
O que aprendemos 
com a pandemia para 
dela tirar de proveito?

Depois do impacto 
dos primeiros dias de 
pandemia, tivemos 
que nos adaptar 
rapidamente ao 
cotidiano em home 
office

Para muitos líderes 
e empreendedores, 
essa foi a primeira vez 

que se tornou necessário 
conduzir equipes a distância 
e, com isso, houve a neces-
sidade de repensar o plane-
jamento das companhias, 
independente da área de 
atuação ou do tamanho de 
cada uma. Dados da consul-
toria BTA apontam que em 
dezembro de 2020, o home 
office era a rotina padrão de 
43% das empresas no Brasil. 
Um estudo feito pela FGV, 
por sua vez, aponta que o 
teletrabalho é um modelo 
que deve crescer 30% após 
a crise sanitária. 

Esses dois números mos-
tram que o desafio de ge-
renciar equipes a distância 
deve continuar existindo 
de alguma maneira e que 
as lideranças vão precisar 
encontrar formas de se 
manter engajadas para criar 
e sustentar um ambiente de 
colaboração e acolhimento, 
seja para uma convivência 
totalmente digital ou para 
uma rotina híbrida. Prati-
camente no segundo ano de 
operações no sistema home 
based, ainda existem diver-
sas incertezas, mas também 
já foi possível aprender uma 
série de novos comporta-
mentos e condutas. 

Durante esse período, a 
importância da integridade 
física e mental dos nossos 
pares ganhou uma nova 
dimensão. Se já era um 
fator importante no passa-
do, agora se tornou ainda 
mais relevante tanto pelas 
relações em si quanto pela 
continuidade dos negócios. 
Aprendemos, enquanto em-
preendedores e gestores, 
que proteger o colaborador 
significa garantir que ele es-
teja bem para desempenhar 
suas atividades. 

No final das contas, en-
tendemos que as pessoas 
são o centro de tudo e que 
as estratégias de negócios 
precisam ser desenvolvidas 
a partir delas. Também ficou 
evidente o quanto a comu-
nicação e a colaboração 
são fundamentais para o 
bom desenvolvimento das 
nossas atividades diárias e 
para a evolução das nossas 
empresas. Nunca estivemos 
tão conectados e isso exige 
um esforço de comunicação, 
de diversificação de canais 
e de variação de conteúdo 
muito maior para que todos 
estejam engajados o tempo 
todo.

Outro aspecto interes-
sante: aprendemos a dar 

mais autonomia às nossas 
equipes! As reuniões tor-
naram-se mais pontuais e 
breves, o trabalho ficou mais 
ágil e o desempenho das 
tarefas mais eficiente. Cada 
um conseguiu esquematizar 
a própria organização de 
maneira que os resultados 
fossem entregues de ma-
neira muito objetiva. Isso 
não significa, no entanto, 
que não há supervisão ou 
monitoramento das ações. 
Só houve a necessidade de 
adquirir novos costumes e 
até de aderir a novas fer-
ramentas de gestão para 
acompanhar o desenvolvi-
mento dos projetos.

É claro que nem tudo foi 
um mar de rosas. Afinal, 
precisamos nos adaptar a di-
versas mudanças ao mesmo 
tempo, “sem deixar a peteca 
cair”. É natural que equí-
vocos tenham ocorrido - e 
ainda aconteçam - durante 
esse processo de mudança, 
que haja desconforto e que 
alguns de nós tenha sofrido 
um pouco mais com a nova 
rotina. 

São anos trabalhando 
presencialmente, com toda 
a equipe ao redor e, em um 
estalar de dedos, todos nos 
vimos diante de uma nova 
realidade, na qual casa, 
família e trabalho estavam 
inseridos em um mesmo 
contexto e, ao mesmo tem-
po, precisavam, de alguma 
forma, caminhar de maneira 
independente para não 
comprometer a entrega de 
resultados.

