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O Perspectiva trata-se de 
um relevante projeto desen-
volvido a partir da disciplina 
de Práticas de Texto Jornalísti-
co I e II. Todas as edições foram 
importantes para trazer aos 
discentes e comunidade expe-
riências, vivências e informa-
ções sobre comunicação e Re-
lações Públicas, nas diferentes 
abordagens da profissão. To-
davia, temos que considerar 
essa edição como especial. 
Isso porque, em 2019, tive-
mos o início da pandemia do 
Coronavírus e, a partir dali, 
não imaginávamos o quanto 
nossas vidas seriam afetadas. 
O quanto o mundo estaria di-
ferente, por enfrentar um ini-
migo invisível. E, dentro desse 
limiar, o contexto de termos 
que aprender a reconfigurar 
as diversas instâncias de nos-
sas vidas. E não foi diferente 
para o ambiente universitário. 
Nós, como educadores, sempre 
vivemos muito intensamente a 
universidade, assim como os 
discentes. A sala de aula, os 
corredores e cada cantinho do 
nosso Campus. E, de repente, 
foi preciso moldar e pensar 
uma nova estrutura de ges-
tão e funcionamento dentro 
da Universidade. O desafio foi 
colocado: como manter e dar 
continuidade ao ensino, à pes-
quisa e à extensão, frente a 
uma pandemia? Não foi e ainda 
não é uma tarefa fácil. O en-
sino remoto emergencial veio 
como uma das possibilidades 
para que pudéssemos manter 
pulsante a vivência da UFG. É 
claro que não como algo que 
gostaríamos, mas como uma 
opção possível dentro do está-
gio de alerta sanitário vivido 
mundialmente. Assim seguimos 
atentos ao cuidado e à preser-
vação da saúde de nossa comu-
nidade acadêmica, sem deixar 
de lado estratégias para se 
pensar novas possibilidades no 
processo de ensino e aprendi-
zagem.  As palavras desafio, 
superação, força, persistên-

cia e resiliência nunca foram tão 
significativas. Vamos avançando, 
tentando fazer a diferença dentro 
do diferente, com comprometi-
mento pela educação, papel fun-
damental da Universidade. E isso 
também só se fez possível pelo 
empenho de nossos alunos. Vive-
mos a experiência de nos reiven-
tar dentro de um modelo total-
mente novo e desafiador. E é por 
isso que essa edição do Perspec-
tiva é especial, por nascer deste 
contexto atípico, baseado na ex-
periência do ensino remoto, mas 
que conseguiu, ao mesmo tempo, 
garantir qualidade e sobretudo 
entusiasmo daqueles envolvidos 
na elaboração e execução desse 
projeto. Nessa edição, contamos 
com três reportagens direcio-
nadas ao setor de eventos, para 
entender quais foram os princi-
pais desafios dessa área e quais 
as novas estratégicas de atuação 
adotadas pelos profissionais de 
RP, nesse período de pandemia. 
Uma reportagem direcionada à 
saúde mental dos estudantes, no 
intuito de saber como esse pú-
blico tem trabalhado os aspectos 
emocionais frente ao isolamento 
social, seguindo de outras repor-
tagens, com as seguintes temáti-
cas: a importância e relevância 
do marketing de influência, para 
aproximação dos públicos, a ex-
periência dos alunos ingressantes 
no atípico ano de 2020, o cresci-
mento da Mutare e do Movimento 
Empresa Júnior, na UFG, a pes-
quisa dentro da Universidade, por 
meio do estudo de nanopartícu-
las no combate ao coronavírus, o 
sucateamento das Universidades 
Federais, a graduação e mercado 
de trabalho a partir da experiên-
cia do aluno egresso,  a vivência 
e expectativas para o futuro e, 
para finalizar, um texto sobre a 
Amazônia. Desejamos a todos (as) 
uma boa e proveitosa leitura.

Adriane Geralda Alves 
do Nascimento Cezar

Gardene Leão de Castro

Outubro de 2021.
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A vida do ingressante de RP
no atípico ano de 2020

Por: Bruna Maciel; Camila Vaz; 
Clara Alves

O ingresso na universidade 
já é, por si só, um momento muito 
marcante, com muitas mudanças na 
vida do estudante. Sair do universo 
do Ensino Médio e se aventurar no 
Ensino Superior não é apenas desa-
fiador, mas também estimulante. A 
quantidade de matérias, os professo-
res, as diferenças entre uma escola e 
um campus universitário, o encami-
nhamento para a vida adulta, assim 
como o mercado de trabalho e uma 
nova rotina com pessoas completa-
mente diferentes. Enfim, todos os 
aspectos envolvidos mudam de uma 
hora para a outra.

Como se tudo isso não bastas-
se, neste ano de 2020, com a pan-
demia da Covid-19, os calouros da 
Universidade Federal de Goiás (UFG) 
foram obrigados a lidar não apenas 
com as mudanças já esperadas, mas 
também com o cancelamento das 
aulas presenciais e a nova realidade 
do Ensino Remoto Emergencial, uma 
modalidade por vezes, inacessível, 
como o caso de Aline Segurado (19), 
ingressante do curso de Relações Pú-
blicas, que antes do auxílio disponibi-
lizado pela UFG, não tinha notebook 
e nem internet em sua casa para po-
der se dedicar ao Ensino Online. 

No início do ano, quando ain-
da nem imaginávamos o que estava 
por vir, a Faculdade de Informação 
e Comunicação (FIC) da Universida-
de Federal de Goiás organizou, na 
primeira semana de aula, a Semana 
de Integração do Calouro, na qual os 
ingressantes tiveram a oportunidade 
de conhecer melhor o campus e suas 
respectivas faculdades. No curso de 
Relações Públicas, o Centro Acadê-
mico proporcionou palestras e con-
fraternizações entre os calouros e 
alguns veteranos. 

Como apontado pela caloura 
Rafaela Elvas (19), os sete dias não 
foram suficientes para conhecer a 

fundo todo o ambiente universitário, 
mas o evento também se mostrou 
“surpreendente e mudou as perspec-
tivas em relação à vida universitá-
ria”. Além de “muito acolhedor, aju-
dando a quebrar o medo que sentia 
em relação à universidade”, segundo 
os novos ingressantes Natália Felicís-
simo (19) e João Lucas Ribeiro (19)

Com apenas duas semanas de 
aula, a pandemia chegou ao Bra-
sil e a quarentena foi decretada e, 
assim, as aulas presenciais foram 
canceladas, deixando os estudantes 
e, principalmente os calouros, sem 
saber o que fazer. À medida que os 
meses foram passando, cada um rea-
giu de forma diferente. Alguns usa-
ram o tempo ocioso para participar 
de cursos on-line de conhecimentos 
variados, como Rafaela, que aprovei-
tou para fazer cursos extras e adian-
tar suas horas extracurriculares, en-
quanto outros optaram por prezar 
pela saúde mental e cuidar mais de si 
mesmos, por exemplo, uma estudan-
te que, diagnosticada com ansiedade 
e pânico, optou por não se envolver 
em outras atividades e dedicar esse 
tempo para se cuidar.

Com a quarentena se prolon-
gando e nenhum sinal visível de me-
lhora, a UFG decidiu aderir ao Ensi-
no Remoto Emergencial, com aulas 
on-line, para evitar maiores atrasos 
no calendário acadêmico. Dividindo 
opiniões entre toda a comunidade 
acadêmica, houveram relatos de di-
ficuldades em conciliar a família e os 
estudos, má adaptação à essa nova 
modalidade por falta de preparo e 
constantes quedas de conexão, seja 
por qualidade de Internet, picos de 
energia ou inacessibilidade aos re-
cursos necessários para tal proposta, 
interferindo no aprendizado. Apesar 
disso, alguns estudantes admitiram 
um maior conforto, pois evitaram ter 
de passar horas dentro de ônibus indo 
e voltando do campus além de que, 
“não seria viável voltar para a UFG”, 
relatou Aline, que aproveitou o Ensi-
no Remoto para cursar disciplinas no 

período matutino e noturno com a 
parte da tarde dedicada ao trabalho

Além de continuar com o iso-
lamento social e as medidas de pre-
caução para evitar o contágio e ainda 
maior propagação, não há muito o 
que se fazer em relação ao combate 
pandêmico, apenas esperar para que 
a situação seja devidamente con-
trolada, possibilitando o retorno ao 
convívio e à rotina considerada nor-
mal, que facilitaria a vida de Natália, 
pois, segundo ela, se dá melhor com 
relações presenciais “não sou uma 
pessoa que gosta muito do meio vir-
tual, prefiro a velha mediação face 
a face”.

Em relação a como conciliar os 
estudos e a família, Natália relatou 
ser uma tarefa difícil, enquanto Aline 
disse ser “terrível, mas não impos-
sível”, trazendo à tona os impasses 
enfrentados pelos estudantes que 
afetam diretamente na saúde men-
tal dos mesmos. Quanto à questão de 
criar uma rotina de estudos, Natália 
afirma ter sérios problemas para for-
mulá-la e segui-la à risca, por outro 
lado, Aline consegue manter uma boa 
rotina de estudos, além de ativida-
des, reuniões e participação no Cen-
tro Acadêmico do curso, mostrando 
as diversas realidades.

Até lá, o que nos resta é so-
nhar com o “novo normal”. Apesar 
de alguns receios, como enfatizou a 
ingressante Vittória Murari (21) em 
relação a volta às aulas e os desafios 
a serem enfrentados, grande par-
te dos calouros de RP dizem estar 
cheios de expectativas para poder 
vivenciar a vida universitária, com 
todos os eventos, congressos, aulas 
presenciais e tudo o que a UFG dis-
põe. “Espero que haja maior apro-
ximação com os professores e que 
a presença de todos os colegas re-
sulte em grandes mudanças”, disse 
Natália Felicíssimo que, assim como 
João Lucas Ribeiro, “não vê a hora 
de continuar explorando a universi-
dade e todas as possibilidades que 
ela tem a oferecer”.
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Por: Alexsandra Viana, Elisa Rodri-
gues, Laura Andressa, Lucas Duarte e 
Vitor Hugo.

Em março de 2020, a Orga-
nização Mundial da Saúde declarou 
estado de pandemia devido à rápi-
da disseminação geográfica do CO-
VID-19, doença causada pelo novo 
coronavírus. Com isso, houveram im-
pactos, o que resultou na urgência 
de que o mundo todo buscasse ma-
neiras de se adaptar a eles, inclusive 
na área de marketing de influência.
O fato de as pessoas precisarem se 
isolar em casa fez com que houves-
se um aumento de usuários nas re-
des sociais e, consequentemente, 
do consumo de conteúdo online.
Em vista disso, o marketing de influ-
ência, uma abordagem de marketing 
que consiste em estratégias e ações de 
influencers (pessoas que influenciam 
outras), passou a ter uma maior im-
portância para marcas e seus públicos.

Com urgência de adaptação 
à nova realidade, os influenciado-
res e profissionais da área neces-
sitaram adotar novas estratégias 
para melhorar o engajamento.

Daiene Calmon, influenciado-
ra do ramo da beleza, relatou que 
nos primeiros meses de isolamento 
o aumento no número de visualiza-
ções foi significativo, mas conforme 
as regras foram se afrouxando, os 
números começaram a se normalizar.

A profissional, juntamente 
com a influencer Estela Martins, co-
meçou a planejar mais o conteúdo 
e pesquisar tendências que seriam 
interessantes para seus públicos.

De certo modo, a pandemia in-
fluenciou o alcance do conteúdo da 
marca em estratégia com influencia-
dores. Daiene confirmou tal crença.

“As pessoas passaram a ser 
um pouco mais seletivas em relação 
à comunicação das marcas durante a 
pandemia, muita gente passou a dar 
menos atenção ao que era fútil e des-
necessário para focar no que realmen-
te importava naquele momento. Vários 
publieditoriais deram errado, pois as 
pessoas já não estavam mais tolerando 
a falta de sensibilidade nessas comuni-
cações em meio a um período de caos. 
Por outro lado, as marcas e os influen-
ciadores que souberam alinhar bem 
essa comunicação tiveram bem mais 
visibilidade”, relatou a influencer.

Apesar do relatado, a área mais 

afetada durante a pandemia foi a de 
eventos. A falta de eventos presenciais 
fez com que muitas empresas cance-
lassem parcerias com influencers. Se-
gundo Estela Martins, são poucos os 
eventos e trabalhos feitos presencial-
mente, a maioria das parcerias estão 
ocorrendo a distância, no momento.

Além do mais, a pandemia in-
fluenciou na criação e produção de 
conteúdo devido ao isolamento, ansie-
dade e a falta de contato com o mundo.

