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O ponto de inflexão (tipping point) é aquele momento mágico 
em que uma ideia, tendência ou comportamento social cruza um 
limiar, tomba e se espalha como um incêndio. Assim como uma 
única pessoa doente pode iniciar uma epidemia de gripe, um pe-
queno impulso, mas direcionado, pode causar uma tendência da 
moda, a popularidade de um novo produto ou uma queda na taxa 
de criminalidade.  

Práticas Ambientais: como era verde a minha parede

Desde que foram confrontados com os desafios vindos com a Covid-19, 
a pergunta mais feita pelos líderes empresariais é: que estratégia devemos 
seguir neste momento? Com um mundo envolvido em desafios decorrentes 
da pandemia, parte das empresas entraram em modo de sobrevivência e 
outras aproveitaram as oportunidades para acelerar seu crescimento. O 
relatório anual Chief Strategy Officer (CSO) Survey, realizado pela Deloitte, 
maior organização de serviços profissionais do mundo, em colaboração 
com a Kellogg School of Management, revela quatro caminhos que as 
lideranças estratégicas devem adotar para conduzir suas empresas ao 
futuro, expandindo seus papéis em outras áreas..  

Transformação digital para conduzir as empresas 
ao futuro

Diante do atual cenário econômico brasileiro, pequenas, médias 
e grandes empresas têm buscado alternativas para fortalecer seus 
negócios. Nesse contexto, a internacionalização aparece como uma 
aliada para quem está em busca de diversificar e expandir as atividades 
da companhia, além de se diferenciar dentro do mercado em relação 
aos concorrentes.  

Pensando em internacionalizar? Confira cinco dicas 
essenciais
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Negócios em Pauta

'Nova' Alitalia em operação no mês de outubro
Após a conclusão das discussões com a Comissão Europeia, o governo 

italiano anunciou que a Italia Trasporto Aereo (ITA), versão reestatizada 
da companhia de aviação civil Alitalia, vai entrar em operação no dia 15 
de outubro. A ITA iniciará sua trajetória com uma frota de 52 aviões, 
quantia que será aumentada para 78 em 2022 e 105 até o fim de 2025, 
sendo que 81 deles serão de "nova geração". O plano industrial ainda 
prevê entre 2,75 mil e 2,95 mil funcionários na nova empresa, com o 
objetivo de chegar até 5,7 mil em 2025. A atual Alitalia tem 10,5 mil 
empregados, e sindicatos já pediram uma reunião com o governo. A 
companhia terá como hubs os aeroportos de Fiumicino, nos arredores 
de Roma, e Linate, em Milão, que cobrirão inicialmente 45 destinos, 
incluindo Nova York, Boston, Miami, Washington, Los Angeles, Tóquio, 
São Paulo e Buenos Aires (ANSA)..    Leia a coluna completa 
na página 3

Foto: aeroin.net/alitalia
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TOPdesk On Tour aborda os benefícios da 
adoção de metodologias ágeis

@A TOPdesk, especialista em soluções de service desk para ITSM 
e Enterprise Service Management (ESM), promove no próximo 

dia 22 de julho um evento online sobre a importância da aplicação das 
Metodologias Ágeis nos processos de negócios, como interferem na 
cultura e como podem gerar resultados positivos. “Com a iniciativa 
vamos mostrar que a implementação das metodologias ágeis promove 
a qualidade dos serviços, economia com entregas assertivas, agilidade 
e eficiência da equipe, flexibilidade e ainda redução de riscos”, explica 
Tiago Krommendijk, diretor geral da TOPdesk. O evento conta com a 
participação de JP Coutinho, profissional especializado na difusão dos 
valores e princípios ágeis, com o propósito de guiar indivíduos, times e 
organizações na jornada para a agilidade. O Agile Coach trabalha temas 
como motivação, disciplina, resiliência e carreira. Inscrições: https://
topdeskontour.com.br/    Leia a coluna completa na página 2
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CRESCIMENTO

Independente do porte e do 
segmento em que atuam, as 
empresas são unânimes ao afirmar 
que a comunicação interna continua 
sendo um dos seus maiores 
desafios no dia a dia. 

Comunicar-se com os colaboradores con-
tinua sendo fundamental para aumentar 

o engajamento, aumentar o senso de perten-
cimento, aumentar produtividade, manter 
metas e liderar. 

“Um dos maiores desafios das empresas 
ainda é se comunicar com seus colaboradores 
de forma rápida, clara e assertiva, no tempo 
certo. Hoje, contamos com a mobilidade 
como uma ferramenta que proporciona uma 
linguagem equânime, simples, e em tempo 
real”, afirma Bruno Fisbhen, diretor geral do 
ColaboraApp, HR Tech com foco em resolver 
os problemas de Comunicação Interna das 
empresas.

