
Trabalho duro x 
trabalho inteligente: 
o mito do sucesso 
dos workaholics

Segundo um ranking 
da International 
Stress Management 
Association, o Brasil 
ocupa o segundo 
lugar no ranking 
de esgotamento no 
trabalho, com 30% da 
população

O Japão lidera, com 
70% de sua popula-
ção sofrendo com o 

trabalho excessivo. 
É sabido que o excesso de 

trabalho é, mascarado de 
trabalho duro, romantizado 
e até mesmo endeusado em 
algumas situações. A pande-
mia piorou esse cenário já 
que o home office ampliou 
a carga horária do trabalho. 
Uma das consequências 
deste “trabalho duro” foi 
o aumento da síndrome de 
Burnout. 

Um estudo realizado pela 
agência Gallup, com quase 
7.500 empregados, consta-
tou que 23% dos funcioná-
rios relataram sentirem-se 
esgotados no trabalho com 
frequência ou sempre. Já 
44% informaram sentir o 
esgotamento às vezes. 

A Síndrome de Burnout foi 
oficializada pela OMS como 
uma síndrome crônica. 
Enquanto um “fenômeno 
ligado ao trabalho”, a OMS 
incluiu o Burnout na nova 
Classificação Internacional 
de Doenças, que deve entrar 
em vigor em 1º de janeiro 
de 2022. 

Segundo a Secretaria 
Especial de Previdência e 
Trabalho, na comparação 
entre os anos de 2017 e 
2018, o crescimento de 
afastamentos por esgota-
mento do trabalho chegou 
a 114,80%, indo de 196 
para 421 casos. Boa parte 
da nossa população ainda é 
cética em relação a revisar a 
noção de ter que trabalhar 
duro para ter sucesso. Afi-
nal, ouvimos isso desde que 
nos entendemos por gente. 

Um experimento feito na 
subsidiária japonesa da Mi-
crosoft provou que uma jor-
nada de trabalho de apenas 
quatro dias por semana é 
boa tanto para o trabalhador 
quanto para os negócios da 
empresa. O teste fez parte 
do projeto Work-Life Choice 
Challenge, uma experiência 
feita na empresa durante 
o verão de 2019 (que, no 
Japão, ocorre entre julho e 
setembro) como forma de 
testar se é possível garantir 
não apenas uma melhor 
qualidade de vida para o 
trabalhador, mas também 

aumentar a produtividade e 
a criatividade dele no perío-
do em que fica na empresa. 

A premissa mais impor-
tante era que se consegui-
ria tudo isso diminuindo a 
quantidade de dias traba-
lhados. Além de trabalhar 
por apenas quatro dias por 
semana, o experimento 
também colocou um limite 
de meia hora para qualquer 
reunião no período, encora-
jando que os funcionários se 
comunicassem de maneira 
remota e, obviamente, que 
fossem mais sucintos e efe-
tivos nas reuniões. 

A iniciativa foi um suces-
so: no geral, a produtividade 
da empresa aumentou 40% 
no período e essa redução 
de tempo trabalhado tam-
bém se traduziu em menos 
despesas: por diminuir a 
quantidade de reuniões e 
fechar o escritório na sexta-
feira, o número de páginas 
impressas diminuiu em 
58,7% quando comparado 
com o mesmo período do 
ano anterior, e o consumo 
de eletricidade também 
caiu 23,1%. 

Essa história não é uma 
exceção. Na Nova Zelân-
dia, por exemplo, também 
foi replicado o estudo, que 
fez de Andrew Barnes, um 
empresário neozelandês, 
um verdadeiro embaixador 
do conceito. A Week Glo-
bal, uma comunidade sem 
fins lucrativos que conecta 
pessoas que enxergam a 
ideia da “semana de quatro 
dias” como parte do futuro 
do trabalho. De importantes 
pesquisas e experimentos 
podemos deduzir que o tra-
balho duro é muito diferente 
do trabalho inteligente. 