De acordo com Estela, o conta-
to com o mundo exterior é essencial 
para o cotidiano de uma influencer e 
o isolamento provoca inúmeros sen-
timentos e sensações que não vi-
venciávamos antes. Assim, nota-se 
inúmeras mudanças na produção de 
conteúdos e na vida pessoal, o rendi-
mento oscila e a ansiedade aumenta.

Pouco mais de um ano dePois...

É sabido que o mundo ainda não 
voltou ao que era. Entretanto, é pos-
sível notar mudanças comportamen-
tais em grande parte da população, 
principalmente na forma de consumir 
e comunicar. Como abordado ante-
riormente, o marketing de influên-
cia precisou passar por adaptações 
para continuar atingindo o público 
necessário e, desse modo, foi possí-
vel notar mudanças de plataformas 
e até mesmo de consumir conteúdo.

Segundo uma pesquisa que rea-
lizamos, das 25 pessoas entrevistadas, 
19 delas deixaram de acompanhar al-
gum influencer na pandemia devido 
às atitudes que não condiziam com 
as suas crenças. Isto pois grande par-
te dos influenciadores digitais se es-
queceram da atual realidade de seus 
seguidores e estão vivendo apenas no 
seu ciclo, onde há festas, jantares 
e aglomerações, sem se preocupar 
muito com as medidas de proteção 
contra o Covid-19 e o impacto que 
suas ações podem ter no seu público.

Com as mudanças na forma de 
consumir conteúdo na web, nota-se o 
crescimento de novas redes sociais como 
o Tik Tok e o Kwai, ambas com um ca-
ráter mais dinâmico e interativo, com-
postas, majoritariamente, por vídeos. 

De acordo com nossa pesqui-
sa, 72% das pessoas questionadas 
passaram a consumir o Tik Tok no 
último ano, demonstrando a ade-
são repentina dessa nova rede so-
cial no dia a dia dos consumidores.

Dessa forma, no contexto de 

isolamento social, as plataformas que 
fornecem vídeos leves e interativos fo-
ram ganhando mais espaço, até porque 
elas proporcionam uma sensação de 
maior proximidade e socialização com 
os públicos. Além disso, com o aumen-
to da ansiedade e estresse, esses víde-
os funcionam como um ponto de fuga 
ou um alívio para a tensão do dia a dia.

Toda a população está mais se-
letiva quanto ao conteúdo que está 
sendo consumido e passou a desvalo-
rizar aqueles influencers que ignoram 
a situação global e têm comporta-
mentos que não fazem sentido para 
o momento que estamos vivendo.

Como estamos passando gran-
de parte do nosso tempo em casa, 
alguns influencers buscam humani-
zar e evidenciar em seus conteúdos 
a naturalidade da rotina dentro de 
casa. Para isso, eles adaptaram o seu 
discurso, passaram a expor a sua vida 
real, mostraram hábitos que inicia-
ram durante a quarentena e inves-
tiram em lives para conversar e ge-
rar uma aproximação com o público. 

Ademais, os influenciadores 
passaram a ser fonte de informações, 
ou seja, os consumidores esperam que 
eles transmitam informação de forma 
mais leve, descontraída e humana.

Muitas empresas passaram a se 
interessar por ações digitais e estão 
buscando influencers com conteú-
do qualificado para divulgar produtos 
e serviços entre os seus seguidores. 
Assim, as empresas passam a eco-
nomizar o orçamento com grandes 
campanhas publicitárias e aproveitam 
da aproximação desse profissional 
com o seu público que já é engajado.

Dessa maneira, os influenciado-
res digitais adequaram o seu conteúdo 
para o formato interno e passaram a 
ensinar e compartilhar sua experiên-
cia para poderem transformar positi-
vamente a rotina dos seus seguidores.

No geral, as pessoas não para-
ram de consumir produtos recorren-
tes do mundo pré-pandêmico, o que 
mudou na verdade, foi a forma em 
que se consome. Os modelos que já 
haviam sido inseridos na sociedade 
antes, agora estão estabelecidos no 
mundo de uma vez por todas. Servi-
ços de entrega, streaming e cursos 
à distância foram adaptados para as 
pessoas que já os utilizavam e chama-
ram a atenção de um público maior. 
Porém, a área de eventos não con-
seguiu se reinventar e continua com 
uma queda de consumo relevante, 
mesmo apesar das lives produzidas.

MARKETING

Marketing de influência
na pandemia
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Os desafios da pandemia
para os Relações Públicas

na área de eventos

RELAÇÕES PÚBLICAS

Por Bárbara Lis, Beatriz Lorena, 
Gabriela Rapp, João Victor Alcân-
tara, Lucas Alves e Renan Alves

Desde 11 de março de 2020, 
data em que o Ministério da Saú-
de determinou o isolamento social 
como medida de enfrentamento ao 
coronavírus, diversos setores do co-
mércio, indústria e serviços inicia-
ram uma batalha para adaptar a for-
ma de execução de suas atividades. 
O mercado fechou as portas, muitas 
empresas adotaram o home office 
como a principal modalidade de tra-
balho e o delivery entrou em alta. 
Assim tem sido durante este período.

Muito embora essa pareça ser 
a receita ideal, muitos setores de 
trabalho não conseguem se manter 
neste novo formato, pois depen-

dem de ações presenciais. Festas, 
shows, formaturas e congressos são 
apenas alguns exemplos dos acon-
tecimentos que se reinventaram 
por conta do distanciamento. Cer-
tamente grande parte da população 
tem acompanhado lives musicais 
ou participado de alguma pales-
tra online nesses últimos tempos.

Mesmo que quem assista de 
fora acredite que a área de even-
tos esteja a todo vapor, os números 
provam o contrário. Segundo estudo 
realizado em abril de 2020 pelo Se-
brae (Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas), 98% 
do setor foi afetado pela pandemia. 
Posteriormente, em um novo levan-
tamento feito em agosto pela Revis-
ta Istoé Dinheiro, foram constatadas 
perdas financeiras superiores a 200 
bilhões de reais. Quando falamos 

de eventos do segmento 
corporativo, só em 2019 
foram realizadas mais de 
590 mil cerimônias, mo-
vimentando 936 bilhões 
de reais, o que represen-
ta 13% do PIB nacional. 

do Presencial ao digital

Uma área que 
sobrevivia, em sua es-
sência, da execução de 
ações presenciais e, do 
dia para a noite, pas-
sou a ser restringida, 
viu no digital uma pos-
sibilidade de não fechar 
as portas. Gerir essas 
oportunidades no forma-
to online e não perder a 
sua base é um trabalho 
em equipe, que preci-
sa ser coordenado por 
um profissional que te-
nha conhecimento para 
gerenciar crises. É jus-

Da esquerda para a direita: Cantor Jão, 
Pedro Tófani (Compositor do Jão e sócio da 

UFO Sounds) e Renan Augusto.

tamente neste aspecto que en-
tra em ação o Relações Públicas.

Entrevistamos Renan Augus-
to (28), responsável por gerir as es-
tratégias de comunicação do cantor 
Jão, com a intenção de descobrir 
como o mercado está lidando na 
prática para enfrentar este perío-
do. Conforme o profissional, antes 
mesmo da pandemia, um requisito 
para executar eventos é ter um bom 
briefing. Ter o propósito do evento 
definido, além de nortear o cami-
nho a ser percorrido, também ajuda 
na hora da distribuição de verba. “A 
escolha de gastar x ou y fica mais fá-
cil. [...] Se você tem seus objetivos 
com clareza, é difícil sair do trilho”. 

Renan Augusto revela os desa-
fios para realizar um evento durante 
a pandemia, no qual ele participou 
da execução de um show drive-in 
do cantor Jão e fala: “É um cuida-
do extra que a gente tem com tudo, 
[...] cada teste de COVID-19 é 140 
reais, então você multiplica isso por 
uma equipe de 50 pessoas. [...] É um 
custo que não deve ser discutido”.

adaPtações e aPrendizados

A pandemia também trouxe 
lições e aprendizados. É o que nos 
disse Carlos Martins (28), Relações 
Públicas em uma agência de eventos 
em Goiânia, especializada em for-
maturas e cerimoniais. “Felizmente 
a gente tem uma equipe hoje mui-
to consolidada, inclusive com muitos 
RP’s (...) A gente sentou para plane-
jar. O grande cerne do nosso trabalho 
aqui foi planejamento. Desde o iní-
cio da pandemia e daqui para fren-
te, o nosso foco é planejamento”.

E, de fato, o planejamento 
tem feito parte das estratégias de 
comunicação dos Relações Públicas 
durante a batalha contra o vírus, so-
bretudo para prestar suporte aos pro-

Diversos setores adaptaram sua rotina após um longo tempo de distanciamen-
to social. Uma das áreas mais afetadas foi o setor de eventos. Por isso, profissionais 
de Relações Públicas nos contaram suas estratégias para enfrentar esse período.
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fissionais e equipes atingidas por essa cri-
se. É o que também relata Renan Augusto. 
Em parceria com sua equipe, conseguiram 
arrecadar verbas que foram direcionadas 
aos colaboradores informais que trabalham 
diretamente com a equipe do cantor Jão.
“E para essa galera do backstage é mui-
to difícil a situação [...]. A gente ajudou 
ao máximo que pôde: arrecadamos na 
live, sei lá, uns 50 mil reais; no drive-
-in, e também na rifa que Jão fez com 
o produto dele. Então, tentamos segu-
rar essa galera no mínimo que a gen-
te consegue durante esse período”.

Falando em planejamento e supor-
te, Carlos Martins nos revelou sua estra-
tégia de endomarketing para aumentar o 
engajamento dos colaboradores durante 
esse período. “Nesse processo, a gente 
realmente foi criando essas ações de per-
sonalização. [...] Investir em nossos cola-
boradores, investir muito na forma como 
as pessoas trabalham, na forma como as 
pessoas lidam com o ambiente. Todo mun-
do hoje senta em cadeira gamer, aumenta-
mos tela. Enfim, uma porção de coisas para 
realmente trazer comodidade nesse pro-
cesso de planejamento e fazer eventos”.

Investir em pessoas: talvez este 
seja um dos segredos para driblar este 
momento delicado que todos estamos en-
frentando. Durante a entrevista, Renan 
Augusto destaca que as empresas que fi-
zeram alguma ação positiva terão um es-
paço no intelecto dos consumidores. Da 
mesma forma, Carlos acredita que isso 
possa se estender aos cuidados míni-
mos para os colaboradores, criando um 
vínculo que vai além do empregatício. 

“Fizemos uma convenção online para 
todos os nossos colaboradores [...] eles vie-
ram aqui na agência, pegaram uma mochi-
la [...], eles abriam uma das caixas que es-
tavam dentro dessa mochila. Para cada dia 

tinha uma história, um con-
texto, um presente diferen-
te. Foi um evento online, 
mas [...] muito sensorial”.

Este é um trabalho 
que precisa começar de 
dentro para fora, transmi-
tindo os valores de uma em-
presa, seja ela de qualquer 
segmento. Isto é um papel 
não só do Relações Públicas, 
mas de todo colaborador, 
principalmente neste pe-
ríodo que tem exigido ainda 
mais dos profissionais, como 
nos disse Carlos. “Esse mo-
mento veio para ensinar 
[...] temos que ser estra-
tégicos. Não adianta nada, 
eu da área de eventos, não 
saber da parte jurídica, de 
administração e de finan-
ças na hora de conduzir um 
evento”. Acompanhamos 

um mercado que exige profissio-
nais multidisciplinares ou pelo 
menos com conhecimentos míni-
mos das áreas que ele interage.

Para os profissionais que 
queiram se especializar nesta 
área, Renan Augusto tem dois 
cursos ofertados ocasionalmen-
te na Music Business School di-
recionados a Produção Executi-
va de Shows e Turnês, além do 
curso: Assessoria de Relações 
Públicas para Artistas, onde 
ele destaca que seu objeti-
vo é “ensinar muito além do 
que é assessoria de imprensa”.

PersPectivas Para o futuro

Durante a entrevista em 
2020, os entrevistados revela-
ram ótimas expectativas para 
2021, mas acreditam mesmo 
que o mercado de fato se res-
tabelecerá somente no segun-
do semestre. Por isso, quando 
questionado sobre o que é ne-
cessário para ingressar neste 
mercado, o RP do cantor Jão 
reforçou os estudos e o networ-
king: “Se preparem, estudem e 
façam contatos nesse período. 
Acredito que fazer contatos é o 
mais importante, porque quan-
do estourar e as pessoas esti-
verem loucas por gente para 
trabalhar, elas já te conhecem, 
então é mais fácil te chamarem. 
(...) se prepare, estude, faça 
contatos, porque quando vol-
tar vai voltar forte. (...) 2021, 
na minha cabeça, vai ser uma 

“ Você tem que saber 
de tudo disso para 
ser um profissional   
completo.”

