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Vivendo na 
pandemia

Quem sabe se a 
criatividade não será 
um dos um dos nossos 
melhores trunfos nesse 
ciclo de angústia e 
medo?

Em A Arte de Escrever, 
o filósofo alemão Ar-
thur Schopenhauer 

(1788-1860) ensina que os 
grandes pensadores da Hu-
manidade devem aprender 
diretamente “no livro do 
mundo”, não se restringindo 
ao caráter livresco das ques-
tões, mas reconhece não ser 
possível ter pensamentos 
próprios a todo momento, 
razão pela qual se torna 
necessária a leitura com o 
fito de “alimentar o espírito 
com materiais”, forma de 
enriquecer os textos. Bela 
lição do mestre. 

Nesses tempos de pande-
mia, é oportuno aduzir que 
os escribas têm procurado 
mesclar seu pensamento 
com ideias de outros, na 
perspectiva de encontrar 
explicações para as quais 
a lógica do cotidiano não 
dá respostas satisfatórias. 
Como explicar, por exem-
plo, numa era tão fértil para 
a ciência, que seria possível 
surgir gravíssima crise sa-
nitária que faz padecer a 
Humanidade? 

É bem verdade que a ci-
ência descobriu em menos 
de um ano vacinas eficazes 
para combater o Coronaví-
rus, mas que certeza tere-
mos de não reaparecer mais 
adiante vírus ainda mais 
perigosos? Ou por que, em 
um mundo cada vez mais 
chegado ao conhecimento, 
existem figuras negacionis-
tas, que não acreditam na 
calamidade que as cerca, 
preferindo seguir os passos 
de populistas e demagogos, 
chegando mesmo a defen-
der fogueiras para queimar 
os crentes?

Este é o diálogo que esse 
obscuro analista político 
tenta estabelecer com seus 
leitores, ainda sob a lição do 
filósofo alemão de que os 
escritos não podem se tor-
nar monólogo, mas diálogo, 
como se estivéssemos em 
permanente interlocução. 
Diálogo que se faz absolu-
tamente necessário nesse 
instante em que, isolados 
uns dos outros fisicamente, 
dispomos de mais tempo 
para a leitura, para ouvir 
a opinião de outros, para 
uma ação interativa que 
nos ajudará a entender o 
mundo real.

Confesso que penso todo 
tempo no meu interlocutor, 
no leitor, próximo ou dis-
tante, tentando perscrutar 
o que pensa, como pensa, 
a maneira como reage ao 
oceano de informações que 
lhe chega pelas malhas da 
comunicação, tanto as es-
critas como as eletrônicas. 

Como procura sair do in-
tenso solilóquio dessa era da 
restrição nos nossos deslo-
camentos? Como sairemos 
do paredão que nos cerca? 
Mais pensativos, menos 
falantes, mais pensadores, 

menos eloquentes, mais 
conformados ou revoltados? 
Possivelmente mais criati-
vos. Porque o isolamento, 
em qualquer de suas formas, 
nos leva a fazer passeios no 
passado, uma revisita aos 
amigos e parentes que já 
partiram, uma prospecção 
no campo profissional, en-
fim, situações que aguçam 
nossa maquinazinha de pen-
sar. Ou seja, nossa cabeça 
gira a 360º.

Em determinadas áreas, 
como a da elaboração de 
textos e produção de pen-
samentos, ou no campo das 
artes e da cultura, a criati-
vidade ganha mais espaço, 
como se vê nos bons textos 
de articulistas e colunistas, 
nas pensatas dos cadernos 
de literatura, nas lives de 
shows de nossas canto-
ras e cantores, nos livros 
que estão sendo editados. 
Lembram-se das músicas 
de Chico Buarque, Caeta-
no Veloso, Gilberto Gil nos 
idos ferinos da censura? No 
gosto deste escriba, eram 
melhores, mais criativas e 
de maior impacto. A cria-
tividade era um drible à 
censura. 

Aliás, uma curiosidade. 
Escritores, artistas, poetas, 
figuras ilustres da produção 
de conhecimento desenvol-
vem técnicas para estimular 
sua intuição criadora e sua 
verve. Conta-nos o russo 
Sergei Tchakhotine, em 
Mistificação das Massas 
pela Propaganda Política, 
que Frederich Shchiller, 
filósofo e poeta alemão, 
era estimulado pelo odor 
de maçãs apodrecidas, que 
guardava na gaveta de sua 
mesa de trabalho; Georges-
-Louis Leclerc, conde de 
Buffon, vestia, para redigir 
sua História Natural, seus 
punhos e roupa de gala. 

Já o poeta Baudelaire 
punha-se de bruços no as-
soalho para escrever seus 
versos; alguns tomavam 
café, como Balzac; outros 
consumiam bebidas; muitas 
pessoas têm necessidade de 
fumar para trabalhar com 
inspiração; para Humboldt, 
o melhor estímulo para o 
trabalho mental era subir, 
lentamente, na direção do 
cume de uma montanha, 
ao sol; para Goethe, era a 
visão longínqua de prados 
verdejantes e de nuvens 
passando no céu, que ele 
entrevia de sua mesa. E 
assim por diante.

