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O inglês nosso de cada dia.

Num mundo cada vez mais globalizado falar inglês 
é, seguramente, um ótimo caminho para as opor-
tunidades

Seja você um estudante, alguém que busca um bom em-
prego ou empresário.

Conheça algumas situações em que dominar a língua mais 
falada em nosso planeta pode colocar você em vantagem 
com seus concorrentes.

Empresa com sede ou � lial em outro país.
Se você procura por um bom emprego, lembre-se que 
por questões logísticas, estratégicas ou econômicas, mui-
tas empresas mantêm unidades espalhadas pelo mundo. 
Assim, sendo multinacionais, é óbvio que em algum mo-
mento a troca de informações ou dados fará parte da vida 
de seus colaboradores. Nessa hora, é bem provável que 
isso seja feito na língua americana.

Agora, se você já tem o seu emprego, lembre-se: Saber fa-
lar inglês pode ser um grande diferencial para cargos de 
gerência ou diretoria, dependendo da área de atuação em 
que atua.

A tecnologia fala inglês
Os principais so� wares e hardwares são desenvolvidos, na 
grande maioria das vezes, em inglês. Assim, quando sur-
gem os novos produtos ou são feitos os “upgrades”, é natu-
ral que o assunto seja tratado primeiro na língua inglesa. 
Tome como exemplo um dos produtos que apresentam 
um grande aumento de consumo: os games.

Isso, sem falar que o inglês é a língua o� cial nos principais 
encontros (seminários ou congressos) em que são discuti-
dos assuntos pertinentes ao tema “tecnologia”.
O turismo – entretenimento ou de negócios
Há tempos o turismo é uma área muito promissora. As-
sim, falar inglês é fundamental para quem pretende traba-
lhar nesse mercado, seja ele receptivo ou para os casos em 
que há interesse em levar turistas brasileiros para conhe-
cer o mundo

Na Copa de 2014 este mercado aqueceu muito e, agora 
com as Olimpíadas de 2016, ele continua em alta por con-
ta do grande número de estrangeiros que estarão visitando 
nosso País.

Considerando as belezas incomparáveis do Brasil, milha-
res de turistas entram anualmente oferecendo uma ótima 
oportunidade para quem fala a língua do mundo: o inglês.
Em quase tudo, o tempo todo.
É fácil perceber que a língua inglesa está presente em ou-
tras áreas do mercado de trabalho. Cabe a você, candidato 
ou empresário tirar vantagem com o domínio da língua 
inglesa.

Pense nisso. Nunca é tarde para aprender inglês.
 
Aprenda Inglês sem complicação em sua residencia ou 
empresa:
Teacher: Adalgisa Araneda

Email: englishtowin2014@gmail.com

Por : Adalgisa Araneda
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Em terra de descuido, bom atendimento ainda é inovaçãO

Por : Armando Correa de Siqueira Neto

É incrível que, apesar de muitos anos de experiência e 
aperfeiçoamento das técnicas, aliados à tecnologia, 

ainda esbarremos nas pedras do descuido, encontradas 
na estrada do atendimento. Se um dia gostamos do modo 
como somos atendidos em um dado estabelecimento, 
noutro, contudo… Salvo em raros casos, a estatística re-
vela seus tímidos números em relação à satisfação do con-
sumidor, e faz transbordar queixas informais, numa espé-
cie de propaganda inversa, assombrando algum potencial 
cliente, sem falar nas letras garrafais que estampam sites 
especializados em registrar a insatisfação, cuja tentativa é 
a de intimidar a organização em mira, levando-a a se me-
xer, saindo da acomodação pré-histórica que, em alguns 
casos, pode lhe custar a extinção no processo evolutivo 
de adaptação comercial. É difícil, ainda, perceber êxito 
nas sucessões das gerações vindouras, tanto pela falta de 
treinamento ou por sua insu� ciência, quanto pelo inade-
quado gerenciamento de manutenção, levando a crer que 
os “genes” do atendimento selecionados pelo mercado 
consumidor ou não tem poder dominante ou são incrivel-
mente recessivos, e � cam no aguardo de seu � orescimento 
oportuno.

Boa vontade só não basta, e há muito se fala em encantar o 
cliente, mas o resultado espelha, em considerável número 

de casos, a limitação de investimento que se aplica no pro-
jeto. O treinamento ainda é percebido como um revólver 
de seis balas, que impressiona pela sequência de estam-
pidos, levando a crer que o mal foi derrotado, decepcio-
nando, porém, ao ver o indesejado defunto ressuscitar das 
profundezas da comemoração precipitada, a assombrar os 
atendimentos. Frustração, raiva e desânimo parecem ser 
os novos penetras nesta sel� e. “Investimos, mas não re-
sultou…” Sim, está correto a� rmar que ouve intervenção, 
mas o que não se vê, infelizmente, é que faltou mais doses 
do essencial remédio.