CARLOS MARTINS
Relações Públicas

retomada bem forte: Quem já sur-
fa bem, vai surfar melhor ainda, e 
quem surfa ruim vai surfar melhor ”.

Carlos Martins também deixou 
uma dica aos profissionais de comu-
nicação que queiram embarcar nes-
te desafio: “Entenda se você gosta 
é de fazer eventos ou de estar em 
eventos, ou se você gosta mesmo da 
parte de planejar, executar, da par-
te de pensar, de criar estratégias, de 
fazer ligação, de conversar com pa-
lestrante, de atender gente, de man-
dar e-mail, de criar programação 
diferente, de criar estratégias dife-
rentes. Outra coisa, não é porque a 
área de eventos chama eventos que 
você não vai usar todo o restante da 
sua universidade, muito pelo contrá-
rio, você vai executar administra-
ção, contabilidade, pesquisa, teoria 
das comunicações, gestão estraté-
gica para eventos. Um evento passa 
pelo pilar comercial, de finanças, 
científico e de comunicação. Então 
você tem que saber de tudo disso 
para ser um profissional completo”.

Independente do momento 
que o mercado esteja, acredita-se 
que tudo isso um dia se estabilizará 
e restarão apenas aqueles profissio-
nais que se sobressaíram e desen-
volveram novas habilidades. Não 
existe fórmula mágica para driblar 
uma crise. Encontrar um ponto de 
equilíbrio e executar cada estraté-
gia com embasamento e cautela, 
pode ser um pontapé inicial para 
garantir a retomada do mercado de 
eventos para os próximos meses.

RELAÇÕES PÚBLICAS

Relações Públicas Carlos Martins.
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O cenário dos eventos na 
pandemia do Covid-19

Por Beatriz Brandão, Giovanna 
Lima, Jaqueline Cunha, José Neto, 
Júlia Andrade, Phellype Faria, 
Rafael Miranda e Vitor Hugo

Em 2020, o mundo foi atingi-
do pela pandemia do coronavírus, o 
“novo normal” foi introduzido e mui-
tos planos tiveram que ser adiados. 
Com a proibição das aglomerações 
para conter a contaminação do ví-
rus, o mercado de eventos foi um dos 
mais atingidos e os profissionais da 
área precisaram se reinventar para 
lidar com as mudanças desse período.

No cenário goiano, essa pro-
blemática atingiu desde forne-
cedores, agências especializadas 
em eventos, profissionais liberais 
que atuam no ramo da música, até 
empresas do mercado imobiliário 
que utilizam de ações presenciais 
para oferecerem uma experiência 
mais completa aos seus públicos. 

Nesse contexto, o Perspec-
tiva decidiu conversar com alguns 
profissionais que estão atuando no 
setor de eventos para saber como 
eles estão lidando com todas essas 
transformações. Por ser uma área 
tão ampla, trouxemos diferentes 
perspectivas de atuação. Haron Mi-
quilino atuou na EBM durante esses 

meses e contou um pouco da sua ex-
periência para nosso jornal. Para ele:

“O processo de reestrutura-
ção dos eventos neste momento de 
pandemia se deu pela busca de op-
ções mais favoráveis para o merca-
do imobiliário. Acoplamos diversas 
estratégias usadas pelas principais 
redes sociais e empresas de entre-
tenimento do mundo. Em primeira 
instância, as ações foram de pre-
venção, justificativa e engajamento. 
Nos informes, sempre ressaltamos a 
importância desse “novo normal” e 
o quanto precisávamos nos flexibi-
lizar para que nossos eventos con-
tinuassem com energia e resultado 
final de antes. Nossos eventos, na 
maioria dos casos, são direcionados 
para corretores e clientes; assim, 
sempre há muita energia e anima-
ção, uma vez que no contexto há a 
realização de um sonho e também 
vendas e metas a serem batidas.

Nossa maior prioridade foi le-
var essa animação para nossos convi-
dados e colaboradores e tentar levar 
todas as esferas reais para o meio 
virtual, sempre colocando em pauta 
nosso poder de resiliência e nossa to-
tal confiança em nossos colaborado-
res e, ainda mais, que nossos clien-
tes continuem confiando em nós.

Outra ação que também pode 
ser pontuada foi a entrega de um 

empreendimento de alto padrão 
aqui em Goiânia, o Miami One. Fir-
mamos uma parceria com o Drive-in 
Experience e fizemos um show ao 
vivo para comemorar a entrega do 
empreendimento. Tudo muito orga-
nizado com alimento separado, dis-
tanciamento entre carros e persona-
lização total para cada convidado.” 

O Perspectiva também conver-
sou com uma profissional de eventos 
sociais, Karolina Honorato, sobre as 
soluções que ela e sua equipe encon-
traram para conseguir enfrentar a cri-
se do setor da melhor forma possível.

PersPectiva - Quais foram as 
soluções encontradas para manter o 
negócio de pé durante o COVID-19?

Karolina Honorato -  Na verda-
de, foi um momento que chamamos 
de “pit stop” para recalibrar nossos 
pneus, então, foi um momento de 
bastante oportunidade para olhar 
para nós mesmos, internamente 
como empresa e rever nossos proces-
sos, como poderíamos evoluir, fazer 
com que conseguíssemos contribuir 
mais com as pessoas que a gente se 
relaciona, sendo nosso tripé: forne-
cedores, colaboradores e clientes. 
Foi um momento de muito olhar in-
terno, planejamento e antecipação. 

Show da Cantora Lorena Lima

RELAÇÕES PÚBLICAS
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“ Queremos sim 
voltar  ao normal 
e continuar reali-
zando os sonhos 
dos nossos clien-
tes.”

THIAGO HUMBERTO
Sócio da
Sensation Eventos

EVENTOS

Como teremos duas tempora-
das de formaturas no primeiro se-
mestre de 2021, pensamos que não 
poderíamos ter um resultado diferen-
te fazendo as mesmas coisas, refize-
mos alguns processos de planejamen-
to, de acompanhamento do time.

Para os nossos formandos, 
o uso da tecnologia foi fundamen-
tal, fizemos uma atualização no 
nosso sistema, temos nosso pró-
prio aplicativo, traz essa aproxi-
mação e agilidade nesse momento 
que estamos distantes fisicamente. 

Para entender como a pande-
mia alterou o mercado da música, 
no contexto em que surgiu uma nova 
modalidade de show: as lives, como 
uma nova forma de entretenimento, 
o Perspectiva entrevistou a cantora 
Lorena Lima para obter a visão da 
artista sobre como foi realizar um 
show sem a presença do seu público.

“No início da divulgação, o pú-
blico que tem mais intimidade comi-
go, que frequenta mais os meus shows 
e acompanha minha carreira mais 
perto, queria por tudo estar presente 
na live. Um show cara a cara é mui-
to melhor que uma live, né? Mas esse 
público precisou entender que, por 
conta da situação que estamos viven-
do, não existia essa possibilidade. No 
dia só podíamos contar com a presen-
ça da equipe. Por mais que, no come-
ço, ficassem chateados, esse público 
acabou entendendo, afinal não tínha-
mos o que fazer. Apesar de não poder 
comparecer presencialmente, o pú-
blico amou a live, interagiu bastante 
e deu tudo certo.”, disse a cantora.

Ao contrário do que muitos 
pensavam, a situação da pandemia 
não melhorou em 2021. Na verda-
de, se agravou ainda mais. Até abril 
deste ano, houveram mais mortos 
por Covid-19 do que em todo 2020. 
Muitas medidas sanitárias continua-
ram sendo implementadas, e o ce-
nário de eventos continuou prejudi-
cado, visto que estão desde março 
do ano passado com restrições.

Diante das dificuldades en-
frentadas nesse último ano, muitas 
organizações do setor se sentem 
desamparadas pelo governo e pres-
sionam por medidas mais flexíveis 
para a realização de eventos. Em 
contrapartida, o número de mul-
tas referentes a “infração sanitária 
gravíssima” tem crescido exponen-
cialmente desde Janeiro de 2021. 
Isso porque eventos clandestinos 
tem se tornado cada vez mais co-
muns, para todas as classes sociais. 

Recentemente, o prestigiado 

Hotel Copacabana Palace se tor-
nou notícia na mídia brasileira por 
promover uma festa de aniversá-
rio, que contou com a presença de 
aproximadamente 500 pessoas e 
shows de artistas brasileiros reno-
mados. Como resultado do even-
to, o hotel foi multado em mais 
de R$15 mil e teve seu espaço de 
festas interditado por dez dias. 

O acontecimento abriu mar-
gem para o questionamento sobre 
a maneira que as fiscalizações es-
tão sendo realizadas e como elas 
podem ser aprimoradas para ga-
rantir a segurança e o bem estar 
de todos. Em Goiânia, o Decreto, 
n° 2.844 regulamentou a ocupação 
máxima de 150 pessoas em even-
tos, seguindo protocolos sanitários, 
como o uso de máscaras, higieni-
zação das mãos, além de evitar 
aglomerações - por exemplo, as 
pistas de dança estão proibidas.

Em virtude disso, entrevis-
tamos Thiago Humberto, sócio da 
Sensation Eventos, para saber quais 
estão sendo as percepções da or-
ganização nesse novo contexto.

 
PersPectiva - Como foi o impac-

to de perceber que os eventos seriam 
cancelados por tempo indeterminado?

tHiago Humberto - Então, de 
primeiro momento as empresas (nós 
e todas as outras) levaram um susto, 
pois deixamos de realizar sonhos de 
diversos clientes. Eles fecharam com 
a gente querendo realizar o sonho de 
ter a festa de casamento, formatura, 
os 15 anos e tudo mais. Mas o susto 
da empresa não deixou de acontecer, 
e ao mesmo tempo sabíamos que isso 
iria passar, demorando ou não, isso 
iria passar e teríamos protocolos a se-
rem seguidos, mas que voltaríamos a 
realizar eventos. Não imaginávamos 
que demoraria tanto, mas sabíamos 
que voltaria em algum momento.

PersPectiva -  Após mais de 
1 ano de pandemia, quais solu-
ções foram encontradas para con-
seguir se manter financeiramente?

tHiago Humberto -  Cada sócio 
da empresa possui outras empresas, 
mas ao mesmo tempo, o nosso grande 
foco sempre foi a Sensation. A gente 
nunca deixou de trabalhar, não po-
díamos fazer evento, mas continuá-
vamos atendendo turmas, fechando 
contratos, prorrogando os eventos e 
fazendo fotos. Nesse período fizemos 
muitas fotos de clientes e não para-
mos hora nenhuma, agora estamos 
esperando a liberação dos eventos.

PersPectiva -  Como você en-
xerga a liberação de eventos com 
até 150 pessoas em Goiânia? Acre-
dita que é possível manter a se-
gurança em eventos desse porte?

tHiago Humberto -  Quando vi-
mos que os eventos de porte peque-
no foram liberados para no máximo 
150 pessoas, por um lado achamos 
bom, porque tem muitos clien-
tes que já estão querendo os seus 
eventos e estão tomando todos os 
cuidados. Sabemos que existem 
outros lugares e eventos que não 
estão tomando os cuidados, mas 
seguiremos todos os protocolos à 
risca, como o uso do álcool em gel 
e o distanciamento. [...] Pensamos 
em fazer festas de 50% dos cursos, 
aula da saudade e coisas assim. 

Como parte do ramo de even-
tos, somos suspeitos para falar, mas 
eu acho que tem que liberar grada-
tivamente, conforme a vacinação 
e ir aumentando as novidades na 
área, para aí sim, voltar ao nor-
mal. O mercado deixou muita gente 
desempregada, empresas quebra-
ram e acho que fomos o setor mais 
prejudicado. Então queremos sim 
voltar ao normal e continuar reali-
zando os sonhos dos nossos clientes.
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Se alguém me dissesse que em 2020 viveríamos uma pandemia, 
responderia que a pessoa estaria assistindo a muitos filmes de fic-
ção científica. Nunca imaginei que algo invisível mudaria tanto nossa 
vida. Tantos novos cuidados, como: usar máscara, álcool gel, ficar 
em casa e principalmente não poder dar aquele abraço na pessoa que 
ama. 

 Estava acostumada a ser livre para ir aonde quisesse, a hora 
que quisesse e de repente tudo se tornou ao confinamento em casa. 
Quarentena é um confinamento de apenas duas semanas. Pensei co-
migo:

 
- Duas semanas passam rápido e logo tudo ficará bem e as vidas 

estarão salvas!

