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EDITORIAL

O IBEF Campinas em
tempos de “novo normal”

“

Ibefeanas” e “Ibefeanos”,
Em nosso úl mo contato por aqui, escrevi sobre as “novas” experiências vividas
pelos execu vos de ﬁnanças por conta do isolamento social. Também falei sobre a
importância da constante atualização e busca por informação desses
proﬁssionais.
Por este mo vo, comentei que disponibilizamos em nosso site conteúdo exclusivo e
online para os associados com apresentações feitas no ano passado - assim como
parte do conteúdo para o público em geral -, e que passamos a realizar nossos
eventos de forma online a par r da plataforma Zoom.
Escrevo este editorial no início de outubro, mo vo pelo qual tomei a liberdade de
usar aspas na palavra “novas”, escrita na primeira linha deste texto. Aﬁnal, o
“novo normal” se tornou normal, já que estamos vivendo esta realidade há meses.
Aos poucos fomos nos acostumando e vencendo os desaﬁos impostos pelo COVID19 e os inúmeros eventos online que realizamos foram muito pres giados e até
divulgados por outros IBEFs, fortalecendo nossos relacionamentos e networking
em nível nacional.
Dentre os eventos, gostaria de destacar três pontos compar lhados pelo professor
Rodrigo Prando, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que esteve conosco na
live “PPP: Pandemia, Polí ca e Ponderações”, já disponível na íntegra em nosso
site e também em matéria desta edição.
A pandemia nos despertou medo e tristeza em determinados momentos, mas
também para os pequenos prazeres da vida. Ela provocou a reﬂexão sobre se
estamos gastando nosso dinheiro e tempo com o que realmente é importante e
demonstrou que é o consumo com sen do que nos faz feliz.
E ainda nos ensinou a importância de criarmos repertórios para sobreviver a este
período, bem como de não esquecermos que estamos em nosso lar e que este
espaço é especial para nós e nossas famílias, por mais que estejamos trazendo o
trabalho ou verdadeiros eventos para dentro de casa. E uma lição muito
importante: sempre mantermos a esperança.
E aﬁrmo: mantemos esta esperança sempre acesa em nosso Ins tuto, em nossa
cidade (contentes com a ﬂexibilização que vem sendo anunciada) e conﬁantes de
que a vacina estará pronta em breve!
E é justamente a esperança e o olhar para o futuro que nos mostrou a importância
do retorno do IBEF-Mulher, cujos eventos online já foram um sucesso e estão
reportados nesta publicação!
As “ibefeanas” foram e são fundamentais para o IBEF Campinas, tendo papel de
destaque nesta Diretoria - como mostra a entrevista com Chris anne Sauá Xavier -,
bem como veram na gestão passada de nossa ex-presidente Gislaine Cris na
Heitmann G. Teixeira.
Com carinho, boa leitura!
Marcos Ebert
Presidente do
IBEF Campinas
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IBEF
Mulher retoma
a todo vapor
Nosso maior desaﬁo
“ está
em conseguir

estabelecer uma
identidade do nosso
grupo. Quem somos,
que interesse temos,
como podemos nos
ajudar, como podemos
nos integrar melhor,
formar uma amizade,
ter um grupo de trocas.

Christianne Sauá Xavier
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frente da retomada do IBEF Mulher e com
muita garra para fazer acontecer, a execu va de RH Chris anne Sauá Xavier é sócia do
IBEF Campinas desde agosto de 2019. Atualmente,
comanda a consultoria We4you., que oferece serviços
para empresas e proﬁssionais que estão em transição
de carreira e coaching. E foi com sua visão ampla e
outras experiências em grupos de execu vas que ela
chegou à coordenação do IBEF Mulher, juntamente
com Gislaine Heitmann, ex-presidente do ins tuto e
sócia assídua. Na entrevista a seguir, Chris anne conta
sobre a retomada e os planos para o futuro do comitê.

À

Quando você assumiu a coordenação do IBEF
Mulher em Campinas? O que te mo vou a esse desaﬁo?

“

Eu fazia parte do comitê de mulheres execu vas
da Amcham e, na época, sen vontade de conhecer um
novo grupo de mulheres, fazer networking e nos desenvolvermos mais. Conversando com a amiga Gislaine
Heitmann - ex presidente do IBEF e quem iniciou o trabalho do IBEF Mulher, que estava parado no momento,
expus essa minha vontade e ela gostou da ideia de juntas retomarmos o grupo. Foi quando ela me apresentou o atual presidente, Marcos Ebert, e ele prontamente
nos apoiou para esse retorno.

Qual a importância de termos um comitê voltado às mulheres na nossa região? Porque ele foi rea vado agora?
Acredito que juntas somos mais fortes! Ainda
trazemos no nosso inconsciente crenças limitantes e
precisamos cada vez mais conquistar nosso espaço,
pois teremos mulheres cada vez mais em posição de
liderança e precisamos estar preparadas para isto.
Iniciamos com uma pesquisa, avaliando temas,
melhor formato das reuniões e checando interesse
em par cipar. Com o resultado em mãos, observamos
que, sim, valeria a pena ter este grupo novamente.
Como a pandemia alterou as a vidades do IBEF
Mulher deste ano e quais foram as alterna vas
encontradas?
Para o dia 8 de março - Dia Internacional da
Mulher - corremos para ajustar tudo e retomar o
grupo IBEF Mulher em comemoração à data. Agendamos a 1ª reunião, na qual nhamos a intenção de
iniciar com algo que fosse um presente, que trouxesse
mais qualidade de vida. O tema seria “Mindfulness”,
apontado como de bastante interesse na nossa pesquisa. Mas aí veio o Covid-19 e vemos que cancelar
tudo: palestrante, hotel, par cipantes. E seria o nosso
primeiro encontro, quando iríamos nos conhecer,
mas aos poucos fomos vendo que daria para ser online e ﬁcou tudo bem. Algumas coisas que a pandemia
trouxe de bom: abrimos eventos para o público em
geral, compar lhamos conhecimento e temos no site
a gravação dos eventos, permi ndo a cada um assis r
conforme seus horários.
Quais são os maiores desaﬁos que você enxerga
nessa retomada?
Eu e a Gislaine estamos torcendo muito para
esta pandemia passar e a gente poder se encontrar
pessoalmente. Nosso maior desaﬁo para o momento
está em conseguir estabelecer uma iden dade do
nosso grupo. Quem somos, que interesse temos,
como podemos nos ajudar, como podemos nos integrar melhor, formar uma amizade, ter um grupo de
trocas por whatsapp também.

de iniciar. Os principais temas são: Inteligência Emocional, Liderança, Gestão do Tempo, Controle do
Stress e Ansiedade, Gestão de Carreira, Gestão
Estratégica, entre outros. O formato poderá ser de
um palestrante, como tem sido, ou formarmos grupos de estudo e cada um apresentar o tema para os
demais. Quando a gente faz a gente aprende mais!
Pensamos também em ter um momento de troca
no grupo, com cada uma contando sobre seus principais desaﬁos e projetos, falar sobre situações de
interesse e ouvir sugestões. Gostaria de trabalhar o
desenvolvimento de competências através de dinâmicas de grupo, estudo de cases e vivências.
Como está o mercado de ﬁnanças para as
mulheres atualmente?
O mercado de trabalho de forma geral, para
mulheres, está promissor. Muitas empresas estão
inves ndo em planos de retenção e no desenvolvimento proﬁssional. Estão preocupadas em ter mais
diversidade dentro de suas organizações. A nossa
região de Campinas tem empresas excelentes e
todas precisam ter um ﬁnanceiro. Portanto, vaga
sempre tem. Os selecionadores estão mais criteriosos e buscam por proﬁssionais com habilidade em
trabalhar com situações voláteis, incertas, complexas, ambíguas. Um líder coach, que tenha uma
ó ma gestão de pessoas, saiba construir equipes
de alta performance, mo var, reter. Os salários
caíram um pouco, pois temos uma oferta de proﬁssionais no mercado maior que a demanda.
Uma mensagem ﬁnal: Fiquem em paz e
ﬁquem bem. Logo isto tudo vai passar e sairemos
ainda mais fortalecidos.

Chris anne Sauá Xavier
execu va de RH
e sócia do IBEF Campinas

Já existe um planejamento de ações para os
próximos meses e para 2021? Conte as novidades.
Pretendemos seguir o planejamento inicial,
apontado na pesquisa que ﬁzemos com o grupo antes
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A Economia
Comportamental
na transformação
do mercado
A adoção de alguns
“ princípios
da Economia

Comportamental no
pensamento das empresas
e governos pode ter um
efeito signiﬁcativo sobre o
bem-estar humano e
impulsionar o progresso
econômico

Eliane El Badouy
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“

C

omo as pessoas tomam suas decisões? O caminho até a compra de um
produto ou a solução diante de um
problema no trabalho é o objeto de estudo da
Economia Comportamental. U lizando conceitos de psicologia, os economistas comportamentais buscam entender e modelar as decisões individuais e dos mercados. Na prá ca,
esta visão obje va a deﬁnição de regras prá cas
simpliﬁcadas por meio das quais campanhas
publicitárias, de engajamento social, direcionamentos para inves mentos e gestão de pessoas
podem ser facilitados. Isto, u lizando a pesquisa sobre como as decisões são baseadas a par r
de caminhos mentais, sen mentos, experiências pessoais e vivências em grupos sociais. Para
discorrer sobre o assunto, o IBEF Campinas convidou a publicitária, professora e coordenadora
da Pós-Graduação de Economia Cria va e professora da Pós-Graduação de Neuromarke ng
da Inova Business School, Eliane El Badouy
Cecche ni para uma palestra ao vivo pelo
Instagram no dia 15 de julho.

Eliane El Badouy Ceccheni
publicitária, professora e coordenadora
de pós-graduação de Economia Cria va

ECONOMIA COMPORTAMENTAL
Com mais de 30 anos de carreira em experiência
do consumidor e, mais recentemente, nos estudos da
Economia Comportamental, ela explicou que as situações do co diano colocam à prova a racionalidade.
Portanto, as decisões nem sempre são verdadeiramente racionais, mas passam por diferentes vieses cogni vos e emocionais. “O ser humano busca pela solução
mais simples para os problemas, pois nosso cérebro é
preguiçoso. Além disso, buscamos alcançar o prazer e
aliviar a dor”. A professora citou o diretor do Center of
Customer Insights da Universidade de Yale, nos Estados
Unidos, Ravi Dhar, que deﬁne a Economia Comportamental não como “a teoria sobre o que as pessoas devem
fazer, mas como uma profunda compreensão daquilo
que elas fazem, em contraste com o exame do que elas
pensam, sentem ou dizem”. A par r dessa inves gação, é
possível deﬁnir diferenças entre as racionalidades econômicas.
Badouy contou que quando as pessoas
lidam com problemas complexos, têm a tendência
a simpliﬁcá-los ao nível em que possam compreendê-los mais facilmente. Assim, atualmente já é
possível perceber a importância da ciência comportamental no mercado de trabalho, em que orga-

nizações de diversos pos passam a buscar a
ﬁgura do Chief Behavioral Oﬃcers (diretores
comportamentais) ou dos Behavior Change
Advisors (consultores de mudança comportamental).