Todos nós desejamos que 
a pandemia chegue ao fim o 
quanto antes. Boa parte das 
pessoas estão cansadas e 
alguns podem imaginar que 
não há mais nada a aprender 
com toda essa crise que 
estamos vivendo há quase 
dois anos. Porém, arrisco 
dizer que ainda podemos 
tirar proveito e algumas 
lições desse período em que 
precisamos praticar o iso-
lamento social e que vimos 
nossos negócios navegar 
por águas mais turvas.

Para conseguir extrair 
ensinamentos positivos de 
tudo isso, recomendo que 
nós façamos o exercício de 
encarar cada desafio sob 
duas óticas: na primeira 
delas, reagir como faríamos 
em todas as situações que 
se apresentam nas nossas 
rotinas de trabalho; na 
segunda, respirar fundo e 
tentar encontrar soluções 
criativas para a questão, se 
necessário, contando com 
a ajuda de todo o seu time. 

Vale, inclusive, promover 
um grande brainstorm. Ga-
ranto que muitos aprendiza-
dos surgirão dessa maneira! 
Quer apostar?
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A GlobeNet, provedora por atacado e 
líder no mercado latino-americano de tele-
comunicações, anuncia que já ativou os seus 
primeiros clientes da Argentina, do Brasil, da 
Colômbia e dos Estados Unidos, para que 
possam utilizar o novo cabo submarino 
Malbec e aproveitar a grande capacidade, 
alta disponibilidade e as baixas latências 
oferecidas por esse sistema. 

O Malbec conecta as cidades do 
Rio de Janeiro, São Paulo e Buenos 
Aires e inclui a opção de uma futura 
conexão com Porto Alegre, no sul 
do Brasil. Esse novo sistema, que 
inclui novas estações de aterrissagem 
totalmente independentes dos sistemas 
existentes, utiliza a mais recente tecnolo-
gia de cabo submarino e transmissão de 
dados, permitindo a oferta de serviços de 
transporte de 400Gbps entre a Argentina 
e o restante do continente. 

A capacidade inicial disponível do 
sistema Malbec é de 108 Tbps. O cabo 
submarino conta com uma extensão de 
2.600 km que se junta à rede existente 
da GlobeNet, atingindo o total de 26.000 
km, conectando as principais cidades da 
Argentina, Bermudas, Brasil, Colômbia, 
Venezuela e os Estados Unidos

O Malbec também inclui uma nova rota 
submarina entre o Rio de Janeiro e São 
Paulo, que melhora a disponibilidade 
dos serviços de transporte e trânsito IP 
entre essas cidades e oferece um caminho 

O cabo Malbec, da GlobeNet, ajuda 
aos ISPs, operadoras e OTTs a atender 

às novas exigências de negócios no 
continente.

Cabo submarino acelera a transformação 
digital na América Latina
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Ao analisarmos dados 
sobre o padrão de 
comportamento da 

sociedade brasileira contem-
porânea e observarmos os 
movimentos de um ambiente 
de negócios, cada vez mais 
guiado pelos processos de 
digitalização, fica evidente 
que um bom posicionamento 
online e o desenho de estra-
tégias assertivas de comuni-
cação na web não são mais 
uma questão de escolha, 
mas uma necessidade per-
manente para as empresas 
que buscam o sucesso em 
tempos de big data.

Para termos uma visão 
mais clara deste cenário, 
vale citar, de início, que o 
Brasil está na vice-liderança 
dos países que passam mais 
tempo na internet, atrás ape-
nas das Filipinas. Ao todo, 
o brasileiro dispende, em 
média, 9 horas e 20 minutos, 
navegando na rede mundial 
de computadores, segundo 
levantamento da agência de 
marketing italiana We Are 
Social. 

A agência também indica 
que o país conta com mais 
de 150 milhões de usuários 
na internet e que quase 70% 
da população brasileira é 
ativa nas redes sociais. E, 
por falar em redes sociais, 
esse contexto foi ainda mais 
potencializado pelo quadro 
de isolamento social vivido 
globalmente. Para termos 
uma ideia, em 2020, nós 
investimos quase 5 horas 
de nossos dias em redes 

O marketing digital assume um protagonismo central dentro dos 
planejamentos de comunicação das empresas.

