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Em momentos de crise como o que vivemos atualmente, a grande 
pergunta gerada no mundo dos negócios é: como adaptar um serviço 
ou produto - o core business da empresa - ao novo cenário e continuar 
relevante para o público? Essa questão se aplica até mesmo a modelos 
de negócios que nasceram digitais ou que têm sua demanda potencia-
lizada durante cenários atípicos, como setores de saúde, alimentício, 
serviços essenciais, entre outros. Ainda nesses casos, pode ser preciso 
fazer uma adaptação para não criar um gargalo.   

Como adaptar o seu negócio em 
momentos de crise

Mesmo que ainda não haja uma certeza de quando haverá o 
início de uma vacinação em massa por aqui, agora as pessoas já 
conseguem vislumbrar uma luz no fim do túnel, mas, é importante 
reforçar que o Coronavírus segue infectando milhares de pessoas 
por dia e tirando centenas de vidas Brasil afora. Não podemos, 
portanto, agir como se a doença não fosse mais uma ameaça, pois, 
o considerável aumento do número de casos no país e o surgimen-
to de uma segunda onda de contágio na Europa nos comprovam 
justamente o contrário.   

Cinco mudanças trazidas pelo Coronavírus 
que devem sobreviver à pandemia

Para que o conceito de inovação seja refletido na prática e nas 
próprias operações das equipes, algumas medidas devem pautar a 
linha estratégica das empresas. Inovar é uma das principais palavras 
no ambiente corporativo. Com o passar dos anos e o advento da 
transformação digital, as empresas que deixam a inovação de lado 
automaticamente saem em desvantagem no mercado.   

Quais são os pilares de uma jornada de 
inovação empresarial?

Foto de Martin Damboldt no Pexels

Negócios em Pauta

Embalagem Hidrodispersível 
A Votorantim Cimentos e a Klabin lançam a embalagem 

hidrodispersível para o Cimento Votoran Obras Especiais. 
A embalagem foi desenvolvida em conjunto pelas duas 
empresas e o produto estará disponível em um projeto-
-piloto, inicialmente na região atendida pela fábrica de 
cimento localizada em Rio Branco do Sul/PR. A embalagem 
é feita com papel 100% dispersível, que pode ser integra-
do ao processo no momento da preparação do concreto, 
agilizando a produção com o uso direto na betoneira de 
eixo horizontal. Basta colocar o saco fechado na betoneira, 
acrescentar areia, brita, água e misturar até que a emba-
lagem se disperse e se integre ao produto final, mantendo 
a qualidade do concreto. Outras informações em: (www.
votorantimcimentos.com.br) e (www.klabin.com.br).    
Leia a coluna completa na página 3

Foto: klabin.com/reprodução

News@TI

Empreendedorismo em TI é oportunidade 
de negócio durante a pandemia

@Paulo Monteiro era representante comercial de uma empresa 
de tecnologia quando a pandemia o fez ver uma oportunidade 

de empreender e mudar de vida: ter o seu próprio negócio. Com 
experiência também em implantação e treinamento de sistemas, 
o empresário que já estava no ramo, percebeu um mercado pro-
missor com muitas pessoas que estavam abrindo MEIs e pequenas 
empresas. E elas precisavam organizar e gerenciar a nova estrutura, 
como também emitir notas fiscais. Foi a oportunidade de colocar 
em prática uma ideia que conheceu em 2019 durante uma feira 
de tecnologia: abrir uma franquia da Revenda Software. O modelo 
inovador oferta uma franquia de tecnologia inclusive para peque-
nos empreendedores (www.revendasoftware.com.br).   Leia 
a coluna  completa na página 2

Freepik

O isolamento social causado pela 
pandemia do Coronavírus impactou 
todas as áreas da vida mundialmente, e 
com o trabalho não seria diferente.

Ninguém estava preparado para lidar com 
essa nova realidade, mas as organizações 

precisaram se adaptar e alterar os hábitos 
internos para sobreviver à crise. 

Dentre as principais mudanças, a mais ne-
cessária foi a busca  dos líderes por estratégias 
para  manter  a equipe engajada e o desempenho 
das atividades. Para o especialista em liderança 
e doutor pela Harvard Business School, Ram 
Charan, quem deseja ser um bom líder precisa 
dedicar 40% do seu tempo ao seu time.

Algumas empresas tiveram que aprender 
métodos para melhorar essa relação durante o 
dia a dia mesmo com uma tela os separando. 
De acordo com Pedro Reis, sócio-fundador da 
VIK, startup que leva para as empresas um 
programa de promoção de saúde totalmente 
inovador, com foco em engajar e mudar o 
comportamento das pessoas, as companhias 
começaram a implementar medidas pensando 
no bem-estar do seu colaborador. 

“Implementar formas de levar a saúde para a ro-
tina das pessoas não é fácil, mas quando realizadas 
com maestria, geram muito resultado e impactam 
diretamente na presença e engajamento das pes-
soas no dia a dia. Quando elas estão 100%, ficam 
mais ágeis para enfrentar os desafios do mercado 
de trabalho e ajudam as empresas a se reerguer. 
Além disso, saber que o líder se preocupa faz com 
que os colaboradores fiquem mais produtivos e 
tragam mais resultados”, explica.

Já para André Franco, CEO do Dialog.ci, 
supperap de comunicação interna e RH para 
empresas que funciona como um hub para o 
colaborador, um dos principais segredos para 
fortalecer a relação entre os dois lados é dar 
valor à opinião de seus colaboradores. “Quando 
você escuta os colaboradores, cria-se um espaço 
de troca em que eles vão se sentir confortáveis 
em compartilhar e se envolver. 

