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Team Coaching: como 
pode trazer harmonia ao 

ambiente corporativo

As demandas e as 
instituições estão 
passando por 
mudanças estruturais

Se no século passado 
o foco no desenvolvi-
mento de executivos 

profissionais estava na 
individualização do pro-
cesso, atualmente, insti-
tuições apostam com mais 
frequência e interesse no 
desenvolvimento coletivo, 
integrando cada vez mais 
as equipes. 

É nessa seara que o Coa-
ching de equipes, ou team 
coaching, vem crescendo 
cada vez mais e se fazendo 
ainda mais necessário. E, 
agora, o mais adequado 
é desenvolver líderes e 
integrá-los aos times con-
comitantemente e não 
como antes, em que o líder 
se desenvolvia primeiro, 
para depois criar e integrar 
uma equipe. 

Nascido a partir dessa 
necessidade, que dire-
ciona líder e equipe para 
o mesmo objetivo, o team 
coaching cria situações 
colaborativas para uma 
seleção de pessoas que 
atuam em conjunto, com 
propósito comum, metas 
identificáveis e mensu-
ráveis, com o objetivo 
de construir relações de 
confiança, funções claras 
e com responsabilidade 
por resultados. 

Fazem parte dos obje-
tivos dessa metodologia 
também estabelecer bases 
de confiança, legitimidade 
e alinhamento para o exer-
cício de uma liderança ho-
rizontal, que conversa e in-
tegra os direcionamentos 
para o restante da equipe, 
além de empoderar o time 
no sentido de levar a ele a 
responsabilização de suas 
ações e, consequentemen-
te, os resultados. São essas 
ações que farão o time mais 
forte e que vai desempe-
nhar alta performance. 

Com o coaching de ti-
mes, o esperado é que 

os membros percebam 
e tomem consciência de 
seus próprios padrões de 
comportamento e, a partir 
disso, mobilizem recursos 
e experiências do grupo 
para aumentar a sinergia 
e efetividade. Como resul-
tado, o time passa a criar 
as próprias soluções, no 
lugar de receber a direção 
dos líderes.  

É importante saber que o 
processo de team coaching 
não terá fórmulas prontas 
de sucesso, mesmo porque 
o trabalho acontece de 
forma sistêmica, de acordo 
com as especificidades do 
grupo e da empresa na 
qual ele está inserido. Sua 
estrutura vai depender 
também dos objetivos e das 
metas estabelecidas, por-
tanto, as dinâmicas sempre 
serão customizadas. Além 
disso, o comprometimen-
to do time envolvido fará 
toda a diferença, já que 
cada pessoa possui um 
background, nível de co-
nhecimentos e habilidades 
distintas. 

Isso não é um proble-
ma, como alguns possam 
imaginar. Só enriquecerá 
ainda mais as dinâmicas. 
Nunca é demais lembrar 
que para essa metodolo-
gia funcionar é necessário 
contar com um coach de 
times profissional éti-
co, sério e qualificado, 
que tenha passado por 
processos rigorosos de 
treinamento e tenha larga 
experiência e repertório 
no trabalho com times 
nas suas mais variadas 
abordagens. 

Em resumo, além de 
melhorar a harmonia do 
ambiente corporativo, o 
que, consequentemente, 
trará melhores resultados 
para a companhia, o pro-
cesso de team coaching 
acaba por colaborar para a 
melhoria para da qualidade 
de vida de todos. 
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aço da América Latina, que possui duas de suas unidades em Feira 
de Santana, arrecadou, até agora, 52 mil toneladas que estão sendo 
entregues nas cidades de Ilhéus, Itabuna e Itapetinga.  As doações 
estão sendo feitas pela empresa, que se comprometeu com a doação 
de 40 toneladas de alimentos, e por empregados, parceiros e fornece-
dores numa união de esforços para angariar um volume ainda maior 
de doações à população. A empresa justifica a rapidez para fazer 
os alimentos chegarem a quem precisa em prazo tão curto: ‘Quem 
tem fome tem pressa! Não poderia deixar de se fazer presente neste 
momento de tanto sofrimento da população local”, afirmou Ricardo 
Garcia, CEO da Belgo Bekaert. 