Que infeliz engano. Já se passou mais de um ano e ainda estamos 
enfrentando os desafios da pandemia, mas por aqui a esperança está 
cada vez mais viva. Inclusive a vida é meu principal foco de pensa-
mento. Nunca tive tanta sede de viver, de aproveitar cada momento 
que a vida me dá. Quero viver intensamente com as pessoas que amo 
e amar pessoas que ainda não conheço. Quero abraçar, sentir o cheiro 
de cada pessoa que passar pelo meu caminho. 

A esperança é o que dá força para enfrentar esses novos desa-
fios. Quero continuar lutando pela minha vida e pela vida de todos. E, 
enfrentando esses desafios, que adquiri um mantra e é ele que quero 
levar em cada segundo, enquanto respirar: viver vale muito a pena. 

Vida
Amanda Oliveira Magalhães
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Casos de ansiedade, depressão e
estresse aumentam de maneira exor-
bitante no Brasil durante a pandemia

Por: Danilo Nunes Cardoso, José 
Pedro Czepak, Luanne Freitas 
Giongo, Pedro Eduardo Carneiro, 
Isabella Vaula, Stella Xavier e Ma-
ria Clara Coelho.

Segundo matéria escrita pelo 
Jornal da USP, a partir de um estudo 
sobre a importância das práticas es-
portivas para o sistema imunológico e 
saúde mental, realizado pela Escola 
de Educação Física e Esporte de Ribei-
rão Preto (EEFERP-USP), constatou-
-se que as pessoas que começaram a 
se exercitar durante a pandemia con-
seguiram obter melhores resultados 
na minimização dos impactos causa-
dos por doenças psicoemocionais ao 
longo desse período. Também, para 
além do que só as atividades físicas 
convencionais, o período de isola-
mento na pandemia permitiu a cria-
ção de novos hobbys como formas de 
distração, a exemplo da prática de 
dança artística em casa, que além 
de todos os seus benefícios físicos 
e anatômicos ao corpo ainda é uma 
atividade terapêutica para a mente.]

Outra área bastante explora-
da foi a de cursos online, pelo fato 
de estarem constantemente sendo 
disponibilizados de forma gratuita, 
serviram como auxílio para o exer-
cício da atividade cerebral e con-
tribuíram para o enriquecimento 
pessoal e profissional das pessoas.

Após seis meses passados com 
relação à primeira pesquisa realiza-
da e, consequentemente, após mais 
de um ano da chegada do vírus da 
COVID-19 ao Brasil, o Jornal Pers-
pectiva realizou nova pesquisa com 
a comunidade acadêmica para sa-
ber como está a saúde mental dos 
estudantes, bem como quais novos 
hábitos eles têm exercido para au-

xiliar no psicológico e emocional 
nesse período tão difícil para a so-
ciedade. O questionário foi aplicado 
durante os dias 17 e 20 de Maio e 
obteve um total de 200 respostas. 
O perfil majoritário traçado pela 
pesquisa é de estudantes entre 18 e 
24 anos (90% do total) e que estu-
dam em cursos da área de Ciências 
Humanas/Sociais Aplicadas (53% do 
total). Retomando alguns pontos le-
vantados na primeira pesquisa, 69% 
dos entrevistados afirmaram que já 
sofriam com sintomas de ansiedade, 
estresse e (ou) depressão antes do 
início da pandemia, enquanto 31% 
relataram que não. Enquanto que 
62% dos entrevistados entre os ca-
sos afirmativos constataram uma 
piora em seus sintomas de ansieda-
de, estresse e depressão durante a 
pandemia, 73% dos estudantes que 
afirmaram não serem acometidos 
por tais doenças em tempos anterio-
res, à chegada do novo coronavírus 
passaram a desenvolver pelo menos 
uma delas ao longo desse período.

Com relação à flexibilização 
da rotina dos entrevistados na pan-
demia, 63,5% dos estudantes afir-
mam que permanecem se manten-
do em isolamento em casa, tendo 
atividades em EAD/Home Office e 
saindo apenas para realizar ativi-
dades essenciais (ir ao mercado, ir 
ao médico, realizar atividades fí-
sicas etc). Em segundo lugar estão 
16% dos entrevistados que alegam 
estar realizando atividades de en-
sino/trabalho presenciais mas que 
não saem normalmente para lazer, 
apenas para cumprir atividades es-
senciais. Na terceira posição en-
contram-se 13,5% dos entrevistados 
que estão em EAD/Home Office e 
saem normalmente para lazer (ir à 
bares e restaurantes, ir à shoppin-
gs, etc). Por último, 7% dos entre-
vistados responderam que estão 

estudando/trabalhando presencial-
mente e também estão realizando 
atividades de lazer normalmente.

Tratando especificamente das 
atividades que tem mais ajudado 
como válvula de escape às pessoas 
após mais de um ano de pandemia, 
através da pesquisa realizada pelo 
Jornal Perspectiva com a comunida-
de acadêmica da Universidade Fede-
ral de Goiás foi possível mapear quais 
hobbies/hábitos foram os preferidos 
pelos estudantes durante esse perí-
odo. A partir do levantamento feito, 
observamos que 37% dos entrevista-
dos optaram por filmes, séries, víde-
os do Youtube, ouvir músicas e (ou) 
podcasts como forma de descontra-
ção, principalmente pelo caráter 
lúdico e plural que carregam, sendo 
uma forma de entretenimento leve. 
Em segundo lugar, para 18,5% dos es-
tudantes, as práticas esportivas re-
presentam uma das principais alter-
nativas para combater os sintomas de 
ansiedade, estresse e depressão ao 
longo da pandemia. Em 14% das res-
postas foram ressaltadas as práticas 
artísticas e de leitura e, em último 
lugar, 8% dos entrevistados lembra-
ram-se das atividades de meditação 
e yoga. Outras atividades diversas 
ainda somaram 9% das respostas e 
13,5% dos entrevistados alegaram 
não praticar ou estabelecer qual-
quer hábito cotidiano para amenizar 
a saúde mental durante a pandemia.

Dessa maneira, desde aque-
les que preferem um entretenimen-
to mental e (ou) sem esforços até a 
parcela de pessoas que gostam de 
se exercitar para melhorar a relação 
físico-psicológica, atividades alter-
nativas à rotina natural da vida na 
pandemia têm se mostrado essen-
ciais para amenizar os efeitos emo-
cionais negativos que os atuais cená-
rios político, econômico, social e de 
saúde tem causado nos indivíduos.

PANDEMIA

Novos hábitos que auxiliam a enfrentar o novo normal
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Dicas para conciliar estudo e
 trabalho com saúde mental em 

tempos pandêmicos
Por: André Eduardo da S. Dutra

Conciliar trabalho com facul-
dade, por si só, é e sempre foi uma 
batalha. Em qualquer época. Mas em 
tempos pandêmicos tudo parece ser 
ainda mais difícil, mais complicado 
de lidar. Levantar e dar dois passos 
e já se ver “na sala de aula” e tam-
bém na “mesa de trabalho” não é 
algo bom. Enganasse quem comete o 
ultraje de assim pensar. Ser univer-
sitário é direta e indiretamente um 
momento ubíquo da vida de qualquer 
um que tenha o privilégio de cursar o 
ensino superior, um momento único 
que se acredita ser atípico e ter os 
planos para essa fase arruinados por 
uma pandemia de fato não é fácil.

  Ingressar na faculdade é uma 
realização, viver a vida universitária 
por completo é outro ato incompa-
rável e conseguir o tão “perseguido” 
estágio é mais um auge deste so-
nho. Sonhar é bom, realizar sonhos 
é melhor ainda. Mas imagina realizar 
tudo isso e se ver realizando poucos 
por cento deste sonho? Não dá para 
julgar quem não conseguiu imaginar 
uma situação assim porque realmen-
te é difícil. Apesar de ser uma época 
hard, a magia deste dois ambientes 
supracitados faz tudo valer a pena. Ir 
para universidade, sair das aulas com 
pressa, almoçar correndo e “voar” 
para não perder o ônibus que te leva 
no estágio a tempo é um momento 
de encanto. E fazer tudo isso dentro 
de casa não é legal e nem sequer um 
momento catártico. Ao menos não 
para todos, pois há sim quem con-
segue tirar uma lição com isso tudo.

  Um estudo feito pela Chegg.
org, o “Global Student Survey” re-
vela que 87% dos estudantes univer-
sitários brasileiros declararam que 
tiveram parte de sua saúde mental 
comprometida durante a pande-
mia. Esta é a maior porcentagem 
entre todos os países estudados. O 
que chama a atenção é que quan-
do falamos de estudantes que estu-

dam e trabalham, as taxas são ainda 
maiores. É válido ressaltar que este 
já era um cenário previsto pela Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS). 

  As universidades vêm ten-
tando, desde o início destes tem-
pos de Covid-19 promover ações 
visando promover o bem-estar men-
tal de seus estudantes. Um destes 
exemplos que podemos destacar é 
o da notável Universidade Federal 
de Goiás (UFG) que intensificou seu 
projeto “A Universidade te acolhe”, 
lançado ainda em 2019.  Este proje-
to visa acolher aqueles que se veem 
mentalmente fragilizados por meio 
de ações coletivas públicas. É claro 
que isso tudo é promovido na me-
dida do possível, pois não podemos 
esquecer dos cortes que as univer-
sidades públicas, principalmente as 
federais, vêm sofrendo neste 2019.

 Um fator, na verdade uma 
pergunta, que nos aterroriza desde 
o início da quarentena é até quan-
do teremos que viver isso tudo? E 
o pior que este questionamento é 
feito todos os dias e a resposta que 
ouvimos não é a que queremos. Não 
temos ainda uma previsão. Nem se-
quer com o início da vacinação con-
seguimos ter uma previsão mais oti-
mista. Estudos feitos pelo Instituto 
Butantan apontam que somente no 
ano de 2023 o Brasil vai conseguir 
se livrar da pandemia. Isso se os 
passos que estamos dando não se 
depararem com mais nenhum óbice 
que leve a uma lerdeza ainda maior. 

   Outro fator que tem mui-
to a conribuir para esta perda de 
saúde mental por parte dos estu-
dantes universitários é sem sombra 
de dúvida o mercado de trabalho. 
Cada vez mais pressionados pela 
sociedade a entrar neste mundo e 
exercer tudo o que na faculdade 
os estudantes se veem numa sinu-
ca de bico onde tem de escolher 
entre se agradar ou em  agradar 
os que os estão à sua volta. Inde-
pendente de qual seja a escolha 
esta pressão eleva os níveis de es-
tresse entre a classe universitária.

  Mas, depois de vermos tudo 
que foi discutido neste texto, é hora 
de dar dicas de como sobreviver, 
estudando e trabalhando, durante 
a pandemia do coronavírus e tentar 
manter a saúde mental o mais em 
dia possível. Afinal é para isso que 
estamos aqui. Essa dica é um pre-
sente da Universidade Estácio para 
todos os estudantes. Sendo elas: 

● Relaxar alguns minutos por dia: 
pode ser meditação, alongamento, 
ioga, uma caminhada, qualquer coi-
sa que te tire do momento que está 
causando o estresse;

● Reserve um tempo para as outras 
pessoas: não se isole, tente manter 
contato com quem você ama mesmo 
que seja de forma virtual. Pessoas 
isoladas e carentes são mais vulne-
ráveis a ter problemas depressivos;

● Se desafie: praticar novos espor-
tes ou aprender atividades novas 
pode ser um bom desafio para seu 
corpo e sua mente. Um programa 
voluntário também pode trazer o 
gás que você precisa;

● Cuide do sono e da alimentação: 
dormir e se alimentar mal influen-
cia diretamente no funcionamento 
da nossa mente;

● Procure ajuda: se você acha que 
nada disso vai solucionar seu pro-
blema, procure ajuda de um profis-
sional.

E antes de finalizar, é bom 
deixar em destaque que não é um 
problema estar fragilizado com 
tudo o que nos acontece. Não é fá-
cil e as previsões como vimos ainda 
neste, não são das melhores. Ape-
nas façam, se possível, somente 
aquilo que está dentro de sua es-
tabilidade mental. Mente também 
tem limites, e eles devem ser res-
peitados. Ultrapassá-los pode ser 
um caminho cheio de consequên-
cias imprevisíveis e inconstantes.

PANDEMIA
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UFG desenvolve nanopartícula 
para combater a Covid-19
Por: Aline Borges de Lucena

A Universidade Federal de 
Goiás, por meio do laboratório Far-
maTec, está desenvolvendo um es-
tudo sobre o uso de nanopartículas 
para ajudar na luta contra o coro-
navírus. Em fase de testes, o proje-
to da Universidade Federal de Goiás 
(UFG) busca desenvolver um spray 
de nanopartículas para combater 
o novo coronavírus. O material se-
ria acessível, com a possibilidade 
de estar disponível em farmácias.

