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Positivos sinais de uma retomada
A pandemia ainda não acabou, cla-

ro, mas a cada semana é possível per-
ceber evidências de que realmente o 
pior já passou e que estamos, de fato 
e felizmente, retomando uma rotina, 
que se não é igual, ao menos é muito 
similar à vivida antes da crise sanitá-
ria. Esta Edição do Jornal Informante 
deixa isso muito claro. 

Na Editoria de Cidade, o Gabine-
te da Primeira Dama já começou os 
preparativos para o XX Jantar Noite 
do Peixe, beneficiente, que reverte 
recursos para o agora projeto “Aco-
lher com Amor” (veja mais na pági-
na 9). Embora ele aconteça somen-
te em outubro, essa mobilização se 

6 FARROUPILHA, 4 DE FEVEREIRO DE 2022

justifica por dois motivos: primeiro 
que será um ano altamente festi-
vo, com Entrai em maio, Fenakiwi/
Expo Farroupilha em julho, Festival 
do Moscatel, Festejos Farroupilha 
e, segundo, porque muitas outras 
ações beneficentes estão represa-
das e devem voltar à agenda neste 
2022. Se não foram interrompidas, 
pelo menos tiveram uma readequa-
ção por conta do período excepcio-
nal, quase sempre gerando um im-
pacto inferior ao desejado, quando 
essas iniciativas eram feitas em 
condições normais. 

Ainda sobre a Noite do Peixe, a 
proposta de deixar o valor mais em 

Isnar Amaral *

Tudo permanece como está até 
que ocorra alguma modificação, que 
pode ser espontânea ou induzida. 
Da mesma forma que damos rumo 
a nossa vida por meio de escolhas 
a cada instante, na empresa o rumo 
é definido pelo somatório das deci-
sões de todos os envolvidos, mani-
festado por meio de ações. 

O desenvolvimento empresarial 
está atrelado à sinergia da equipe, 
que é a força propulsora do negó-
cio. Manter a equipe engajada e ali-

nhada é fundamental para o suces-
so da empresa. No entanto, este é 
um desafio constante no ambiente 
de trabalho.

A falta de motivação e de com-
prometimento dos colaboradores, o 
desinteresse em melhorar os seus 
resultados e aprimorar seus conheci-
mentos, além do excesso de faltas no 
trabalho, é uma realidade na maioria 
das empresas. Isto compromete os 
resultados do negócio, muitas vezes 
de forma irreversível.

Iniciativas para melhorar a moti-
vação e o comprometimento do time 

conta também é uma medida que 
possibilita que mais pessoas venham 
a participar da atração gastronômi-
ca, que necessita de recursos, óbvio, 
mas também necessita de inserção 
social e comunitária e isso abre mui-
tas portas para outras frentes. 

Sinal de que o mundo está vol-
tando a patamares de normalidade 
é o termo de cooperação, assinado 
pela Prefeitura, para Farroupilha 
servir como uma subsede de Caxias 
do Sul durante a realização da 24ª 
Surdolimpíada, que estava inicial-
mente prevista para acontecer no fi-
nal do ano passado, mas foi adiada 
em virtude da pandemia, e acontece 

Equipe em sinergia contínua
são práticas observadas na maioria 
das empresas. Diversos métodos e 
técnicas são aplicados envolvendo 
os colaboradores. 

Em uma análise mais abrangente, 
percebe-se que muitas destas práti-
cas geram os efeitos esperados, po-
rém estes normalmente acabam de-
clinando no decorrer do tempo.

Em razão desta percepção e con-
siderando a busca permanente por 
engajamento da equipe, foi criado 
um sistema automatizado e exclusivo 
que, por meio de impactos de energia 
no ambiente empresarial, induz de 

forma contínua a sinergia do time.
Portanto, a partir da ativação 

deste sistema no ambiente de tra-
balho, colaboradores que não en-
tram em sincronia com os padrões 
da empresa, automaticamente pe-
dem demissão. Simultaneamente, 
outros candidatos surgirão, atraídos 
por esta nova energia do ambiente 
de trabalho, de forma espontânea.

* Consultor em energia do ambiente 
(CRQ 05203390), especialista em 
qualidade da energia do ambiente e 
mentor em energia do negócio 

pela primeira vez na América Lati-
na, entre os dias 1º e 15 de maio, e 
deve trazer, à Serra Gaúcha, milha-
res de visitantes com a presença de 
delegações de 100 Países (confira 
na Editoria de Esporte, página 14). 
Competições deste porte movimen-
tam a cadeia econômica em várias 
segmentos: gastronômico, hoteleiro, 
comercial, turístico. 

Que esta breve sinalização de re-
tomada se confirme de maneira con-
tínua com mais ações nas próximas 
semanas e meses e que o ano, com 
agenda cheia e movimentada, assi-
nale realmente o fim de um pesade-
lo que se arrastou demais. 