Não obstante, a questão associa-se ao tipo de liderança lo-
cal, pois um líder bem preparado tem em mira dois gran-
des desa� os: o gerenciamento, cuja competência é prepa-
rar, determinar, veri� car, corrigir, reavaliar, o que, por sí 
só, já é uma imensa tarefa, e a outra fundamental metade, 
liderar de forma inspiradora, conhecendo mais profunda-
mente seus liderados, a ponto de propor-lhes objetivos que 
lhes desperte a motivação de realizar, planejar e executar 
projetos educacionais que levem ao crescimento pessoal, 
além do pro� ssional (quando descobrimos a possibilidade 
de se autossuperar, pouca coisa pode nos barrar no avan-
ço), estar sempre atento às possibilidades de sair da rotina, 
criando um ambiente de inovações e surpresas relaciona-
das à evolução dos colaboradores, dentre outros aspectos.

Naturalmente, portanto, arregaçar as mangas para alcan-
çar um bom nível de relacionamento entre líder e lidera-
do, para atingir bom grau de excelência no atendimento, 
requer a evolução de ambos, uma plasticidade adaptativa 
que exige o compromisso diário (uma arma de incontáveis 
tiros, ou a rápida reposição de seu tambor) e a dedicação, 
além da vigilância de não deixar a espingarda no descan-
so. Nunca! Não há mágica, há conhecimento, bom senso e 
trabalho árduo contínuo. Ainda nos surpreendemos com 
o bom atendimento, e a ele nos apegamos com unhas e 
dentes, em razão do bem-estar que nos causa, assim, em 
terra de descuido, bom atendimento ainda é inovação.

*Armando Correa de Siqueira Neto é psicólogo e mestre 
em liderança, e coautor dos livros Gigantes da Motivação 
e Gigantes da Liderança.

www.facebook.com/armando.correadesiqueira-
neto
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A DESOBEDIÊNCIA

A desobediência – na infância, � que bem claro – é uma 
demonstração cabal de que a criança ama a liberdade. 

Na adolescência, ela é muito mais demonstração nítida de 
rebeldia, natural e comum nessa fase da vida. Os desobe-
dientes – em sua maioria – foram os autores que, ao longo 
da história, mais se constituíram em paraninfo de grandes 
transformações revolucionárias. Ou seus líderes, mesmo. 
Como tudo o que é revolucionário vira sistema – marca 
exata do conservadorismo que também nasce como eta-
pa posterior de grandes transformações – outros revolu-
cionários surgem, na esteira dos anteriores. O progresso 
cientí� co obedece – em grande parte – à lógica desta sequ-
ência. Na política, também, ocorre esta realidade. O com-
putador foi revolucionário. Mas já virou sistema.

A cultura da inovação – que caracteriza o Vale do Silício, 
nos Estados Unidos – é um coquetel que une competição 
e colaboração entre empresas, interação de empresa com 
universidade, capitalistas dispostos a assumir riscos e va-
lorização de ideias que desa� am o status quo. Aí se localiza 
boa parte dos desobedientes, a que acima nos referimos.

A coragem – um insumo da inovação – é uma combina-
ção de cérebro com coração, que os antigos gregos consi-
deravam ser séde da memória. Recordar – aliás – é tirar do 
coração algo escondido, não é mesmo? Do coração vem 
coragem que é boa iniciativa quando temperada pela ra-
zão, com séde no cérebro. As melhores universidades do 

POR: ANTÔNIO VICENTE GOLFETO

mundo são locais por onde – certamente – passará o futu-
ro. E, pelo que notamos, não temos – no Brasil – nenhuma 
universidade entre as cem melhores. Mas há tempo de se 
iniciar um processo de transformação.