   A ideia é liderada pela profes-
sora Eliana Martins Lima, da Faculda-
de de Farmácia (FF-UFG) e pelo pro-
fessor Sebastião Mendanha Neto, do 
Instituto de Física (IF-UFG). “Traba-
lhamos com o uso da nanotecnologia, 
que é a capacidade de manipular a 
matéria na escala nanométrica, para 
produzir dispositivos muito peque-
nos”, explica Eliana sobre o método 
da pesquisa. “Com isso, podemos 
fazer medicamentos que tenham efi-
cácia superior e melhorar tratamen-
tos, além de possibilidades de diag-
nósticos”, completa a professora.

   A proposta é desenvolver li-
possomas, que são nanopartículas ca-
pazes de impedir que o agente ata-
que outras células pulmonares. “Essa 
partícula agirá como uma armadilha, 
sendo altamente atrativa para o vírus 
que, uma vez ligado a ela, perde a 
capacidade de invasão celular”, con-
ta a professora. ‘’Desse modo, a car-
ga viral pode ser reduzida de forma 
rápida e significativa, com uma chan-
ce menor da doença desenvolver em 
quadros mais graves. Já na parte da 
distribuição, a ideia é que as nano-
partículas sejam comercializadas sob 
a forma de spray nasal, que poderá 
ser adquirido em farmácias. Assim, 
ao visitar locais públicos, de maior 
aglomeração, tais como restauran-
tes, cinemas ou estádios, o usuário 
poderia escolher utilizar o aerossol’’.

   O FarmaTec tem 25 anos e 
iniciou os trabalhos em um prédio 
próximo à Faculdade de Farmácia 
(FF), na Praça Universitária. Não 
há data específica da fundação ou 
inauguração. Uma referência seria 
o mês de agosto de 1995. Em 2017, 
o laboratório coordenado pela Pro-
fa. Marize mudou seu nome, pas-
sando de Laboratório de Farma-
cologia e Toxicologia para Toxin.

   Em janeiro de 2018, ini-

ciou-se a construção do novo pré-
dio, localizado próximo ao Campus 
Samambaia, no Parque Tecnológi-
co Samambaia, com financiamento 
do Ministério da Ciência e Tecnolo-
gia, sem uso de recursos da UFG. A 
área do prédio é de 2.200 m2, com 
80 salas, incluindo câmara fria, sala 
limpa, áreas de convivência e au-
ditório para cerca de 50 pessoas.   

 Uma mudança de prédio esta-
va prevista para abril de 2020, mas 
foi adiada para agosto de 2020, devi-
do à pandemia de COVID-19. No iní-
cio de setembro de 2020, a mudança 
foi concluída. O prédio novo passou a 
se chamar LIFE (Laboratórios Integra-
dos para Inovação em Ciências Far-
macêuticas). Além dos laboratórios 
FarmaTec e Toxin, integram o LIFE 
os laboratórios CNanoMed (Centro de 
Pesquisa Integrada em Nanomedici-
na) e iBioM (Innovation in Biomate-
rials), laboratórios “virtuais”, isto é, 
redes de pesquisadores colaborado-
res que podem vir a usar a infraestru-
tura/recursos humanos do FarmaTec. 

   O LIFE encontra-se em pro-
cesso de integração com os grupos de 
Biofísica (do Prof. Sebastião Menda-
nha, Instituto de Física UFG, já em 
estágio avançado) e com o grupo de 
Nanomedicina Térmica (do Prof. An-
dris Bakuzis, Instituto de Física UFG, 
em estágio inicial). Em entrevista 
aos integrantes do Farmatec (com-
posto por professores e servidores), 
que também representam a voz dos 
estudantes da UFG, foi possível co-
lher algumas informações e opiniões 
a respeito do projeto. Ao todo são 
38 membros que compõem o qua-
dro de funcionários do Farmatec, 
dos quais 2 responderam à pesquisa.

Para os entrevistados as 
principais motivações para o in-
vestimento da pesquisa foram:

● Garantir que todos, independen-
te da volatilidade em termos de si-
tuação financeira e permanência na 
universidade e também fora dela, 
tenham acesso ao spray. A meta 
para a consecução deste objeti-
vo seria meados de julho de 2021.

● Ser protagonista, em termos de di-
vulgação científica, dentro do próprio 
FarmaTec (que todos saibam o que 
cada um faz, qual o objeto de pesqui-
sa, quais os resultados importantes 

de cada um, usando uma linguagem 
mais técnica) mas também na UFG ( 
mediante a divulgação dos resultados 
importantes do laboratório como um 
todo) e fora da UFG ( a “tradução” 
desses resultados importantes para 
a linguagem leiga, não- científica).

Já entre os desafios en-
contrados durante a fase de tes-
tes da pesquisa destacaram-se:

● A existência de diferentes gru-
pos de WhatsApp, os quais po-
dem gerar uma comunicação di-
fusa e, eventualmente, conflitos 
dentro do FarmaTec ou entre in-
tegrantes do FarmaTec e do Toxin.

● A ausência de um secretário, es-
pecializado em tarefas administra-
tivas, fazendo com que muitas des-
sas tarefas se concentrem apenas 
na Profa. Eliana, ocupando o tempo 
que ela poderia dispensar a tarefas 
mais ligadas aos projetos de pes-
quisa ou até mesmo a atividades li-
gadas à melhoria da comunicação.

E por fim, quais seriam 
as soluções mais pertinentes 
às dificuldades encontradas:

● A criação de um Jornal Club: no 
qual seria exposto seminários inter-
nos para a apresentação regular de 
artigos científicos relevantes da área 
de nanotecnologia farmacêutica; ví-
deos curtos e chamativos para a di-
vulgação do que cada um faz, com 
notícias e informações práticas do dia 
a dia do laboratório. E reuniões se-
manais, de caráter científico, exclu-
sivas a integrantes de cada projeto.

● O controle e a avaliação das es-
tratégias adotadas feito semanal-
mente via responsáveis por sala/
equipamentos, os quais também ve-
rificarão se as rotinas estão sendo 
cumpridas, e se a comunicação des-
sas rotinas está chegando a todos.

● E por fim, e não menos impor-
tante, a criação de um espaço 
para comunicar eventuais ocor-
rências e realizar alinhamentos 
durante as reuniões do grupo.

Referências:
UFG usa nanopartículas para combater COVID-19
Notícias - G1: UFG desenvolve teste para Covid-19 
usando chip de baixo custo 
Adufg
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Quarentena: um ano depois. 
Vivência na pandemia e expec-

tativas para o futuro

Por: Yasminy Santos, Sabrina 
Sobrinho, Nicollas Paiva e 
Marco Thulio

Há um ano atrás era reali-
zada uma entrevista breve com 
alguns cidadãos goianos, pergun-
tando sobre as mudanças que o 
isolamento social trouxe e como 
essas pessoas estavam lidando com 
todo esse novo momento de vida. 
Na época, Goiás ultrapassou a mar-
ca de 6 mil mortes pela COVID-19, 
em novembro de 2020. Em âmbito 
nacional, o Brasil se tornava o ter-
ceiro país com o maior número de 
casos da doença. As medidas de 
afastamento social começaram a 
ser aplicadas em março de 2020.

Hoje, no dia 24 de maio de 
2021, Goiás alcançou a marca de 
16.559 mortes pela COVID-19. O 
Brasil por sua vez ainda é o ter-
ceiro país com o maior número de 
casos da doença (16.120.756 casos 
confirmados), mas também “os-
tenta” a segunda colocação em 
mortes, acumulando 449.858 de 
mortos pela COVID- 19. E hoje con-
ta com 14.492.167 recuperados.

Com toda a crise enfrentada 
pelo país nesse momento e alcan-
çando um ano desde que a primeira 
medida de quarentena foi instala-
da no estado. O Jornal Perspectiva 
buscou os entrevistados passados 
para que pudessem ser mostradas 
como a vida está nesse momen-
to e se alguma opinião mudou ao 
longo desse um ano de pandemia. 
Infelizmente, apenas uma das en-
trevistadas pode retornar para 
uma nova conversa informal sobre 
a vivência no mundo pandêmico. 
Foi Josefa Paiva, de 53 anos, ope-
rante em educação pedagógica.
Perspectiva: Hoje, um ano após 
nossa primeira entrevista, como 
você se sente em relação às mu-

danças pelas quais passou? Sur-
giu alguma nova dificuldade?

Josefa Paiva - É até engraçado 
pensar em tudo que passamos no úl-
timo ano como “mudanças”, já que 
parece que estamos na mesma há 
tanto tempo. Mas sinto estranheza 
em relação a todo esse período, pois 
mesmo que tenha se passado tempo 
e acontecido tantas coisas no Brasil 
e no mundo, a impressão que fica 
é a de que ainda estamos em 2020 
com algumas poucas mudanças e 
talvez um pouco mais de esperan-
ça de que as coisas melhorem. Acho 
que a perspectiva de ser vacinada 
ajuda um pouco nisso. De nova di-
ficuldade mesmo, foi apenas voltar 
a algumas atividades presenciais no 
serviço, ainda me causa muita inse-
gurança me encontrar com pessoas 
que sei que não estão se cuidando.

PersPectiva - E a vacina? Qual 
sua opinião? Já se vacinou ou 
têm familiares que se vacinaram?

Josefa Paiva - Não acho que 
vacina seja questão de opinião. 
Aqui no Brasil aconteceu essa ma-
luquice de transformarem a vaci-
nação em bravata política e isso é 
completamente ridículo. Vacinas 
salvam vidas e a ciência deve ser 
sempre prioridade nesse sentido e 
não a opinião de pessoas que cla-
ramente não entendem sobre isso. 
No meu caso ainda não me vacinei, 
mas me mantenho atenta e ansio-
sa pela oportunidade que já está 
chegando devido à minha idade e 
profissão. Na minha família já te-
mos alguns vacinados e isso tran-
quiliza bastante o coração. No fim 
só espero que agora, mesmo com 
as dificuldades, a vacina possa ser 
disponibilizada para quem precisa.

        Concomitante a isso, é per-
ceptível a importância que a vaci-
na desempenha no sentimento de 
segurança. Assim, apesar da pro-
blemática persistente, os desafios 
foram naturalizados na sociedade 
mesmo que ainda deixem “sequelas” 
emocionais em algumas pessoas.

Ao ser questionada sobre o 
afrouxamento do isolamento social, 
Josefa reafirma a importância que 
o isolamento social possui, inclu-
sive citando que o isolamento lhe 
garante segurança e ajuda a ame-
nizar os aspectos negativos da pan-
demia. Entretanto, acrescenta que 
infelizmente por obrigações de tra-
balho, teve de retornar a algumas 
atividades presenciais, o que gera 
desconforto. Ela afirma ainda que, 
sair do isolamento por motivos ba-
nais está fora da lista e é um ris-
co desnecessário.  

Por fim, ao indagarmos so-
bre a vivência nesse período e as 
expectativas para o futuro, Josefa 
explana que “ Acho que é impossí-
vel passar por toda essa experiência 
e não ter algum momento mais de-
primida ou ansiosa, mas  entender 
a seriedade da doença, me cuidar 
e ter meus familiares se cuidando 
sempre é um alívio que ajuda e 
muito em todo esse processo.”. Ela 
afirma ainda que “vacinas salvam 
vidas e a ciência deve ser sempre 
prioridade nesse sentido e não a 
opinião de pessoas que claramen-
te não entendem sobre o assunto.”

Atualmente, em plena pan-
demia, hoje, dia 24/05/2020, ape-
sar da situação catastrófica com o 
número de mortos chegando perto 
da marca de meio milhão de pes-
soas, boa parte da população se 
comporta como se não houvesse 
mais o vírus no mundo mas algu-
mas mudanças ficaram cravadas 
na memória e no emocional de to-
dos que sofreram devido ao vírus.

PANDEMIA

Cidadã goiana retorna para debater sobre a vida na realida-
de pandêmica e como a vida está após um ano do começo da pandemia.
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Graduação e mercado de 
trabalho sob a visão de um 
novo profissional

Por: Yasminy Santos, Sabrina 
Sobrinho, Nicollas Paiva e 
Marco Thulio

Com a mudança do cenário 
mundial por conta da pandemia, 
muitos profissionais tiveram que se 
adaptar com a nova forma de pres-
tação de serviços, contudo surgiu a 
curiosidade de como os recém forma-
dos em Relações Públicas tiveram o 
seu primeiro acesso ao mercado du-
rante esse processo de quarentena. 
Sendo assim, conversamos, por meio 
de uma reunião on-line que seguiu 
todos os parâmetros de segurança, 
com o Coordenador de Comunicação 
da FACE – UFG, Delegado do Con-
rerp e da ABRP, Jeferson Fragoso.  