Nesse processo de atingir 
o objetivo, já nos depara-
mos com o achismo de que 
devemos ser multitarefas, 
mas às vezes, a ideia de 
multifoco é confundida com 
multitarefa, porém são con-
ceitos muito diferentes. Por 
exemplo, enquanto alguém 
checa mensagens no celular, 
está dividindo o foco, já uma 
pessoa com multifoco, se 
dedica 100% às atividades 
diferentes quando as reali-
za. Por isso, é preciso ser 
multifocal e não multitarefa. 

Por fim, deixo aqui uma 
reflexão: afinal, das 8 horas 
que você está atrás de uma 
mesa, quantas exatamente 
está focado naquilo que 
deveria fazer? Você está 
comprometido a terminar 
aquilo que iniciou?
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Tornando ainda mais evidente a 

falta de profissionais para a área de 
TI, a Amazon planeja contratar 55 
mil pessoas para essa área e outros 
cargos de gerência, aumentando 
o número desses profissionais em 
cerca de 20%. Trabalharão nos 
Estados Unidos 40 mil dos novos 
contratados. A informação foi 
dada pelo novo CEO da empre-
sa, Andy Jassy, em sua primeira 
entrevista desde que assumiu o 
cargo em julho. 

Segundo ele, a companhia precisa 
de mais pessoal para atender às de-
mandas dos negócios relacionados 

ao varejo e publicidade. Além disso, 
a Amazon necessita de pessoal para 
acelerar seu projeto Kuiper, que 
pretende criar uma constelação de 
satélites para atender à demanda 
de banda larga para telecomunica-
ções, concorrendo com a Tesla e 
seu projeto Starlink; a constelação 
deve custar mais de dez bilhões de 
dólares e ser composta por cerca de 
3.250 satélites. 

Esse esforço de contratação esta-
rá centrado no “Career Day”, uma 
feira que a empresa promove a par-
tir de quinze de setembro; há ofertas 
para trabalho em nove países, mas 
não no Brasil, havendo oportunida-
des não apenas para profissionais 

de TI, mas também para as áreas 
de pesquisa, robótica, engenharia 
e outras. Deve-se registrar terem 
ocorrido, recentemente, protes-
tos de trabalhadores que prestam 
serviços à Amazon, em função das 
condições de trabalho. 

Essas manifestações concentra-
ram-se entre motoristas e pessoal 
dos centros de distribuição. Nessas 
áreas, o turnover é elevado, tendo 
sido contratadas no ano passado 500 
mil pessoas para as mesmas; com 
cerca de 1,3 milhão de empregados, 
a Amazon é a segunda empresa 
privada americana em número de 
empregados, perdendo para o Wal-
mart, que tem 2,2 milhões. 

A sociedade precisa monitorar 
o crescimento da Amazon, cujo 
poder de pressionar pequenos in-
dustriais e varejistas cresce a cada 
momento, podendo, quando dese-
jar, simplesmente expulsar alguns 
destes do mercado; é muito poder 
concentrado nas mãos de poucas 
pessoas. Quanto ao Brasil como um 
todo, estima-se que serão neces-
sários, até 2025, cerca de 400 mil 
profissionais de TI; nossas escolas 
não têm condições de formar esse 
número, o que certamente atrasará 
nosso desenvolvimento. 
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Spray nasal 
produzido no 
Brasil pode estar 
disponível até 2022

Uma vacina em forma de 
spray nasal contra a Covid-19 
está sendo desenvolvida por 
pesquisadores da USP, em 
parceria com a Unifesp e a 
Fiocruz. Em fase de estudos, 
o novo imunizante promete 
ser de baixo custo, proteger 
contra variantes e bloquear 
o novo vírus ainda no nariz. 
A expectativa é que esteja 
disponível até o fim de 2022. 