Antônio Vicente Golfeto é Assessor – técnico do Insti-
tuto de Economia da Associação Comercial e Industrial 
de Ribeirão Preto desde 1 965; Professor de Economia 
e de Ciência Política do Centro Universitário “Barão de 
Mauá”; comentarista da EPTV – 1988/1996; Comentarista 
do Sistema Clube de Comunicação (Ribeirão Preto), des-
de 1997; Professor de Ética Empresarial e de Filoso� a das 
faculdades Reges, desde agosto de 2008
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Atender bem as pessoas já não é mais 
um diferencial, porém é o quesito mais 
importante quando o foco é � delizar o 
cliente

Atender bem as pessoas já não é mais um diferencial, 
porém é o quesito mais importante quando o foco é 

� delizar o cliente. Independente do setor, o atendimento 
faz a diferença, inclusive em ambientes hospitalares e clí-
nicas. “Já presenciei por diversas vezes o paciente ser mal 
atendido logo na recepção. Dá a impressão que está ali im-
plorando um favor. Esquecemos muitas vezes que os pa-
cientes pagam pelos serviços e querem, no mínimo, serem 
bem atendidos com educação e esclarecimento. Mas por 
outro lado, percebo que as instituições não dão o devido 
valor ao capital humano”, esclarece a pro� ssional de Trei-
namento de Comunicação Comportamental, Lucia Nunes 

Toda empresa necessita de uma boa comunicação e de 
um bom atendimento. Mas para que tenha uma linha co-
erente de comunicação é necessário que todos os colabo-
radores da instituição conheçam as normas e diretrizes. 
“Visitei dezenas de hospitais e clínicas e percebi que di-
versos pro� ssionais – tanto da área administrativa como 
de enfermagem - carecem de treinamentos e informações 
assertivas. Alguns estabelecimentos até elaboram os pro-
cedimentos, mas a maioria do quadro efetivo não segue 
e não são cobrados pelo cumprimento das regras. Neste 
caso, o funcionário estabelece sua própria forma de traba-
lhar e a adota como “ideal”. Infelizmente, muitas empresas 
acabam perdendo seus clientes simplesmente por não ofe-
recer um atendimento e� caz”, ressalta Lucia.

Há vários processos judiciais abertos no Brasil contra hos-
pitais e clínicas, principalmente, por erros de procedimen-
tos. Em muitos casos, o paciente pagou com sua própria 
vida por estas falhas. “Precisamos lembrar estes pro� ssio-
nais durante todo o tempo que trabalhamos com seres hu-
manos e não com objeto. Qualquer deslize pode ser fatal”, 
ressalta Lucia.

Em uma de suas visitas, Lucia vivenciou um episódio com 
duas pacientes dentro de um hospital particular. “Tinham 
duas mulheres. Uma para extrair água do joelho e a outra 
para engessar a perna. Na pressa, o enfermeiro olhou a tela 
de seu computador para se informar da prescrição médica 
e começou o procedimento numa delas. Não conferiu o 
nome da paciente e nem perguntou qual era seu proble-
ma. Começou a preparar o gesso até ser interrompido pela 
paciente, ressaltando que precisava tirar água do joelho e 
não ser engessada. Veja o problema que este pro� ssional 
iria causar”, adverte Lucia.

Para minimizar estes problemas há treinamentos especí� -
cos que podem mudar o cenário de atendimento desde a 
administração ao corpo clínico. Além dos procedimentos 
pro� ssionais de um enfermeiro, por exemplo, é essencial 
que haja cordialidade, total atenção ao paciente e uma co-
municação e� caz. “Não é somente checar a pulseirinha do 
paciente e dar a medicação correta que faz do enfermeiro 
um bom pro� ssional. Seu carinho, sua dedicação e empa-
tia são os principais diferenciais. Estas atitudes ajudam o 
paciente a se recuperar com mais facilidade e se sentem 
mais seguros quando são bem atendidos”, ressalta Lucia.

O treinamento de comunicação comportamental tem o 
objetivo de capacitar e melhorar o desempenho das equi-
pes nas empresas. A pro� ssional Lucia Nunes realiza este 
trabalho em todo o país. “Cada cliente é único. A neces-
sidade de uma Empresa talvez não seja a de outra. Por 
isto, desenvolvemos um treinamento especí� co para cada 
cliente. Antes de tudo, iniciamos com uma reunião para 
conhecer a necessidade do estabelecimento, identi� camos 
quais são as principais di� culdades e falhas que necessitam 
ser corrigidas. Em seguida, criamos um monólogo cômi-
co para relatar as situações mais frequentes de uma forma 
descontraída. Após esta encenação, damos sequência com 
o treinamento comportamental”, � naliza Lucia Nunes.
 
* Lucia Nunes jornalista há 25 anos. Atualmente na LN 
Comunicação atua nas áreas de assessoria de imprensa, 
treinamento de atendimento à imprensa – media training 
– e treinamento de Comunicação Comportamental para 
as empresas em todo o Brasil. 

lncomunicacao@lncomunicacao.com.br

Por: Lucia Nunes
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Eu, você, as olimpíadas e o mundo do trabalho

Em tempos de olimpíadas, redes sociais, o atual mo-
mento político do país, o que eu e você que está lendo 

esse artigo, temos em comum, o que temos a ver com isso, 
TUDO!
Uma grande confusão, onde se escreve absolutamente 
tudo, se publica tudo, a repercussão é grandiosa, o impac-
to é imediato, e as consequências, nossa, as consequências, 
estas virão com carga máxima, a todo vapor.

