
www.netjen.com.br

Editorias 
Economia/Política: J. L. Lobato (lobato@netjen.com.br); Ciência/Tec-

nologia: Ricardo Souza (ricardosouza@netjen.com.br); Livros: Ralph Peter 
(ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br);

Comercial: Tatiana Sapateiro – tatiana@netjen.com.br
Publicidade Legal: lilian@netjen.com.br

José Hamilton Mancuso (1936/2017) Laurinda Machado Lobato (1941-2021) Publisher: Lilian Mancuso (lilian@netjen.com.br)

Webmaster/TI: Fabio Nader; Editoração Eletrônica: Ricardo Souza. 
Revisão: Maria Cecília Camargo; Serviço informativo: Agências Brasil, Senado, 
Câmara, EBC, ANSA.

Artigos e colunas são de inteira responsabilidade de seus autores, 
que não recebem remuneração direta do jornal.

Jornal Empresas & Negócios Ltda
Administração, Publicidade e Redação: Rua Joel Jorge de Melo, 468, cj. 71 

– Vila Mariana – São Paulo – SP – CEP.: 04128-080 – Telefone: (11) 3106-4171 – 
E-mail :  (netjen@netjen.com.br) – Site:  (www.netjen.com.br). 
CNPJ: 05.687.343/0001-90 - JUCESP, Nire 35218211731 (6/6/2003) - Matriculado 
no 3º Registro Civil de Pessoa Jurídica sob nº 103.

Colaboradores: Claudia Lazzarotto, Eduardo Moisés, Geraldo Nunes e Heródoto Barbeiro.
RIO DE JANEIRO: J.C. REPRESENTAÇÕES E PUBLICIDADES EIRELI

Av. Rio Branco, 173 / 602 e 603 – Centro - Rio de Janeiro - CEP 20040-007
Tel. (21) 2262-7469 – CNPJ 30.868.129/0001-87

ISSN 2595-8410

São Paulo, sábado a segunda-feira, 02 a 04 de abril de 2022 Negócios6

OpiniãO
Resignação aumenta 
entre os brasileiros

O Brasil está sendo 
afetado pelo fenô-
meno da renúncia ou 

grande resignação. Segundo 
números oficiais, o Brasil 
fechou o ano de 2021 com 
12% de desemprego. 

O índice é bem maior que 
dos Estados Unidos, que 
encerrou o ano com cerca 
de 4% da população sem 
emprego formal. Mas há 
pelo menos um dado que 
aproxima os dois países e 
tem intrigado especialistas 
no assunto: mesmo em ple-
na crise econômica, nunca 
tantas pessoas pediram 
demissão de seus empregos. 

A verdade é que a grande 
fundamentação para tantos 
abandonos é o alto nível de 
insatisfação com o clima 
organizacional, estrutura, 
relacionamento e elemen-
tos de pressão que fizeram 
as pessoas no período 
pandemia e pós-pandemia 
pensar e reavaliar os valo-
res e suas práticas cotidia-
nas, dando importância a 
questões essenciais como 
família, filhos e até mesmo 
tempo para redescobrir a 
necessidade de praticar 
atividades físicas. 

Do outro lado, estão as-
sociadas tarefas com alto 
índice de exaustão, jornadas 
prolongadas e salários cada 
vez mais arrochados, além 
dos índices de burnout 
crescentes, como fatores 
decisivos para a mudança 
de postura. Segundo dados 
do Caged, homens, que re-
presentam quase 60% dos 
trabalhadores com carteira 
assinada do país, foram 
mais ativos nos pedidos de 
demissão do que mulheres. 
No caso delas, o pedido de 
demissão se dá pela neces-
sidade de cuidar dos filhos. 

Os tempos mudaram e o 
comportamento obedece 
a uma nova lógica: não se 
permite mais trabalhar sem 
saber o porquê ou para 
quem, e isso não está entre 
as prioridades das gerações 
contemporâneas, tendo em 
vista que hoje ocupam a 
principal força de trabalho 
na maioria das empresas, 
seja nos cargos mais ope-
racionais até as posições 
de gerência ou executivas. 

A forma de se relacionar 
com o trabalho mudou e o 
salário, estabilidade e título 
de cargo não são por si só 
apenas meros atrativos. Se 
não houver formas de con-
ciliar rotina, hábitos saudá-

veis e equilíbrio mental, as 
empresas continuarão per-
dendo sua força de trabalho 
para algo que é indiscutível 
nesta incansável busca: pra-
zer, bem-estar e satisfação 
pessoal. Nesse sentido, 
algumas questões são es-
senciais para a retenção de 
talentos nas empresas.

