
Toda empresa está sujeita a uma crise. Crises aparecem por diversos 
motivos, e todas devem ser acessadas rapidamente, buscando uma 
resolução eficiente, seja temporária ou duradoura. A melhor forma de 
seguir com a gestão de crises é focar em prevenção e mitigação, além 
da preparação de diversos setores para trabalhar com essa reação 
rápida necessária. Um dos tipos de crise empresarial mais comum e 
com forte risco de agravamento são as crises de comunicação.  

Como funciona uma gestão de crise nas 
redes sociais?
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Mesmo com as mudanças nos meios de comunicação que enfren-
tamos atualmente, o trabalho da assessoria de imprensa ainda é um 
mistério para muitas pessoas e empresas. Entre nossas funções visamos 
construir e solidificar a imagem da marca - seja empresa ou pessoa - , 
por meio de matérias orgânicas nos diferentes meios de comunicação, 
como televisão, portais, revistas, jornais impressos e até rádio. Porém, 
a maneira de consumir notícia mudou e, assim, as redes sociais como 
Facebook e Instagram roubaram o espaço de muitos veículos na hora 
de achar um /conteúdo.  

Por que contratar uma agência de 
comunicação para o seu negócio?

A rotina de um investidor em startups não muda muito, indepen-
dentemente de qual estágio ele aplica os recursos, sejam próprios 
ou de terceiros. Revisão e lapidação da tese de investimento, análise 
de potenciais investidas e diálogo com as empresas em portfólio e 
agentes do ecossistema podem ajudar nesta jornada, como grandes 
corporações, outros fundos, mentores, investidores, etc.   

Cinco dicas de branding & cultura para sua 
startup ou Venture Capital
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Capacitação e mentoria potencializam 
mulheres empreendedoras nos seus negócios

Projetos que fortalecem mulheres empreendedoras são uma oportu-
nidade para realizar transformações pessoais e profissionais, além de 
prosperar e estruturar negócios que contribuem com toda a comunidade. 
O programa#ElaFazHistória, uma iniciativa global da Meta que no Brasil 
conta com a parceria da Aliança Empreendedora, contribui para que 
mulheres empreendedoras, formais ou informais, encontrem conteúdo, 
ferramentas e soluções gratuitas que fortaleçam seus negócios, estimu-
lando assim tanto a independência financeira quanto o empoderamento 
das histórias desse público. Neste mês, por meio da plataforma Tamo 
Junto, o projeto oferece quatro cursos simultâneos que fazem parte do 
programa: Educação Financeira Módulo I, Educação Financeira Módulo 
II, Marketing Digital e Formalização. As inscrições estão abertas  e todos 
os cursos são gratuitos, no formato online: para participar, basta a em-
preendedora acessar a plataforma e fazer sua inscrição:  www.tamojunto.
org.br/elafazhistoria.    Leia a coluna completa na página 6

AI/Meta

Em 2020, com a chegada da 
pandemia, o home office se 
tornou um dos assuntos mais 
abordados. 

No mesmo período, nos Estados Unidos, 
cresceu em  50% o número de pessoas que 

optaram pela modalidade do anywhere office, 
que permite às pessoas trabalhar não apenas 
de casa, mas de qualquer lugar.

Em decorrência de medidas adicionais para 
controlar a variante Ômicron, da Covid-19, o 
formato ganhou força e mostrou que é uma 
tendência de sucesso que veio para ficar em 
diversos países, incluindo o Brasil. Na b2finan-
ce, onde eu atuo como líder administrativa, o 
cenário não foi diferente. Percebi que migrar 
para o formato remoto teve pontos positivos. 

Hoje, eu tenho mais tempo para mim mesma, 
uma vez que eu perdia quatro horas no trans-
porte e, agora, uso esse tempo para me dedicar 
à minha casa, a uma alimentação saudável e ao 
meu cachorro, o Duque. Isso não tem preço. No 
início, não ter os amigos de trabalho por perto 
foi difícil. Sentia falta da companhia da minha 
equipe, afinal era muito bom dar risadas, falar de 
algum assunto paralelo, contar as bagunças do 
meu cachorro e ouvir as histórias deles também. 

A gente ainda faz chamadas de vídeo, brinca, 
mas não é a mesma coisa. Como eu moro sozinha, 
o ato de sair para trabalhar e ter contato com 
pessoas faz muita diferença no meu dia. Para 
suprir essa necessidade de estar em ambientes 
além dos da minha casa, comecei a praticar o 
anywhere office. Em 2020, viajei com meu na-
morado e meu cachorro para comemorar meu 
aniversário. Aproveitei para realizar atividades 
em meio à natureza, que, para mim, são uma 
forma de escapar do cansaço.

Sempre gostei de praticar montanhismo e 
fazer trilhas, mas na pandemia, senti a neces-
sidade de ter mais contato com a natureza. 
É como um refúgio e resgate para sair dessa 
rotina cansativa que levamos trabalhando em 
casa. Como o Duque é bastante companheiro 
e tem muita energia, soltá-lo na natureza é a 
principal alegria que posso proporcionar a ele. 
Quando me questionam sobre as vantagens 
de poder trabalhar de outros lugares além da 

Sentindo na pele o verdadeiro 
significado de 'anywhere office'
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própria casa, penso nos privilégios que esse 
benefício trouxe para a minha vida. 

