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São anos de muito trabalho para entender que uma empre-
sa é como uma engrenagem, em que todas as áreas precisam 
funcionar alinhadas e ao mesmo tempo para que tudo caminhe 
ordenadamente. Veja lições aprendidas com empresários que 
podem ser valiosas para todos que têm ou planejam ter sua 
própria empresa.  

Sete lições de um CEO para  
empresários 

Quem já precisou ir ao shopping ou às ruas durante a pandemia, deve 
ter reparado na quantidade de lojas fechadas. Um quarto das pequenas 
e médias empresas fecharam desde o início da crise sanitária, de acordo 
com uma pesquisa realizada pelo Facebook em abril. Na contramão, 3,3 
milhões de novas empresas surgiram desde o ano de 2020 no Brasil. Esse 
último dado, da Serasa Experian, também revela que essa taxa cresceu 
8,7% em comparação com 2019.   

A receita das empresas que sobrevivem à 
pandemia

O que é acessibilidade para você? De que modo sua empresa tira 
do papel as boas intenções para melhorar o dia a dia de pessoas 
com deficiência que são consumidores ativos e agentes econômicos 
essenciais de nossa sociedade de mercado? Essas perguntas são 
importantes quando analisamos que ainda há um longo caminho 
para avançarmos para que possamos transformar nosso ecossistema 
de negócios em um ambiente inclusivo de verdade. Tomemos como 
paradigma o ambiente digital.  

A acessibilidade digital no contexto do marketing 
contemporâneo

fizkes/CANVAS

Negócios em Pauta

Centro de P&D de Biocombustíveis
Com o objetivo de intensificar a pesquisa para o desenvolvimento de 

tecnologias baseadas em biocombustíveis, o Grupo Volkswagen aprova 
a estratégia para que a região da América Latina crie e lidere um Centro 
de Pesquisa & Desenvolvimento no Brasil, voltado para o estudo de so-
luções tecnológicas baseadas em etanol e outros biocombustíveis para 
mercados emergentes, que utilizam energia limpa, para a combustão e 
soluções híbridas. Com isso, a empresa busca minimizar as mudanças 
nas plataformas atuais e foca na produção neutra de CO2. Esse centro 
será totalmente independente no desenvolvimento de tais tecnologias 
para o Grupo Volkswagen em nível global. "A empresa vai atuar em 
parceria com Governo, universidades e a agroindústria para trabalhar 
com o que há de melhor para o futuro da mobilidade", detalha Pablo 
Di Si, presidente e CEO da Volkswagen América Latina (www.vwnews.
com).   Leia a coluna completa na página 3
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Evento online sobre inovação e transformação 
digital do setor elétrico e eletrônico

@A Feira Internacional da Industria de Elétrica, Eletrônica, 
Energia, Automação e Conectividade Brasil (FIEE) estreia nos 

próximos dias de 19 a 23 de julho, em formato digital. Promovido 
em parceria com a Abinee, o FIEE ABINEE TEC 2021 Digital Week 
é organizado pela RX (Reed Exhibitions). Trata-se de evento dos 
setores elétrico e eletrônico do país. Em razão de todo o contexto 
vivenciado pela sociedade durante a pandemia, será realizado 100% 
online. O FIEE ABINEE TEC 2021 Digital Week terá dois painéis 
extremamente relevantes para a compreensão das novidades e do 
futuro dos setores elétrico e eletrônico. Com abertura às 10h00, o 
tema “Inovação para Transformação Digital” discutirá o impulsiona-
mento do crescimento econômico e a inovação no setor industrial 
pela ótica da Transformação Digital, inserindo a estrutura do setor 
no contexto internacional e incorporando conceitos de melhores 
práticas ambientais, sociais e de governança. As inscrições podem 
ser feitas diretamente no site do evento: www.fiee.com.br.    Leia a coluna completa na página 2

FIEE ABINEE TEC 2021 Digital Week

JORNADA

Em março de 2020, a vida de 
grande parte dos trabalhadores 
mudou com a chegada da 
pandemia. 

O distanciamento social necessário para 
conter a propagação do vírus forçou 

milhares de pessoas a ficar em casa e, 
consequentemente, se adaptar ao trabalho 
remoto, que além de ser compartilhado 
com os demais moradores da residência, 
precisou se conciliar com os barulhos da 
rua, dos vizinhos e até mesmo dos pets. 

