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Hoje, 16 anos depois da primeira edição, tenho
a alegria de apresentar para vocês a nova Revista
Empresa Familiar – EF. Com um novo layout, mais
moderno, mas com o mesmo objetivo: mostrar que o
sucesso e a longevidade de uma empresa dependem
de trabalho árduo, planejamento e foco.
Entrevistamos
profissionais
de
destaque,
especialistas em suas áreas de atuação, com
informações importantes sobre mercado, economia,
saúde, direito e ética, além de um exemplo de empresa
que pensa no futuro e na continuidade.
Boa leitura.

Os artigos assinados não traduzem

Domingos Ricca

a opinião desta Revista
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GESTÃO

O legado do

Fundador
Por: Sheila Madrid Saad

para a empresa familiar

“Separar as questões
familiares dos assuntos
empresariais também é
um passo importante."
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GESTÃO

A

trajetória da empresa familiar é muito emblemática.
O fundador identifica uma
oportunidade de negócio,
inicia um empreendimento e
assume inúmeros sacrifícios
como: problemas financeiros; ausência da família e vários outros dilemas
que aparecerão em sua jornada empresarial.
O fundador de uma empresa passará por
algumas dificuldades antes da estabilidade, independente do tamanho do empreendimento.
Porém, durante a trajetória empresarial consolidará seu DNA no negócio, configurando assim o padrão cultural do empreendedorismo.
Passado esse primeiro estágio é hora de
transferir o conhecimento para as próximas
gerações, a fim de que o empreendimento familiar se perpetue. A sucessão sempre será
um ponto delicado para todos os negócios,
devendo ser planejada e formalizada com antecedência. É fundamental a qualificação dos
sucessores para a continuidade dos negócios e
esta é uma tarefa do fundador. “Ele conhece o
caminho percorrido, entende o cliente e concorrente, além de ter implementado os valores praticados. O fundador é a mola mestra de
toda a estrutura empresarial e precisará se responsabilizar por definir as regras de sucessão e
a forma com que estes serão qualificados”, esclarece Sheila Madrid Saad, sócia e diretora da
Ricca & Associados.
Mas apesar disso, apenas 30% das empresas
familiares sobrevivem à segunda geração. Para
mudar esta estatística é necessário que o fundador busque alternativas para formalizar o proces-

so sucessório por meio de práticas de Governança Corporativa. Estas regras vão definir a maneira
pela qual a empresa caminhará e as prestações
de contas entre os sócios. “As normas instituídas
minimizam, significativamente os problemas
decorrentes dos conflitos entre parentes, além
disso, em virtude das relações próximas e do envolvimento emocional, as empresas recorrem a
consultorias especializadas em Governança Corporativa e Sucessão Familiar, com o intuito de
mediar o processo e auxiliar na estruturação de
normas que sustentarão a empresa na sua caminhada rumo à perpetuidade”, acrescenta Sheila.
Para que se consolide a continuidade familiar, o fundador necessita transmitir seus valores e reforçar o contorno cultural da organização, acompanhar o processo de qualificação
de perto e principalmente auxiliar nas dificuldades que aparecerão. “Separar as questões
familiares dos assuntos empresariais também
é um passo importante. Este é um problema
frequente que desajusta muitas empresas familiares”, completa Sheila.
Todos os pontos tratados envolvem o conceito de profissionalização dos negócios familiares, trazendo maior credibilidade para a empresa junto ao mercado e, consequentemente
melhores resultados corporativos.
A empresa familiar é um grande negócio,
mas seus principais desafios são: elaboração
e implantação de regras para sucessão; atualização dos negócios; criação de lideranças,
desenvolvimento de práticas de transparência
e prestação de contas. “Este é o desafio para a
perpetuação do sonho do fundador”, finaliza.

"A empresa familiar é um
grande negócio e também
um grande desafio."
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EMPREENDEDOR

FALANDO DELE
EMPREENDEDOR:

Por: Paulo Henrique Schoueri

Q

uem poderia imaginar que a maior
mudança para a humanidade não seria
a passagem icônica de século no ano
2000 e sim uma pandemia 20 anos depois, causada por um vírus mutante que
colocou de joelhos a economia mundial
e apesar de todos os avanços tecnológicos das sociedades, não se intimidou e
obrigou o mundo a parar, repensar seus métodos e sistemas e criou o “novo normal”.
Nesse contexto, achamos interessante discorrer sobre
a importância do empreendedorismo e do empreendedor. Essa palavra que se tornou cotidiana aos ouvidos de
todos, vem carregada de uma importância ímpar para o
desenvolvimento de toda sociedade.
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O EMPREENDEDOR
É AQUELE SUJEITO
NATURALMENTE INQUIETO,
POR VEZES DESCONTENTE,
UM ETERNO “FUÇADOR”