Quem sabe se a criativi-
dade não será um dos um 
dos nossos melhores trun-
fos nesse ciclo de angústia 
e medo? Como é possível 
inferir, este texto, ao invés 
de trazer um olhar sobre 
a conjuntura política, na 
modelagem rotineira que 
desenvolvo há décadas, é 
um convite a um passeio 
interno, uma revirada em 
nossa maneira de ver, ob-
servar, falar, viver a vida. 
Sem censura.

 
(*) - Jornalista, é professor titular 

da USP, consultor político 
e de comunicação 

Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 
(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

News@TI 

Uma das Melhores Empresas na Gestão de 
Pessoas pelo prêmio Valor Carreiras 2020

@A Vertiv, fornecedora global de soluções de infraestrutura crítica e 
continuidade, anunciou que foi reconhecida como uma das Melhores 

Empresas na Gestão de Pessoas do Brasil em 2020. A pesquisa realizada pela 
consultoria de RH Mercer e pelo jornal Valor Econômico foi respondida por 
colaboradores de 115 empresas brasileiras, incluindo os 275 profissionais da 
Vertiv Brasil. As descobertas desse levantamento atestam a excelência da 
cultura corporativa da Vertiv Brasil. A pesquisa mediu, a partir de interações 
realizadas diretamente com o time da Vertiv, fatores como engajamento, 
prosperidade, cultura de integridade, agilidade operacional, liderança 
responsável, ambiente de trabalho saudável, recompensa justa e carreiras 
atrativas. A Vertiv destacou-se no grupo de empresas contando com times 
que variam entre 100 e 500 funcionários. (Vertiv.com).

ONU Wi-Fi AC2100

@A Zyxel, multinacional taiwanesa especializada em soluções de co-
nectividade e redes corporativas, está expandindo seu portfólio no 

Brasil e acaba de lançar sua ONU Wi-Fi AC2100. O modelo PMG5705-T10A 
opera com excelência com as principais OLT’s disponíveis no mercado, 
trazendo o poder de escolha para a mão do provedor e permitindo que 
o cliente decida com quais marcas deseja operar. Com 4 portas LAN 

Giga, 1 porta FXS e 1 porta GPON, o lançamento tem configuração fácil 
e intuitiva, suporta TR-069, o que permite o aprovisionamento de forma 
remota, além de recursos triple play (voz, vídeo e dados) e chipset Wi-Fi 
Quantenna, uma das melhores marcas do mercado (www.zyxel.com.br).

Claro e John Deere democratizam 
conectividade no campo

@A Claro e a John Deere anunciam colaboração para levar efetiva-
mente a agricultura 5.0 ao campo brasileiro, a partir de modelo 

inédito no qual o produtor não precisa fazer investimentos próprios em 
infraestrutura de telecomunicações. Estes investimentos serão feitos 
pela Claro, por meio da instalação de novas antenas em áreas rurais 
brasileiras. Esta solução, chamada Campo Conectado, permite a geração, 
cruzamento e tratamento de dados através de análise em tempo real 
(analytics), autoaprendizado das máquinas (machine learning) e da 
inteligência artificial para a tomada de decisões em tempo real. Com a 
cobertura no campo, as operações ficam mais inteligentes, aumentando 
a eficiência, melhorando a competitividade e a sustentabilidade da 
produção, além de abrir portas para outros usos, como telemedicina 
e educação a distância. “Para a agricultura brasileira isso é um divisor 
de águas. Em tempos complexos como o que vivemos hoje, destravar 
o progresso no campo por meio da tecnologia é fundamental para 
promover a reativação econômica de que o país precisa”, diz Paulo 
Herrmann, presidente da John Deere Brasil (www.JohnDeere.com).
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O sucesso por trás do 
fluxo de ideias
Talita Olivatto (*)

Inserir conceitos de inovação no 
cotidiano operacional é um objetivo 
comum aos que buscam potencia-

lizar o desempenho dos profissionais 
e acompanhar o advento da transfor-
mação digital. No entanto, enganam-
-se os que resumem o tema apenas 
à tecnologia e seus aprimoramentos 
técnicos: é necessário dar alguns 
passos adiante. Para que a mudança 
ocorra de modo amplo, atingindo po-
sitivamente todos os profissionais, sem 
distinções, é necessário fomentar uma 
cultura aberta à exposição de ideias. 
Em outras palavras, trata-se de uma 
política de gestão preocupada com o 
que as pessoas têm a contribuir para 
o andamento do negócio.

É justamente nesse sentido que se 
personifica a necessidade de se esta-
belecer um fluxo de ideias consolida-
do internamente. Como esperar que 
medidas inovadoras provoquem os 
efeitos desejados se não há nenhum 
estímulo para que as ideias sejam ao 
menos consideradas e discutidas entre 
os colaboradores? Ao atingir esse nível 
de maturidade na comunicação, será 
muito mais fácil conduzir mudanças 
pontuais sem que resistências ou obs-
táculos prejudiquem esse processo de 
transição.