“As preferências tendem a ser
construídas no momento da
escolha e são altamente
suscetíveis às mudanças no
contexto” – Eliane El Badouy

A palestrante aﬁrmou que a economia
tradicional se baseava em escolhas racionais
que consideravam análises de custo/bene cio,
mas na prá ca não é possível ter a razão pura
(de Descartes). Ela citou o neurologista e neurocien sta português, António Damásio, que
traz a máxima do “Sinto, logo existo”: “As pessoas falam o que pensam, mas fazem o que elas
sentem. Portanto, a economia comportamental passou a entender essas escolhas irracionais e como nós, de fato, nos comportamos, com
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inúmeras variáveis que vão afetar as nossas decisões. Somos animais sociais, que podem estar
sujeitos a distorções de memória, estados psicológicos, preferências sociais, tais quais, reciprocidade, altruísmo, conﬁança, jus ça, desejo de
coerência conosco e com normas sociais”, deﬁniu. “No domínio do consumo, muitas vezes a
lógica e a racionalização vêm depois que tomamos as decisões”, pontuou.

Como o ser humano deﬁne suas decisões?
Aﬁnal, como as pessoas se decidem? A
professora explicou que a mente consciente é
preguiçosa e baseia as escolhas no que é mais
familiar, preferindo a simplicidade, porque quanto mais simples, mais se consegue armazenar
essas escolhas. Citando o teórico da Economia
Comportamental e prêmio Nobel israelense,
Daniel Kahneman, pode-se dividir os sistemas
cerebrais de decisão entre 1 e 2. O primeiro
toma decisões rápidas, de maneira intui va e
sem esforço, de forma emocional e baseado na
memória associa va. Assim, esse caminho é
di cil de controlar ou modiﬁcar. Já o sistema 2 é
mais lento, consciente, racional e acionado
quando as pessoas se encontram em uma situação que exija concentração e reﬂexão.
Segundo Badouy, a humanidade não teria
sobrevivido como espécie sem esses dois sistemas. “95% das decisões que tomamos ao longo
do dia são baseadas no sistema 1. O problema
é que ele evita esforço cogni vo e muitas vezes
conﬁa em um julgamento plausível que rapidamente vem à mente. Isso faz com que a gente
acabe muitas vezes tomando decisões que não
são as mais acertadas”, resumiu.

“As pessoas falam o que
pensam, mas fazem o que elas
sentem” - António Damásio
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As pessoas agem de maneira mais intui va e, na
prá ca, as decisões acabam resultando na integração
de algumas emoções ou alguns sen mentos:
·Ansiedade - para pessoas que agem na ansiedade,
o excitante é o ato de comprar e não o objeto adquirido, consumindo coisas que não necessitam. Na
gestão de pessoas, elas precisam ser constantemente desaﬁadas.
·Compensação e auto aﬁrmação – pessoas que têm
a necessidade de serem aprovadas, amadas e aceitas. Como líderes, precisam conquistar, dominar e
conhecer.
·Auto indulgência – quem têm a necessidade de comprar “porque eu mereço”.
·Empa a e compaixão – pessoas que precisam estar
com o outro, nem acima e nem abaixo, mas junto, na
tenta va de compar lhar sen mentos e aliviar o
sofrimento.
·Culpa e vergonha - pensam que se não tomarem
uma decisão agora, se sen rão culpados.
·Medo – pessoas que têm aversão à perda. “A dor
de perder é psicologicamente duas vezes mais
poderosa do que o prazer de ganhar”, resumiu a
palestrante.
Além do perﬁl individual, também é preciso
analisar o contexto que inﬂuencia a decisão. Para a
especialista, as preferências tendem a ser construídas
no momento da escolha e são altamente susce veis
às mudanças no contexto. Daí derivam os estudos de
framing, ou enquadramento, que tratam da forma
como a pessoa enquadra uma escolha e que podem
ser u lizados pelas organizações tanto para a gestão
das decisões do consumidor quanto para gestão de
recursos e pessoas.
“O framing pode ser u lizado de modo que crie
um contexto para a tomada de decisão. Assim, é possível dar um es mulo através da arquitetura de escolhas”, pontuou. Badouy citou o caso da revista The
Economist em uma campanha de venda das assinaturas de suas versões online e impressa. Na primeira
tenta va, a revista disponibilizava um pacote online e
outro da versão impressa, obtendo um percentual
pequeno de assinaturas da impressa. Quando passa-

“A adoção de alguns princípios da
Economia Comportamental no
pensamento das empresas e governos
pode ter um efeito signiﬁcativo sobre o
bem-estar humano e impulsionar o
progresso econômico” - Eliane El Badouy
ram a oferecer uma terceira opção, com um pacote
que reunia a versão online e impressa pelo mesmo
valor ofertado somente pela assinatura da versão
impressa, eles veram não só um grande aumento das
assinaturas dessa terceira opção, como triplicaram
sua receita em vendas.

Caminhos mentais na gestão de pessoas
A palestrante também apontou outros caminhos mentais u lizados para a tomada de decisão e
que podem auxiliar as corporações, como o nudging, a
organização do contexto no qual as pessoas tomam
decisões com obje vo de inﬂuenciá-las de forma
previsível pela ciência. Um "nudge" é um cutucão ou
empurrãozinho, um aspecto da arquitetura de escolhas
que altera o comportamento das pessoas de maneira
previsível, sem proibir nenhuma opção nem mudar
signiﬁca vamente seus incen vos econômicos.
Como exemplo, ela mencionou uma campanha
de melhor u lização de mictórios públicos u lizando a
imagem de uma pequena mosca colada na latrina, ou
a u lização de “gameﬁcação” nos mictórios, com
imagens de bolas, gols e cestas para que os usuários
“acertassem no alvo”, reduzindo em dois terços a
necessidade de limpeza do local.
Outra ferramenta é a u lização de heurís cas e
vieses cogni vos como modos de simpliﬁcar os
caminhos mentais para a tomada de decisão. “Temos
atalhos inconscientes. Assim, podemos subs tuir uma
avaliação analí ca de qualquer coisa para que o sistema 1 decida. Heurís ca da ancoragem, por exemplo, é
dar uma es ma va preliminar que servirá como uma
âncora para o cérebro da pessoa que vai decidir”,
explicou. De modo semelhante, explicou ela, existe o
chamado viés de conﬁrmação: a tendência a ouvir e
considerar as informações que conﬁrmam nossos
conceitos e crenças. “Infelizmente, essa prá ca leva à
disseminação de fake news e os algoritmos de redes
sociais a mostrarem somente publicações alinhadas
como o nosso po de pensamento, sem contrastes de
opinião”, aﬁrmou Badouy.

Outros ga lhos mentais citados na live foram o
priming eﬀect, processo cogni vo mental através do
qual uma ideia é evocada a disparar outras e todas elas
coerentes entre si para a associação de ideias e julgamentos. De acordo com a professora, os sen mentos
de comprome mento e coerência se explicam quando se toma uma decisão em público e o impulso é
manter a decisão. Um exemplo apresentado foi da
campanha desenvolvida pela marca de cervejas
Heineken, es mulando que o motorista parasse de
beber em bares das cidades de São Paulo e de Porto
Alegre. A marca es mulava os motoristas por meio de
cortesias em porções de aperi vos e drinks sem álcool, além de um material de conscien zação. Assim,
conseguiu uma redução de 25% no consumo de álcool
pelos motoristas pesquisados.
A palestrante também citou outros sen mentos, como o de afeição, em que o uso de manifestações
de afeto gera iden ﬁcação com quem é semelhante ou
com pessoas bonitas. Já o sen mento de prova social é
um comportamento adotado por grupos, o que gera a
sensação de validação. Um outro sen mento apresentado foi o de autoridade, em que a tendência é acreditar nas pessoas que estão em papel de autoridade num
assunto, tema ou posição. Elas exercem sobre as escolhas a sensação de credibilidade, exper se, conﬁabilidade, hones dade e integridade.
Todos esses ga lhos mentais, ao serem entendidos e u lizados, podem encurtar os caminhos de decisão e facilitar o engajamento em campanhas sociais,
empresariais e de vendas.
Segundo Badouy, a adoção de alguns princípios
da Economia Comportamental no pensamento de
empresas e governos pode ter um efeito signiﬁca vo
sobre o bem-estar humano e impulsionar o progresso
econômico. “A psicologia é muito importante. A preferência é rela va, social, contextual e não absoluta. Do
mesmo modo, a conﬁança não é um dado, por isso,
conquistar o compromisso é verdadeiramente importante. A Economia Comportamental não se trata de manipulação, mas de entender os ga lhos mentais que podem
estar emperrando comportamentos e criar facilitadores”, completou.
Por ﬁm, a palestrante foi ques onada sobre qual é o
limite é co da u lização dessas técnicas. Para ela, a Economia Comportamental pode ser usada para aumentar vendas, mas também para reduzir hábitos ruins, como nas campanhas públicas. “O limite está sempre na mão e na consciência de quem usa”, deﬁniu. E enfa zou que a ferramenta
pode ser uma grande aliada do marke ng social. “A emoção
relacionada à compaixão é um gancho super forte, por isso
vemos campanhas obterem grande sucesso, como a dos
Médicos sem Fronteiras, em que o framing mostra a realidade enfrentada pelos médicos no campo e coloca o espectador diante dessa realidade”, concluiu.
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IBEF Mulher
discute a
organização
ﬁnanceira
C

om grupos de estudos voltados ao
aperfeiçoamento das execu vas de
ﬁnanças e a discussão sobre as questões femininas no setor, o IBEF Mulher trouxe a
palestra digital “Expandindo Fronteiras” no dia 5 de
julho, com mediação da nova coordenadora do
comitê, Chris ane Sauá. O evento apresentou a
história de uma proﬁssional que encontrou o seu
propósito por meio da criação de um ins tuto
voltado para a formação ﬁnanceira de outras
mulheres: Lisa Dossi, que é Head de Finanças do
Ins tuto Venturus e fundadora do Ins tuto Sempre
Valiosas.

“

Com 65 anos temos que ter
dinheiro poupado para viver
mais 25 anos. É muito tempo.

Lisa Dossi

10 I IBEF EM REVISTA

“

Durante o encontro virtual, Lisa, que é administradora de empresas com MBA na FGV e na Babson College,
contou como uma crise mudou completamente sua vida
pessoal e ﬁnanceira. Após duas décadas atuando no
mercado corpora vo, ela passou por um desaﬁo quando se viu em uma grande dívida pessoal em 2010,
mesmo tendo uma carreira em ascensão e atuando na
área ﬁnanceira. “Então, decidi que era hora de dar um
exemplo melhor para o meu ﬁlho e mudar a minha vida”,
lembrou. Quando começou a pesquisar sobre organização de ﬁnanças pessoais, a administradora percebeu
que vários colegas também não sabiam lidar com suas
próprias ﬁnanças ou fazer inves mentos, até mesmo os
que trabalhavam nos bancos.
Da crise ﬁnanceira e após um divórcio, ela viveu
uma grande transformação. Segundo a palestrante, o
primeiro passo foi iden ﬁcar onde estava gastando seu
dinheiro e os gargalos, que muitas vezes não são percebidos. Durante um ano organizou suas ﬁnanças e
mudou seu es lo de vida. Ela vendeu o carro e mudouse para um apartamento menor, além de diminuir os
gastos mensais. “Foi um ano di cil, mas após esse
período eu pude não só sanar a minha dívida, mas iniciar uma poupança e inves mentos”, relembrou.