EMPREENDEDOR

Senão vejamos:

O que é empreender/
empreendedorismo?
Segundo as definições estabelecidas, empreendedorismo é:

�Disposição ou capacidade de idealizar,
coordenar e realizar projetos, serviços, negócios.
�Inciativa de implementar novos negócios
ou mudanças em empresas já existentes, com
alterações que envolvem inovação e riscos.
Ou seja, o empreendedor é aquele sujeito
naturalmente inquieto, por vezes descontente,
um eterno “fuçador” de novos métodos, desenvolvimentos, a pessoa que olha igual, mas
vê diferente, não se acomoda e busca sempre
a inovação.
Empreender não significa ter sucesso sempre, ao contrário, muitas vezes leva ao fracasso,
mas o verdadeiro empreendedor não se deixa
abater. Da derrota de hoje, faz o recomeço de
amanhã, tira experiências proveitosas, lições e
ensinamentos que lhe mostrarão os caminhos
da assertividade.

E existe receita certa?
Logicamente não. O aprendizado do fracasso
de hoje pode ser o caminho direto ao fracasso de
amanhã, mas isso não é, e nem deveria ser o fim
e sim a sequência do ciclo virtuoso de tentativas
sucessivas que ao final distinguem o verdadeiro
empreendedor do apenas cidadão comum.
Como teria o homem chegado ao topo da
cadeia evolutiva, não fosse seu inconformismo
com as condições de vida e a vontade de mudar,
melhorar seu conforto, sua alimentação, vestimenta, utensílios e assim desenvolver toda a
humanidade?
Desde os primórdios da civilização, o empreendedor nas mais diversas modalidades, foi
o responsável por alterar as condições de todos
ao seu entorno.
Há uma frase famosa de Jean Cocteau: “Em
não sabendo que era impossível, foi lá e fez”.
Existe algo mais exemplificativo para definir
o espírito do empreendedor?
Certa vez lí que o imigrante é aquela pessoa
que se muda de país, estado ou cidade, buscando uma situação melhor. Para em uma esquina
onde todos passam apressadamente, olha, pensa e ao final conclui: por que será que ninguém
abriu um negócio aqui? Faz e realiza.
O imigrante é empreendedor por natureza.
Sujeito sem medo de mudanças, o inquieto do
início do texto, o topo da cadeia evolutiva, o
Darwin do mundo moderno.
Para ir caminhando ao final, o empreendedor não necessariamente é empresário. Ele pode
ser funcionário, mas ter a vontade e a capacidade de implementar mudanças, desenvolver
sistemas e processos e ao final contribuir para a
evolução de determinada tarefa.
Empreendedorismo é muito mais um espírito do que uma forma. É o questionamento constante da situação atual versus a desejada. Se em
algum momento desse texto o leitor encontrou
alguma similaridade com seu modo de agir e de
pensar, bom sinal, estamos nos dirigindo a empreendedores. O resto vem depois.
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ECONOMIA

De acordo com Guilherme Moreira,
economista da FIPE, a crise se
concentrará na dificuldade de
consumir produtos básicos,
que ficarão mais caros.

O Grande Dilema do

PÓS PANDEMIA

Consumir sem Auxílio Governamental

N

o período pré-pandemia, a
economia brasileira apresentava um cenário com altas
expectativas de crescimento:
a aprovação da reforma da
previdência, o teto de gastos
funcionando e, com isso, as
contas públicas se ajustavam
– o que contribuía para baixas taxas de juros.
Neste cenário, a previsão de crescimento
econômico girava em torno de 2%, o que, de
acordo com Guilherme Moreira, economista
da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), pode não ser um crescimento muito expressivo, mas já contribui para as perspectivas subsequentes de crescimento: baixa
inflação, juros menores ainda, setores econômicos com boas expectativas.
Contudo, em março de 2020, a pandemia
do COVID-19 foi inesperada e imprevista, e
causou uma queda abissal nas atividades econômicas do país, além de gerar distúrbios na
organização das contas públicas, em virtude da
necessidade da criação de fundos de pagamento para auxílios emergenciais à população que
perdeu o emprego.
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ECONOMIA