Eles têm uma importância enorme pelo fato de 
estarem conectados, envolvidos e terem muito 
o que falar sobre a empresa. Realizam tarefas 
do dia a dia e respiram o ambiente corporativo. 

Saiba como as grandes empresas 
incentivam os colaboradores em 2021

Então, não há nada melhor do que dar voz para 
que ajudem nas tomadas de decisão da empresa. 
Para ouvir os colaboradores é necessário ter 
uma comunicação acessível”, defende.

Pensando nisso, os especialistas comentam 
os principais pontos que foram usados pelas 
empresas como forma de incentivar o seu 
colaborador. Confira:

1 - Alinhamento de propósito entre marca 
e colaborador: para engajar um colaborador 
um dos pontos mais importantes é fazer com 
que ele se sinta parte da empresa, alinhando 
o propósito e cultura da empresa com os seus 
valores profissionais e pessoais. 

“Além de proporcionar a interação e saúde 
para os membros da equipe, esse alinhamento 
ajuda na disciplina com as atividades, auto-
estima e produtividade. Ter colaboradores 
alinhados com a empresa evita grande parte 
das dificuldades enfrentadas pelas organizações 
referentes às pessoas e se tornou ainda mais 
determinante em meio a instabilidade que a 
pandemia da Covid-19 causa”, entende Reis.

2 - Construção de marca junto aos 
colaboradores: para que a empresa consiga 
conquistar resultados com seus clientes, é im-
portante que exista uma construção de marca 
bem pensada dentro da organização. “Quanto 
mais engajado, capacitado e alinhado com a 
corporação o profissional estiver, mais ele 
vai se sentir apto a crescer em um ambiente 
saudável e conquistar clientes fiéis - ou até 

mesmo trazer inovações que otimizem ainda 
mais o trabalho. 

Além disso, é importante entender que a 
maneira como a empresa decide tratar o seu 
colaborador também pode impactar direta-
mente na construção da marca, criando até 
mesmo uma visão positiva ou negativa com os 
seus clientes”, explica Franco.

3 - Cuidados com a saúde dos colabora-
dores: a saúde é uma das partes mais essenciais 
quando se trata da relação entre empresa e co-
laborador. Principalmente durante a pandemia, 
é um ponto que deve ser cuidado diariamente. 
“Cada vez mais as empresas enxergam que as 
pessoas que cuidam da sua saúde física e mental, 
têm melhor autoestima, estão mais dispostas 
ao trabalho, a novos desafios. 

Quando uma pessoa muda um hábito de 
saúde, ela se sente mais empoderada. Sabemos 
que nenhuma mudança é fácil. Para isso, é 
importante usar a atividade física, que é o que 
chamamos de hábito âncora,  como forma de 
auxiliar as pessoas a terem os estímulos certos, 
para conseguir realizar as mudanças de hábitos 
necessárias. A verdade é que, para a empresa 
ter sucesso em longo prazo é preciso investir 
em quem faz a coisa acontecer”, acredita o 
sócio-fundador da VIK, Pedro Reis.

4 - Adoção da transformação digital: o 
período de quarentena e a mudança do modelo 
de trabalho para o home office representaram 
uma passagem forçada para o digital. “Empresas 
que já estavam preparadas para essa transfor-
mação se saíram melhor e outras precisaram 
se adaptar rapidamente. Do ponto de vista 
estratégico, todas as soluções inovadoras tec-
nológicas, como por exemplo o Zoom e outras 
ferramentas online, foram responsáveis por 
manter muitos negócios funcionando. 

Com as restrições de deslocamento e mobilidade, 
o RH e a comunicação interna precisaram se mo-
dernizar para atingir todos os colaboradores fora do 
espaço físico. Dentro dessa realidade, o modelo de 
trabalho remoto e a maior flexibilidade e liberdade 
que ele traz, faz com que os colaboradores se sin-
tam mais produtivos e alcancem mais resultados”, 
conclui André Franco, CEO do Dialog.ci.

Fonte e outras informações, acesse: 
(www.desafiovik.com.br) e (www.dialog.ci).

A Inovação 
não violenta

Fernanda Dutra

Empreendedorismo

   
Leia na página 6
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SEguRANçA é IMPORTANTE

A CAbOTAgEM é A 
OPçãO MAIS SEguRA 
PARA TRANSPORTAR 

QuALQuER CARgA
    Leia na página 6

Vacina italiana 
O presidente da Agência Italiana de 

Medicamentos (Aifa), Giorgio Palù, 
informou que a vacina anti-Covid de-
senvolvida pelo laboratório ReiThera, 
que tem sede em Roma, deverá está 
disponível em setembro. A vacina Grad-
-CoV2 vem sendo desenvolvida na Itália 
há cerca de um ano e apresentou bons 
resultados na primeira fase de testes em 
humanos, se mostrando segura ao orga-
nismo. Atualmente, o imunizante está na 
terceira etapa de testes, que verificam 
a eficácia dele para a proteção contra o 
Coronavírus Sars-CoV-2 (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/seguranca-e-importante-a-cabotagem-e-a-opcao-mais-segura-para-transportar-qualquer-carga/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-28-01-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-28-01-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/a-inovacao-nao-violenta/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-adaptar-o-seu-negocio-em-momentos-de-crise/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/cinco-mudancas-trazidas-pelo-coronavirus-que-devem-sobreviver-a-pandemia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/quais-sao-os-pilares-de-uma-jornada-de-inovacao-empresarial/