Vamos citar dois modelos, um atleta holandês ao come-
morar sua classi� cação, resolveu descumprir as regras da 
sua comissão, preferiu sair e se divertir tomando “umas 
e outras”, aproveitar um pouco sua passagem pela cidade 
maravilhosa, e ela realmente é maravilhosa, só que foi no-
tada sua ausência e o objetivo de sua furtiva saída, nesse 
momento, suas escolhas efetivamente não possuem qual-
quer alicerce, mesmo que frágil, para sustentar as conse-
quências do que iria ter que assumir.

Uma população ligada 24 horas em tudo que diz respeito a 
sua delegação, uma comissão com normas e procedimen-
tos com claro e único objetivo, ganhar medalhas e mais 
medalhas, e por derradeiro quem sabe uma “boa partici-
pação”, uma representação digna, completamente o opos-
to do que o atleta optou para si ao sair pela noite carioca.
Seria ele jovem, imaturo, pois não o é, já é experiente em 
sua modalidade e sabia muito bem o que foi fazer no Rio de 
Janeiro, mas o momento de euforia tomou conta do atleta, 
fez com que ingerisse álcool e fosse mundialmente ridicu-
larizado, saiu do seu alojamento em busca de um pouco 
mais de diversão e prolongar sua alegria pela classi� cação, 
grande erro, fatos que culminaram com seu desligamento 
da delegação, a alegação é de que teria desrespeitado os 
“valores” daqueles que representava e de uma nação que o 
colocou ali, não para beber e desrespeitar seus pares, mas 
para fazer o que sabe fazer de melhor, competir.

Agora vamos pensar, quantos funcionários, quantos cola-
boradores, não fazem isso diariamente em suas empresas?
Uns bebem antes, durante e especialmente depois do ex-
pediente, outros desrespeitam horários, normas, sequer 
sabem o signi� cado de hierarquia e como se deve tratar 
e respeitar um superior, aquele que chega no seu horário 
de trabalho corretamente e religiosamente todos os dias, 
recebe uma cesta básica no � nal do mês, e pasmem aque-

le que chega atrasado e claramente tem comportamento 
desidioso, também recebe a mesma cesta básica, mesmo 
chegando atrasado e não cumprindo com louvor sua jor-
nada, essa é a caricatura do ambiente de trabalho em mi-
lhares de empresas.

Antes a empresa tinha apenas um funcionário chegando 
atrasado, mas aí nos perguntamos, porque chegar no ho-
rário se aquele que se atrasa recebe a mesma coisa que eu, 
pensa o funcionário, agora ele também chegará atrasado, 
pois os benefícios chegam para todos, são contemplados 
os que chegam no horário, são contemplados os atrasados. 
Mas a delegação esportiva, assim como qualquer empre-
sa, possui um regulamento interno, e nas duas situações 
seja nas olimpíadas, seja na empresa, são desrespeitados, 
porque a empresa é e sempre será a maior criadora de seus 
próprios problemas, ela mesma cria e ela mesma terá que 
tratá-los, é como um animal que lambe a própria ferida, a 
empresa cria o problema e cuida dele como se cria e cuida 
um bicho de estimação.

Na outra ponta da tabela, uma moça desacreditada, que 
supera di� culdades � nanceiras, cercada por violência, 
vida e moradia precárias, e levando como base de sua sus-
tentação apenas sua raiva de tudo que a atormenta, e sua 
a força interior, essa sua maior riqueza, sua verdadeira e 
consolidada fortaleza.

Salvo alguns poucos elogios e raros incentivos, é ela, com 
ela, e para ela, que está ali, lutando com suas adversárias 
uma, e mais uma, e mais uma, até que ao se ver no lugar 
mais alto do pódio, nota que venceu, que se tornou uma 
vencedora e que agora ela sabe que é a mais forte, maior 
do que tudo, do que todos.

Agora � nalizando esse artigo, visualizo em pensamento 
um Davi e Golias, a formiga e a cigarra, o sapo e o es-
corpião, e tantas outras fábulas e parábolas que ilustram 
quem realmente está no comando, quem é quem nas rela-
ções do trabalho e no dia-a-dia das empresas, mas a� rmo 
categoricamente, que somos apenas eu e você, e o mundo 
do trabalho ? Você pode estar se perguntando, então eu 
repito, quem realmente está no comando somos eu e você, 
e o que levamos dentro de cada um de nós.