Formado pela última cola-
ção de grau da Faculdade de In-
formação e Comunicação antes do 
surto de COVID-19 para nos expli-
car sua vivência na área de Rela-
ções Públicas e qual foi a sua ex-
periência durante a pandemia.

PersPectiva: Conte-nos como 
foi a sua trajetória na faculda-
de. E do que tem mais saudade?

Jeferson: Durante a graduação, 
eu me inseri no mundo acadêmico nas 
mais diversas formas. Dediquei bas-
tante às aulas, participei de projetos, 
eventos e cursos; ajudei a fortalecer 
a representação do curso com a fun-
dação do Centro Acadêmico e tam-
bém a inserir os discentes no merca-
do de trabalho desde a sua formação, 
com a criação da Mutare. Posso dizer 
que minha trajetória durante o curso 
foi satisfatória, cheia de desafios e 
aprendizagem. E o que mais me dá 
saudades é de viver diariamente num 

ambiente plural e com discussões di-
versas que a UFG nos proporciona.

PersPectiva: Como foi o 
seu processo de inserção no 
mercado de trabalho? Foi fá-
cil conseguir o primeiro estágio?

Jeferson: Participar de diversos 
projetos e me relacionar com egres-
sos de RP me proporcionou caminhos 
para a inserção no mercado. No meu 
primeiro estágio, por exemplo, re-
cebi a indicação de uma colega de 
profissão para a entrevista, o que 
deve ter contribuído no momento da 
seleção, além do meu desempenho.

PersPectiva: De acordo 
com suas vivências, quais as 
principais diferenças entre 
o trabalho de RP nas insti-
tuições públicas e privadas?

Jeferson: Tendo em 
vista que atualmente atuo 
nas duas frentes, a princi-
pal diferença no trabalho 
do RP é ter que alinhar os 
interesses no momento da 
gestão. Ao trabalhar para 
o setor privado, como RP, 
você deve colocar seus di-
ferentes públicos no centro 
de suas ações, mas sem es-
quecer que estas ações tam-
bém devem ter o propósito 
de agregar valor pra marca e 
gerar resultados. Jsá no se-
tor público, você não vende 
nenhum produto, mas deve 
“vender” as ações do gover-
no. fissão para a entrevista, 
o que deve ter contribuí-
do no momento da seleção, 
além do meu desempenho.

PersPectiva: De acordo com 
suas vivências, quais as principais 
diferenças entre o trabalho de RP 
nas instituições públicas e privadas?

Jeferson: Tendo em vista que 
atualmente atuo nas duas frentes, 
a principal diferença no trabalho do 
RP é ter que alinhar os interesses no 
momento da gestão. Ao trabalhar 
para o setor privado, como RP, você 
deve colocar seus diferentes públicos 
no centro de suas ações, mas sem 
esquecer que estas ações também 
devem ter o propósito de agregar 
valor pra marca e gerar resultados. 
Já no setor público, você não vende 
nenhum produto, mas deve “vender” 

Coordenador de Comunicação 
da FACE, jeferson Fragoso

MERCADO DE TRABALHO
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as ações do governo. Ou seja, reali-
zar um trabalho pautado na constru-
ção e fortalecimento de imagem da 
instituição na qual está trabalhando. 
Também é importante mencionar que 
o setor público conta com processos 
muito mais burocráticos para realizar 
suas ações do que o setor privado.

PersPectiva: Quais os maiores de-
safios que encontrou durante a gradu-
ação e depois no mercado de trabalho?

Jeferson: Todos os dias era um 
desafio diferente, mas acredito que 
o que pesou inicialmente foi o de 
me sustentar durante a graduação. 
No começo foi complicado, tive que 
recorrer a trabalhos externos e até 
cheguei a vender chocolate na fa-
culdade pra poder me manter. Pos-
teriormente, depois de muita luta, 
conquistei um auxílio permanência, 
auxílio aluguel e auxílio refeição, 
que é um direito de todos os alunos 
de baixa renda. Já no mercado de 
trabalho, meu maior desafio foi o de 
aprender a apresentar o valor e os 
resultados do meu trabalho para os 
gestores. O curso de RP é impecável 
no que tange a gestão da comuni-
cação, mas ainda precisa encontrar 
caminhos para mostrar ao futuro RP 
como mensurar e apresentar seus 
resultados no mercado de trabalho.

PersPectiva: Quais as princi-
pais atividades de relações públicas 
você desenvolve no seu trabalho?

Jeferson: Atualmente atuo em 
três atividades distintas, uma no se-
tor público, outra no setor privado e 
em um projeto público-privado. Em 
resumo, minhas principais atividades 
são focadas no planejamento estraté-
gico da comunicação, incluindo ativi-
dades do digital, assessoria, plano de 
negócios, pesquisa e eventos. Além 
disso, coordeno uma equipe de co-
municação para que as ações sejam 
concretizadas dentro do planejado.

PersPectiva: Como a pan-
demia afetou a sua rotina?

Jeferson: Sempre digo que 
escolhi fazer comunicação porque 
eu gosto de gente. Então, sem dú-
vidas, o que mais me afetou foi no 
relacionamento direto que eu ti-
nha com as pessoas no dia a dia.

PersPectiva: Suas expectati-
vas sobre sua carreira foram impac-
tadas após sair da academia e ter 
caído em uma pandemia mundial?

Jeferson: A minha resposta 
para essa pergunta foge à regra. 
Grandes foram os estragos que a 
pandemia trouxe para nosso mun-
do, seja em perda de vida ou para 
a economia. As Relações Públicas 
em Goiás, por exemplo, têm grande 
atuação na área de eventos, a qual 
foi imensamente prejudicada pela 
pandemia. No entanto, minhas ati-
vidades foram facilmente migradas 
para o modo remoto e novas opor-
tunidades surgiram mesmo diante 
desde cenário... Então é difícil dizer 
que minha carreira foi prejudicada.

PersPectiva: Você acre-
dita que a universidade re-
almente prepara o estudan-
te para o mercado de trabalho?

Jeferson: Sim e não. O curso de 
RP da FIC forma grandes gestores na 
área da comunicação. O profissional 
formado na UFG é capaz de se depa-
rar com problemas e conflitos pro-
fissionais diários e propor soluções. 
No entanto, acredito que falta um 
pouco de um ensinamento prático 

“ Relacionamento para 
um RP é a palavra-cha-
ve do sucesso!.”

JEFERSON FRAGOSO
Relações Públicas

das atividades que serão exercidas 
no dia a dia e como apresentar os 
resultados dessas ações para os to-
madores de decisões das organiza-
ções. Mas mesmo assim, acredito 
que a Universidade cumpre seu pa-
pel, que é o de formar seres (pro-
fissionais) intelectuais e críticos.

PersPectiva: Dentro de uma vi-
são geral de mercado, você acredita 
que os profissionais de comunicação 
têm autonomia dentro das institui-
ções ou ainda é muito engessado?

Jeferson: O mercado em Goiás, 
no geral, ainda é muito engessado, 
mas vem se adaptando aos poucos. 
Na área da comunicação eu vejo que 
a gestão em muitas empresas ain-
da é focada na venda de produtos 
e serviços e não no cliente. O pro-
fissional de comunicação precisa de 
autonomia para colocar os clientes 
no centro de suas estratégias e bus-
car solucionar os problemas deles.

PersPectiva: Você acha que atu-
almente a profissão de Relações Pú-
blicas já é valorizada como deveria?

Jeferson: Infelizmente não. 
Mas há esperanças! Na pesquisa 
que realizei durante meu TCC em 
2019, mostrou que praticamen-
te todos os profissionais de rela-
ções públicas entrevistados esta-
vam atuando no mercado na área 
da comunicação, mas que muitas 
das vezes não estavam satisfei-
tos porque não recebiam salários 
satisfatórios ou porque não eram 
denominados como RP’s. No meu 
entendimento, esses fatores po-
dem ser melhorados com a própria 
união da categoria, que não deve se 
sujeitar a trabalhos mal remunera-
dos e que deve expandir o conhe-
cimento sobre a profissão em todos 
os ambientes incansavelmente.

PersPectiva: Que conselho 
você dá para os estudantes que ain-
da estão no começo da graduação?

Jeferson: Participe de todas as 
atividades e projetos possíveis e faça 
networking. Relacionamento para 
um RP é a palavra-chave do sucesso!

MERCADO DE TRABALHO
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O projeto de sucateamento
das Universidades Federais

Por: Jennifer Karoline Nascimento, 
Marcelo Sousa, Natália Fernanda 
Santos, Pedro Henrique de Abreu, 
Pedro Eduardo

O cenário de retrocessos e ata-
ques à universidade pública ganha 
novos contornos a cada ano. Em 2021, 
diante do corte de quase 20% das ver-
bas destinadas para as universidades 
federais, algumas instituições afir-
mam que é difícil manter as ativida-
des no próximo semestre, caso a asfi-
xia orçamentária não seja revertida. 
No entanto, esses cortes estão longe 
de ser uma estratégia atual de gover-
no. Em 2017, no governo Temer, um 
corte de mais de 5% das verbas afe-
tou drasticamente as universidades, 
que protestaram fortemente contra 
o plano de governo, criando medi-
das como o “tesourômetro” na UFMG 
para acompanhar e tornar mais trans-
parentes as ações governamentais.

Daniel Cara, coordenador ge-
ral da Campanha Nacional pelo Direi-
to à Educação, disse que o processo 
de desgaste das universidades era um 
passo importante para o projeto de 
Temer, já que elas seriam grandes 
instrumentos de resistência à política 
subalterna que o golpista queria im-
primir ao Brasil. “Sucatear a universi-
dade é um aspecto estratégico dentro 
do plano de poder e projeto econômi-
co do governo Temer”. Algumas das 

instituições federais vieram a público 
denunciar problemas administrativos 
graves causados pela falta de repas-
se de recursos do governo federal. 

Para Daniel, que também 
compõe o conselho de docentes da 
Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp), o sucateamento tem como 
objetivo abrir caminho para a priva-
tização total do ensino superior: “O 
governo federal tem feito algumas 
sinalizações muito claras de que ele 
deseja colocar em debate a questão 
da cobrança das mensalidades”. Isso 
já em 2017 e, definitivamente, ain-
da não era o começo de toda essa 

questão. Hoje, mais de quatro anos 
depois e a pauta ainda se encontra 
nos planos do governo atual. “Está 
havendo um verdadeiro processo 
de sucateamento da universidade 
pública no país, não apenas no que 
se refere aos salários, mas também 
com a capacidade de manutenção de 
sua infraestrutura”, foi o discurso do 
palestrante José Arthur Gianotti, no 
Seminário Brasil 500.  Além do acha-
tamento dos salários, a universidade 
pública está sofrendo com o estran-
gulamento do sistema de financia-
mento à pesquisa e a perda de do-
centes em função das aposentadorias 
precoces. “Isso não se deve apenas 
à reforma da Previdência, mas tam-
bém à crescente desconfiança em 
relação a um governo que aparece 
muito mais como um cão de guar-
da do orçamento e um carrasco do 
funcionalismo, do que como um alia-
do numa tarefa nacional” – imple-
mentou Gianotti, em sua conclusão.

O ministério da educação 
mais uma vez recebeu um corte de 
2.7 bilhões que representa um ter-
ço do seu orçamento geral, com 
isso mais uma vez as universidades 
não conseguem enxergar um futu-
ro próspero onde cada vez mais se 
vem trabalhando com menos recur-
sos. De acordo com o Reitor da Uni-
versidade Federal de Goiás, Edward 
Madureira: “nós tivemos primeiro 

UNIVERSIDADE

Fachada da Universidade Federal de Goiás - Campus Samambaia

Reitor da Universidade Federal de Goiás, Edward Madureira



17janeiro /2022

Reitor da Universidade Federal de Goiás, Edward Madureira

18% de corte no orçamento em rela-
ção à Loa de 2020 que nos inviabili-
za de funcionar até o final do ano. 
Para somar a isso, um bloqueio que
representa 13,8% adicionais a es-
ses 18%, o que traz para as univer-
sidades uma perspectiva extrema-
mente complicada que boa parte 
delas não conseguem funcionar nor-
malmente nem até o meio do ano. 
É um colapso que esse bloqueio 
se não revertido, esse horizon-
te estará muito próximo de nós”

Quando indagado sobre a vol-
ta do ensino presencial e o atual or-
çamento, o reitor esclareceu: “De 
quase 60% nos últimos sete anos, 
então tudo aquilo que a Universi-
dade podia deixar de fazer, mesmo 
comprometendo o seu futuro, ela já 
deixou de fazer. O que nós estamos 
falando agora é da energia mesmo, 
nós temos algumas universidades 
com ameaça de suspensão de ener-
gia, imagine uma universidade sem 
energia com milhares e milhares de 
pesquisas em andamento com labo-
ratórios desenvolvendo soluções mais 
diversas, inclusive para a covid. (...) 
e é claro que é no retorno presiden-
cial os gastos ainda sobem mais e nós 
estamos ansiosos para voltar presen-
cialmente, a única atividade que não 
está acontecendo presencialmente 
nesse momento são as aulas por-
que o resto das atividades continu-
am normalmente nas universidades.