Como, por exemplo, man-
ter um clima organizacio-
nal positivo, estabelecer 
relacionamentos abertos e 
transparentes, dar e rece-
ber feedbacks com regu-
laridade, apostar no plano 
de carreira, investir em 
treinamentos, ofertar meios 
alternativos e flexíveis de 
prestação de serviços, forta-
lecer a cultura de qualidade 
de vida no trabalho, esta-
belecer uma política clara 
de remuneração com base 
em perspectivas reais de 
crescimento e uma cesta de 
benefícios compatíveis com 
o mercado e com a prática 
dos concorrentes. 

Em síntese, no cenário pós 
pandemia, surgem como 
força de atratividade os 
benefícios flexíveis, como 
as iniciativas das empresas 
que apoiam diretamente na 
compra de casa ou carro, 
no cuidado da saúde física 
e mental, na construção do 
plano de previdência, entre 
outros. 

Ou seja, procuram van-
tagens que se ajustem às 
próprias demandas e ne-
cessidades, sem afastar a 
possibilidade de conseguir 
os já conhecidos benefícios 
tradicionais. O que está em 
jogo é definitivamente o 
bem-estar do empregado e 
as condições que sua força 
de trabalho pode propor-
cionar segurança a seus fa-
miliares, entregando assim 
mais que salários.  

Nesse cenário, as esta-
tísticas indicam que cerca 
de 94,2% dos profissionais 
com carteira assinada que-
rem continuar trabalhando 
remotamente, e a oferta de 
atividades em home office, 
para cerca de 96,7%, é 
considerado como benefí-
cio e diferencial na hora de 
escolher a empresa onde 
desejam trabalhar, sendo 
então um fator importante 
e decisivo.  

(*) - Doutor em Políticas Públicas, 
coordenador do Curso de 

Administração de Empresas da 
Faculdade Santa Marcelina, é 

docente nos cursos de Medicina 
e Administração de Empresas da 

mesma instituição.  

Gustavo Rodrigues de Oliveira (*)

Games, televisão e 
computadores  

prejudicam os adolescentes
O uso de videogames, televisão e computadores têm um impacto muito severo na saúde física e 
mental de adolescentes após poucas horas de uso, gerando distúrbios psicossomáticos, aqueles em 
que sintomas físicos são consequência de impactos emocionais e psicológicos.
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Vivaldo José Breternitz (*)

Isso foi confirmado por pesquisas 
conduzidas pelas universidades 
canadenses Queen's University e 

University of Ottawa e pela University 
of Queensland, da Austrália, conforme 
diz o   American Journal of Preventive 
Medicine ao relatar os resultados dos 
estudos que envolveram mais de 400 
mil adolescentes.

Os estudos correlacionaram o tempo 
passado em frente à tela com a fre-
quência com que a pessoa sofria de 
distúrbios de natureza psicossomática 
como dores de cabeça, abdominais e 
nas costas, sensação de depressão, 
irritabilidade, mau humor, nervosismo, 
insônia e tonturas.

A pesquisa constatou que adolescen-
tes do sexo masculino que assistiam 
mais de quatro horas de televisão por 
dia tinham 67% mais chances de rela-
tar distúrbios psicossomáticos do que 
aqueles que assistiam menos de duas 
horas por dia. Para as meninas o risco 
era 71% maior. 

No caso dos videogames, o risco 

subiu para 78% para meninos e 88% 
para meninas. Não menos prejudicial 
foi o uso de computadores e outras 
telas para fins de entretenimento: 
neste caso, o aumento de distúrbios 
psicossomáticos foi 84% maior em 
meninos e 108% maior em meninas.

Os resultados deste estudo são preo-
cupantes, pois o uso de telas entre ado-
lescentes aumentou significativamente 

nas últimas décadas, e especialmente nos 
últimos anos com a pandemia e com o ba-
rateamento do acesso a esses dispositivos. 

Pesquisas desse tipo ajudam a en-
tender esses problemas, que apesar 
de sua relevância ainda são poucos 
estudados.

(*) Doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é professor, consultor e diretor do Fórum 
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News @
Americanas S.A. abre inscrições para 
Programa Trainee 2022

@A Americanas S.A. - gigante com mais de 43 mil associados e cer-
tificada pela consultoria Great Place to Work (GPTW) - está com 

inscrições abertas para o seu Programa Trainee 2022. A companhia busca 
jovens recém-formados em qualquer curso de graduação que queiram 
construir uma carreira de liderança em áreas estratégicas do negócio, 
que tenham visão 360º, paixão por inovação e tecnologia, e interesse 
pela conexão entre os mundos físico e digital. Além de realizar um job 
rotation por todas as frentes da Americanas S.A., os trainees terão à dis-
posição dezenas de treinamentos por meio da universidade corporativa 
da companhia, com foco no desenvolvimento de competências técnicas 
e de primeira liderança (https://trainee.americanas.io).