E - Empresa-Cidadã 
A Fiat está expressando sua solidariedade aos atingidos pelas fortes 
chuvas no norte de Minas Gerais, através da doação de cestas básicas 
e kits de higiene pessoal e limpeza, além de cobertores e lençóis. A 
empresa está em contato com a Defesa Civil do Estado de Minas Gerais, 
a fim de definir a forma mais eficiente de entrega dos milhares de kits 
que estão sendo doados. As fortes chuvas atingiram inúmeros muni-
cípios, desabrigando populações, isolando áreas e comprometendo a 
infraestrutura de circulação. “Ao solidarizar-se com os desabrigados, 
a Fiat comporta se como uma empresa-cidadã, comprometida com a 
comunidade em que está inserida”, disse Antonio Filosa, presidente 
da Stellantis para a América Latina. A Fiat está atenta à evolução da 
situação e em contato com as autoridades do Estado, na perspectiva 
de apoiar ações de socorro.

F - Ação da Cidadania
Por meio do Instituto Diageo, a marca Johnnie Walker está doando à 
população do sul da Bahia impactada pelas fortes chuvas dos últimos 
dias 100 toneladas de alimentos. A doação foi realizada via Ação da 
Cidadania e irá beneficiar cerca de 40 mil pessoas. O Instituto Diageo 
foi criado há mais de dois anos pela empresa Diageo, líder mundial em 
bebidas alcoólicas premium e proprietária das marcas Johnnie Walker, 
Tanqueray, Smirnoff e Ypióca. A iniciativa privada tem papel preponde-
rante na busca de melhores soluções para promover seus negócios de 
forma sustentável. A empresa tem metas claras a serem atingidas até 
2030 e acredita na importância da união de forças da sociedade para 
preservar os recursos naturais e investir no desenvolvimento de um 
mundo mais inclusivo, para que tragédias como as que estamos vendo 
não ocorram no futuro.

A - Economia Verde 
Trazer de volta a Mata Atlântica de onde ela foi retirada, gerando renda 
para a agricultura familiar. Este é o objetivo do projeto Semeando Eco-
nomia Verde na Mata Atlântica, que até 2023 irá plantar 50 mil mudas de 
espécies nativas com potencial econômico em pelo menos 30 hectares de 
terra de 13 municípios nas Bacias do Alto Paraíba e Alto Tietê no estado 
de São Paulo. O projeto, em parceria com a Fundação Banco do Brasil, 
começou em agosto último e está em fase de início do plantio das mudas 
em diversas propriedades rurais. A equipe técnica realizou o cadastramento 
de 49 sitiantes, o estudo das áreas, o tratamento e a preparação dos solos. 
Saiba mais em: (https://www.canva.com/design/DAEv73rkGXE/2SvOrPyi-
QuXuIKlhWWNXfQ/view?website=#2:conte-do).

B - Serviços Bancários 
O caminhão da Caixa chegou à Itabuna (BA) estacionando na Praça 
Adami, no centro da cidade. A unidade móvel de atendimento está 
prestando os mesmos serviços de uma agência, como atendimento aos 
beneficiários do Auxílio Brasil; concessão de crédito; senha de benefícios 
do INSS; prova de vida do INSS; Bolsa Família; Abono Salarial; FGTS; 
Cartão do Cidadão; auxílio na utilização de aplicativos Caixa; desbloqueio 
de cartão e senha de contas, dentre outros. A movimentação de dinheiro 
em espécie estará disponível por meio de caixa eletrônico instalado 
na unidade. Disponibiliza ainda atendimento por meio de seus canais 
digitais, como o Internet Banking, app Caixa e Caixa Tem. 

C - Capacidade de Execução
O Assaí Atacadista comunica que, com a inauguração da sua terceira loja 
em São Gonçalo (RJ), no último dia 29, concluiu o plano de expansão de 
2021, com a abertura de 28 lojas em um único ano. Foram 24 lojas orgânicas, 
um recorde para Companhia e para o setor de cash and carry, e outras 4 
conversões de outros formatos. Apenas no último trimestre, foram inau-
guradas 21 lojas, sendo 13 em dezembro, refletindo a alta capacidade de 
execução da Companhia. Dessa forma, o Assaí encerra 2021 com 212 lojas 
em operação e uma área de vendas de 964 mil m², 19% superior em relação 
a 2020. A expansão seguirá forte nos próximos dois anos, com a abertura 
orgânica de mais de 30 novas lojas e conversão de até 70 lojas do Extra Hiper. 