* Roberto Martins Pro� ssional da área de recursos huma-
nos e administração de pessoal, Consultor Empresarial, 
especialista nas relações do trabalho, professor univer-
sitário, idealizador do clube dos pro� ssionais de RH da 
Baixada Santista & SP, Auditor Trabalhista, Conselheiro e 
diretor na ABRH/SP, Membro do CORHALE. Certi� cado 
na Prevenção do dano e do Assédio Moral no ambiente 
de trabalho. Principal na RHMartins-Consultores Asso-
ciados. É palestrante de teor técnico, corporativo e moti-
vacional.

por : Roberto Martins





Outubro de 2016

O que a publicidade pode fazer por uma empresa? E o que não pode?

Como o objetivo de toda empresa é vender seus pro-
dutos e serviços, quanto mais conhecida, melhor. E 

di� cilmente se alcança este objetivo sem o uso de algum 
tipo de divulgação. Sem isso, a empresa simplesmente não 
aparece no mercado. E os consumidores em potencial ape-
nas se transformarão em clientes depois de conhecerem o 
que a empresa/marca tem efetivamente a oferecer.

Um bom trabalho para uma agência é fazer o produto 
do seu cliente estar na mente dos consumidores quando 
precisarem de um determinado produto ou serviço. Em-
presas que não investem em publicidade podem cair no 
esquecimento ou até mesmo gastar fortunas em tentativas 
e erros para recuperar o tempo perdido.

A agência é o parceiro essencial neste processo, pois uma 
divulgação e� ciente requer conhecimentos especí� cos so-
bre o cliente, o mercado, a escolha certa das mídias e a 
busca pela melhor relação custo x benefício, visando atin-
gir o público-alvo desejado com a maior precisão e resul-
tados possíveis, mesmo em tempos de crise.

Investir em publicidade e em marketing é mais do que 
obrigatório para a “saúde” de toda e qualquer empresa, e 
através de tais investimentos espera-se um retorno igual 
ou maior do que foi investido.Em suma, este é um traba-
lho que serve para auxiliar as empresas a se posicionarem 
corretamente no mercado, conquistarem novos clientes, e 
estarem atentas ao mercado,concorrentes e mídia.

Como os empresários devem enxergar a publicidade?

Para muitos empresários, anunciar é um gasto, e não um 
investimento. Porém, eles estão equivocados ! A publici-
dade e todas as ações de marketing (eventos, treinamen-
tos, trade marketing)são meios fundamentais de promo-
ver produtos, serviços e marcas.
Uma boa campanha pode fazer toda a diferença em lan-
çamento e divulgações. E em um mercado cada vez mais 

competitivo, torna-se um elemento fundamental para 
ajudar empresas a alcançarem o objetivo de aumentar as 
vendas.
Essa maximização das vendas acaba traduzindo-se tam-
bém em um aumento dos lucros, o que, por si só, seria 
uma excelente razão para investir nas campanhas publi-
citárias. Porém, os benefícios vão além disso. Uma publi-
cidade e� ciente aumenta a presença do seu negócio no 
mercado, tornando a marca mais conhecida e familiar aos 
consumidores.
É uma receita simples: quem divulga mais, vende mais, já 
que a divulgação permite que os consumidores saibam da 
existência da sua empresa e desejem adquirir seus produ-
tos e serviços!

Em tempos de crise, muitas empresas pensam em cortar 
a propaganda e o fazem. Como vocês argumentam contra 
isso e mostram que é importante manter?
A crise econômica no Brasil é um dos principais temas le-
vantados pelas empresas no país atualmente. As opiniões 
de especialistas sobre o assunto divergem, alguns a� rmam 
que nós estamos realmente passando por um período de 
recessão econômica e outros, com uma visão mais otimis-
ta, atribuem essa percepção a outros fatores não relaciona-
dos a uma crise.
Independente da crise ser realidade ou não, nos últimos 
tempos diversas empresas já tiveram seus resultados afe-
tados e, de alguma forma, sentiram efeitos negativos nos 
seus negócios. Essa situação normalmente leva as empre-
sas a adotarem uma posição mais defensiva, repensando 
sua estratégia e principalmente cortando custos desneces-
sários.
Concordo que enxugar aqueles custos que não trazem re-
torno para o negócio é muito importante. No entanto, nes-
se momento de alerta em muitas empresas é possível notar 
um ponto em comum: as áreas de marketing são uma das 
primeiras e mais afetadas durante a crise, envolvendo des-
de o orçamento em si até decisões maiores, como corte de 
pessoas.

O que mudou na publicidade nesses últimos anos? 