Altas nos Supermercados

A Pandemia e as Empresas

Pensando nas consequências da pandemia
e da retração econômica por ela gerada para
as empresas, Moreira destaca que, para esse
setor econômico, uma das primeiras consequências – e, talvez, a principal –, é a completa desorganização das cadeias produtivas.
“Vamos imaginar uma empresa que tem um
estoque para 60 dias, 90 dias, e usa produtos
importados, vem a pandemia e para toda a
atividade econômica, então de repente aquele estoque que ele tinha para 90 dias vira um
estoque de sabe Deus quanto, sabe lá quando
ele vai conseguir pagar esse estoque”, explica.
“Então o que ele faz, ele dá uma retraída total nas compras, para tudo e entra no
modo de regência que foi o que a maioria das
empresas do país fizeram, e ficaram assim
durante um bom período, que foi o período
da pandemia”, continua Moreira. De acordo
com o economista, esse foi o grande break da
economia, e os mais afetados foram a indústria têxtil e o terceiro setor.
Contudo, Moreira argumenta que agora
estamos vivenciando um momento completamente novo, que chama de pós-pandemia.
Apesar de a crise na saúde ainda não ter sido
resolvida, a atividade econômica começa a
se recuperar gradualmente. Contudo, outros
problemas derivam dessa recuperação.
“Que problemas são esses? Essas empresas que pararam de fazer compras e ficaram
com estoque alto, com essa volta repentina
das compras e das atividades econômicas,
das encomendas, muita coisa com preço
exorbitante e falta de insumo para atender,
então se você pegar os insumos industriais,
principalmente aço, cobre, alumínio, plástico, resina, todos com aumento exorbitante,
porque você teve uma valorização cambial
enorme nesse período.

“Aliado a isso você tem todo mundo voltando a comprar ao mesmo tempo, com todas as indústrias e empresas com o estoque baixo, essa atividade econômica
está causando uma aceleração dos preços do atacado,
que ainda não chegou completamente para os preços
de varejo, então o consumidor ainda não teve o impacto total disso, apesar do grande impacto de preços em
alimentação”, explica.
O economista também argumenta que, neste momento de aceleração da economia, em que toda a população
volta a consumir (ou, pelo menos, querer consumir) como
no período pré-pandêmico, mas sem a renda de antes e
com os preços de varejo em uma crescente, deparamo-nos
com uma situação delicada a ser resolvida, em que as cadeias de insumos ainda estão desequilibradas, mas já não
é mais possível contar com um auxílio do governo, pois
este já não possui mais fundos para socorrer a população.
“Esse vai ser o grande dilema, eu diria, porque do
ponto de vista da indústria, ela vai pagar mais caro para
comprar insumos, e por outro lado, vai ter que vender o
produto em um preço mais alto para repor isso, em um
momento de demanda muito prejudicada pela queda da
renda das famílias. Vai ser um jogo de empurra: o consumidor paga mais caro no arroz, por exemplo, e deixa de
comprar outras coisas, e são essas outras coisas que deixam de ser compradas que são o problema”, argumenta.
Moreira ressalta também que é importante lembrar
que a crise foi extremamente desigual, no sentido dos
impactos, mas o cenário para 2021 é mais otimista. Alguns setores, como o da construção civil, inclusive, já
demonstram importantes perspectivas de crescimento.
No entanto, ele acredita que algumas mudanças ainda
estão por vir.
“A perspectiva da vacinação em massa dos brasileiros pode apressar a volta da atividade econômica, mas
os desafios são enormes. Primeiramente, o fim ou redução dos incentivos governamentais, que tiveram importante participação na manutenção do consumo das
famílias. Além disso, a recuperação da atividade econômica deverá ser mais demorada, pois as condições
macroeconômicas deterioraram consideravelmente.
Dessa maneira, acredito que 2021 será um ano de crescimento, mas longe ainda das necessidades do país.”
Em um cenário desafiador como esse, as empresas
precisarão ter um planejamento muito mais apurado,
preparando-se para essa nova realidade que teremos
daqui em diante, um cenário mais incerto, mas ainda
com muitas oportunidades surgindo, conclui.
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DESTAQUE

C

onstruir uma história de sucesso
envolve muito mais que dedicação
e competência. Costuma ser um
conjunto de ações, de acertos e erros, de expectativas e até mesmo de
um pouco de sorte. O que vamos
contar hoje é como a Litografia
Bandeirantes virou a LITOBAND
Indústria Gráfica, com 53 anos de mercado.
Tudo começou lá em 1967, em Jundiaí, no interior de São Paulo, com Osvaldo Toﬀolo e Leonildo
Roveri, que produziam apenas rótulos. Em 1982, assumiram a empresa os irmãos, Valdomiro Luiz Paﬀaro e Valdir Aparecido Paﬀaro e Maria Aparecida
Toﬀolo Paﬀaro, esposa de Valdomiro, que permanecem até os dias de hoje na gestão.