O grande problema é que o que estamos 
vivendo no momento não pode ser chamado 
de “home office”. Para entender a questão, 
é preciso saber que, entre as principais 
premissas desse tipo de trabalho estão: um 
escritório adaptado em casa (com todos os 
recursos necessários para o conforto e bem 
estar após horas de jornada de trabalho), 
um ambiente com todos os recursos tec-
nológicos e ferramentas para a execução 
das tarefas e, claro, ter disciplina para 
lidar com o horários de início de final do 
dia de trabalho. 

Trabalhar diretamente do “conforto” do 
lar nas condições atuais de quarentena - 
afinal, ainda há um vírus lá fora que mata 
mais de mil brasileiros por dia - é muito 
diferente do que os trabalhadores remotos 
estão acostumados. Deives Rezende Filho, 
especialista em ética, diversidade e inclu-
são e fundador da Condurú Consultoria, 
explica que o trabalho remoto vai muito 
além de oferecer um notebook e um VPN 
aos colaboradores. 

“O que estamos vivendo não é home office, 
assim como o que nossas crianças estão 
tendo não é ensino a distância. Para que a 
prática aconteça, é preciso levar em conta 
muitos outros fatores, como a segurança 
do acesso, as ferramentas corretas, as 
aplicações necessárias, o treinamento aos 
trabalhadores e aos gestores, que devem ser 

O que estamos vivendo não é home 
office e nem trabalho remoto
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os responsáveis por transmitir os processos 
corretos aos demais”, diz. 

Um dos fatores que torna a adaptação a 
esse novo modo de trabalho complicado é 
o fator social, que é extremamente neces-
sário para o equilíbrio entre vida pessoal 
e profissional. Durante uma crise sanitá-
ria, é muito mais difícil se concentrar no 
trabalho e ser produtivo. De acordo com 
uma pesquisa da Harvard Business School, 
houve um aumento de 8,3% no número de 
e-mails enviados após o horário comercial 
desde o início da pandemia. 

Um levantamento da Fundação Instituto 
de Administração (FIA) aponta que 70% 
das pessoas gostariam de permanecer em 
regime de trabalho remoto. Para Deives, 
isso é resultado de uma adaptação, que 
continua em processo, após mais de um ano 
das restrições impostas pelo Coronavírus. 

“O futuro é remoto, não há dúvida. Se 
podemos tirar algo de bom desse momen-
to, é que empresas e funcionários estão 
tendo a oportunidade de experimentar 
essa nova modalidade de trabalho. Mas 
temos que começar a colocar balanço 
nessa equação. 

Os trabalhadores precisam ter seus ho-
rários respeitados e ter tempo para cuidar 
dos vários pratinhos que todos seguram, 
inclusive com tempo para olhar para si 
mesmo e para sua saúde mental”, afirma. 
Conversar com os colaboradores e enten-
der a situação de cada um é fundamental 
para que todos sejam atendidos em suas 
necessidades. 

"A grande questão que fica é: estamos 
trabalhando mais e não sabemos se re-
almente estamos produzindo mais. E o 
pior, com a qualidade que gostaríamos 
de estar entregando para nós mesmos e 
os outros. Além disso, a falta de contato 
físico, dificulta muitas vezes a comuni-
cação entre as equipes. Não sabemos 
ainda, pelo menos nós, brasileiros, quando 
poderemos voltar às reuniões presenciais 
e escritórios cheios. 

Mas temos certeza de que enquanto esse 
momento não chega, temos que cuidar não 
só dos nossos negócios, equipes, familiares 
e amigos, mas sobretudo da nossa saúde 
mental. Pois se tem algo que esse mundo 
online põe à prova é a nossa mente", fina-
liza. -  Fonte e outras informações: (www.
condurucoaching.com.br).

A vacina e a ganância
O diretor-geral da OMS, Tedros Adha-

nom Ghebreyesus, criticou a "ganância" 
de alguns países que já desejam aplicar 
a terceira dose de vacinas contra o 
novo Coronavírus. Destacou que a 
necessidade de uma terceira dose está 
longe de ser comprovada, ao mesmo 
tempo que grande parte do mundo 
ainda aguarda pela sua primeira vacina. 
"Se a solidariedade não funcionar, só 
há uma palavra para explicar a agonia 
prolongada ainda refém do vírus: é 
ganância", disse (ANSA).
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