FINANÇAS PESSOAIS
A execu va ainda relatou que não nha noção
das suas despesas reais e mesmo com uma grande dívida em aberto, veriﬁcou que possuía uma poupança
com R$ 4 mil de saldo que não nha consciência da
existência. “Eu estava acostumada a ter um padrão alto
de vida, ir a bons restaurantes e viajar, porque eu
ganhava bem e ia gastando. Mas no ﬁm do ano, o meu
décimo terceiro já estava comprome do com dívidas e
tudo foi virando uma bola de neve”, descreveu.

Iden ﬁcar gargalos é o primeiro passo
Lisa explicou que além de ter o controle do orçamento como um montante ﬁxo anual, as pessoas precisam iden ﬁcar onde exatamente estão inves ndo seu
dinheiro, porque muitas vezes, grande parte da renda
está sendo gasta em supérﬂuos, que ela chama de “raposinhas”. “As raposinhas que comem o nosso dinheiro são
ralos que precisam ser iden ﬁcados. São pequenos luxos
co dianos”, disse. Como exemplo, ela citou o café em
padarias, as refeições em restaurantes mais caros, gastos
com compras desnecessárias como sapatos, cabeleireiro
etc. Todos precisam ser mapeados para que seja possível
mensurar quanto gasta-se por semana, por mês e ao
ano. “É preciso fazer como dieta: veja o quanto você
gasta e qual é a redução possível”, sugeriu Lisa.

Com todos os gastos iden ﬁcados, é possível, a
par r do orçamento anual ﬁxo, decidir com muito
mais consciência onde empregar o dinheiro. A
palestrante aﬁrmou que será possível decidir com
clareza entre gastar em férias melhores com a família ou dar um presente melhor no Natal para os
ﬁlhos, sem que seja necessário se endividar.
Outro ponto importante apresentado por
Lisa foi uma mudança de mentalidade em relação
ao inves mento do dinheiro e a busca por novos
trabalhos que gerem renda extra. “Se a gente se
preocupar somente em trabalhar para pagar contas, para pagar boleto, a gente não vira a chave.
Enquanto eu trabalhei para pagar minhas contas,
essa virada não aconteceu”, relatou. A administradora explicou que sua transformação ﬁnanceira
aconteceu quando ela decidiu que teria dinheiro
sobrando para fazer inves mentos. Para alcançar
o obje vo, contou que muitas vezes é importante
buscar uma renda extra, além de conhecimento,
para não ﬁcar dependente de um emprego, por
exemplo, mas sempre direcionando a carreira
para um propósito.
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Mulheres à frente das ﬁnanças
Lisa também pontuou que as mulheres no
Brasil vivem um paradigma em relação ao dinheiro
e, em geral, não possuem formação para administrar suas ﬁnanças pessoais nem a de seus negócios. “Mas não podemos mais nos dar ao luxo de não
falar de ﬁnanças”, aﬁrmou. A execu va apresentou
alguns dados que demonstram a importância da
educação ﬁnanceira, tendo em vista que a mulher
já é responsável pelas ﬁnanças de grande parte dos
lares e vive em média 9,5% a mais que os homens.
Portanto, segundo a palestrante, em algum
momento da vida a mulher vai precisar se deparar
com as questões ﬁnanceiras e, muitas vezes de
forma abrupta, quando se encontra sozinha após
ﬁcar viúva ou passar por um divórcio.

Lisa Dossi
fundadora do Ins tuto
Sempre Valiosas
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Lisa também comentou sobre a realidade desigual que as mulheres vivem no mundo, ganhando
cerca de 40% a menos do que os homens de acordo
com dados do Fórum Econômico Mundial de 2019,
mesmo tendo um índice de graduação 7% maior. No
Brasil, elas correspondem a 52% da população e
estão à frente de 55% dos novos negócios, segundo o
Sebrae (2019). Também são as responsáveis ﬁnanceiras em 45% dos lares brasileiros, sendo que em 38%
deles as mulheres respondem sozinhas pelo orçamento familiar. Em contraposição, quando se observa dados sobre inves mentos, as mulheres são apenas 24% dos inves dores em renda variável e 31% no
tesouro direto. “Isso precisa mudar. E a primeira
mudança é a da educação. A educação ﬁnanceira
precisa ser repassada em casa desde cedo e precisa
haver harmonia para falar de dinheiro”, aﬁrmou.
Com essa meta, Lisa sen u a necessidade de
compar lhar sua experiência e fundou o Ins tuto
Sempre Valiosas, que tem o obje vo de ajudar
mulheres a conhecerem mais sobre o mundo das
ﬁnanças por meio de palestras e mentorias com
projetos de 3 meses. “O Ins tuto Sempre Valiosas
nasceu da vontade de falar para a mulher que ela é
valiosa independentemente da situação ﬁnanceira
na qual se encontra”, descreveu. O propósito da execu va na mentoria é que as mulheres empreendedoras possam ter uma visão de acionistas no negócio
delas, independente do tamanho da empresa, porque muitas não sabem separar a vida pessoal da gestão da empresa.

Organização para o futuro
Lisa Dossi também trouxe aos par cipantes da
live um gráﬁco sobre as fases do Ciclo de Vida Financeiro em Finanças Pessoais. Para ela, o material foi
um divisor de águas. “Foi a par r desse material que a
minha ﬁcha caiu e eu percebi que precisava planejar
melhor o meu futuro, depois de pagar a minha dívida”, contou. O gráﬁco determina que de 0 a 15 anos a
pessoa está em sua fase de educação ﬁnanceira e
deveria receber os princípios de um bom relacionamento com o dinheiro. Dos 15 aos 25 anos é o início
da rentabilização. Dos 25 aos 35 anos ocorre a estruturação ﬁnanceira e o início do acúmulo patrimonial
por conta do trabalho versus um rela vo custo de
vida. Já dos 35 aos 50 anos se dá a consolidação patrimonial, com o esperado aumento da renda, mas também o aumento dos custos de vida.
Dos 50 aos 65 anos começa a fase de preservação patrimonial. E, ﬁnalmente, dos 65 aos 90 anos
é o momento do consumo da renda. “Com 65 anos
temos que ter dinheiro poupado para viver mais 25
anos. É muito tempo”, alertou. Segundo a palestran-

te, muitas pessoas não estão preparadas para essa
fase e acabam tendo uma grande perda de qualidade de vida e até dívidas, por isso destacou a importância de se planejar para o futuro e poupar.
Para ﬁnalizar o evento, a psicóloga e coach
Chris ane Sauá ques onou Lisa sobre quais
conteúdos poderiam ajudar quem quer começar a
organizar as ﬁnanças pessoais e a execu va sugeriu
dois materiais: o livro “Pai Rico e Pai Pobre” - o livro
de ﬁnanças mais vendido no mundo -, e a série do
Ne lix “Self Made”. “Essa úl ma vai inspirar as
mulheres a procurarem se organizar”, indicou.
Além das palestras, Lisa Dossi também realiza e publica conteúdos nas redes sociais buscando
impactar um número maior de pessoas. A mentora
concluiu a sua fala com uma frase do pensador
norte-americano Henry Thoureau: “O preço de
qualquer coisa é a quan dade de vida que você
paga por isso”.

IBEF Mulher
debate a
equidade
no mercado
de trabalho
“ A diversidade traz

mais resultado, mais
inteligência, mais
criatividade e mais
inovação para as
empresas “

Solange Sobral
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P

romover um ambiente de equidade nas
empresas pode contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, mas
também pode gerar mais lucro. É o que aﬁrmou a VP
Partner de Operações na CI&T, Solange Sobral, na conferência virtual realizada pelo IBEF Jovem em conjunto
com o IBEF Mulher no dia 26 de agosto, com o tema
“Mulheres no mercado de trabalho: uma reﬂexão
sobre equidade”. O encontro contou também com a
par cipação de Michelle Lopes, jornalista e analista de
marke ng digital na CI&T, e teve mediação da analista
administra va do IBEF Campinas, Giovana Toﬀolo.
A execu va e cien sta da computação, Solange
Sobral, explicou que a equidade consiste em expandir
os conceitos de respeito e igualdade nas empresas e
começou a sua par cipação com um exemplo: “Muitos
de nós, em nosso ambiente de trabalho, falamos um
pouco de nossas vidas pessoais. Então eu chego na
empresa e comento com um colega sobre um jantar
com meu marido em um restaurante na noite anterior. Mas percebi, há pouco tempo, que uma pessoa
LGBTQIA+ poderia não se sen r livre para tecer o
mesmo comentário que eu e falar do seu parceiro”,
disse.

EQUIDADE

“É preciso começar falando de
equidade, do contexto diferente de
cada pessoa, aí poderemos passar a
falar de igualdade” - Michelle Lopes
Ela explicou que o conceito de igualdade é o de
dar os mesmos direitos e oportunidades a todos.
Porém, quando se trata de equidade, é preciso solucionar dissonâncias históricas e estruturais da sociedade atual e buscar também o respeito estendido. “O
conceito de equidade vem para entendermos melhor
o sistema de meritocracia e o que a gente faz agora
para corrigir essas distorções”, aﬁrmou. Segundo ela,
buscar a equidade nas empresas só será possível com
uma urgência na implementação de ações corre vas
e aﬁrma vas em prol de alguns grupos que são
excluídos socialmente e precisam ter oportunidades
melhores.
Para Michelle Lopes já está ocorrendo uma evolução da discussão sobre diversidade na sociedade e
nas empresas e o conceito de inclusão está evoluindo
para o da diversidade, equidade e inclusão. Ela aﬁrmou
que é imprescindível que o tema preencha todo o con-

texto da empresa e seja responsabilidade de todos,
independente de cargo e área. “É preciso começar
falando de equidade, do contexto diferente de cada
pessoa, aí poderemos passar a falar de igualdade”,
aﬁrmou. A analista disse que, na sua opinião, as
pessoas têm diﬁculdade de abandonar os seus
vieses inconscientes e intrínsecos que fazem com
que o ser humano perpetue preconceitos como o
racismo e o machismo, e que somente através da
educação é possível abandonar essas crenças.

Michelle Lopes, jornalista
e analista de marketing digital na CI&T
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Busca passa pelo autoconhecimento

Homens como aliados

Solange descreveu que, como mulher, muitas
vezes precisou despender muita energia para chegar aos
cargos de liderança e que não nha se dado conta de que
precisava ter um papel mais a vo em relação à luta pela
inclusão feminina. “Eu nha pouca consciência sobre a
importância de um posicionamento mais a vo. E a gente
não percebe, ao longo do processo, os nossos sen mentos, como a síndrome da impostora, de achar que nunca
está preparada o suﬁciente para um desaﬁo; ou de
sempre sofrer interrupção pelos homens na mesa de
reunião”, relembrou.

A mediadora Giovana Toﬀolo levantou a necessidade de
engajar os homens na busca por mais equidade. Para Solange,
eles podem ser atraídos para a causa pelos laços afe vos, por
meio das mulheres com as quais convivem. Mas também quando percebem que o ambiente diverso efe vamente gera mais
lucro, o que é comprovado por pesquisas. “O so skill, a garra, a
diferença de background e de experiências, não só as habilidades técnicas, mostram que a diversidade traz mais resultado,
mais inteligência, mais cria vidade e mais inovação para as
empresas. E tem muitos homens liderando equipes que já pensamdessaforma”,aﬁrmouaexecu va.