A aposta no mobile surgiu com a demanda 
de muitas companhias que não conseguiam 
– e ainda não conseguem - chegar com 
as informações até os funcionários sem 
acesso a e-mail corporativo, Intranet ou 
nenhum outro canal de comunicação. A 
dependência continua sendo do gestor 
direto repassar a informação, o que não 
acontece na grande maioria dos casos. 
Nessas empresas, as informações dificil-
mente chegam aos funcionários, e quando 
chegam estão, muitas vezes, distorcidas 
ou atrasadas. 

O fato de estarmos cada vez mais com 
os aparelhos de telefone celular em mãos 
permite que esse problema seja minimizado 
não só para estes funcionários, mas também 
para lojas de varejo, fábricas,  empresas do 
agronegócio, representantes comerciais 
que trabalham na rua, pessoas que ficam 
alocadas em clientes, dentre várias outras 
indústrias. A ideia é usar o celular para 
fazer uma comunicação rápida, simples e 
também inclusiva para deficientes, dimi-
nuindo a dificuldade da informação chegar 
até a ponta

Mobilidade: o segredo para uma 
comunicação interna de qualidade
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Neste novo cenário, o aplicativo tem se 
mostrado a melhor forma de fazer isso dar 
certo, afinal, nenhuma outra ferramenta é tão 
eficiente como o celular para a informação 
chegar de forma rápida, alinhada e no tem-
po certo. Criado em 2021, o ColaboraApp 
nasceu justamente com o objetivo de tornar 
a Comunicação Interna das empresas mais 
rápida, eficiente e inclusiva. Com versão para 
iOS e Android, a ferramenta proporciona 
autonomia para publicação de conteúdos e 
disparos de push notification. 

Além de deixar os colaboradores por dentro 
do que acontece na empresa, o app disponibi-
liza vídeos, calendário de eventos, divulgação 
de vagas, pesquisas, enquetes, documentos 
importantes, lista de benefícios corporativos, 
perguntas frequentes, canal direto com o RH 
e notificações instantâneas. O aplicativo não 
possui limite de usuários e nem de disparos 
de push.

A comunicação interna é uma das estra-
tégias utilizadas pelas organizações para 
estabelecer canais de relacionamento com o 
público interno e tornar comum a mensagem 
destinada aos colaboradores a fim de motivar, 
estimular, promover agentes e difundir os 
ideais da empresa. Uma boa comunicação 
interna garante um time engajado e mais 
produtivo.

Quando a pandemia começou, ouvimos 

relatos de funcionários de grandes empresas 
que ficaram simplesmente desesperados e 
inseguros por falta de comunicação. Não se 
sabia o que ia acontecer, existia medo de 
demissão... E o medo aumentava ainda mais 
porque as empresas, que também ficaram 
perdidas, demoraram para comunicar suas 
próximas ações. Até comprometimento de 
saúde mental ocorreu em alguns casos.

A empatia e a contextualização do momento 
devem estar presentes em toda a comuni-
cação, que precisa ser clara e próxima, com 
informações transparentes e positivas. Por 
outro lado, a falta de comunicação pode ter 
um custo alto, além de um risco de crise de 
imagem. E quando se fala em se comunicar 
com pessoas que ocupam cargos mais baixos, 
então, o desafio e o risco se tornam ainda 
maiores.

O impacto também pode ser visto na baixa 
retenção de talentos, que gera perda finan-
ceira com novas contratações, treinamento, 
perda de produtividade e engajamento, 
erros do novo colaborador e outros fatores 
intangíveis. Falhas de comunicação também 
prejudicam o clima organizacional, já que 
estamos falando sobre como os colaboradores 
percebem o funcionamento da empresa no dia 
a dia. Comunicar mal influencia na motivação 
das equipes na hora de buscar os objetivos 
da empresa.- Fonte e outras informações: 
(www.colaboraapp.com.br). 

'Dia da Liberdade'
O Reino Unido deu ontem (19) o últi-

mo passo do programa de reabertura da 
pandemia. Foi o  "Freedom Day" (Dia 
da Liberdade) ao abolir todas as regras 
sanitárias para evitar a disseminação 
da doença e reabrindo a economia. 
Todos os estádios e auditórios podem 
receber a lotação total de pessoas, não 
há mais restrições no serviço dos pubs 
e restaurantes, as festas e as discotecas 
estão permitidas e não é mais obriga-
tório usar máscara (ANSA).
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