D - Vítimas das Chuvas 
Apesar da meta inicial de doar 50 toneladas de alimentos às vítimas 
das chuvas na Bahia, a Belgo Bekaert, maior produtora de arames de 

G - Excellence Program
A Getnet, empresa global de tecnologia da PagoNxt, conquistou o prêmio 
Excellence Program 2021, concedido pela Mastercard. A empresa foi a 
vencedora na categoria Card Not Present, que reconhece a excelência 
operacional da Getnet no e-commerce brasileiro. Entre outros crité-
rios analisados para a concessão do prêmio, foram considerados dois 
componentes: o baixo nível de fraudes em operações pela internet e o 
percentual de aprovações nas transações digitais. A Getnet investe na 
sua plataforma One Stop Shop, oferecendo soluções completas, como 
Conciliador, Cofre, Antifraude, Split de Pagamento e Recorrência, que 
garantem eficiência e segurança nas transações dos clientes. 

H - Concessão de Parques 
O Governo de São Paulo lançou edital para concessão dos parques 
estaduais da Água Branca (Fernando Costa), Villa-Lobos e Candido 
Portinari, todos na capital paulista. A proposta prevê a cessão das áreas 
de uso público à iniciativa privada por 30 anos. Neste período, o vence-
dor deverá revitalizar as estruturas, implantar e diversificar a oferta de 
serviços, realizar a manutenção da área, além de atuar na conservação 
respeitando os planos diretores dos espaços. O objetivo é que as con-
cessões resultem num investimento mínimo de R$ 61,6 milhões, dos 
quais R$ 46,9 milhões nos seis primeiros anos de concessão.  O edital 
está disponível em: (https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/
editais/2021/12/concorrencia-internacional-no-02-2021/).

I - Atendimento Eletrônico
O Poupatempo alcançou em dezembro a marca de 50 milhões de acessos 
aos serviços online oferecidos no portal (www.poupatempo.sp.gov.br), 
aplicativo Poupatempo Digital e totens de autoatendimento. O número 
representa cerca de 85% do total dos quase 60 milhões de serviços con-
tabilizados em 2021. Presencialmente, foram cerca de 8,5 milhões de 
atendimentos concluídos nas 100 unidades do programa distribuídas pelo 
Estado de São Paulo. Mais de 180 opções estão disponíveis nas platafor-
mas digitais, como, por exemplo, as funcionalidades da carteira digital 
de vacinação contra a Covid-19, com mais de 13,4 milhões de acessos, 
consulta de pontuação na habilitação, com 9,2 milhões, licenciamento 
de veículo, com 6,3 milhões, renovação de CNH, com 2,7 milhões, e 
consulta de IPVA, com 2 milhões. 

J - Conectividade e Inclusão 
O Wi-Fi Brasil avançou em 2021 para levar conectividade e inclusão 
digital para localidades em áreas remotas, com pouca ou nenhuma co-
nexão. Neste ano, o programa do Ministério das Comunicações atingiu 
a marca de 14,2 mil pontos ativos em 3 mil municípios brasileiros. Há 
ainda pontos instalados em fase de aceitação e outros em processo de 
instalação que, somados aos ativos, chegam a 15 mil. Mais de 9 milhões 
de brasileiros são beneficiados com as entregas. Dos pontos de Wi-Fi 
Brasil ativos no país, a maioria (69%) está em escolas, principalmente 
da área rural, contemplando 2,9 mil cidades. Entre elas Abaeté (MG), 
Ceará-Mirim (RN), São Gabriel da Cachoeira (AM) e Sena Madureira (AC). 

Quem está prestes a se aposentar precisa estar atento. 
A reforma da Previdência estabeleceu regras automáticas 
de transição, que mudam a concessão de benefícios a 
cada ano. A pontuação para a aposentadoria por tempo 
de contribuição e por idade sofreu alterações. Confira 
abaixo as mudanças que começam a vigorar neste ano.
	 •	Aposentadoria por idade - A regra de transição es-

tabelece o acréscimo de seis meses a cada ano para as 
mulheres, até chegar a 62 anos em 2023. Em novembro 
de 2019, a idade mínima estava em 60 anos, passando 
para 60 anos e meio em janeiro de 2020. Em janeiro de 
2021, aumentou para 61 anos. Agora, está em 61 anos 
e meio em 2022. Para homens, a idade mínima está 
fixada em 65 anos desde 2019. Para ambos os sexos, 
o tempo mínimo de contribuição está em 15 anos.