O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, afirmou na terça-feira (8), du-
rante conferência virtual do Bradesco 
BBI em Londres, que a participação 
no Mercosul tem sido prejudicial ao 
Brasil. “O Brasil está comercializan-
do menos com nossos parceiros do 
Mercosul hoje do que há 20 anos. Foi 
uma armadilha. Impediu o Brasil de 
se engajar numa integração industrial 
mais produtiva nas cadeias globais”. 
Guedes destacou que o Brasil pretende 
reduzir “unilateralmente” as tarifas de 
importação. 

O ministro voltou a defender a 
entrada do Brasil na OCDE e afirmou 
que o governo está adotando todas 
as medidas para se adequar às regras 

exigidas para o bloco. Durante sua fala 
na conferência, Guedes afirmou que 
está claro para o governo que o futuro 
é digital e verde, mas reconheceu que 
o Brasil enfrenta problemas na área 
ambiental. Ele disse também que o 
governo federal tem mantido contato 
próximo com o enviado presidencial 
para o clima do governo dos Estados 
Unidos, John Kerry. 

“É verdade que temos problemas com 
desmatamento florestal, com ocupação 
ilegal de terras, e estamos muito alertas 
a isso. Nos últimos três meses, temos 
mantido contato estreito com o senhor 
Kerry, que é o homem indicado pelo 
presidente Biden para tratar de questões 
ambientais com o Brasil” (ABr).
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O Facebook anunciou a suspenção de Donald 

Trump por dois anos. O anúncio foi feito nas redes 
sociais, ressaltando que ao fim de 24 meses, seu 
Oversight Board avaliará novamente o caso. O Board 
é um grupo independente que supervisiona as 
medidas tomadas pelo Facebook, a fim de garantir 
que sejam justas e transparentes. 

A rede social havia banido Trump definitivamente 
em 7 de janeiro; agora, volta atrás, por determi-
nação do Oversight Board, reduzindo o tempo de 
banimento para dois anos, mas reafirmando que as 
ações do ex-presidente constituíram uma violação 
grave das regras e que ao final desse período, o 
Facebook avaliará se as ações e declarações de 
Trump ainda são riscos à segurança pública. 

Dependendo dessa avaliação, Trump poderá ser 

readmitido, ter a suspensão prorrogada ou então, ser 
banido definitivamente - a penalidade se estende às 
contas que o ex-presidente mantém no Instagram. 
O Twitter também baniu Trump. 

O Oversight Board disse que a decisão inicial, o 
banimento definitivo, foi arbitrária, e que Trump 
deveria ter sido tratado como os demais usuários 
das redes, de forma transparente. 

Antes de ser suspenso, o ex-presidente tinha 
cerca de 35 milhões de seguidores no Facebook 
e 88 milhões no Twitter. Esses números tornam 
o banimento arbitrário um tema delicado, dado o 
poder das rede sociais, que, se tomarem partido 
em eleições, podem comprometer o processo de-
mocrático. 
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O papel do marketing digital 
no contexto de pós-pandemia

Para termos uma visão mais clara deste cenário, vale citar, de início, que o Brasil está na vice-liderança 
dos países que passam mais tempo na internet, atrás apenas das Filipinas

rodeada por dados e por um 
fluxo de informações que 
trafega de modo incessante.

Além disso, mais familiari-
zadas com os benefícios de 
uma estratégia comunicacio-
nal que, se bem planejada e 
executada, estreita as pon-
tes com os consumidores de 
modo tão ou mais eficiente 
que os modelos tradicionais 
de marketing, a um custo 
muito mais acessível, a ten-
dência – como vimos acima 
– é de que organizações de 
todos os portes mantenham 
ou ampliem seus investimen-
tos em marketing digital.

Vale citar ainda o aqueci-
mento dos ecossistemas de 
negócios digitais e startups, 
as quais estão ainda mais 
próximas das técnicas de 
posicionamento na web e, 
dada suas estruturas mais 
enxutas, encontram nos 
canais online um caminho 
inteligente para competir 
com as grandes marcas de 
seus respectivos segmentos. 
Por tudo isso, não é exagero 
afirmar que o marketing di-
gital tem tudo para se firmar 
como a principal ferramenta 
de comunicação mercadoló-
gica no tão discutido “novo 
normal” que, aliás, já se 
anuncia. 