Quando foi questionado sobre 
a função social da Universidade, o 
reitor fez questão de ressaltar sobre 
o público majoritário de estudantes: 
“Nós temos um perfil socioeconômi-
co dos estudantes das universidades 
dou um número geral do país, nós 
temos 25% dos estudantes que vêm 
de famílias cujo a renda per capi-
ta é inferior a meio salário mínimo 
outros 50% vêm de famílias que têm 
até 1 salário mínimo e meio, ou seja, 
75% fazem jus algum tipo de apoio 
da universidade, seja bolsa alimen-
tação, moradia, permanência ou  
com algum  material. A redução dos 
recursos implica imediatamente no 
corte dessa assistência estudantil” 

Para finalizar, o reitor fala dos 
efeitos de médio prazo que os cortes 
e desestímulos da educação podem 
trazer: “A gente se preocupa com a 
perda de cérebros que a gente pode 
ter. A redução de bolsas da Capes 
afasta os nossos melhores estudantes 
da graduação daquela empolgação 
de fazer seu mestrado e doutorado, 
da curiosidade de desenvolver e de 
desvendar mistérios das ciências que 
vão se transformar em tecnologia”.

Em en-
trevista aos 
alunos inte-
grantes do 
CARP (Cen-
tro Acadê-
mico de 
R e l a ç õ e s 
Púb l i ca s ) , 
cuja função 
é represen-
tar a voz dos 
estudantes 
do curso e 
lutar por 
seus direi-
tos, foi pos-
sível colher 
algumas in-
formações 
e opiniões 
a respeito 
do corte de 
verba nas 
Universida-
des fede-
rais. São 14 
m e m b r o s , 
dos quais 
7 respon-
deram à 
p e s q u i s a . 

P a r a 
os entre-
vistados, a 
motivação 
mais pro-
vável para 
o sucatea-
mento das 
U n i v e r s i -
dades são:

• Jogo político (42,9%)
• Privatização (28,6%)
• Movimento anti-intelectual e con-
tra 
ciência por parte do governo (14,3%)
• Privatização e jogo político (14,3%)

Quando perguntado sobre 
o maior impacto perante a acade-
mia, as respostas foram: 

• Impacto direto sobre as pesquisas, 
seja diminuição ou desvio (71,4%)
• Ensino – diminuição da qualidade 
ou aprendizagem (28,6%)

Já dentre os principais impac-
tos sobre a vida acadêmica, tem-se:
• Medo constante do fechamento da 
UFG;
• Corte de bolsas e auxílio estudantil
• Falta de verba para pesquisas
• Diminuição da qualidade de ensino 

e das produções acadêmicas

Por fim, as soluções mais 
pertinentes ao problema seriam:

• Forte cobrança e posicionamento 
dos reitores e funcionários das Uni-
versidades (42,9%)
• Protesto estudantil (14,3%)
• Mudança/posicionamento de gover-
no (14,3%)
• Todas as alternativas combinadas e
efetivadas estrategicamente (14,3%)
• Vacinação da população

Dessa forma, é possível no-
tar que os cortes nas Universidades 
públicas afetam diretamente a vida 
acadêmica e pessoal de todos os en-
volvidos(as), desde estudantes, pro-
fessores, pesquisadores, até funcio-
nários públicos, enquanto que a falta 
de pesquisa é um ponto prejudicial 
para toda a sociedade.

UNIVERSIDADE
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E o nosso presidente?
Ítalo, Luanne, Maria Eduarda, Rebeca, Stella

Era uma vez um homem rico. Um homem mau. Ele sempre quis mais 
dinheiro e muito poder. Esse homem morava em um país muito lindo, com 
pessoas lindas, com um ar fresco e puro, com um verde que invejava todos 
os outros países. Esse homem conseguiu se tornar um mandante, não era um 
presidente, ele não era justo, ele queria que tudo fosse dele, não comparti-
lhava e só mandava. 

Certo dia, um incêndio começou. Aparentemente era pequeno, mas nin-
guém conseguia apagar. Ele espalhou, ficou enorme, o mundo inteiro ficou 
sabendo. No país verde e amarelo, o Brasil, dois males acabavam com os sor-
risos e diminuíam a esperança. A pandemia e os incêndios. Pantanal e Amazô-
nia estavam em chamas e os hospitais, metaforicamente, também estavam. 

Enquanto foram registradas quase 200.000 mortes por COVID-19 no fi-
nal de 2020, foram registrados 40.000 km² de devastação pelo fogo. Animais 
perdendo seus lares e morrendo, Fauna e Flora sendo queimadas. O mundo 
preocupado com a devastação. Pessoas morrendo, perdendo seus familiares, 
empregos e esperança. E o nosso presidente? Andando de jet-ski, zombando 
da pandemia e das queimadas, culpando indígenas, imprensa e ONG’s. E nós? 
Sentimos impotência e vergonha e vendo tanta tristeza só conseguimos pen-
sar:  onde vamos parar?

O mundo se sensibilizou e todos gritavam nas redes sociais “Salve a 
Amazônia”. Doações vieram de várias partes do mundo para nos ajudar. Nos 
ajudar a salvar nossa Pátria. E o nosso presidente? Vendendo nossa Terra 
Amada para o Capital.  Enquanto todos lutam contra essa infinita guerra de 
exploração e queimadas, nosso Presidente, em silêncio, negocia nossa bela 
Fauna, por um preço pequeno diante do seu verdadeiro valor.

Tudo é feito na surdina, como se fôssemos omissos. Como se vivêssemos 
em uma ditadura: nada vê, nada ouve e nada fala. Mas não é assim. Estamos 
lutando. O mundo já se esqueceu do que aconteceu, a mídia não fala mais, 
até as queimadas diminuíram. Mas na memória do brasileiro ainda reside e as 
consequências deixarão rastros. 

Segundo estudos, sofreremos por 30 anos os efeitos causados pelo desca-
so com nossas matas, através de gases na atmosfera que irão deteriorar nossa 
vegetação e poluir nosso ar. E o nosso presidente? Satisfazendo seu próprio 
ego. 

As pessoas estão gritando, nossos animais estão chorando pelas suas per-
das, os indígenas clamam por ajuda. A ONU falou, o Papa falou, artistas e 
governantes do mundo todo falaram, mas o presidente não quis ouvir.

Estamos em guerra. Estamos lutando contra um vírus, contra as chamas 
e contra um presidente. Não ganhamos todas as batalhas, estamos perdendo, 
perdendo pessoas, vegetação e fauna. Mas vamos ganhar a guerra. Vamos 
recuperar nosso país. Voltaremos a ser Gigante pela própria natureza, Belo, 
Forte, Impávido colosso e nosso futuro espelhará essa grandeza. Assim como 
é dito em nosso belíssimo Hino Nacional.

.
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A Amazônia sempre foi a floresta mais privilegiada do mundo.  Mas 
a Amazônia está sofrendo e pede socorro.  As belas matas da Amazônia 
desaparecem e a água limpa e pura que abastece os rios estão secando. 

A Amazônia é uma floresta conhecida pelas suas belezas naturais; 
portanto, a população brasileira sofre não só por causa das queimadas, 
mas também pela fome e falta de moradia. 

 No Brasil, as queimadas vêm prejudicando não só a caça, como a 
saúde de todos indígenas e sua vegetação, destruindo sua casa, como a 
vida de produtores rurais. Onde muitos destruidores da Amazônia não 
sabem os prejuízos que vem causando ao meio ambiente, tanto para a 
Amazônia, como para a vida de sua geração futura de nossos filhos e 
netos. As queimadas no Brasil afetam o solo, o ar, as águas, a fauna e 
a flora, atingindo amplamente o ecossistema, o que fere frontalmente 
as leis ambientais.

 Hospitais lotados com pessoas com problemas respiratórios.
E nós vemos isto na nossa pele, em todos os dias, com sol escal-

dante. Um calor mais de 42 graus em alguns estados, além das doenças 
que tudo isso vem gerando na vida das pessoas.

 O assunto é muito grave e abrangente no tempo atual. Se todos 
fizerem sua parte, podemos proteger a Amazônia. 

Portanto, se o amor reinar no coração de todos, quem ama prote-
ge e cuida protege as plantas, os animais e a Amazônia também.

 
Enfim, eu tenho esperança e muita fé que tudo isso um dia possa 

mudar e que um dia vamos nos livrar de tudo isso, desse ódio que des-
trói a bela Amazônia.

 
A nossa Amazônia voltará a ser amada e preservada.

A Amazônia pede socorro
Elvis Abreu Almeida

.
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O crescimento da Mutare e do Mo-
vimento Empresa Júnior na UFG

Por: Danielle Ribeiro; Eduardo Al-
meida e Giulia Garcia.

Como a empresa está 
amadurecendo e se adaptan-
do em um contexto pandêmico

Como já abordado em edições 
anteriores do Perspectiva, a Mu-
tare nasceu por meio da iniciativa 
de alunos engajados em busca de 
experiência profissional e pessoal, 
que queriam ir além do que a uni-
versidade oferecia na época. Com 
o tempo, a empresa, que partira de 
um pequeno projeto, foi se tornan-
do importante dentro do Movimen-
to Empresa Júnior goiano, atraindo 
cada vez mais interesse dos estudan-
tes do curso de Relações Públicas. 

No ano de 2019, a Muta-
re executou 2 projetos sociais, 1 
evento institucional na universida-
de, alguns projetos com clientes e 
realizou seu 3º processo seletivo, 
recebendo os novos calouros que 
fizeram história dentro da empre-
sa, ao longo de todas as atividades 
citadas. O compartilhamento de 
conhecimento, as experiências, o 
trabalho em grupo e a troca de ges-
tão são marcos importantes na vida 
de todos que passam pela Mutare 
– e empresas juniores, em geral.

Em entrevista ao Jornal Pers-
pectiva, a ex-membro Ana Paula 
Langer, responsável pelo setor de 
Gestão de Pessoas, contou um pouco 
sobre sua jornada dentro da Empresa 
Júnior de Relações Públicas da UFG.

PersPectiva: Como era a 
Mutare quando você entrou?

ana Paula: Nova, bem nova. 
Entrei no primeiro processo seletivo 
da Mutare, logo após sua fundação. 
Conheci o princípio, participei das 
primeiras ações para começar a le-
var seu nome para dentro da FIC e 
da UFG.  A empresa que havia sido 
fundado com 5 ou 6 pessoas, estava 
crescendo rápido e nosso objetivo 

era criar uma cultura e aprender, jun-
tos, a como levar a empresa adiante.

PersPectiva: Quais foram as 
suas principais ações e feitos na EJ? 

ana Paula: Fiz muitas coisas 
legais com a ajuda dos times incrí-
veis com quem trabalhei, mas o que 
mais me orgulho foi do “plano de 
ataque”, proposto em 2019. Está-
vamos em uma fase um pouquinho 
mais lenta no que diz à prospecção. 
Não estávamos com facilidade para 
fechar novos projetos e precisáva-
mos de dinheiro para bater metas e 
conseguir caixa para um evento do 
MEJ, que queríamos muito partici-
par. Com esse plano de ataque, di-
vidimos a EJ em times, com metas 
próprias e objetivos a serem bati-
dos. Nossa ideia era conseguir trazer 
um modelo escalável de fechamen-
to de contratos naquelas semanas e 
deu certo. Conseguimos muitos pro-
jetos e isso nos levou para o evento 

tão almejado. O mais legal foi ver 
a interação da equipe e o senso de 
união em prol de um único objetivo. 

PersPectiva: Agora um pouqui-
nho sobre o Movimento Empresa Jú-
nior (MEJ). De modo geral, como era? 

ana Paula: O movimento sem-
pre foi forte. Nos primeiros meses 
de Mutare eu não tive muito contato 
com o MEJ em si, estávamos tão fo-
cados em iniciar o projeto que não 
entendíamos a complexidade do 
movimento. Com o passar do tem-
po, fomos nos aproximando e cada 
dia mais eu sentia o que é partici-
par de uma rede. E gente, isso é 
realmente muito forte. Não basta 
conhecer o MEJ, você precisa vivê-
-lo, e, ao fazer isso, a gente enten-
de que nossa EJ é enorme, mas que, 
junto da rede, somos gigantes e va-
mos mudar o Brasil. É de arrepiar.