A execu va aﬁrmou que em conversas com
outras mulheres, o medo apareceu muitas vezes nos discursos. Ela disse, então, que é preciso buscar um autoconhecimento e a superação desse medo pelo novo para
conseguir chegar a cargos de liderança, quando este for o
obje vo. “Também precisamos saber que podemos
buscar ajuda quando não dominamos um assunto e até
errar nesse processo de assumir um novo desaﬁo”, aﬁrmou.

Além disso, ela defendeu que há muitos grupos que já
entenderam o papel das empresas na mudança da sociedade e,
para ela, não é possível esperar que as transformações sociais
venham do governo, até porque as empresas podem liderar
esse processo. “Precisamos aprender a fazer negócio ao mesmo
tempo que a gente impacta a vida das pessoas de forma posi va.
Eu vejo um grupo se conectando com esse assunto de gerar
rentabilidadeedeixarumlegadodemelhoriasocial”,disse.

Solange contou que hoje atua para que mais
mulheres se sintam capazes de assumir novos projetos e
cargos de liderança e que se vê responsável por dois pilares: exercitar a liderança e tornar possível. “Não adianta
estar na posição de liderança e ﬁcar quie nha. Temos que
mostrar para outras mulheres que é possível e dar condições para isso”. Com esse obje vo, ela acredita ser
imprescindível haver mais mulheres em posição de fala,
em palcos, em webinars, escrevendo ar gos e mostrando
o trabalho que fazem com tanta competência, assim
como os homens. Ela também sugeriu que as lideranças
tenham a questão da equidade como uma pauta a va,
com o obje vo de realizar ações corre vas, como mudar
as regras para a seleção de talentos, de forma concreta.

Solange Sobral
VP Partner de Operações na CI&T
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Metas para o agora
Giovana também comentou sobre a es ma va de que
hoje apenas 19% das empresas possuem lideranças femininas no
Brasil e que, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, só vai
haver equidade para as mulheres daqui 257 anos. A mediadora
ques onou as palestrantes sobre como acelerar esse processo no
paíseSolangefoitaxa va:“Precisamosfazermaisemaisrápidodo
que estamos fazendo hoje. Olhar quais são os números da sociedade em que eu estou inserida e quais os números da minha
empresa e preparar ações para mudar isso”. A execu va citou
como exemplo a carreira de tecnologia, em que há muitas mulheres formadas,mas poucas no mercado detrabalho.E disseque,na
prá ca, a empresa tem que buscar essas mulheres e incluí-las. Ela
também mencionou a questão da equidade racial como uma
pauta imprescindível. “É preciso contratar um candidato negro
ainda que ele não tenha inglês. Mas se a empresa é global, então
ele precisará receber um treinamento no inglês e só assim terá
condiçõesiguaisdecrescerládentro”,completou.
Outra solução interessante apresentada pelas palestrantes foi a formação de grupos de estudos sobre equidade nas
empresas e lideranças femininas. Segundo Michelle, na CI&T
existe um grupo para pensar ações aﬁrma vas e promover a
liderança das mulheres, pois muitas vezes elas ﬁcam desmo vadas por diferentes razões, como sobrecarga ocasionada pela
múl pla jornada, violência domés ca, falta de autoconﬁança e
tudo isso pode levar as mulheres a deixarem de buscar aperfeiçoamentoegalgarpromoções.

Para Solange, as empresas precisam deﬁnir quais serão
os obje vos de curto, médio e longo prazos para dar oportunidades de crescimento e promover a equidade. Ela ainda citou como
outro exemplo prá co o caso da licença paternidade na Islândia.
No país, o homem pode se ausentar do trabalho pelo mesmo
período que a mulher para cuidar do ﬁlho que nasceu ou adotou.
“Essa situação de igualdade em relação à criação dos ﬁlhos é muito
interessante. Muitos pensadores já falam em obrigar o homem a

também rar a licença, porque somente assim as condições no mercado de trabalho e na sociedade deixarão de
ser desiguais”, destacou. Outro exemplo levantado no
encontro foi a necessidade de haver trocador de bebês
nos espaços masculinos para re rar da mulher essa
responsabilidade. E Michelle complementou, ainda, que
é a mulher da liderança que irá olhar para estas situações
doco dianoeprovocarasmudanças.

Livros para a busca da equidade
“Clube da luta feminista:
um manual de sobrevivência (para um ambiente
de trabalho machista)”, de
Jessica Benne .
"Ele é interessante para as
mulheres e também para
os homens porque traz
pequenas situações do
nosso co diano que são muito corriqueiras,
mas mostra como podemos atuar para
mudar essas situações", indicou Michelle
Lopes.

“An frágil:
coisas que se
beneﬁciam com
o caos”, de Nassim Nicholas
Taleb.
"Este úl mo fala
sobre a necessidade do ser humano de se adaptar
em momentos de incerteza e acho
que pode ajudar muito as mulheres a se desenvolverem", indicou
Solange Sobral.

MINDFULNESS

Mais qualidade
de vida com
Mindfulness
Podemos chorar diante
“ de
uma situação, mas
aceitar o que está
acontecendo é deixar
os sentimentos do
tamanho que eles têm
que ser

“

Lenise Garcia
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A

ro na e o estresse com as questões do
dia a dia levam as pessoas a lidarem de
diferentes formas com suas preocupações e sen mentos, muitas vezes soma zando
sensações nega vas no corpo e na mente. Queixas
sobre falta de atenção e aumento da ansiedade estão
cada vez mais presentes e diante dessa realidade, o
IBEF Campinas, por meio do IBEF Mulher, realizou um
evento virtual no dia 4 de setembro com o tema
“Mindfulness: um hábito para a melhora da qualidade de vida”.
Para apresentar o conceito e a prá ca do Mindfulness, a coordenadora do IBEF Mulher, Chris anne
Sauá Xavier, convidou a psicóloga, psicanalista, instrutora do método e professora Lenise Garcia. Formada pela PUC-Campinas, com mestrado pela Faculdade de Educação da Unicamp e instrutora de Mindfulness pelo Ins tuto Mente Aberta da Unifesp, Lenise
atua em diversas frentes buscando levar maior qualidade de vida às pessoas. O evento online está disponível no site do IBEF Campinas e traz um passo a passo
sobre como iniciar o Mindfulness, inclusive com exercícios prá cos.

Mas o que é Mindfulness?
A palestrante explicou que o termo pode ser traduzido com a expressão “Atenção Plena” ou a consciência que emerge quando se presta atenção, de
forma intencional, no momento presente e sem julgamento. Citando o autor do best-seller “O Poder do
Agora”, Eckhart Tolle, Lenise disse que a mente humana está sujeita a um ﬂuxo muito grande de pensamentos, com foco em ter, e muitas vezes as pessoas se
esquecem do seu propósito, aquilo pelo qual se deve
acordar pela manhã. Além disso, situações conturbadas na vida podem fazer com que se tenha pensamentos nega vos de forma prolongada. Traumas e perdas
podem fazer uma pessoa sair da sua zona de equilíbrio
emocional, que ela chama de faixa de resiliência, e
permanecer por mais tempo do que o esperado em
uma zona de irritabilidade, pânico, raiva, ansiedade,
ou ainda, de estados depressivos, como a tristeza, o
isolamento e a fadiga.

- Prá cas informais - Momento no dia em que
se está diante de um problema ou situação e é preciso um “estado de presença” e que, por meio do
Mindfulness, é possível retornar para o estado de
consciência que foi desenvolvido nas prá cas
formais. “Isto porque, com a prá ca, ocorre um
fortalecimento da mente, como uma musculatura”, acrescentou.
Para a palestrante, a proposta dessa prá ca é
o ganho de qualidade de vida, calcado em 4 pilares:
Pensamento, Emoção, Sensação e Impulso. “Quando a gente não se fortalece em relação a esses 4
pilares, um pensamento pode nos sensibilizar,
desencadear medo, ansiedade ou outra emoção
que vai gerar um sen mento sico e depois uma
reação no piloto automá co”, descreveu. Lenise
exempliﬁcou o ganho ob do com a prá ca com
uma situação comum do co diano em que uma
pessoa sofre ao ser cortado por outro no trânsito.
“A pessoa pensa em um palavrão, fala esse palavrão, sente raiva, o corpo formiga e até sua”, explicou. De outro lado, por meio da tomada de consciência sobre o sen mento diante da situação, a
pessoa tem as mesmas sensações, porém, consegue não ter uma reação desmedida, como a de realizar uma agressão, por exemplo. Para isso, é necessário realizar a prá ca diária, com exercícios de
meditação.

Então como atuar para que se possa voltar à faixa
de resiliência? Lenise explica que é normal e faz parte
da vida haver alguns picos de estresse ou tristeza e
que se deve vivenciar esses sen mentos quando se é
acome do por eles. Todavia, não é normal ﬁcar
"morando" nesses estados. Como exemplo, citou
como as pessoas controladoras estão sofrendo muito
com o isolamento provocado pela pandemia. “Muitos
passaram a ser os loucos da faxina, para tentar ter
algum controle sobre algo. Então temos que sair dessa
faixa e reﬂe r: onde a gente vive?”, ques onou.

Ela pontuou que o grande ganho ob do por
meio do Mindfulness é o desenvolvimento do
poder de escolha, e que isso é algo libertador. Ao
invés de uma reação, a pessoa desenvolve uma
resposta, uma escolha.

Controle dos sen mentos para
controlar reações

Controle sobre os pensamentos

Lenise explicou que ao trazer consciência para as
sensações presentes no corpo, é possível observar
que naquele momento em que a pessoa se distraiu,
houve uma razão. Então essa causa é acolhida gen lmente, para que seja possível em seguida voltar ao
foco que deseja. Desse modo, é possível não se engajar em emoções catastróﬁcas.
A instrutora separou o Mindfulness em dois
pos de prá cas:
- Prá cas formais: Aquela em que se elege um
minuto no dia para meditar. Com lugar, hora e ro na
para aquilo.

Outro aspecto interessante da prá ca é o de
controlar a mente de modo a acalmar os pensamentos, e, consequentemente, os sen mentos.
Lenise explicou que é corriqueiro que as pessoas
reﬂitam sobre o que vivem, suas preocupações ou
aquilo que têm que fazer. Inclusive imaginando
diálogos, ensaiando as respostas do outro. “Você
monta uma série de possibilidades, ruminando
coisas que nem vão acontecer. E enquanto está
pensando isso, você vive esses sen mentos, como
a raiva e a ansiedade. Então é desnecessário”, aﬁrmou. Ela descreveu que os pensamentos estão
muito relacionados aos julgamentos e por conta
disso formam o que ela chamou de Espiral do Sofrimento.
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Para exempliﬁcar o conceito, a instrutora
explicou que se a pessoa tem uma reunião importante no dia seguinte, pode sen r frio na barriga,
medo, ansiedade, e isso é real porque ela tem o
compromisso e o desaﬁo. Ela começa, em cima
desse sen mento, a ﬁcar nervosa e a pensar que
vai esquecer pontos importantes. “Todos irão me
achar incompetente, o projeto não será aprovado.
É uma crescente de pensamentos ruins. Mas se
trago consciência eu não vou subindo esses andares da espiral, eu evito um sofrimento desnecessário”, narrou. A palestrante também aﬁrmou que é
possível calibrar esses sen mentos quando se é
gen l com a inquietude da própria mente e descreveu algumas técnicas:
“Observe o pensamento. Imagine-o numa
nuvem e deixe-o ir embora. Coloque uma e queta
nele e deixe-o quieto, guardado. Olhe para o pensamento e diga: oi pensamento, obrigada pensamento, tchau pensamento”. Segundo Lenise, este
“Oi pensamento” serve como uma âncora para
treinar a consciência ao invés de tentar parar
todos os pensamentos de uma vez. Já que a mente
humana foi estruturada para pensar, por isso é tão
di cil controlar os pensamentos. Todavia, é possível tentar diminuir esse ﬂuxo e lidar com eles de
uma forma mais posi va.