Uma coisa é certa: ele veio 
para ficar e cabe a sua em-
presa abraçar este mundo de 
possibilidades que fala a lín-
gua dos seus consumidores.  
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como WhatsApp, Facebook 
e Instagram, de acordo com 
pesquisa da Cuponation 
divulgada no início de 2021.

Quando observamos, por 
sua vez, o ambiente de con-
sumo nacional, percebemos 
que essa tendência de digi-
talização é crescente e deve 
deixar marcas, mesmo em 
um cenário de pós-pande-
mia. O Comitê de Métricas 
da Câmara Brasileira da 
Economia Digital revelou, 
por exemplo, que o e-com-
merce do país cresceu de 
modo vertiginoso em 2020, 
atingindo mais de 73% de 
expansão em relação a 2019. 

Nesse panorama imerso no 
universo online, o marketing 
digital continua a florescer e 
passa a assumir um protago-
nismo central dentro dos pla-
nejamentos de comunicação 
das empresas. Essa, aliás, é 
uma tendência global, vide a 
expectativa de que, ao longo 
dos próximos cinco anos, os 
investimentos em marketing 

digital cresçam a uma média 
de 17,6% em todo o mundo, 
saindo de um patamar de 

US$ 305 bilhões em 2020, 
para US$ 807 bilhões em 
2026. Essa perspectiva 
reforça, por conseguinte, a 
ideia de que o marketing di-
gital permanecerá exercen-
do um papel decisivo dentro 
de um contexto de retomada 
econômica pós-COVID-19. 

Tal cenário, é importante 
frisar, pode ser explicado por 
alguns fatores importantes.

O primeiro envolve o 
fato de que o processo de 
imersão e digitalização do 
mercado e da sociedade é 
irreversível e, com a entra-
da dos nativos digitais no 
ambiente de consumo atual, 
tal conjuntura deve se tornar 
mais complexa, exigindo, em 
contrapartida, estratégias 
ainda mais inteligentes e 
sofisticadas de comunicação 
por parte das empresas, de 
modo que consigam atrair a 
atenção de uma sociedade 
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novas estações de aterrissagem em Praia 
Grande e Las Toninas, respectivamente.

Com acesso direto aos maiores conte-
údos da internet e aos principais pontos 
de troca de tráfego do mundo para ISPs, 

Carriers e OTTs na América Latina, o 
cabo submarino Malbec também ha-
bilita o acesso de empresas de todo 
o mundo para que se conectem com 
os provedores de acesso à internet 
presentes na Argentina.

O CTO da GlobeNet, Philippe Per-
rier comenta que “com suas ligações 

diretas a Las Toninas, na Argentina, 
o novo sistema Malbec efetivamente 

dobra a capacidade total disponível entre 
este país e o Brasil”.

O Malbec está alinhado a quatro pilares 
fundamentais, que atendem as demandas 
atuais e futuras do mercado de Internet:
	 •	Maior	capacidade
	 •	Independência	em	relação	a	outras	

rotas submarinas existentes
	 •	Resiliência	para	suportar	serviços	de	

missão crítica
	 •	Redução	da	latência	entre	a	Argentina	

e o resto do mundo para melhorar a 
experiência de usuários de Internet”.

 
O projeto conta com vários prêmios ao 

redor do mundo, como: Best Subsea Innova-
tion e Best Americas Project, outorgados em 
2020 pela Capacity Media. - Fonte e outras 
informações: (https://globenet.com/pt/).

alternativo para as conexões terrestres 
existentes. Essa nova rota submarina 
passa a ser 100% redundante por meio da 
sua integração com o sistema GlobeNet. 

Também permite conectar os pontos 
de presença (POPs) existentes em Miami 
e Nova York, diretamente com os novos 
pontos de presença da GlobeNet, em São 
Paulo e em Buenos Aires, que usam rotas 
terrestres redundantes na conexão com as 

Trump fora do Facebook por dois anos Mercosul causou danos ao 
Brasil nas últimas décadas
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