	 •	Aposentadoria por tempo de contribuição - A 
reforma da Previdência estabeleceu quatro regras 
de transição, das quais duas previram modificações 
na virada de 2021 para 2022. Na primeira regra, que 
estabelece um cronograma de transição para a regra 
86/96, a pontuação composta pela soma da idade e 
dos anos de contribuição subiu em janeiro: para 89 
pontos (mulheres) e 99 pontos (homens).

  Na segunda regra, que prevê idade mínima mais baixa 
para quem tem longo tempo de contribuição, a idade 
mínima para requerer o benefício passou para 57 
anos e meio (mulheres) e 62 anos e meio (homens). 
A reforma da Previdência acrescenta seis meses às 
idades mínimas a cada ano até atingirem 62 anos 
(mulheres) e 65 anos (homens) em 2031. Nos dois 
casos, o tempo mínimo de contribuição exigido é de 

A medida vale 
para os novos 
pensionistas. 
Beneficiários 
antigos estão 
com direito 
adquirido.

Fernando Valente Pi-
mentel, presidente da 
Associação Brasileira 

da Indústria Têxtil e de 
Confecção (Abit), salientou 
que a sanção da desoneração 
da folha de pagamento pelo 
Presidente da República, 
Jair Bolsonaro, anunciada 
na sexta-feira, (31), vai ao 
encontro da necessidade de 
manutenção de empregos 
em uma economia que terá 
um crescimento limitado 
em 2022.

“Com esta sanção haverá 
maior segurança jurídica e 
ambiente mais favorável 
para para que novos inves-
timentos sejam feitos pelas 
empresas com consequente 
possibilidades de gera-
ção de postos formais de 
trabalho” disse Pimentel. 
Na sua avaliação, além da 
manutenção de trabalho 

Nos últimos doze meses, cerca de 80 mil postos de trabalho foram 
abertos por empresas têxteis e de confecção no Brasil.

Desoneração: segurança jurídica 
e melhoria na empregabilidade

“Com esta sanção haverá maior segurança jurídica e ambiente mais favorável para para que novos 
investimentos sejam feitos pelas empresas com consequente possibilidades de geração de postos 
formais de trabalho”
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C setores beneficiados pode-
rão optar pelo pagamento de 
alíquotas de 1% a 4,5% sobre 
suas receitas brutas em de-
trimento do índice de 20% de 
suas folhas de pagamentos. 
A Abit defende a extensão 
de políticas de redução do 
custo do emprego a todos os 
setores da economia. 

“O crescimento econômico 
fica potencializado quando 
há uma boa legislação”, pon-
dera Pimentel. “E a geração 
de mais empregos formais 
e de qualidade só acontece 
quando há crescimento. A 
soma destes três fatores 
- legislações favoráveis ao 
empreendedorismo e à em-
pregabilidade, crescimento 
econômico e a consequente 
geração de emprego de qua-
lidade - é o melhor programa 
social que um país pode ter”, 
conclui.

digno e renda para milhares 
de pessoas, a desoneração 
da folha tem potencial de 
preservar e gerar novos 
empregos formais em todos 
os 17 setores beneficiados 
- o que inclui o têxtil, que 
hoje já emprega 1,5 milhões 

de brasileiros em todo país. 
Nos últimos doze meses, 

cerca de 80 mil postos de 
trabalho foram abertos 
por empresas têxteis e de 
confecção no Brasil. Com a 
prorrogação da medida até 
o fim de 2023, empresas dos 

Como ficam as mudanças 
nas aposentadorias em 2022

30 anos para as mulheres e 35 anos para homens.
	 •	Pensão por morte - Depois de mudar em 2021, o 

tempo de recebimento do benefício ficará inalterado 
em 2022. A cada três anos, um ano é acrescido nas 
faixas etárias estabelecidas por portaria do governo 
federal editada em 2015. Como a última alteração 
ocorreu em 2021, as idades mínimas dos pensionistas 
só voltarão a aumentar em 2024.

Atualmente, o pensionista com menos de 22 anos de 
idade receberá a pensão por até três anos. O intervalo 
sobe para seis anos para pensionistas de 22 a 27 anos, 
10 anos para pensionistas de 28 a 30 anos, 15 anos para 
pensionistas de 31 a 41 anos e 20 anos para pensionistas de 
42 a 44 anos. Somente a partir de 45 anos, a pensão passa 
a ser vitalícia. A medida vale para os novos pensionistas. 
Beneficiários antigos estão com direito adquirido (ABr).
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