Aplicativo reúne vagas de emprego 
anunciadas nas redes sociais

@Trampolim foi pensado para centralizar anúncios de emprego 
em redes sociais e hoje conta com mais de 1,4 mil vagas ativas 

e 20 mil usuários no país. A ideia é que qualquer um, seja quem 
está contratando ou quem achou uma vaga em grupos online, possa 
replicar os dados no aplicativo, contribuindo para que ela alcance 
mais pessoas (https://trampolim.app).
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Como enfrentar o alto volume 
operacional no setor fiscal

Devido à carga intensa de processos 
fiscais, contar com soluções e serviços 
assessores é uma estratégia funda-
mental para otimizar essas demandas.

 
É fato que todas as empresas 

contam com atividades recorrentes 
e obrigatórias no âmbito fiscal, in-
dependente da sua área de atuação 
ou tamanho. Além dessas demandas 
rotineiras, existem outras obrigações 
a serem declaradas pontualmente, ao 
longo do ano. Vale ressaltar que, com 
o desenvolvimento organizacional, 
tanto na base de clientes quanto nas 
operações, por exemplo, as rotinas 
de trabalho no segmento fiscal se 
intensificam, acarretando uma sobre-
carga nos profissionais, uma vez que 
realizam várias atividades ao longo 
do expediente.

 
Com isso, os colaboradores acabam 

mais suscetíveis a erros e perda de 
informações, além de ficarem sem 
tempo para uma atualização nas prá-
ticas do dia a dia e na base de dados 
da companhia como um todo. Deste 
modo, diante de tanta complexida-
de, uma estratégia essencial entre 
as organizações é desenvolver uma 
estruturação de gerenciamento de 
todas as informações e prazos das 
declarações obrigatórias. 

 
Gerenciamento de fluxo deve 

ser prioridade
Todo departamento fiscal necessita 

de uma gestão totalmente ajustada 
conforme a necessidade da empresa, 
pois, com o entendimento de quais 
são as atividades impostas ao seu 
regime tributário, torna-se mais sim-
ples a estruturação e gerenciamento 
fiscal. Devido às variações de regimes 
existentes, compreender as suas 
demandas obrigatórias é o primeiro 
passo para ter absoluto domínio desse 
departamento e efetuar uma melhor 
distribuição das tarefas para cada 
membro de sua equipe.

 
Sendo assim, o gestor de todas as 

demandas fiscais da companhia tem 

facilitar na conclusão das tarefas, 
a tecnologia permite que os profis-
sionais sejam mais estratégicos em 
sua atuação, visto que não perderão 
tempo com demandas corriqueiras 
e morosas. 

 
Busca de atualização constante 

é indispensável
Com o entendimento dos pontos 

citados anteriormente, é necessário 
ressaltar um detalhe extremamente 
importante, a busca incessante pela 
inovação e tecnologia. Como um fator 
determinante para o âmbito empresa-
rial, a tecnologia agrega valor, sendo 
inerente à empresa, sempre com o 
objetivo de evoluir em algum aspecto 
operacional.

 
Para concluir, é importante ressaltar 

que, com a complexidade operacio-
nal, soluções assessoras têm grande 
potencial de facilitar o dia a dia dos 
profissionais em sua rotina de traba-
lho. Dessa forma, é papel do gestor 
oferecer todo o apoio especializado, 
a fim de manter todos os profissio-
nais aptos a acompanhar de forma 
mais simples e ágil todos os prazos e 
obrigações impostas à empresa. Isso, 
com toda certeza, torna a conclusão 
das demandas fiscais cada vez mais 
assertivas.

 
(Fonte: Régis Lima é Diretor Executivo e de 

Operações na Lumen IT. Possui mais de 20 anos 
de experiência em Gestão de Equipes e atuação 
em cargos executivos de empresas nacionais e 

multinacionais do mercado de TI).

maior facilidade para desenvolver um 
planejamento tributário em que todo 
o fluxo de dados e informações sejam 
aderentes e fidedignos com a realidade 
da empresa. Essa ação eleva a segu-
rança na instituição, com a certeza de 
que nenhuma obrigação importante 
passará desapercebida, além de ser 
um impulsionador de um ambiente 
corporativo mais produtivo.

 
Estruturação tecnológica é re-

alidade
Após compreender a importância de 

uma gestão efetiva do fluxo das de-
mandas fiscais, é fundamental salientar 
que a implementação de tecnologias 
pode ser determinante para que esses 
processos sejam feitos de maneira mais 
ágil e eficiente. Atualmente, existem 
inúmeras ferramentas e soluções que 
apoiam os colaboradores do setor com 
informações técnicas do âmbito fiscal, 
a fim de trazer mais praticidade para 
que essas atividades sejam realizadas. 
Essa inovação tem recebido, cada vez 
mais, a atenção das empresas, abran-
gendo uma vasta gama de atividades 
na esfera tributária.

 
Neste sentido, por meio da imple-

mentação de soluções que automa-
tizam processos mais burocráticos, 
como no mapeamento das obrigações, 
em que é executada toda a busca de in-
formações e dados sobre cada entrega, 
a rotina de trabalho atinge um amplo 
ganho estratégico. Isso porque, além 
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