Lenise Garcia
psicóloga, psicanalista,
instrutora do método e professora
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“É possível calibrar os sentimentos
quando se é gentil com a
inquietude da própria mente”

Nomear as emoções
Outro aspecto do Mindfulness é a maneira de
lidar com as emoções. “Temos que acatá-las, respeitá-las e nomeá-las. Isso nos ajuda a lidar com aquela
emoção e a aceitar”, disse. Após esse processo, Lenise diz que é preciso ter em mente que todos os sen mentos são passageiros, então é importante receber essa impermanência das coisas. “A alegria vai
acabar, a tristeza vai acabar. Então você escolhe
viver aquela emoção na intensidade que ela deve ser
vivida”, pontuou.
Lenise explicou, ainda, que no Mindfulness existem treinos para observar as sensações do corpo, que
começam com uma meditação chamada escaneamento corporal. A pessoa deve encontrar uma postura confortável e realizar esse escaneamento, de olhos
fechados, preferencialmente, percebendo como está
sen ndo cada parte do corpo, dos pés à cabeça, se
observando de forma gen l. Ao se deparar com alguma sensação de dor, a palestrante aﬁrma que não se
deve tentar sair dessa dor muito rápido, mas buscar
entendê-la e para onde está indo. “Por meio dessa
prá ca diária, é possível ressigniﬁcar as dores no
corpo. E mesmo com uma dor recorrente, será possível conviver, como é o caso de doentes crônicos”, aﬁrmou.
Nesse aspecto, Lenise reforçou a importância da
resiliência e indicou que a base do Mindfulness é o
treino com esse obje vo. O termo resiliência vem da
sica, como o princípio de que alguns materiais,
mesmo depois de modiﬁcados, podem voltar ao seu
estado inicial. Para as pessoas, é a capacidade de
se adaptar às situações adversas que se apresentam na vida. “Não é pôr um problema embaixo do
tapete, mas lidar com aquela emoção. Porque
não há como mudar o fato ocorrido, mas podemos nos posicionar diante desse fato de forma
que seja possível superá-lo. Adaptação é a palavra-chave”, explicou.

Por ﬁm, a psicóloga aﬁrmou que desenvolvendo a prá ca do Mindfulness, a pessoa passará
a lidar com três momentos do pensamento e dos
sen mentos perante a vida: Aceitação, Consciência e Resiliência.

A palestrante então realizou uma sugestão
de prá ca formal de Mindfulness, em 3 passos:
Observação do corpo; Respiração e Observação
dos sons.

Prá ca dos 3 passos do Mindfulness
1- Corpo - Direcione a atenção para o corpo.
Observe o corpo no momento. Realize o escaneamento de todas as partes, dos pés à cabeça, observando
quais as que estão em contato com a super cie. Em
seguida, observe os pensamentos. Se algum surgir,
olhe para ele e deixe-o ir e voltar para o seu corpo. Se
observar alguma emoção, dê nome a ela. Que emoção
está presente com você nesse momento?
Aos poucos, desloque o foco para a respiração.

2- Respiração - Observe que partes do
corpo se movimentam quando respira. De forma
gen l, observando a passagem do ar nos pulmões,
nas costas e por todo o corpo.
3- Sons do ambiente - Observe os sons
que se percebe, sem ir atrás deles. Deixe que eles
cheguem, sem dar nome. Mantenha o foco no
momento presente.

Sugestão de livros sobre o Mindfulness

- Atenção Plena:
Mindfulness, de
Danny Penman e
Mark Williams

- Viver a Catástrofe
Total: de Jon
Kabat-Zinn

- Silêncio - O poder
da quietude
num mundo
barulhento
de Thich Nhat Hanh

- Viva bem com a
dor e a doença:
de Vidyamala Burch

Sugestão de aplica vos
para celular
Sugestão de locais para curso
Centro Mente Aberta e
Centro de Promoção de Mindfulness.
Lojong

Insight Timer
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A era da
Hiperautomação
e a revolução nas
áreas de
Controladoria,
Riscos
e Compliance
HIPERAUTOMAÇÃO

R

obôs, inteligência artiﬁcial, drones.
Todas essas tecnologias chegaram ao
dia a dia das pessoas de alguma
maneira. Na área de Finanças, os desaﬁos e as
oportunidades que a era da Hiperautomação está
trazendo foram o tema de um encontro virtual
organizado pelo IBEF Campinas em 10 de agosto,
com apresentação de Thiago Pazetto, Gerente
Sênior na PwC, e mediação de André Medeiros,
também Gerente Sênior na PwC e Coordenador
do Comitê de Gestão e Governança de Sistemas
de Informação do IBEF Campinas.
Pazetto relatou que, com a chegada da
Covid-19, o processo de automação e acesso
remoto para a realização de tarefas se acelerou
intensamente na área ﬁnanceira. Além disso, as
ferramentas de automação tornaram-se mais
acessíveis, o que vem possibilitando às empresas
de todos os portes implementarem essas
facilidades. “As tecnologias estão se tornando um
cenário essencial no mundo empresarial:
robótica, realidade aumentada, realidade virtual,
blockchain, drones, internet das coisas,
impressão 3D e, a principal, a inteligência
artiﬁcial, que vem se consolidando como a
principal fonte de vantagem competitiva e aliada
dos gestores de Controladoria, Riscos e
Compliance na sua jornada de transformação”,
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aﬁrmou. Para o gerente, essa revolução será ainda
mais acelerada nos próximos meses e cabe aos
proﬁssionais de ﬁnanças buscarem conhecimento
para conviver no mercado em funções que serão
cada vez mais analíticas.

“Prefere-se iniciar o processo de
automação na área ﬁnanceira pelas
atividades que estejam mais
baseadas em dados e em regras; que
demandem baixo julgamento, mas
tenham um grande gasto de horas de
funcionários” - Thiago Pazetto

Hiperautomação e Inteligência
Ar ﬁcial: bots das ﬁnanças
Mas o que é a Hiperautomação e como a Inteligência Artiﬁcial (IA) atua na prática na área de
Controladoria, Riscos e Compliance? Pazetto explicou que Hiperautomação é a junção de tecnologias

de acordo com a necessidade no dia a dia da empresa. Na prática, a Inteligência Artiﬁcial, ou os bots robôs processadores de dados - são utilizados para
“ler” informação, processá-la e gerar relatórios de
resultados num tempo reduzido em comparação ao
trabalho humano, e com menos falhas. O gerente
mencionou que existem prioritariamente três técnicas de interação com a IA: o RPA, o APA e o Process
Mining:
1. RPA (do inglês Robotic Process Automation) Automação de Processos com Robôs;
2. APA (do inglês Analytics Process
Automation) - Automação de Processos baseada
em dados;
3. Process Mining - técnica para analisar e
monitorar processos através de análises dos dados.
Com ganho em escala de tempo, possibilita uma
análise mais aprofundada de eventuais desvios,
bem como a extração de uma série de insights e a
criação de indicadores de riscos.
Além de mais baratas, essas tecnologias estão
ﬁcando mais amigáveis aos usuários, o que também

tem facilitado sua adoção pelas empresas.
Pazetto apresentou um retrato de como é o
caminho das empresas até a Inteligência
Artiﬁcial, que se divide em graus de
automação. Segundo o palestrante, no grau 0
ocorrem atividades muito repetitivas e, em
essência, manuais. Nessas empresas há muito
espaço para padronização de processos e
automação. Em seguida, no grau 1, estão as
empresas com processos semiautomatizados
(BPO), que reúnem esforços humanos e de
sistemas, além do uso de terceirização. “A
grande maioria das empresas vive ou já viveu
essa realidade”, pontuou. Já no grau 2 estão
as empresas que utilizam automação como
RPAs e APAs, com ferramentas como CRMs,
sistemas de help desks e ERPs, para ter
atividades realizadas por scripts
desenvolvidos pela tecnologia ou robôs. E por
ﬁm, o grau 3, que é o grau da Inteligência
Artiﬁcial, ou do machine learning, que propicia
um aprendizado a partir dos dados que o robô
captura. “A maioria das empresas está
buscando esse caminho de automação e, a
menos que já seja uma startup que nasceu no
ambiente digital, a maioria das empresas irá
ou já está trilhando essas etapas”, frisou.

Desaﬁo e tendências na era digital
Paze o citou uma pesquisa da Harvard
Business Review mostrando que 80% do tempo
gasto no trabalho com dados é na coleta, limpeza e
organização dos mesmos, enquanto apenas 20%
do tempo é inves do na análise ou entrega de
informações. Para o gerente, um dos grandes desaﬁos do desenvolvimento das a vidades com
Inteligência Ar ﬁcial é o de implementar sistemas
que atuem com maior eﬁciência nessa busca dos
dados.
Por outro lado, ele explicou que a IA possibilita
aos proﬁssionais de ﬁnanças deixar de trabalhar com
amostras e ter uma melhoria de conﬁança e de qualidade nos resultados, porque irão analisar o total dos
dados a par r de Data Analy cs e do Big Data.
Nas empresas, o uso da automação possui
maior aderência às funções contábeis e ﬁnanceiras
que tratam de processos repe vos e que necessitam da análise de um grande volume de dados
estruturados. Ele citou como exemplo as funções
de reconciliação bancária, consolidação de relatórios, inserção de lançamentos manuais de forma
massiva em ERPs, reports, fechamento contábil,
entre outras. Segundo Paze o, todas essas são
áreas em que se alcança mais de 50% de economia
com a automação. “Prefere-se iniciar o processo
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de automação na área ﬁnanceira pelas a vidades que
estejam mais baseadas em dados e em regras, que
demandem baixo julgamento, mas tenham um grande gasto de horas de funcionários. Estas serão as
áreas com maior apelo para a automação”, disse. Para
o gerente, a tecnologia vai permi r que as pessoas
possam
avaliar mais as exceções nos processos, dediThiago Pazetto
cando-se na análise e demais a vidades de maior
valor agregado.
Paze o explicou, ainda, que a implementação
da automação deve ocorrer por ondas e ser planejada
entre as áreas ﬁnanceira e de tecnologia. Essa sintonia é fundamental para garan r que o andamento das
etapas não incorra em erros quando houver a necessidade de mul plicação de regras e do número de
robôs. Desse modo, as empresas devem iniciar a automação com um piloto, implantando o projeto em
uma área, para depois de assimilado, replicar o processo para outras áreas internas. O palestrante citou
como se dividem essas ondas no atendimento às
áreas de riscos e backoﬃce e detalhou o processo e
seus desaﬁos:

“

1ª onda - Digital Assessment: é o momento de formação da visão e estratégia, em que é preciso iden ﬁcar oportunidades de automação na
operação pela subs tuição de a vidades que vão ter

menos esforço e mais retorno. Se dá após a compra
de ferramentas de automação. Sua maior barreira é a
de que, muitas vezes, nas empresas, as áreas internas
pensam e atuam de forma separada.