O avanço da tecnologia in� uenciou a mudança e o desen-
volvimento dos meios de comunicação de forma direta e 
precisa. Na sociedade atual, temos o mundo em nossas 
mãos através das telas de dispositivos móveis e da Internet. 
Smartphones e tablets permitem que os usuários acessem 
notícias, músicas, produtos e oportunidades em qualquer 
lugar ouem qualquer momento com apenas um clique. As 
marcas estão cada vez mais expostas e agora on-lines, na 
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velocidade da informação.
O smartphone é hoje o aparelho preferido dos brasileiros 
quando o assunto é navegar na internet. O IBGE divulgou 
que 80% dos brasileiros com acesso a internet em casa uti-
lizam um dispositivo móvel.
Com isso, a tendência é o crescimento dos investimentos 
para a mídia mobile, que já gera maiores taxas de aware-
ness, intenção de compra e preferência de marca do que a 
mídia desktop. Por outro lado, ainda existem alguns desa-
� os a serem vencidos no Brasil em relação a publicidade 
via mobile. Apesar do aumento signi� cativo do tráfego 
móvel nos últimos anos, a conversão ainda não chega aos 
mesmos níveis do desktop.

É interessante ainda para uma marca sair em uma revista 
impressa ou numa rádio? O que recomendam?

Quando surgiu a imprensa, muitos disseram que o livro 
ia sumir. Quando surgiu a televisão, decretaram o � m do 
rádio. Isso acontece até hoje e podemos ver que não faz 
muito sentido – o livro e o rádio estão aí para provar que 
cada meio tem a sua linguagem distinta e por consequên-
cia, o seu público. A publicidade, então, se organiza para 
usar as ferramentas adequadas a cada um deles.
Nenhum meio substitui outro. Cada meio tem sua utili-
dade. Para o publicitário, eles se complementam. O jornal 
impresso e o digital, porexemplo, são complementares, 
cada um com um modelo de informação adequado ao 
momento do leitor.
Em países emergentes como o Brasil, percebe-se até um 
aumento da circulação de jornais, pois a população cada 
vez mais tem acesso a esses bens, principalmente a im-
pressos populares.

O leitor de jornais e revistas está mais preparado para ser 
“convencido”. Sim é isso mesmo, o leitor de jornais e revis-
tas está mais preparado para ser “convencido” das ideias 
que seu anúncio pretende vender. Isso porque esse leitor 
absorve conteúdos mais longos e argumentativos. Ele é 
um leitor de fato e gosta de ler o impresso pela manhã, em 
um momento de grande concentração e prazer.

Os produtos e serviços B2B podem ser complexos. Resol-
ver problemas dos clientes com um bom conteúdo é uma 
excelente maneira de levá-los para uma venda. Uma boa 
estratégia B2B muitas vezes se resume a ser uma fonte de 
informações mais profunda sobre o trabalho que sua com-
panhia faz.

Acredito que aqui é importante citar os principais desa-
� os. Para o modelo de negócio B2B os maiores desa� os 
encontrados são relacionados a produção de conteúdo de 
qualidade e em larga escala.

Os conteúdos para B2B tendem a ser whitepapers, webi-
nars e relatórios de pesquisas, ou seja, o Content Marke-
ting. A empresa precisa de conteúdo para estabelecer uma 
liderança de pensamento, ou seja, mostrar ao mercado 
que ela é autoridade no que faz.

O marketing digital é o presente e o futuro? Explique.
Podemos de� nir o marketing digital como o modelo de 
negócio no qual a internet é usada como plataforma para 
a realização de ações promocionais, que têm a � nalidade 
de divulgar produtos, negócios, serviços ou atributos de 
marca. E que envolve o uso de dispositivos conectados à 
internet e suas funcionalidades para espalhar mensagens 
de marketing.

Empresas vêm utilizando o marketing digital nos negó-
cios desde que a internet passou a ser considerada a maior 
fonte de informação em nível global. Trata-se de uma pla-
taforma conveniente, acessível e que oferece oportunida-
des competitivas para negócios de todos os tamanhos. A 
modalidade, também chamada de marketing de internet, 
ainda se diferencia por seu conjunto ferramentas, que se 
referem muito mais do que a só navegação em si.

No marketing digital, as ferramentas mais usadas pelas 
empresas para aumentar a visibilidade de páginas de in-
ternet e consequentemente atrair mais consumidores são 
os banners em portais, links patrocinados e a otimização 
de páginas. Modalidades como o mobile marketing, o so-
cial media marketing e o e-mail marketing também são 
largamente utilizados com o intuito de estabelecer rela-
cionamentos, embora também sejam usadas para realizar 
novas ativações, promoções, etc. Combinar esses esforços 
com as técnicas do marketing tradicional já utilizadas é 
essencial para obter êxito com campanhas online.