Ter essa possibilidade é incrível - inclusive, 
tenho viajado muito mais. Entretanto, esse novo 
formato foi bom não apenas pelas viagens, mas 
também descobri que próximo à minha casa 
existe um espaço para pets que tem um local 
onde os donos dos cães podem trabalhar. É bom 
poder mesclar esses cenários e perceber que 
o trabalho flui do mesmo jeito. No cenário que 
estamos vivendo, o ponto crucial é a qualidade 
do seu trabalho, independente do lugar onde 
você esteja. 

A b2finance me permite isso e, felizmente, 
não existe aquela sensação de que eu preciso 
estar 100% do tempo trabalhando de casa. Desde 
que eu esteja tomando os devidos cuidados por 
conta da pandemia, posso trabalhar de qualquer 
lugar. Já trabalhei em um restaurante, em um 
refúgio em Minas Gerais e digo sem receio: poder 
realizar o trabalho olhando para um horizonte 
repleto de verde é libertador. 

Embora o cenário pareça muito bom, é fun-
damental observar os parceiros e parceiras de 
trabalho, dar apoio e estar aberto para conversar 
e ouvir o que eles trazem, já que muitas vezes 
a rotina de trabalho em casa pode ser solitária. 
Digo à minha equipe que eles não precisam 
esperar nossas reuniões para conversarmos. Se 
não estiver ocupada ou em uma reunião, abrimos 
uma vídeo chamada e trabalhamos juntos. Isso 
faz diferença no nosso dia.

Quando penso sobre o futuro do trabalho, 
percebo que o mundo está mudando e que poder 
levar o seu trabalho para outros lugares é uma 
tendência que nos traz mais qualidade de vida. 

Acredito que, cada vez mais, a tendência será 
a gente poder trabalhar sem essas amarras. E 
é possível ter liberdade com responsabilidade. 
O que eu combino com a minha equipe é que, 
após alinharmos nossas prioridades, cada um 
define como vai realizar as próprias tarefas.

Por fim, mas não menos importante, deixo 
uma reflexão sobre a importância dos líderes 
para que esse conceito se perpetue dentro dos 
espaços de trabalho. Se você tem a possibilidade 
de viajar e trabalhar ao mesmo tempo, faça. 
Se pode estender esse privilégio à sua equipe, 
deixe que vivam essa experiência. Para mim, 
foi muito significativo ouvir dos meus diretores 
que eu poderia e deveria fazer mais isso. 

Nós não precisamos ficar trancados em casa 
para trabalhar. Organize-se, converse com o seu 
time e vivencie esse benefício. Viajar, por si só, é 
algo fantástico e poder conciliar essas vontades 
com o seu trabalho é o melhor dos mundos. Se 
há internet, dá para trabalhar, até porque nós 
estamos sempre online. O que temos que pensar 
é: como posso diminuir o estresse e a tensão da 
minha equipe para que o anywhere office faça 
sentido para eles? Quais medidas posso tomar 
de imediato para que eles e elas percebam os 
benefícios desse formato de trabalho?

As respostas são muitas e complexas, mas fica 
o incentivo para que mais empresas valorizem 
o tempo de seus colaboradores e permitam 
que todas e todos tenham mais qualidade de 
vida e, consequentemente, trabalhem mais 
motivados e felizes.

(Karen Taira é Líder Administrativa e analista 
contábil na b2finance,consultoria especializada  

em Business Process Outsourcing -  
www.b2finance.com).

Estação de esqui Portillo abre a temporada 
Com a temporada de inverno se aproximando e as restrições de via-

gem diminuindo, a tradicional estação de esqui Portillo, no Chile, abre 
sua temporada. Situada a apenas duas horas de Santiago e com uma 
estrutura completa de hospedagem, o local se prepara para o retorno 
das suas atividades a partir do dia 25 de junho. Para começar, há uma 
oferta de 10% de desconto a quem fizer reserva até 29 de abril, seja 
para uma Mini Week, que consiste em três ou quatro noites, quanto 
para uma Ski Week, de sete noites. Portillo conta com 34 pistas, 14 
meios de elevação e uma ampla área fora de pista. Entre os hóspedes, 
é possível encontrar esquiadores e snowboarders de todos os níveis e 
idades, que podem sempre aproveitar das atividades e infraestrutura 
local, que conta com Fitness Center, quadra poliesportiva, cinema, salão 
de jogos, piscina e muito mais. Outras informações: (www.skiportillo.
com).   Leia a coluna completa na página 5

Negócios em Pauta Foto: skiportillo.com

INFELICIDADE NO MERCADO DE TRAbALhO

ANSIEDADE, 
DEPRESSãO: 

COMO 
RECuPERAR A 
AuTOESTIMA 

NO TRAbALhO
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Emergência por Covid
Após 26 meses de vigência, terminou 

na sexta-feira (1º) o estado de emer-
gência na Itália devido à pandemia de 
Covid-19. Esse instrumento havia sido 
imposto em 31 de janeiro de 2020, de-
pois da descoberta dos primeiros casos 
no país, e foi prorrogado quatro vezes. 
O fim reflete a melhora da situação 
epidemiológica na Itália, que enfrentou 
cenas dramáticas nos primeiros meses 
da pandemia, com hospitais em colapso 
e filas de caixões em cemitérios (Ansa).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/ansiedade-depressao-como-recuperar-a-autoestima-no-trabalho/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-02-a-04-04-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-02-a-04-04-2022/
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