Luiz Gustavo Gomes

Iniciamos em 2016
um ciclo de sólidos
investimentos na
ampliação da planta,
com expansão de mais
de 50% da área produtiva.
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Além de novos sócios, a empresa passou também
a produzir embalagens, através da aquisição do espólio da Jundialfa, uma gráfica de embalagens que
encerrou as atividades. Era o nascimento da Paﬀaro
Embalagens, que mudou seu nome para Print Box e
finalmente para Print Center.
Em 2001, uma fusão levou a empresa para uma
sede nova e a Litografia Bandeirantes incorporou a
Print Center. Todos passaram a fazer parte da Bandeirantes, como era chamada na época.Começava então
um processo de modernização de todo parque gráfico,
com amplo crescimento tecnológico, bem como investimento no capital humano e no marketing. Nascia a
marca LITOBAND, mais moderna e comercial.

DESTAQUE

LITOBAND
APOSTA NA CAPACITAÇÃO DA
GESTÃO E DOS SUCESSORES

Segundo o gerente de Recursos Humanos da empresa, Luiz Gustavo Gomes, a partir de 2013 a empresa iniciou um ciclo de sólidos investimentos na
ampliação da planta, com expansão de mais de 50%
da área produtiva.
Em uma nova etapa de reestruturação interna,
foram criados programas e outras inovações com
repercussão nos principais segmentos em que a empresa atua. Diante deste novo cenário, começou a
surgir a necessidade de uma reestruturação também
do processo sucessório.
Para tanto, a empresa contratou a consultoria da Ricca & Associados e deu início a
um processo de preparação e estruturação da empresa para a sucessão. “Encaramos a sucessão como algo de suma
importância. Uma sucessão bem implementada é a garantia do futuro da empresa, preservando seus valores”, comenta.
A partir da consultoria, a
empresa estruturou processos e documentos legais,
sem os quais seria difícil
alcançar a evolução desejada. “Atualmente, três
filhos atuam na empresa,
enquanto os demais deverão integrar o Conselho que está sendo elaborado”, explica Gomes.

Os efeitos desse cuidado com o patrimônio vêm
sendo sentido, principalmente durante a pandemia. “As consequências da pandemia foram muito
bem administradas na empresa, de forma que não
foi necessária nenhuma medida drástica como redução de jornada ou suspensão de contrato. Conseguimos manter, com muito esforço e foco na
gestão, o equilíbrio econômico e financeiro da empresa”, reforça o gerente.
Para o futuro, o foco é cada vez mais a capacitação
da gestão e dos sucessores, a abertura de novos clientes e o aumento da capacidade produtiva, através de
investimentos em tecnologia e maquinários.
Valdir, Cidinha e Valdomiro
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COMPLIANCE

EMPRESA

CONSCIENTE
e COMPLIANCEsurfando na pandemia
Por: Antonio Fonseca

Introdução: para falar
de ética de resultados

T

oda empresa, seja grande ou pequena, almeja, ou deve almejar,
que o seu negócio seja perene e
dê bons resultados; resultados
para os sócios (lucros) e para
a sociedade (valor), que é beneficiada com a oferta de bens
e serviços de qualidade e a preços compatíveis. É isso que a literatura quer dizer
quando se refere a capitalismo consciente (1).
[O verdadeiro capitalismo de livre-iniciativa impõe
às empresas uma responsabilidade clara e uma intensa disciplina. John Mackey e Raj Sisodia, “Capitalismo
Consciente”, p. 21, São Paulo, HSM ed., 2013]

O binômio perenidade e entrega de valor deve
fazer parte do propósito de qualquer empresa bem
gerida, atenta à sustentabilidade (sobrevivência) e
resiliência (capacidade de resistir às dificuldades).
Essas coisas têm sido discutidas ao longo dos últimos trinta anos. Em 1993, João Bosco Lodi já as
abordava ao tratar dos parâmetros do código de
ética, em seu livro “A Empresa Familiar” [Citado

por Domingos Ricca e Sheila Saad em “Governança
Corporativa nas Empresas Familiares”, pág. 19 e seguintes, CLA ed., São Paulo, 2012.]
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O discurso e a linguagem podem variar. Mas o
foco é o mesmo. Modernamente, os investidores
resumem a sua atenção a três critérios para avaliar
o desempenho corporativo: meio ambiente (environment), social e governança. A sigla em inglês
ESG simplifica o essencial da governança e gestão.
Não vamos falar disso. Mas temos que registrar
que compliance tem tudo a ver com isso e surgiu
para nos dar a consciência de que fazer a gestão da
ética é possível e necessário para iluminar e viabilizar os resultados da livre empresa, em tempo de
bonança ou de pandemia.

