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Neste momento tão crítico que estamos vivendo, provavelmente
pensamos que estamos passando por algo novo. No entanto,
somos quem somos justamente pela nossa capacidade de
adaptação. O grande desafio é que sempre estamos em busca de
nossa zona de conforto, e no momento em que somos submetidos
a um espaço e situação diferentes, somos obrigados a nos
reinventar. Isso pode acontecer com mais facilidade para uns e
menos para outros.  
Segundo o dicionário, adaptar-se significa harmonizar com o
ambiente, nos ajustando para que possamos sobreviver num
determinado local. ‘Adequar-se’ entende-se por: amoldar, ajustar,
combinar, integrar, habituar, harmonizar. A partir do momento que
este processo depende de um todo e não da pessoa enquanto
indivíduo, iniciam-se os desafios. Nós vivemos em grupo e fazemos
parte de algo maior, em que todas as nossas ações individuais tem
reflexos diretos e consequências na vida do próximo.
Continue lendo...

O seu poder de contagiar
Por Carolina Grandchamp
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Experiência  do colaborador
 Uma das principais preocupações do RH é a
experiência do colaborador, visto que a maioria
dos profissionais busca em seu trabalho algo que
vá de encontro com o seu propósito. Um dos
fatores que influenciam esta experiência é a
flexibilidade, que pode ser muitas vezes resumida
em possibilidade de home-office e horários
flexíveis. Eis que do nada, o ano de 2020 forçou
muitas organizações a estruturarem esta opção
do dia para a noite, para que não percam seu
negócio. Olhar para trás é mais simples do que
agir preventivamente, mas o Covid-19 veio nos
mostrar o quão importante é estarmos
preparados com opções online. O mundo virtual é
um importante aliado, devendo ser utilizado como
complemento ou até mesmo como substituto no
dia a dia
corporativo. E não se esqueça de medir!
Produtividade pode e deve ser medida,
mesmo a distância.

Templates & Guides – HR Open Source
Ferramenta de colaboração em RH; Clique aqui
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