Como planejar um bom trabalho de publicidade e propa-
ganda para uma empresa? O que recomendam?

Entender de negócio e do negócio. Não basta saber de 
propaganda ou marketing. É preciso ter disposição para 
entender muito do negócio do cliente. Imergir no assunto, 
entendendo o contexto, o cenário, as pessoas envolvidas.
Pesquisar também, masnão se afundar em números, esta-
tísticas. É analisar, conversar com pessoas, perguntar, ob-
ter o seu ponto de vista com base em algo concreto, além 
da sua própria opinião.
Quais são os principais resultados que já conseguiram 
para os seus clientes? Cite alguns deles.

O nosso trabalho se diferencia das demais agências por-
que fazemos uma verdadeira imersão dentro de todas as 
áreas da empresa, além de estudos de mercado, público, 
alinhamento de objetivos. A partir daí conseguimos for-
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mular soluções de marketing e campanhas realmente e� -
cientes que atinjam todos os setores e contribuam com 
e� cácia para a valorização da marca e, claro,o consequente 
crescimento da empresa.

Grandes marcas como Samsung, Intel, Canon, Adobe, El-
gin, Camicado, Oracle, Eurofarma fazem parte das contas 
já atendidas pela Neotass. Oferecemos processos criati-
vos com estratégias sob medida para cada um dos nossos 
clientes. A Inteligência em Marketing fortalece o branding 
e gera novos leads para as empresas. Em momentos de cri-
se como esse que vivemos, isso é fundamental para a per-
manência no mercado.

Investimos em assessoria de imprensa, reformulação do 
site e alinhamento dos serviços e equipe. Nos preparamos 
bem para continuar oferecendo soluções cada vez mais 
inovadoras aos nossos clientes e nos destacarmos com 
empresas dos ramos de tecnologia, varejo e saúde, prin-
cipalmente. O objetivo é continuar avançando e alcançar 
um bom crescimento, como aconteceu em 2015.

E para � nalizar, quais são as principais dicas para uma em-
presa enfrentar a crise com a ajuda da publicidade/propa-
ganda.

Embora o cenário atual e as projeções para 2016 e mes-
mo 2017 possam parecer desanimadores para as empre-
sas e, com isso, o corte de gastos, principalmente os gastos 
com publicidade, seja a primeira medida a ser colocada 
em ação, é fundamental considerar, antes, a procura por 
novas abordagens. E é exatamente nisso que a publicidade 
possui excelência, encontrando soluções criativas para su-
perar um momento ruim.

Vamos supor que a uma empresa está passando por di-
� culdades em se manter no mercado e que as estratégias 
atuais não estejam trazendo o resultado desejado. Isso in-
dica que talvez esteja na hora de mudar a estratégia. Com 
umplanejamento estratégico diferente, totalmente repen-
sado e voltado para as demandas atuais da empresa, o ca-
minho para resolver o impasse começa a se mostrar e ser 
construído logo adiante.

O mercado publicitário cria um dinamismo na economia, 
principalmente em crises, em que o diálogo entre empresa 
e público-consumidor precisa se estreitar, e a necessidade 
de transformação inovadora é imperativa. Tente dar uma 
resposta diferente às crises. Trazer novas perspectivas ao 
problema signi� ca chegar a novas formas de resolução. 
Dentro de uma agência de publicidade, todos estão envol-
vidos e preparados para encontrar essa resposta e, é claro, 
colocá-la em ação.

Alexandre Ramos é CEO da Neotass. 
Com mais de 20 anos de atuação no mercado, a Neotass 
é uma agência brasileira que oferece soluções integradas 
de marketing para empresas. Ações promocionais, even-
tos corporativos, programas de canais, treinamentos, 
campanhas de incentivo, marketing, web, branding e ad-
vertising são pensadas de acordo com as necessidades de 
cada cliente. A agência possui hoje um extenso portfólio 
de trabalho para grandes marcas das áreas de tecnologia, 
varejo e saúde e contando com mais de 50 colaboradores. 
Mais informações em 

www.neotass.com.br
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VOCÊ PRECISA DE UM TROFÉU? 

Ao longo da vida você sonhará com enormes realiza-
ções. Condições que se alcançadas trarão um senti-

mento de plenitude a sua existência. Mas será que você 
precisa realmente de troféu ou reconhecimento público 
para isso?