“Você já começa a induzir 
resposta no epitélio nasal e 
induzir a produção de um anti-
corpo que é muito importante 
nas mucosas, que são as IgAs 
[Imunoglobulina A] secretó-
rias”, explica o coordenador 
do estudo, Jorge Elias Kalil 
Filho, professor da Faculdade 
de Medicina da USP e chefe do 
Laboratório de Imunologia do 
Hospital das Clínicas. Além de 
inovar na forma de inoculação 
do vírus, com aplicação pelo 
nariz e não por via intramus-
cular, o imunizante também se 
diferencia no antígeno. 

“Em vez de usarmos a Spike 
do vírus de Wuhan, nós vamos 
utilizar só a RBD [domínio re-
ceptor obrigatório, pela sigla 
em inglês] das quatro variantes 
de preocupação”, diz Kalil Fi-
lho. De acordo com a Fiocruz, 
a proteína Spike é associada 
à capacidade de entrada do 
patógeno nas células humanas 
e é um dos principais alvos 
dos anticorpos neutralizantes 
produzidos pelo organismo 
para bloquear o vírus.

O pesquisador explica ain-
da que o antígeno vai conter 
pedaços de proteínas que 
estimulem a resposta celular 
mais duradoura do que aque-
la mediada pelos anticorpos 
neutralizantes. Portanto, deve 
incluir fragmentos que são ca-
pazes de matar a célula, caso 
ela seja infectada. O spray deve 
incluir, portanto, os chamados 
linfócitos T CD8+ citotóxicos, 
que matam células doentes, 
e os linfócitos T CD4+, que 
auxiliam na produção de 
anticorpos e nas respostas 
citotóxicas.

Outra inovação do produto é 
a criação de um tipo de nano-
partícula que adere à mucosa 
do nariz. Sobre o custo, Kalil 
Filho diz que deve ficar em 
torno de US$ 5, mas que ainda 
são necessárias outras análises 
relacionadas ao rendimento. 
A vacina spray nasal pode 
funcionar como um reforço 
para as doses já existentes e 
aplicadas por via intramuscu-
lar. (ABr) 

Apesar de um ano eco-
nomicamente complicado, 
o mercado está, de certa 
forma, se reaquecendo. As 
festas de final de ano se apro-
ximam e trazem com elas 
ótimas oportunidades para 
capitalização de novas ven-
das. Entretanto, este será 
um Natal “do novo normal”. 
Diferentemente de 2020, é 
provável que não tenhamos 
restrições de comércio. 

Além disso, muitas pes-
soas estão dispostas a 
comprar. Contudo, realizar 
compras de maneira pre-
sencial ainda é visto com 
certo receio por grande 
parte da população, espe-
cialmente porque, durante 
a pandemia, muitos se acos-
tumaram a adquirir seus 
produtos de forma virtual. 

Nas comemorações de 
2021, é fundamental que 
o empreendedor esteja 
online e pense em novas 
opções de digitalizar o seu 
negócio. E isso não signifi-
ca apenas criar um site ou 
vender pelas redes sociais, 
mas utilizar todas as técni-
cas digitais para fidelizar 
os consumidores e vender 
cada vez mais. 

Nesse contexto, os es-
pecialistas da Mundiale, 
empresa referência em 
conversational commerce e 
experiências digitais, apre-

É fundamental que o empreendedor esteja online e pense em 
novas opções de digitalizar o seu negócio.

Diante de um cenário 
marcado pelo fecha-
mento do comércio e 

pelo distanciamento social 
como medidas para conter 
a disseminação do vírus, 
as empresas buscaram so-
luções tecnológicas para 
manter suas atividades e 
relacionamento com seus 
clientes. 

De acordo com o Índice 
de Transformação Digital 
da Dell Technologies 2020, 
87,5% das empresas tiveram 
que acelerar seus projetos de 
transformação digital.

Apesar dessa busca pelo 
desenvolvimento de expe-
riências online e do avanço 
da tecnologia nas empresas, 
segundo pesquisa da Socie-
dade Brasileira de Varejo e 
Consumo em parceria com 
Oasis Lab Innovation Space, 
o foco das soluções ainda 
mantém relação exclusiva 
com os meios de pagamento 
digitais (94%). 