2ª onda – Implementação em Escala:
ocorre nas empresas que já têm uma maturação em
automação, mas querem desenvolver um projeto,
seja de uma esteira de automação ou para veriﬁcar a
governança dos sistemas já eleitos para que sejam
passíveis de auditoria externa. “Quando você começa
a desenvolver robôs, há riscos para auditorias, então
é preciso ins tuir uma governança com um centro de
gestão dos riscos, deﬁnindo alçadas de acessos e o
Centro de Excelência de Operação de Automação
(COE – Center of Excelence), que vai deﬁnir os perﬁs e
as responsabilidades”, explicou.

3ª onda - Operação e Soﬁs cação: É o
caso das empresas que já trabalham com machine
learning, ou seja, estão avançando nas chamadas
funções cogni vas. “São poucas as empresas nessa
fase ainda no Brasil. A grande maioria está na 1ª e 2ª
ondas, mas isso está avançando rápido”, relatou.
Para a implantação desse po de processo, o
palestrante explicou que a tendência inicial é ter
o desenvolvimento feito por terceiros, mas que,
ao longo do tempo, as empresas buscam internalizar essas a vidades, estruturando o COE e formando a equipe, que deverá contar com um
arquiteto de soluções, um desenvolvedor e o
gerente do COE, responsáveis pela área de automação em ﬁnanças.
Como exemplo prá co, apresentou um case

desenvolvido por sua equipe em que, por meio
de um Bootcamp virtual, realizou uma força
tarefa com um cliente para iden ﬁcar oportunidades de automação na área ﬁnanceira, u lizando a técnica de APA. Ao longo de 3 a 5 dias
de trabalho conjunto, a equipe iden ﬁcou as
a vidades passíveis de automação de uma área
e realizou sua implementação. Essa ação resultou num ganho de 70% em redução de horas de
trabalho.

Desaﬁos para o proﬁssional de ﬁnanças
Diante desse cenário de rápidas transformações, o gerente pontuou que muitas são as oportunidades no ambiente de Riscos e Controladoria,
mas que o proﬁssional de ﬁnanças terá que buscar
desenvolver um mix de competências, reunindo
habilidades técnicas. “É preciso intensiﬁcar a transformação da força de trabalho e capacitar os proﬁssionais para que possam lidar com esses desaﬁos
oriundos da automação. A PwC, por exemplo, está
treinando todos os seus 150 mil funcionários ao
redor do mundo para esse movimento”, aﬁrmou.
Aos proﬁssionais de ﬁnanças, Paze o recomendou
que é preciso ter cada vez mais uma mudança de
mindset, buscando con nuamente atualização e
conhecimento também na área de tecnologia.
Como ferramenta, o palestrante ofereceu
uma plataforma desenvolvida pela PwC, chamada
Digital Fitness, de acesso gratuito a metodologias
que auxiliam nesse processo de capacitação digital.
Por meio de um aplica vo disponível para Android e
IOS, é possível realizar treinamentos e monitorar o
andamento e sua evolução, guardando seu histórico de acessos.

”É preciso intensiﬁcar a
transformação da força de trabalho e
capacitar os proﬁssionais para que
possam lidar com esses desaﬁos
oriundos da automação.”
Thiago Pazetto
Gerente Sênior na PwC
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PERSPECTIVAS

Pandemia,
Política e
Ponderações
O melhor ou o pior
“ político
chegou ao
Planalto legitimado
pelo voto, o que
signiﬁca que há um
comportamento de
pouca preocupação
com a coletividade.“

Rodrigo Prando
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C

omo as pessoas deveriam se portar diante do chamado “novo normal”? Por que,
em meio a uma grave crise sanitária, a
polí ca brasileira causa tão grandes decepções? Por
que a sociedade brasileira “normalizou” as mortes
pela covid-19? Essas questões foram deba das em
um evento realizado pelo IBEF Campinas, no dia 28 de
agosto, ministrado pelo cien sta social Dr. Rodrigo
Augusto Prando, professor de Sociologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Com o tema “PPP:
Pandemia, Polí ca e Ponderações”, o catedrá co
apresentou sua perspec va sobre o momento atual
do Brasil e algumas crônicas sobre seu co diano
durante o período de conﬁnamento, que o levaram a
iniciar um livro.

“Naturalizamos aquilo que não
é aceitável”

Estado de anomia
Prando explicou que a pandemia da covid19 trouxe ao mundo um estado de anomia social, ou seja, as pessoas deixaram de viver sua ro na co diana e veram que enfrentar uma série
de mudanças em função da crise. Qualquer fato
que suspende a normalidade da vida, traz apreensão, segundo ele, e a sociologia entende a
vida co diana pela repe ção de eventos, como
uma agenda. “Diante dessa sensação de anormalidade, o ser humano acaba buscando uma
normalização para que possa entender a vida
com alguma ro na”, descreveu. Para o estudioso, a sociedade clama por normalidade ou o respeito às normas.
Enquanto outros países do mundo rapidamente se organizaram para o trabalho à distância e deﬁniram medidas sanitárias rígidas, o
Brasil teve grande parte da população e os
governantes atuando de maneira contraditória.
O professor explicou que o país tem uma formação histórica e cultural que explica porque o afastamento social está sendo pra cado por uma
minoria. “O brasileiro é muito afe vo, é de tocar,
abraçar, apertar a mão, faz parte da nossa cultura. Logo vemos que nos afastar e romper com
esses hábitos culturalmente arraigados. Essa é
uma primeira razão”, manifestou.
Todavia, para ele as duas principais razões
pela gravidade dos números da pandemia da
covid-19 no Brasil, mesmo em comparação com
países com proporções geográﬁcas semelhantes, se devem a outros dois fatores que estão
ligados à formação do povo brasileiro e à moral
polí ca. Prando elencou o aspecto de que o
brasileiro normaliza muito rápido a questão da
morte e comparou a situação da pandemia que havia matado 122 mil pessoas até o dia do
evento - ao fato de que ocorre no país um número alarmante de mortes anuais por acidentes
no trânsito e por assassinato, os chamados crimes evitáveis.
“O Brasil gasta valores enormes com os lesionados do
trânsito e da violência, são gastos do Governo e, também, das empresas, mas infelizmente temos uma
proximidade com a violência”. Ele destacou que o brasileiro está acostumado a não poder sair de casa depois das 19h e caminhar pelo centro de São Paulo, por

exemplo, para tomar um vinho em frente ao Teatro
Municipal, algo que ocorre comumente em cidades da Europa. No Brasil, uma pessoa com o
mesmo i nerário acabaria com a carteira, o relógio
ou o celular roubado. “Naturalizamos aquilo que
não é aceitável, mesmo morrendo mais brasileiros
no trânsito e pela violência ao ano do que em guerras, como a do Iraque”, aﬁrmou.
Além da sociedade não convulsionar diante
de números tão altos de mortos pela covid-19,
Prando aﬁrmou que também é bastante sintomáco o fato de o Governo não ter um gerenciamento adequado da crise. Para ele, a realidade mostra que os governantes não têm preparo e organização para lidar com problemas complexos e não
se sentem compelidos ou pressionados a agir de
forma diferente. “O melhor ou o pior polí co
chegou ao Planalto legi mado pelo voto, o que
signiﬁca que há um comportamento de pouca
preocupação com a cole vidade. Dessa forma, a
pandemia explicitou algo que já é estrutural no
país”, alertou.
O cien sta social explicou que a função primordial e mais nobre da polí ca e dos polí cos é a
de organizar a vida social. Entretanto, cabe ao cidadão cobrar pela sua representa vidade, tendo em
vista que o voto é somente uma pequena parte do
processo polí co. “Acompanhar, cobrar e buscar
entender quem está ali te representando também
faz parte da cidadania. No Brasil, a representação
polí ca não ocorre na prá ca, porque o brasileiro
se limita ao momento do voto”, descreve.
Para o professor, essa falta de par cipação
também se alinha ao fato de que o brasileiro se
baseia numa é ca que se aplica somente ao outro.
Para o brasileiro é corriqueiro condenar os polí cos
acusados de corrupção e se indignar diante desse
po de no cia ao mesmo tempo em que grande
parte da população tem hábitos como furar ﬁlas,
adulterar uma carteirinha estudan l para obter
descontos em a vidades culturais, o que ele chama
de “um caldo de cultura que contamina a sociedade”. E completa: “tenta-se resolver as coisas pela
simpa a, pelo uso da cria vidade, mas também
burlando as leis. Vivemos numa sociedade relacional, em que o outro tem que se comportar de uma
forma que eu não me comporto, desde a forma
como criamos os ﬁlhos até todas as outras esferas”,
destacou.
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O palestrante aﬁrmou, ainda, que a sociedade brasileira parece bipolar, porque ao mesmo
tempo em que muitos julgam estudantes e pesquisadores que vivem de bolsas de pesquisa como
“vagabundos”, exigem que cien stas da universidade pública entreguem em tempo recorde uma
vacina. “Temos médicos que trabalham de doze a
quinze horas ves dos como astronautas e que
estão salvando vidas no SUS, ganhando muito mal.
Temos que pensar e resolver isso, senão a gente
não anda”, desabafou. Para Prando, o país só não
chegou ao caos total diante do coronavírus porque
pôde contar com o Sistema Único de Saúde. “Se
não fosse a linha de frente de médicos e enfermeiros do SUS, não teríamos controlado minimamente a epidemia”, defendeu.

Crise de lideranças ocorre em todas
as esferas
Prando também evidenciou que o país vive
uma crise de lideranças. Ele diferenciou o que se
pode chamar de chefe e líder, sendo o chefe aquele
indivíduo que precisa de cargo e nomeação: seus
subordinados o obedecem porque têm medo.
Enquanto o líder tem qualidades morais: ele inspira, dialoga, segue junto com a equipe e mostra um
projeto. “Dirigir é muito mais importante do que
dominar. Hoje vemos muitos chefes que não têm a
capacidade de liderar”, disse. O professor aﬁrmou
que o Brasil não possui lideranças exemplares hoje
em dia em nenhuma esfera, seja nas empresas ou
na religião, e isso também é um reﬂexo na polí ca.
O estudioso avalia que faltam projetos para
o país. “Estamos numa polí ca de memes, de
lacração, e não numa polí ca de diálogo, de projetos, de convencimento”, aﬁrmou. O professor
reiterou que a polí ca que o Brasil tem é reﬂexo
da sociedade e, por conta disso, é necessário
resolver a sociedade como um todo.
Para Prando, a pandemia explicitou uma
estrutura desigual da sociedade brasileira, tendo
em vista que o vírus foi importado e chegou ao país
de avião. Em São Paulo, uma senhora trouxe o vírus
da Itália, teve a doença e se recuperou, enquanto
sua empregada domés ca se contaminou e morreu. “Contrair é uma coisa, mas a morte pelo vírus
está ligada à classe social e cor”, reiterou. Da
mesma forma, segundo ele, as mortes pela violência também têm classe social e cor.
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Ao ser ques onado sobre como é possível
iniciar uma transformação frente a esse processo de
normalização, Prando aﬁrmou que é preciso que a
população volte a se indignar. Além disso, ele fala
que cada um, em sua esfera individual, precisa agir
de forma exemplar. “Individualmente podemos valorizar o diálogo, em casa e na empresa. Precisamos
inves r numa educação não violenta e igualitária das
crianças. Inves r no diálogo e na polí ca”, defendeu.
O palestrante indicou que é preciso que as pessoas
sejam melhores no trânsito, que não bebam demais
em uma festa da empresa ou em frente aos ﬁlhos e,
também, não podem interromper a mulher quando
ela está falando. “Precisamos nos esforçar mais para
não sermos machistas e racistas porque o machismo
e o racismo são estruturais na nossa sociedade. A
elite que somos também tem que dar exemplos”,
explicou.