Compliance é programa
de integridade

Tornou-se popular entre nós o termo em inglês
“compliance”. A expressão completa na experiência norte-americana coloca juntos ética e compliance ao definir uma metodologia para fazer o
que é certo dentro das regras, no sentido amplo. A
lei brasileira traduziu a expressão como programa
de integridade.
No âmbito de uma empresa ou organização,
programa de integridade consiste “no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e
de conduta, políticas e diretrizes com objetivo de
detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e
atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira” [art. 41 do Decreto
8.420, de 2016, que regulamentou a Lei Anticorrupção de 2013]
Mais do que um programa, os mecanismos e procedimentos internos de integridade abrangem regras
escritas e não escritas, atitudes e condutas, metodologia e uso de ferramentas para prevenir, detectar e
reprimir os malfeitos. Conforme o mesmo Decreto
(art. 42), um programa de integridade é avaliado,
quanto à sua existência e aplicação, segundo os parâmetros descritos e simplificados abaixo.
I – Tudo começa com o comprometimento da
alta direção da empresa, que deve dar o exemplo, o
apoio visível e inequívoco para fazer o que é certo
nos seus negócios.

COMPLIANCE

II – Os padrões de conduta são orientados pelo
código de ética, pelas políticas e procedimentos
de integridade aplicáveis a todos os empregados e
administradores, independentemente de cargo ou
função exercidos, sendo esses padrões estendidos,
quando necessário, a terceiros, tais como, fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados.
III – Existe o risco de os parâmetros legais e
fixados pela empresa não serem cumpridos. Por
isso, é necessário fazer análise periódica de riscos
para realizar atualizações necessárias do programa
de integridade, bem como instituir e manter um
plano estratégico de treinamento e comunicação
dos interessados (empregados, dirigentes, colaboradores) sobre os padrões a serem seguidos.
IV – Os registros contábeis devem refletir de
forma completa e precisa as transações da organização, bem como os controles internos devem
assegurar a pronta elaboração e confiabilidade de
relatórios e demonstrações financeiros.
V - Procedimentos específicos devem ser criados, mantidos e melhorados para prevenir fraudes
e ilícitos em processos licitatórios, na execução de
contratos administrativos ou em qualquer interação com o setor público, ainda que intermediada
por terceiros, particularmente quanto a pagamento de tributos, fiscalização, obtenção de licenças
ou certidões etc.
VI – É preciso criar e manter uma instância interna, com estrutura apropriada e responsável pela
aplicação do programa de integridade, que funcione com independência e faça interlocução com a
alta direção e com todos os setores da empresa.
VII – Um canal de denúncia de irregularidades
deve ser aberto e amplamente divulgado a funcionários e terceiros, zelando-se pela proteção de denunciantes de boa-fé.
VIII – Em caso de violação do programa de
integridade, medidas disciplinares devem ser aplicadas, de modo que os procedimentos assegurem
a pronta interrupção de irregularidades ou infrações detectadas e a tempestiva remediação dos danos gerados.
IX- Diligências apropriadas devem anteceder a
contratação de fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados, para assegurar que eles estejam preparados para cumprir a
política de integridade da empresa e não comprometer a sua reputação.
X – Dois tópicos devem receber tratamento
prioritário: (a) a dignidade das pessoas em geral,

isto é, a sua condição humana e os dados a elas
referidos; e (b) a conservação da natureza, isto é,
ações tais como o uso de energia, o descarte de
lixo, a conservação dos recursos naturais, a emissão de poluentes e os cuidados com a vida animal.
A respeito desses tópicos, políticas específicas devem ser construídas, mantidas e melhoradas.
XI – As lideranças da empresa devem estar atentas ao uso de métodos precisos e transparentes de
prestação de contas; evitem conflitos de interesse e
façam escolhas com base em evidências e não ao
sabor da política. O engajamento dessas lideranças
numa cultura da integridade é o melhor antídoto
das práticas ilegais ou moralmente adversas.
XII – O monitoramento contínuo e sistemático do programa de integridade deve buscar o seu
aperfeiçoamento na prevenção, detecção e combate à ocorrência dos atos lesivos à empresa, ao
patrimônio de toda a sociedade e ao erário.