“Essa é uma etapa crítica 
e que realmente necessita 
de atenção, mas há de se 
observar toda a jornada para 

O desafio da transformação 
digital está no atendimento

a tradição do atendimento 
offline está passando por 
um processo de disrupção e 
também atinge investimen-
tos de valores mais vultosos, 
como no caso da compra de 
imóveis. Visitas digitais, in-
formações sobre o projeto e 
a possibilidade de assinatura 
de contratos a distância se 
tornaram avanços significa-
tivos durante a pandemia, 
mas o desafio ainda conti-
nua sendo a abordagem do 
consumidor.

“A estratégia de ligar para o 
cliente que deixa seu contato 
para ter mais informações 
sobre o imóvel não é mais 
suficiente pois a jornada de 
compra de um imóvel dura 
até dois anos. Quando uma 
pessoa começa a pesquisar 
na internet as ofertas, em 
algum momento ao longo 
desse tempo, ela vai efetuar 
a compra, mostram os nú-
meros. A linha tênue é criar 
conexão com ela e gerar 
credibilidade, sem ser inva-
sivo”, orienta Santos. - Fonte 
e outras informações: (www.
launchmachine.com.br).

A pandemia provocou grandes mudanças e transformações digitais nas empresas

garantir uma experiência 
mais refinada comparando 
com o processo de compra 
convencional”, considera o 
gestor de empresas e espe-
cialista em inovação, Marcos 
Henrique Santos.

Ele explica que o grande 
desafio para as empresas 
promoverem as vendas digi-
tais durante a pandemia foi 
conseguir substituir as fases 
presenciais do processo de 
compra. “Antes, era comum 
uma pessoa ir de loja em loja 
física, visualizar modelos, 
checar preços, experimentar 
diversas peças e, depois de 

toda essa jornada, comprar 
a roupa. 

Agora, os provadores onli-
ne nas lojas virtuais, onde a 
pessoa molda um manequim 
conforme suas medidas e 
experimenta diversas com-
binações de roupas passou 
a ser um formato interes-
sante nessa migração do 
offline para o online. Além 
disso, opiniões de pessoas 
que já adquiriram a peça 
ganharam ainda mais força 
e influência”, completa o 
especialista, que é o CEO da 
Launch Machine.

Segundo Marcos Henrique, 

A tradição do atendimento offline 
está passando por um processo de disrupção.
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Amazon segue crescendo e contratando

Como as empresas se preparam 
para as vendas de final de ano?

sentam algumas soluções 
que visam fazer com que as 
vendas de final de ano sejam 
inesquecíveis: 

Aumento da base de clien-
tes: utilizar variadas estraté-
gias de marketing digital para 
que mais clientes conheçam 
sua marca. 
	 •	Realizar upsell: as 

festas de final de ano 
costumam ser ótimas 
oportunidades para con-
seguir, de forma digital, 
realizar um upsell com 
os seus clientes (melho-
rar um plano, adquirir 
um novo serviço para o 
pacote, etc.). 

	 •	Régua de comuni-
cação: é fundamen-
tal manter uma régua 
de comunicação com o 
cliente para garantir que 
ele sempre se lembre de 
sua marca e, com isso, 

garantir que realizem os 
pagamentos das faturas 
em dia, solicitem novos 
produtos ou serviços, 
entre outros. 

	 •	Informação dos sta-
tus de vendas via 
mensageria: uma vez 
que 98% da população 
possui aplicativo de 
mensageria em seus 
celulares, o passo atual 
é utilizar esses recursos 
como principal canal de 
conversa com os clien-
tes sobre a atualização 
de pedidos. 

	 •	Trabalhar com blin-
dagem: De maneira 
espontânea, oferecer 
um serviço a mais, sem 
custo para o cliente, 
com o intuito de fideli-
zá-lo. - Fonte e outras 
informações: (www.
mundiale.com.br).
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