“Estamos numa política de
memes, de lacração, e não
numa política de diálogo, de
projetos, de convencimento”

Problemas complexos pedem mentes diversas
Nas ins tuições, ele acredita que a pandemia
acelerou algumas mudanças empresariais de movimentos que já vinham ocorrendo ao longo dos anos,
como o trabalho remoto e o uso de diversas tecnologias. Mas na polí ca é preciso haver um esforço pela
liderança capaz de solucionar problemas complexos.
Para ele, é necessário que seja criado no Brasil um
gabinete de crise composto por diversas autoridades,
como o presidente, os ex-presidentes, cien stas e
técnicos. “Um problema dessa magnitude não se
resolve sozinho. É preciso ter várias pessoas pensan-

do juntas para resolver algo complexo como uma pandemia”. “Estaremos preparados para novas crises?”,
ques onou.
O professor previu que em breve a humanidade lidará com outros problemas de grande complexidade, como eventos climá cos derivados da contaminação da água, das queimadas, e que incorrerão no calor extremo em algumas regiões e o frio
extremo em outras e tudo isso demandará lideranças capazes.
Para Prando, a saída para o Brasil está na Educação. “Precisamos ter educação e, também, o comprome mento individual e com a família”, avaliou. Ele
analisa que a situação estrutural do país também deriva da pouca leitura e pouca capacidade crí ca da
população e aﬁrma que esse é um espaço fér l para
todo po de populismo, à direita ou à esquerda. “Há
uma diﬁculdade enorme de superar isso. Precisamos
qualiﬁcar as pessoas e a nossa mão-de-obra. Porque
temos falta de inves mento, mas também uma falta
de compromisso. A pessoa acha um curso de capaci-

tação em línguas ou uma pós-graduação cara, mas
gasta muito dinheiro em intervenções esté cas,
carros e celulares. A educação não é um valor em si.
Na sociedade brasileira, nunca foi”, aﬁrmou.

Crônicas de uma pandemia
O professor Rodrigo Prando também contou
aos par cipantes da live do IBEF Campinas que as
situações co dianas da sua vida durante o isolamento social o levaram a querer escrever crônicas
e que está reunindo esses textos em um livro que
será publicado em breve. Um dos textos trata do
fato de que ele se sente bastante privilegiado por
estar, em primeiro lugar, vivo; em segundo lugar,
empregado; e em terceiro lugar, mantendo minimamente a sanidade mental. Ele comentou ainda
como os pequenos prazeres da vida foram fundamentais para que conseguisse se equilibrar durante o período de isolamento social.

Livros, cafés e vinhos
“Minha esposa me perguntou sobre porque eu comprava tanto café, livros e vinhos, e
que provavelmente eu já nha essas coisas
estocadas em quan dade suﬁciente para os
próximos 6 meses... E eu respondi que a vida
deve ter pequenos prazeres, porque sem
esses pequenos prazeres ela ﬁca insuportável”, contou. Prando narrou que durante a
pandemia, a maior parte dos luxos com os
quais as pessoas gastam dinheiro deixaram de
ter valor em face do isolamento social. Em
contrapar da, incen vou que as pessoas
tenham pequenas regalias e prazeres que trazem sen do para a vida. “Temos que eleger
algumas coisas que realmente nos dão prazer,
como poder olhar para uma estante de livros
que eu aprecio. Ou seja, deﬁnir as coisas que
fazem sen do para a vida e desenvolver o
consumo com sen do. Porque o consumismo
sem sen do está perdendo espaço na pandemia. A vida mudou e se simpliﬁcou”.

Professor, pai e pai-professor
Prando contou, ainda, que na pandemia teve
que ser professor do ﬁlho de 6 anos, algo que se
mostrou um grande desaﬁo. “Esse pra mim tem
sido o maior desaﬁo da pandemia, ensinar alguém
com quem se está envolvido emocionalmente”.
Ele disse que as crianças estão sofrendo muito com
o afastamento social, pela falta de a vidades sicas
ao ar livre e que, apesar da oportunidade de maior
convívio da família, muitas vezes ele se preocupa
com a situação do ﬁlho. “Levei-o ao den sta e na
volta passamos em frente à escola dele, que ﬁca no
caminho. Ele disse que sen a saudade de jogar bola
com os amigos e falou o nome e sobrenome de absolutamente todos os colegas da classe. Eu não consegui conter o choro”, narrou. O professor aﬁrmou
que, para ele, como adulto, é mais fácil ﬁcar em
casa, trabalhando à distância, lendo, consultando a
internet, mas para a criança, será um ano pra camente sem o convívio com outras crianças. “É uma
situação muito di cil”, lamentou.

pandemia e as lives nos permi ram entrar na
ca s a d a s p e s s o a s . E ntã o p o d e m o s ve r a
estante da Miriam Leitão, que maravilha! A
casa dos jornalistas da Globo, a casa do Caetano Veloso na live. Todos estamos de algum
modo abrindo um espaço da nossa in midade”, descreveu. Mas se de um lado o professor brinca com a oportunidade de conhecer
os acervos literários dos famosos, ele descreve um fato marcante que vem ocorrendo
entre os colegas de proﬁssão.
Ele relatou que alguns professores notaram que os alunos não estavam par cipando
com a imagem de câmeras das aulas online e
até relutavam em fazer perguntas, e quando
faziam, era somente via chat. “Então quando
alguns colegas ques onaram a razão, descobriram que havia alunos com vergonha de
abrir a câmera por não ter uma casa bonita e
por estarem ves ndo roupas mais simples”,
narrou Prando.
E ﬁnalizou contando que essa nova dinâmica precisa ser levada com leveza, inclusive
pelos gestores das empresas e pela audiência. “Eu estou em casa e os eventos, como
entrevistas e as palestras que eu dou, estão
o c o r re n d o d e n t ro d a m i n h a c a s a , a s s i m
como o trabalho de várias pessoas que estão
na mídia. Então não podemos ser neuró cos
com eventuais aparecimentos de ruídos, a
entrada de uma criança na transmissão. A
minha porta não pode estar fechada porque
meu ﬁlho também está em casa e aqui eu
sempre serei o pai dele, e a biblioteca também é dele. Temos que ponderar essas questões”, defendeu.

“Estantologia”
Outro hábito que o professor comentou
estar apreciando durante a pandemia é o de
estudar os livros dos outros olhando a imagem das estantes das pessoas durante a realização de lives e no cias na televisão. “A
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Dr. Rodrigo Augusto Prando
cien sta social
professor de Sociologia da
Universidade Presbiteriana Mackenzie

ALTERNATIVAS
TRIBUTÁRIO

Trabalho a
distância
remodela perﬁl
de lideranças
“As barreiras ao digital

estão diminuindo e as
pesquisas têm
demonstrado isso.“
Flavia Salmeron

A

pandemia da Covid-19 trouxe imensos desaﬁos para a sociedade e para a
economia. Nas empresas, a necessidade do afastamento social demandou o trabalho a
distância e a gestão remota para as a vidades não
essenciais. No entanto, as lideranças não estavam
preparadas para essa dinâmica e, com o prolongamento da pandemia no Brasil, muitas empresas
estão se reinventando e buscando maneiras cria vas de diminuir riscos, manter a operação e evitar
perdas.
O IBEF Campinas convidou as gestoras Flavia
Salmeron, superintendente de Recursos Humanos
da Coopercitrus, e Daniela Barros, diretora de
comunicação para a divisão agrícola da Bayer, para
discu r, em uma conferência virtual realizada no
dia 31 de julho, o tema: “Times a distância: uma
realidade emergencial ou o futuro da liderança?”.
Com mais de 25 anos de atuação no mercado
agro, a psicóloga Flavia Salmeron se deﬁniu como
uma apaixonada em remodelar as pessoas. “Não
precisamos ser iguais aos rótulos que a sociedade
IBEF EM REVISTA I 31

nos impõe. Se em algum momento um chefe disse
que você tem um determinado perﬁl, não
signiﬁca que você terá esse perﬁl para sempre.
Podemos aprender o tempo todo na vida. Sempre é possível remodelar comportamentos e a
pandemia está ressaltando isso ainda mais”,
aﬁrmou.
Ela descreveu que o resultado do trabalho remoto na Coopercitrus tem sido bastante
posi vo, buscando implementar melhorias em
todas as áreas da gestão de recursos humanos. “Conversando com os colaboradores,
veriﬁcamos que este diálogo con nuo é o
segredo para manter uma gestão eﬁciente a
distância. Isso porque cada colaborador está
vivendo uma pandemia diferente”, destacou.
“Temos pessoas com doença na família, com
ﬁlhos pequenos em casa, outras que já nham
um home oﬃce montado e outras que estão
trabalhando apoiadas no braço do sofá. Então
é preciso conhecer a realidade de cada um”,
aﬁrmou.
Flavia salientou que hoje ocorre uma
grande facilidade em realizar pesquisas online
e nas redes sociais e medir comportamentos
de forma eﬁciente, por isso, os gestores
devem sim aplicá-las e u lizar os dados gerados a seu favor. “Os líderes devem considerar
essas pesquisas e não ﬁcar no achismo. Também é importante as empresas fazerem pesquisas internas para que tenham um retrato
de sua realidade especíﬁca em comparação à
realidade do seu mercado e do país. E não apenas uma, mas sim, pesquisas de tempos em
tempos, em vários momentos, porque o contexto vai mudando”, recomendou.
Para Daniela Barros, 2020 é um ano que o
líder brasileiro não vai esquecer. Com 26 anos
de carreira, a administradora de empresas
iniciou sua trajetória proﬁssional no IBEF São
Paulo e está há 15 anos na Bayer, onde também integra o Comitê de Crise sobre a Covid19. “Este é um ano em que a transformação
existencial foi necessária, com uma adaptação
a novas formas de trabalhar, de se comunicar
e de grandes aprendizados nessa jornada.
Ganhamos mais agilidade porque processos
veram que ser simpliﬁcados. Tivemos que ser
cria vos. Reuniões que antes presencialmen32 I IBEF EM REVISTA

te eram longas, agora via Zoom estão sendo mais
curtas e, mesmo assim, efe vas. Então há muitos
aspectos posi vos que derivaram dessa crise”,
enfa zou.
No contexto descrito pela gestora, também
surgiu uma nova liderança que precisa desenvolver novas habilidades. “Acredito que liderança a
distância veio para ﬁcar. O quanto cada empresa
vai aderir a esse modelo vai depender muito de
cada negócio e de como passou por esse processo”, aﬁrmou.
A diretora comentou sobre uma pesquisa
realizada pela Robert Half RH (entre maio e junho
de 2020) que demonstrou que o trabalho remoto
veio para ﬁcar. De 353 execu vos ouvidos, relacionados à seleção e gestão, 89% permi rão que os
colaboradores con nuem trabalhando de casa
com mais frequência e 62% disseram que a experiência do trabalho remoto durante a pandemia
foi posi va. A gestora também apresentou dados
de uma pesquisa realizada em julho pela Universidade de São Paulo com 1.300 trabalhadores. Desses, 70% querem con nuar em home oﬃce,
contra 19% que não gostaram da dinâmica,
enquanto 11% responderam ser indiferentes.
Outro exemplo de que a mudança para o trabalho digital está sendo benéﬁca é o caso da Coopercitrus. Flavia contou aos par cipantes que em
julho a empresa realizou uma tradicional feira
agrícola para expor produtos e soluções, mas
desta vez de forma digital e com excelentes resultados de par cipação. “Percebemos que houve
uma mudança comportamental que afetou nossos clientes, mas de forma posi va. Muitas vezes
foi preciso ensinar o cliente a usar o tour virtual
pelo celular, mas vimos que as barreiras ao digital
estão diminuindo e as pesquisas têm demonstrado isso”, reforçou.