O pontapé inicial para o fluxo de 
ideias

A inovação deve passar pelos colabo-
radores, que necessitam ter um certo 
grau de autonomia para realizar mu-
danças e testar suas ideias. O papel do 
gestor, nesse cenário de fluxo de ideias, 
deve ser de apoio e incentivo, para que 
novas estratégias sejam colocadas em 
prática, além de estar preparado para 
ser a base do time quando as ideias 
não gerarem o resultado esperado. A 
falha faz parte do processo de inovação 
e, quanto mais rápido falharmos, mais 
rápido aprendemos; quanto mais apren-
demos, melhores serão nossas ideias e 
nosso poder de combinar conceitos e 
funções.

Mudanças no campo comportamental 
demandam tempo, não há dúvida em 
relação a isso. Portanto, para que os 
frutos do fluxo de ideias sejam colhidos 
e modifiquem o alcance operacional 
da organização, é indispensável que a 
mesma ofereça um suporte que atenda 
às principais necessidades das equipes. 
Dessa forma, a geração de insights será 
capaz de retirar materiais do espaço 
teórico e transportá-los à rotina de 
trabalho.

Como está o cenário atual no Co-
mércio Exterior?

O Comércio Exterior é um ótimo 
exemplo prático de como transforma-

em risco a imagem das empresas ante 
o público consumidor, cada vez mais 
atualizado quanto às novidades mer-
cadológicas. Logo, não seria nenhum 
exagero destacar a preponderância da 
inovação para a consolidação comer-
cial, na medida em que concede criati-
vidade e flexibilidade para acompanhar 
o dinamismo externo.

Em um local cuja sinergia é presen-
te entre os profissionais, com menos 
modelos estáticos e mais segurança 
e tranquilidade para sair do lugar co-
mum, gestores e colaboradores atuam 
em parceria para pensar em processos, 
soluções, serviços e produtos inovado-
res. O resultado é mais competitividade 
para se manter no mercado e satisfazer 
os usuários.

Já virou a “chave” da mudança 
cultural?

A questão acerca da cultura orga-
nizacional tem sido debatida com 
frequência nos últimos anos. Não por 
acaso, afinal, este é um dos elementos 
mais afetados pelo avanço tecnológi-
co e o papel humano no contexto de 
transformação digital. Para inovar, é 
imprescindível que o ambiente corpo-
rativo seja favorável e assegure a liber-
dade criativa, principalmente entre os 
funcionários, para que todos sintam-se 
à vontade para propor a inovação.

Encerro o artigo enfatizando o prota-
gonismo que o fluxo de ideias propor-
ciona às pessoas. A gestão de inovação 
traz consigo o trunfo de anteceder 
hábitos dos clientes e gerar uma linha 
de trabalho modernizada, desde a etapa 
de captação da proposta, o auxílio no 
desenvolvimento à finalização do pro-
duto. Com isso, será possível evidenciar 
os benefícios práticos da inovação, co-
locando a empresa em totais condições 
para assumir um posicionamento de 
destaque no segmento em que atua.

(*) É Especialista em Comércio Exterior 
na eCOMEX-NSI.

Na busca por um ambiente corporativo favorável ao compartilhamento de ideias, é fundamental se atentar à 
estruturação de uma empresa que pavimente caminhos proveitosos em termos de inovação

ções recorrentes exigem um nível eleva-
do de adaptabilidade por parte das em-
presas. Permanecer inoperante e não 
acompanhar tendências promissoras é 
uma alternativa, no mínimo, perigosa. 
De fato, a tecnologia encabeça uma 
lista de aprimoramentos indispensáveis 
para agilizar etapas e simplificar o dia 
a dia dos profissionais, mas seu intuito 
principal é garantir que o protagonismo 
humano atinja seu ápice.

Para se ter uma ideia, até mesmo o 
Governo Federal está apostando no uso 
de metodologias ágeis, como o Design 
Thinking, um conjunto de insights 
voltado a propostas e soluções, ou seja, 
uma estrutura de fluxo de ideias. Como 
resultado, tem-se a restruturação go-
vernamental para executar processos. 
E é nesse cenário que surge, inclusive, 
o Novo Processo de Importação, apon-
tando a redução do tempo médio para 
importações em dez dias, de acordo com 
o Programa Portal Único de Comércio 
Exterior.

O Governo está se modernizando para 
conseguir ouvir a opinião das pessoas, 
consolidando novas ideias. Antes, tal 
ponto era extremamente formal, por 
meio de formulários burocráticos. 
Hoje, as ideias estão efetivamente indo 
para a prática. Sem esse fluxo e uma 
governança que incentive a inovação 
também no âmbito discursivo, não se 
limitando à parte técnica, esse aceno 
às novidades operacionais pode ser 
ilusório. É essencial ter plena convic-
ção de que os insumos produzidos pela 
digitalização estão sendo utilizados em 
prol das pessoas, melhorando o grau de 
assertividade na tomada de decisão.

Reflexos para os produtos internos
Antigamente, características como 

qualidade e prestígio eram determi-
nantes para o sucesso de um produto e, 
consequentemente, para o crescimento 
do negócio. Hoje, essa concepção não 
só está antiquada, como pode colocar 
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