Conclusão: comportamento
ético de resultados

O mundo todo está consciente de que a moral
ocidental falhou na elevação dos padrões de produção e distribuição equitativa de riqueza. O que
importa hoje é a ética de resultados. Os recursos
naturais e da sociedade são finitos. As necessidades de homens e mulheres são crescentes. A abordagem de qualquer projeto de justiça na produção
e distribuição de riqueza exige resultados coerentes com os valores que o informam.
Toda empresa, seja grande ou pequena, precisa
de um propósito: perenidade e entrega de valor.
Essa difícil definição de sucesso requer responsabilidade clara e intensa disciplina. Esta é uma lição velha demais para ser esquecida; toda empresa
que a segue resistirá com vantagem as adversidades da pandemia.
A lição precisa ser compreendida e adaptada
ao tamanho da empresa e as dificuldades de cada
época; à disponibilidade da tecnologia e com proveito da gestão criativa. Muitas das empresas desaparecerão na pandemia; pouco se pode fazer contra essa fatalidade. Mas fazer o malfeito não é um
meio de sobrevivência nem de sucesso.
Antonio Fonseca é membro sênior do
MPF e titular da Câmara Anticorrupção;
PhD em Direito; advogado especialista em
gestão da ética e compliance. Foi conselheiro
do CADE e professor universitário.
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O IMPACTO
da tecnologia nas relações trabalhistas
Por: Veruska Farani

A

revolução tecnológica vivida nos
últimos anos tem
transformado
a
sociedade de maneira radical. Tais
mudanças são percebidas em todos
os aspectos da vida moderna: no trabalho,
nos relacionamentos, nos estudos, dentre
outros.
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São tantos os exemplos, tais como a robótica, a inteligência artificial, a impressão 3D, o computador quântico, big data
etc. De modo que qualquer tentativa de
as rotular, certamente será reducionista
e, portanto, precipitada. Justamente em
razão de sua magnitude, de seu alcance e
sua complexidade, essa nova Era de transformações é chamada de Quarta Revolução Industrial por muitos estudiosos.

Diante dessa transformação social, as relações de trabalho também sofreram forte
impacto e vêm mudando rapidamente, com
tamanha velocidade que nem sempre as leis
trabalhistas acompanham essa evolução.
Em razão disso é que o legislador tomou uma decisão importante em 2017,
com a aprovação da Modernização Trabalhista (lei nº 13.467/2017), ao privilegiar
as negociações individuais e coletivas de
trabalho, o que reflete os anseios da sociedade moderna.
É consenso que as relações de trabalho
devem ser regidas por regras claras e transparentes, de modo que a reforma citada
trouxe uma ferramenta importante para que
tais normas sejam atualizadas e ajustadas de
acordo com as mudanças sociais e econômicas, justamente por meio da valorização
das negociações individuais e coletivas.

DIREITO

Além do princípio acima exposto, a
reforma ainda trouxe os pilares do regramento do teletrabalho, ao disciplinar no
Capítulo II-A da CLT as regras basilares
do trabalho em tal regime. Nesse sentido,
os artigos 75-A e seguintes conceituam o
que é o teletrabalho: prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador com utilização
de tecnologias de informação. E também
estabelecem a necessidade de ajuste em
contrato ou aditivo contratual, a fim de
disciplinar as regras quanto aos serviços
a serem prestados e a responsabilidade
pela aquisição e fornecimento de equipamentos e infraestrutura para o trabalho
remoto.
Importante esclarecer que a nova legislação também previu que os trabalhadores
em regime de teletrabalho não são regidos
pelo capítulo II da CLT, ou seja, não são
submetidos ao controle de jornada.
Por certo a alteração legislativa de
maior impacto é a disposta no artigo
611-A da CLT, que prevê que as normas
coletivas (convenção ou acordo coletivo)
terão prevalência sobre a lei quando dispuserem sobre teletrabalho, além de outros temas relacionados no referido dispositivo, norma essa em consonância ao
princípio da valorização da negociação
coletiva acima exposto.

Importante destacar que o teletrabalho é uma modalidade que traz vantagens para empregadores e empregados.
Pesquisas recentes demonstram muitos
benefícios, tais como: redução de custos
com infraestrutura, melhoria na qualidade e aumento de produtividade, redução
do absenteísmo, possibilidade de maior
convívio familiar e eliminação do tempo
de deslocamento (que em grandes centros urbanos refletem diretamente em
maior qualidade de vida, já que o tempo
desperdiçado no trânsito pode ser empregado em outras atividades) e – até mesmo
– diminuição da poluição.
Ressalta-se que a pandemia gera impacto nessas percepções na produtividade, especialmente para trabalhadores que
têm filhos, uma vez que as escolas e creches encontram-se fechadas ou atuando
apenas na modalidade on-line, além de
outras restrições geradas pelo isolamento. Porém, trata-se de período transitório
e excepcional.
Outra evolução alcançada com o teletrabalho, que repercutiu diretamente nos
índices de produtividade, é que ao controlar o trabalho pelos resultados produzidos, as empresas e os trabalhadores passaram a priorizar a produtividade (e não
o tempo à disposição).