“Acredito que liderança a distância
veio para ﬁcar. Há muitos aspectos
positivos que derivaram dessa crise”
- Daniela Barros

Estresse, horas extras e solidão
Em contraposição aos aspectos posi vos do
trabalho a distância, Daniela apresentou alguns
resultados de uma recente pesquisa realizada pelo
Linkedin, com 2 mil respondentes para a revista
Você S.A. A inves gação apontou que o home oﬃce
pode ser bastante complexo para o trabalhador,
tendo em vista que 68% dos entrevistados disseram extrapolar o horário de trabalho em pelo
menos uma hora por dia. Já 62% se sentem mais
estressados ou ansiosos do que antes; 39% se sentem solitários e 30% disseram ﬁcar estressados
porque não têm os momentos de interação e distração com os colegas, como o momento do café.
F l av i a m e n c i o n o u p e s q u i s a s q u e tê m
demonstrado que as pessoas estão sofrendo também com a separação de membros da família e
uma grande sobrecarga de trabalho para a
mulher, especialmente para as que possuem
ﬁlhos menores. Daniela destacou, no entanto,
que essas pesquisas representam um recorte da
realidade atual do home oﬃce porque este é um
momento de inseguranças diversas das pessoas
em relação à pandemia e suas consequências pessoais e na sociedade.

Daniela Barros
diretora de comunicação
para a divisão agrícola da Bayer

Líder na busca con nua por
aperfeiçoamento
Sobre a gestão nas empresas, tanto Flavia
quanto Daniela lembraram que ainda há um grande despreparo das lideranças para a gestão das
equipes a distância e muitos trabalhadores estão
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incomodados pela forte pressão por entregas.
Para Flavia, é imprescindível que as empresas se
preparem com programas estruturados para
formar as lideranças para a gestão a distância. E
que essas lideranças tenham em mente o desenvolvimento de novas habilidades, tais como:
cultura por valores, diálogo constante, gestão
baseada na conﬁança e não no controle, preparo
emocional, ﬂexibilidade e abertura para mudanças. “O líder precisa querer mudar e buscar sempre uma mudança con nua. Hoje, mesmo para
empresas pequenas, é possível formar suas lideranças, porque os treinamentos nessa área
estão bem mais acessíveis. Esse foi outro ganho
provocado pela pandemia. Muitos cursos estão
sendo oferecidos de forma online e gratuita ou
com preços bastante acessíveis”, reforçou.
Daniela somou dizendo que os novos líderes
terão como perﬁl adaptabilidade, resiliência,
empa a, colaboração e acolhimento. “Os líderes
precisam dar a direção. Além disso, é preciso
fazer sempre uma autoanálise e ver onde você
precisa melhorar. Equipe de verdade é equipe
com conﬁança, mas é o líder que precisa desenvolver uma equipe que tenha maturidade para
que ele possa fazer combinados e lançar desaﬁos,
mas também, dar autonomia para que as pessoas
realizem as tarefas”, aﬁrmou.
Ela ressaltou, ainda, a importância de uma
gestão individualizada, em que é preciso entender a situação de cada colaborador em seu
home oﬃce, ter essa conversa individual,
porque muitas vezes os combinados terão que
ser diferentes entre eles. “É preciso falar sobre
isso. O líder precisa ouvir, ouvir e ouvir e abrir o
diálogo. Também é importante ter rituais de
follow up, mas manter outras vezes o bate papo
informal”.
Outro aspecto imprescindível para a efe vidade do trabalho remoto é o respeito ao horário, que pode ser ﬂexível, mas combinado com
cada colaborador. “Não é porque eu estou trabalhando de casa que eu estou o tempo todo online. Isso é muito importante, porque eu estou
organizando meu tempo de forma diferente.
Então, tenha cuidado com os horários. Não é
para estar 24h por dia disponível e isso precisa
ser combinado”, complementou Daniela.
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Flávia Salmeron
superintendente de Recursos
Humanos da Coopercitrus

Planejamento e mi gação de riscos
Outro ponto discu do na live do IBEF
Campinas é que essa nova realidade ainda vai
trazer inúmeros desaﬁos, que demandarão
inves mentos e protocolos de segurança que
envolvem muito planejamento, já que não se
sabe quando vai haver a disponibilidade da
vacina, nem se as empresas terão que comprála ou ainda se haverá vacina disponível para
todos e a que custo. “Vivemos num mundo desigual em termos de recursos, portanto, há muitas questões que ainda precisarão ser avaliadas pelas empresas e vão impactar seus orçamentos”, ponderou Flavia Salmeron.
A gestora também aﬁrmou que a transição
para o trabalho remoto no pós-pandemia não
será simples, pois irá depender de atualizações de polí cas e de mudanças jurídicas no
âmbito trabalhista. “Sabemos que vamos ter
mais ﬂexibilidade daqui para frente, isso é
fato”, aﬁrmou. Para Daniela Barros, as pessoas
podem ser produ vas e engajadas independentemente de sua localização e, por isso,
cada vez mais os valores e o engajamento na
cultura da empresa são cruciais. “ Temos que
manter o distanciamento de velhas crenças e
abrir a mente para um mundo novo”, concluiu.

A volta aos
locais de
trabalho
com segurança

Edmilson Monu ,
Sócio da PwC Brasil;

Andre Medeiros, Gerente
Sênior da PwC Brasil

ARTIGO
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pós a Covid-19, o trabalho pode nunca mais
ser o mesmo. Mas como é voltar ao local de
trabalho – seja em um escritório, loja ou
chão de fábrica – de maneira segura e viver este “novo normal” nas a vidades? Nos úl mos meses, aprendemos que
mais pessoas do que imaginávamos podem atuar remotamente, porém, para tornar isso a norma no futuro, novas
tecnologias e formas de trabalho precisarão ser adotadas.
As empresas também precisarão fazer mudanças signiﬁcavas em torno da saúde no ambiente de trabalho para
avançar com sucesso.
O funcionamento da empresa nesse novo cenário
depende de vários fatores. Não há como controlar todos
eles, mas é possível adotar importantes medidas de curto e
longo prazos desde já. Ter conhecimentos, serviços, soluções e tecnologia para voltar aos negócios muitas vezes
exige um apoio externo à empresa, ob do por meio de uma
consultoria apta para tal. Assim, para ajudar uma organização e seus funcionários a levar os negócios adiante, podemos apontar algumas diretrizes. Antes de tudo, é preciso
desenvolver um plano de ação que foque em primeiro lugar
nas pessoas, na segurança, na produ vidade para a con nuidade dos negócios e em novas maneiras de trabalhar.
Nessa estratégia, deve-se incluir uma abordagem consistente de tomada de decisões orientada por dados para
alcançar o controle de riscos de forma apropriada.
Quando muitos funcionários voltarem ao local de
trabalho, é provável que encontrem outros que con nuaram a trabalhar nesse ambiente como trabalhadores
essenciais ou com prá cas de distanciamento diferentes.

Ao abordar a saúde e a segurança no local de trabalho,
deve-se incluir ferramentas corpora vas de rastreamento automá co de contato, para ajudar a iden ﬁcar
rapidamente os riscos potenciais de exposição ao novo
coronavírus. Portanto, o plano de retorno deve ser
modelado e faseado por local e po de trabalho, para
entender os riscos e os problemas de segurança que
podem surgir em cada setor, com o obje vo de controle
e monitoramento desses riscos. Isso inclui deﬁnir
expecta vas para fornecedores, vendedores e outras
pessoas que entram em contato com os funcionários e
instalações. Ninguém se arrependerá de tomar decisões focadas na segurança de seus funcionários ou
junto à comunidade.
Ao liderar a nova estrutura de procedimentos,
deve-se comunicar as mudanças guiado por propósito,
o mismo e clareza. Elevando histórias de sucesso e
fornecendo orientações e planos claros sobre como
manter essas prá cas. Os úl mos meses desaﬁaram os
líderes a pensar em como envolver e inspirar suas equipes em um momento de incerteza e mudança constante. Eles viram em primeira mão quais processos manuais impediram a operação de maneira eﬁciente, portanto, devem melhorar ou subs tuir esses processos.
Acelerar a adoção digital, começando com tecnologias
e processos que permitam aos funcionários ser mais
produ vos, é essencial. As empresas que já operavam
de maneira mais digital conseguiram gerenciar melhor
seus negócios durante os desaﬁos impostos pela pandemia.
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As empresas devem adaptar-se buscando reduzir
custos, mas preservando empregos sempre que possível. Precisam encontrar maneiras econômicas de
melhorar suas operações principais, considerando uma
abordagem de serviços gerenciados para que possam
obter o conhecimento que talvez não tenham internamente, realinhando inclusive as estruturas de remuneração
adequadas às condições do seu negócio. Devem avaliar o
custo imobiliário para considerar o que pode ser permanente – ou que durará pelo menos no próximo ano: capacidades reduzidas no local de trabalho e um número maior
de posições permanentemente remotas.
Deve-se criar polí cas e cultura empá cas, sensíveis às
situações dos funcionários. Planejar horários de trabalho
com uma abordagem pessoal, levando em consideração não
apenas as necessidades de distanciamento sico, mas
também as preocupações dos funcionários que, de repente,
assumiram novas responsabilidades em casa ou têm problemas de saúde. Recomendar ou fornecer opções para transporte alterna vo seguro, se necessário, principalmente para
quem depende de transporte público.
Áreas de Compliance e Auditoria Interna devem adotar
medidas para minimizar os riscos oriundos das mudanças
de cultura e processos, viabilizando a con nuidade do

negócio em cenários de calamidade pública, antecipando
questões de tecnologias e cadeia de suprimentos.
O treinamento dos trabalhadores que retornam às instalações é essencial para a adoção de novas polí cas e diretrizes.
Deve-se solidiﬁcar as novas prá cas e incorporar um treinamento virtual para aqueles que trabalham remotamente a
longo prazo. A empresa deve esperar que surjam problemas e
precisa estar preparada para resolvê-los.
Assim, à medida que avançamos em direção a um trabalho
que parece muito diferente do que foi há meses, é importante
guiar-se por insights baseados em dados sobre pessoas, processos, ﬁnanças e riscos. Isso dará à liderança da empresa o
conhecimento necessário para agir com conﬁança.

Sobre a PwC
Na PwC, o nosso propósito é construir conﬁança na
sociedade e resolver problemas importantes. Somos um
Network de ﬁrmas presente em 157 países, atuando no Brasil
há 105 anos, com quase 4 mil proﬁssionais (todos trabalhando de casa neste momento), dedicados à prestação de serviços de qualidade em auditoria e asseguração, consultoria
tributária e societária, consultoria de negócios e assessoria
em transações. Saiba mais sobre a PwC e nos diga o que é
importante para sua empresa ou carreira, visitando nosso
site: www.pwc.com.br

