
será permitido em caso de risco de vida 
para a gestante ou se a gravidez for fruto 
de um estupro (ANSA).
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