Assim sendo, a nova lei trouxe uma
flexibilização importante no Direito do
Trabalho, uma vez que garante a possibilidade da adaptação das normas que
irão regular as relações de trabalho à realidade de cada categoria e, também, de
cada empresa - de acordo com seu porte,
o segmento em que atua, tipo de atividade desenvolvida e demais especificidades
- acompanhando assim a evolução das relações e ao cenário atual.
É certo que tal evolução do direito
brasileiro foi imprescindível para que
empresas e trabalhadores enfrentassem
as dificuldades impostas pela pandemia
causada pela COVID-19.
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Isso propicia uma melhor gestão do
tempo pelo trabalhador e melhores resultados para a empresa. Nesse sentido,
a maior autonomia gera também maior
satisfação e engajamento do profissional,
uma vez que, especialmente para novas
gerações, maior liberdade e autonomia
são percebidos como qualidade de vida
no trabalho.
A utilização dessa modalidade de trabalho tem grande variação, na medida em
que há atividades não compatíveis com o
teletrabalho. Não obstante, a maior parte das empresas que a implementaram
confirma que manterá tal regime após a
pandemia, de forma integral ou parcial
(alguns dias da semana), para àquelas atividades em que há compatibilidade.
Como muitas empresas instituíram
o teletrabalho em razão da pandemia, já
que mesmo com a reforma a sua aplicação ainda era incipiente, o novo desafio
enfrentado pelas companhias é ajustar
seus regulamentos internos acerca das regras a serem aplicadas a essa nova modalidade de trabalho, sendo certo que muitas categorias optaram por disciplinar as
regras basilares por meio de negociações
coletivas. A decisão quanto ao tema deve
observar as especificidades de cada setor.
Vale observar que há desafios que
transcendem a discussão jurídica sobre
o tema, como por exemplo, adaptar as
formas de gestão tradicionais para modalidades de trabalho à distância (desafio
para liderança); acompanhar a produtividade da equipe e direcionar para os
resultados desejados; manter a integração dentro da equipe e, ainda, com as
demais equipes e departamentos da empresa; criar mecanismos para garantir a
segurança da informação; processos de
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*Veruska Farani é advogada e
gestora do Desin (Departamento
Sindical e de Serviços) da FIESP
(Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo)

admissão e demissão não presenciais;
feedbacks, treinamentos e até ginástica
laboral por meio de aplicativos; dentre
outros.
Seguramente as novas tecnologias
e as diversas ferramentas e aplicativos
disponíveis poderão auxiliar em muito
as empresas. Mas a capacitação da liderança para o atendimento dessas novas
demandas é essencial para o sucesso
dessa transição, inclusive para viabilizar um debate em que os colaboradores
participem e apresentem sugestões, o
que certamente poderá diminuir eventuais resistências que surgem em processos de mudança.
Vale lembrar ainda que é sempre recomendável o conhecimento das práticas
do setor por meio das discussões com outras empresas do ramo e, especialmente,
do sindicato patronal representativo das
empresas. Isso permitirá a troca de experiências e a discussão conjunta quanto às
melhores práticas, especialmente em um
ambiente de intensa transformação e inovação.
A revolução tecnológica continuará
nos impactando de forma contundente e
transformando as relações de trabalho em
um ritmo cada vez mais veloz. Em decorrência disso, cabe a nós enfrentarmos os
desafios propostos e buscarmos soluções
em conjunto entre as partes: empresas,
trabalhadores.

SAÚDE

A rotina do

HOME
O

brasileiro, desde março de 2020,
está enfrentado um grande desafio, se adaptando ao que muitas
pessoas chamam de um “novo
normal” se referindo a rotina
adotada em relação à pandemia
da Covid-19. Com a quarentena, muitas empresas optaram
pelo formato de home office, quando o funcionário consegue realizar suas atividades profissionais
na própria casa. Mas o que a princípio poderia ser
algo banal, sem consequências, acabou revelando
e trazendo alguns problemas de saúde relacionados com esse estilo de trabalho.
Para a reumatologista Jaqueline Lopes, da
Clínica de Reumatologia Prof. Dr. Castor Jordão
Cobra, as mudanças sem precedentes ocorreram
muito rápido e o confinamento para tentar conter a disseminação do vírus continua representando muitos desafios. “Nossa saúde, bem-estar
e sono foram comprometidos por várias razões:
interrupção da rotina diária; tempo excessivo nas
telas de computadores/smartphones; ansiedade;
preocupação e maior estresse familiar. Todos esses fatores, associados a falta de ergonomia para
o trabalho em telas no ambiente domiciliar, além
de piorar doenças reumáticas pré-existentes, podem levar a dores musculares generalizadas como
a fibromialgia e causar lesões de tendões”, explica.
Para a Dra. Jaqueline, a pandemia acarretou
sintomas mais graves àqueles que já possuíam
uma doença reumática e retardou o diagnóstico de outras, pois, para seguir as orientações de
isolamento, as pessoas foram orientadas, a permanecer em casa e não procurar hospitais ou
qualquer estabelecimento de saúde. Com isso,