PersPectiva: Como a Mu-
tare contribuiu para a sua 
vida profissional e pessoal? 

ana Paula: Para a minha vida 
profissional, a Mutare me moldou. 
Me pegou no comecinho da faculda-
de e me ensinou a ser resiliente, a 
trabalhar, me treinou para o merca-
do e o quão complexa a comunicação 
pode ser. Até hoje colho os frutos da 
Mutare com a rede de networking 
que adquiri e com oportunidades de 
projetos que tive decorrente da par-
ticipação na EJ. Para a minha vida 
pessoal, a Mutare foi um marco. Me 
fez passar por situações desafiado-
ras que me fizeram questionar quem 
realmente sou e me deu alegrias e 
satisfações indescritíveis. Sempre 
que penso nisso chego a uma con-
clusão: “ufa, ainda bem que parti-
cipei”. Hoje meu sonho utópico de 
mundo é que todo mundo que está 
na faculdade viva o Movimento Em-

“Hoje meu sonho utó-
pico de mundo é que 
todo mundo que está 

na faculdade viva o Mo-
vimento Empresa Júnior.”

ANA PAULA LANGER 
EX-MEMBRO MUTARE

MUTARE
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presa Júnior. É revelador! Com cer-
teza absoluta minha vida acadêmi-
ca não teria a mesma relevância se 
eu não tivesse entrado na Mutare.

A mutare em 2020

Em 2019, a Mutare deu pas-
sos importantes rumo ao cresci-
mento, alcançando os seguintes 
números: 4 projetos realizados, R$ 
4.340,00 de faturamento, 82% dos 
membros atuantes que executaram 
projetos e 32% de participação em 
eventos da rede goiana e nacional.

Com a gestão de 2020, no-
vos planos e estratégias foram tra-
çados com a ambição de alcançar 
objetivos ainda maiores: conseguir 
uma sede, estruturar a empresa in-
ternamente, engajar os membros, 
alcançar todas as metas e fazer da 
Mutare uma empresa júnior com 
reconhecimento no MEJ Goiano.

Durante o ano de 2020, foi 
perceptível o crescimento e ama-
durecimento da empresa, que teve 
que se reinventar para superar os 
desafios de um ano pandêmico. To-
dos os planos traçados para a em-
presa foram afetados pela pan-
demia do Coronavírus, levando a 
Mutare a uma fase de adaptação. 
Em entrevista ao Perspectiva, Jú-
lia Montone, ex vice-presidente 
da instituição, discorre sobre os 
desafios enfrentados pelos mem-
bros da empresa durante esse ano.

PersPectiva: Quais foram os 
principais desafios enfrentados 
pela gestão de 2020 na EJ? Você 
acha que a pandemia impactou/
aprofundou algumas dificuldades?

Júlia montone: Nossos princi-
pais desafios foram manter a equi-
pe engajada e unida mesmo sem 
nos relacionarmos presencialmente 
há tanto tempo, captar clientes em 
meio a uma pandemia e realizar um 
processo seletivo online. Sem dúvi-
da essas dificuldades foram não só 
agravadas, como geradas pelo mo-
mento atípico que vivemos. A dis-
tância física e a crise financeira difi-
cultaram alguns de nossos objetivos.  

PersPectiva: Nesse cenário, qual 
foi a postura adotada pela Mutare e 
o que vocês fizeram para se adaptar?

Júlia montone: A Mutare ado-
tou uma postura empática, ao con-

versar individualmente 
com cada membro, para 
entender a realidade de 
cada um e como pode-
ríamos nos adequar, de 
uma forma que fosse 
satisfatória para todos. 
Foi preciso priorizar, 
mais do que nunca, o 
lado humano da empre-
sa e readequar as metas 
do início do ano. Nesse 
sentido, trabalhamos 
para que as reuniões e 
imersões fossem mais 
breves, leves e menos 
cansativas. Entendemos 
que o valor de nossos 
serviços deveria ser re-
visto por conta da crise 
que o mercado enfren-
ta e também juntamos 
esforços para realizar um processo 
seletivo online que tivesse a mesma 
qualidade que um presencial. Além 
do mais, convocamos uma assem-
bleia para mudar a data de mudança 
de gestão para que os novos membros 
tivessem mais tempo de adaptação.

PersPectiva: Apesar dos de-
safios, houveram iniciativas, es-
tratégias, novos projetos ou 
experiências positivas que se 
iniciaram durante a pandemia?

Júlia montone: Sem dúvida. 
O processo seletivo é o principal 
exemplo. Nos surpreendemos com 
o caráter criativo e inovador dele e 
com a recepção por parte de toda 
a equipe. A mudança do nosso ca-
nal de comunicação também ocor-
reu durante a pandemia, na inten-
ção de minimizar ruídos, perdas 
de mensagens etc. Ademais, nesse 
momento final, cuidamos dos refe-
renciais estratégicos e de documen-
tos que dizem respeito à empresa.

 A Mutare, em 2020, conse-
guiu ter o seu melhor ano desde a 
sua formação, alcançando todas as 
metas estabelecidas pelos membros. 
Em novembro de 2020, estes são os 
números da empresa: 10 projetos 
realizados, R$ 22.220,00 de fatura-
mento, 100% dos membros atuantes 
que executaram projetos, 3 ações 
compartilhadas, 63% de participação 
em eventos da rede goiana e nacio-
nal, 2 projetos de impacto e NPS 100.

 É perceptível o impacto de 
tais números e a mudança da reali-
dade da empresa, que após adapta-

ções internas, passa a captar e con-
quistar a confiança de mais clientes. 
Em entrevista ao Jornal Perspectiva, 
Veronice Costa, uma das contra-
tantes de serviços da Mutare, fala 
um pouco sobre a sua experiência 
até agora com a empresa júnior.

PersPectiva: Você já conhe-
cia o Movimento Empresa Júnior?

veronice costa: Sim, já tinha 
ouvido falar em alguns eventos, 
mas nunca tinha trabalhado dire-
tamente com uma empresa júnior.

PersPectiva: Como 
você conheceu a Mutare?

veronice costa: Conheci a Mu-
tare por meio de algumas colegas 
do Sebrae, em específico a Cleoni-
ce. Ela tinha me dito que teve con-
tato com a Mutare certa vez e que 
tinham feito uma parceria bacana. 
A partir disso, peguei o contato da 
empresa e iniciamos as negociações.

PersPectiva: Por que você 
decidiu contratar a Mutare?

veronice costa: Eu acredi-
to muito no projeto como po-
tencializador do aprendizado.

PersPectiva: Qual era a sua 
expectativa ao fechar o contrato?

veronice costa: Ter um ser-
viço profissional e qualificado 
com valor mais acessível, além 
de contribuir com o movimento.

“ Ao mesmo tempo que a 
pandemia nos deixa lon-
ge uns dos outros, ela nos 
aproxima de outras formas .” 

JAQUELINE COSTA 
PRESIDENTE DA MUTARE
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PersPectiva: Até agora, como 
tem sido a experiência de tra-
balhar com uma empresa júnior?

veronice costa: Minhas ex-
pectativas estão sendo supera-
das, galera jovem com a cabe-
ça aberta e super profissionais.

a nova gestão de 2021

 No ano de 2021, a Muta-
re continua atuando de maneira 
remota, ainda devido a pandemia 
do Coronavírus. As reuniões, inte-
rações e atividades são realizadas 
online e a empresa conta com uma 
nova gestão, que busca impulsio-
nar ainda mais a empresa, alcan-
çar metas e impactar o MEJ goiano.

 Em entrevista ao Perspecti-
va, Jaqueline Costa, atual presiden-
te da Mutare, compartilha um pouco 
da sua experiência com o cargo e das 
mudanças trazidas pelo ano de 2021.

PersPectiva: Sendo seu pri-
meiro ano na empresa, como foi 
o processo de adaptação para o 
trabalho remoto? Quais são os 
principais desafios de ser presi-
dente de uma EJ nesse contexto?

Jaqueline: Está sendo desafia-
dor, pois eu nunca havia tido nenhu-
ma experiência com liderança. É um 
processo muito novo e bonito, por-
que ao mesmo tempo que a pande-
mia nos deixa longe uns dos outros, 
ela nos aproxima de outras formas 
e nos possibilita fazer outras coisas, 
por exemplo, trazer pessoas de ou-
tros estados para as nossas reuniões. 
O principal desafio de ser presidente 
de uma EJ nesse contexto é a dis-
tância dos membros, porque quan-
do estamos presencialmente temos 
a questão do afeto e uma forma de 
demonstrar interesse pelas ideias 
e conteúdos diferente do online.

PersPectiva: Vocês tiveram 
mudanças significativas na em-
presa no ano de 2021? Quais são 
as novas estratégias e metas?

Jaqueline: Sim, tivemos mu-
danças, principalmente no número 
de projetos, teremos um próximo 
projeto neste mês de maio e ire-
mos ultrapassar o número alcança-
do em 2020. As nossas estratégias 
estão focando na prospecção de 

novos clientes e de serviços diferen-
tes. Agora, por exemplo, estamos 
trabalhando com assessoria, endo-
marketing e tentando prospectar 
um evento, como uma formatura. 
Nos empenhamos nesse processo 
de prospecção para entregar uma 
experiência engrandecedora para 
cada membro, um contato maior 
com diferentes serviços no mercado. 

 Os novos membros da gestão 
2021 já iniciaram suas trajetórias 
na empresa dentro de um contexto 
pandêmico, sendo assim, as intera-
ções presenciais foram ainda meno-
res. A respeito disso, o atual diretor 
de Gestão de Pessoas, Dhefy Wotton, 
conta um pouco sobre as estratégias 
utilizadas para engajar a equipe.

dHefy: A pandemia nos trou-
xe o maior obstáculo de todos: o 
distanciamento social. Contudo, 
não deixamos nos abater com essa 
variável e buscamos, através de 
reuniões denominadas “Momento 
Mutalover”, engajar mais os mem-
bros com filmes, jogos, gincanas e 
compartilhamento de experiências 
pessoais, trazendo mais intimidade 
e conforto para dentro da nossa em-
presa. Além disso, temos o Jornal In-
terno que conta com a participação 
dos membros nas colunas e entrega 
dicas para nós, Relações Públicas.

PersPectiva: Como está sen-
do a integração com o MEJ du-
rante as atividades remotas?

dHefy: O MEJ não deixa nin-
guém desamparado, por isso, mes-
mo com esse cenário pandêmico, 
os eventos que aconteceriam no 
presencial estão sendo elaborados 
virtualmente com o melhor confor-
to e segurança possível. Além disso, 
eles oferecem suporte com reuniões 
específicas para cada EJ, para aná-
lise de erros e acertos da gestão. 
Desse modo, o diálogo é bem fluído 
e agregador para a Mutare, trazen-
do uma proximidade maior com o 
MEJ, além de muito conhecimento.

A Mutare está atuando há qua-
se dois anos de maneira online. Du-
rante a administração de 2020, os 
membros da empresa se dedicaram a 
realização de diversos projetos, en-
tre eles: Confeitaria Adesso; Clínica 
Odontológica Odonto Pleroma; mar-
ca pessoal Murilo Ramos; Verodonna 
Calçados; Jobvideo e Noha Calçados.

MUTARE

No ano de 2021, conta com 
os seguintes projetos ativos: Ho-
ortech; Quero Japa Delivery e AKJ 
Advocacia de Negócios, com os ser-
viços de Marketing Digital e o even-
to de formatura da turma de Enge-
nharia do Instituto Federal Goiano.

 Apesar de todos os desafios 
enfrentados por conta da pande-
mia do Coronavírus, a Mutare segue 
se adaptando e evoluindo. A nova 
gestão busca alcançar resultados 
ainda melhores no segundo semes-
tre de 2021, preparando a empre-
sa para um ano estável em 2022.

“A pandemia nos trouxe 
o maior obstáculo de 
todos: o distanciamento 

social. Contudo, não deixa-
mos nos abater com essa va-
riável e buscamos, através de 
reuniões denominadas “Mo-
mento Mutalover”, engajar 
mais os membros com fil-
mes, jogos, gincanas e com-
partilhamento de experiên-
cias pessoais, trazendo mais 
intimidade e conforto para 
dentro da nossa empresa.”

DHEFY WOTTON
DIRETOR DE GESTÃO 
DE PESSOAS