OFFICE
e as doenças reumáticas

ao sinal dos primeiros sintomas, se automedicaram, mascarando a doença, podendo agravar o
que a princípio era algo simples de ser tratado.
“As pessoas estão procurando o médico tardiamente e com sintomas mais graves, comprometendo o prognóstico da doença reumatológica.”
Dependendo do tipo da enfermidade, pode
ter uma prevalência maior em um gênero do que
outro, como é o caso das colagenoses, doenças
autoimunes que afetam o colágeno, e a da osteoporose que são mais comuns em mulheres, enquanto os homens têm uma maior predisposição
para desenvolver gota espondilite anquilosante.
Já as tendinites/bursites isoladas podem acontecer com ambos os sexos e estão mais relacionadas
com as atividades desempenhadas no dia a dia.
“Quando falamos de doenças reumáticas pensamos logo em idosos, mas essa não é uma condição especifica deles, como a grande maioria das
pessoas imaginam. Esses problemas podem acometer todas as faixas etárias, algumas inclusive são
mais comuns no adulto jovem, abalando a qualidade de vida e sua capacidade produtiva”, explica.
Para tentar se adaptar a uma nova rotina,
a médica lista alguns hábitos publicados pelo
World Forum Economic que podem aliviar
o estresse e prevenir o desgaste físico. “Tente
acordar no horário habitual e mantenha sua
rotina de trabalho, com as pausas necessárias e
respeitando o horário do seu expediente; aproveite a hora que normalmente se deslocaria ao
trabalho para descansar ou fazer algo que goste;
use roupas confortáveis; separe seu espaço de
trabalho e deixe-o mais ergonômico; faça pausas e pratique alongamento e não se esqueça de
criar uma rotina saudável e praticar exercícios.”
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CULTURA

PINACOTECA

traz Exposição d'OSGEMEOS
A Pinacoteca de São Paulo exibe até dia 22 de
fevereiro a primeira exposição panorâmica dos
irmãos Otávio e Gustavo Pandolfo, conhecidos
como Os Gêmeos. A mostra, que é apresentada pelo
Bradesco e intitulada como OSGEMEOS: Segredos,
traz mais de 1000 itens, sendo 50 inéditos ou nunca
exibidos no país.

OSGEMEOS: Segredos
Curadoria de Jochen Volz

Abertura: 15 de outubro de 2020
Visitação: de 15 de outubro de 2020 até
22 de fevereiro de 2021
De quarta a segunda, das 14h às 20h.
Ingressos: R$ 25 (inteira) e R$12,50 (meia).
Todos com horário marcado e vendas
somente pelo site www.pinacoteca.org.br
Endereço: Pinacoteca de São Paulo:
Edifício Pina Luz - Praça da Luz 2, São Paulo
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A dupla construiu sua carreira no mundo das
artes sem perder de vista o desejo de manter suas
obras acessível ao grande público. Durante os
anos, os irmãos receberam convites de diversos
países para trazer suas cores aos espaços públicos,
com destaque para os telões eletrônicos da Times
Square, em Nova York.
Para a exposição na Pinacoteca, OSGEMEOS
apresentam pinturas, instalações imersivas e sonoras,
esculturas, intervenções site specific, desenhos e
cadernos de anotações da fase ainda adolescente e
apresentados ao público pela primeira vez.
Seguindo orientações definidas pela pandemia
da Covid-19, o público da Pinacoteca terá sua
temperatura aferida logo na entrada, não será
permitido acessar o museu sem máscara e o
local conta com a disposição de álcool gel para
higienização das mãos. Além disso, o espaço
ganhou uma nova sinalização que indica o sentido
de circulação e o distanciamento mínimo de
1,5m entre as pessoas. A permanência dentro da
Pinacoteca será de no máximo 1 hora.

COMO SE
COMUNICAR
EM TEMPOS DE
PANDEMIA?
A AZM Comunicações e Eventos trabalha
com várias ferramentas para manter seus clientes
em contato com seus públicos de interesse.
Se você precisa de soluções em comunicação,
entre em contato conosco.
(11) 3676-0874/9.9171-5090
azm@azmcom.com.br
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