Por muitas vezes desvalorizamos nossos próprios momen-
tos de glória, por acreditarmos que o sucesso só existe para 
quem chega no primeiro lugar do pódio. A preocupação é 
tamanha no futuro que deixamos de viver o presente. Des-
de o lançamento de ROCKY I, Sylvester Stallone esperou 
39 anos para ganhar um Globo de Ouro, ou melhor seu 
primeiro “grande” prêmio. Será?
Um roteirista amador de origem humilde e com proble-
mas de paralisia facial desde a infância, inspirou pessoas 
do mundo todo com um dos maiores personagens mo-
tivacionais � ctícios da história do cinema. E contra tudo 
e todos, arriscando perder sua possível mina de ouro, se 
colocou para investidores da indústria cinematográ� ca, 
como único possível ator para interpretar seu guerreiro.

Sylvester Stallone ou ROCKY, é exemplo de Superação e 
Autocon� ança. Nos mostra que a felicidade é uma fra-
grância que nos acompanha quando estamos no caminho 
certo. Que independente de onde estamos sempre preci-
samos lembrar quem somos nós. E que existe um relação 
muito forte entre quem você é, de onde você veio e aonde 
você precisa chegar. Assim que se constroem os verdadei-
ros vencedores: com conhecimento!

Sua vida só você pode viver. Orgulhe se e guarde seus tro-
féus e presentes num local onde possa sempre visualiza 
los. Mas lembre se que o importante é ser útil! Causar rele-
vância e inspiração nas pessoas. É isso que te trará o reco-
nhecimento que tanto busca no seu trabalho e na família.
O troféu é só um Parabéns.
 
* Adriano Simões é um dos palestrantes mais criativos e 
inovadores do mercado.
Atua na área de motivação comportamental e como além 
de palestrante é médico veterinário, tem canal aberto para 
fazer com muito bom humor, correlações de metáforas de 
animais com o per� l pro� ssional de cada pessoa. Com seu 
jeito descontraído e cheio de animação abre o coração das 
pessoas para novas possibilidades.

Autor do projeto social e livro Como Construir Seus So-
nhos, é professor motivacional voluntário de adolescentes 
e adultos da ONG Lar das Moças Cegas em Santos e Secre-
taria de Educação de São Vicente desde 2012. E também 
apresentando diversas histórias reais que viveu ao longo 
dessa jornada consegue inspirar aqueles que buscam o ca-
minho para alcançar seus grandes sonhos na vida.

POR: ADRIANO SIMÕES
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QUERER, PODER e FAZER, é o ciclo da REALIZA-
ÇÃO pessoal, pro� ssional, familiar e afetiva, e só de-

pende de você.

Meu primeiro envolvimento com a área de eventos e re-
lações humanas deu-se a partir dos meus 15 anos. Nessa 
época fui convidado a trabalhar num grupo de monitores 
infantis na cidade de Santos/SP, dirigido pela D. Dirce Ma-
rina, o grupo chamava-se Traquinagem – A Alegria de ser 
Feliz – era composto por aproximadamente trinta jovens 
(moças e rapazes), na sua maioria de Santos, poucos de 
São Vicente e somente eu de Praia Grande, quase todos 
em idade escolar, pois só a partir dos 15 anos era possível 
ingressar no Traquinagem.

Além das viagens com os grupos de alunos de escolas para 
hotéis fazenda e festas de confraternização nas indústrias 
de Cubatão e Guarujá, toda semana o Traquinagem era 
contratado para monitorar festas infantis (aniversários) 
da alta sociedade nas cidades de Santos e Guarujá, sim, 
monitorar.

Todas as contratações eram realizadas exclusivamente 
através da D. Dirce Marina, que semanalmente fazia o ro-
dízio entre os integrantes do Traquinagem, para que to-
dos tivessem ganhos parecidos, não havia favorecimento, 
o período de provas escolares dos integrantes era sempre 
muito respeitado, a formação escolar e familiar era pri-
mordial para ser um integrante do Traquinagem.

Quando D. Dirce Marina ligava para avisar que tinha uma 
festa, ou viagem, ou evento, sempre me fazia duas pergun-
tas:
– Armando, você QUER fazer parte da equipe dos aniver-
sários no próximo � m de semana?
Após a minha resposta que quase sempre era a� rmativa, 
ela fazia a outra pergunta.
– Armando, você PODE fazer isso?
E, assim desde os meus 15 anos sempre usei essas duas 

O Querer, o Poder e o Fazer. perguntas – o querer fazer e o poder fazer – como base nas 
minhas decisões e também quando chamo alguém para 
juntos iniciarmos um novo projeto.

Há alguns dias, numa terça-feira, estava voltando de San-
tos, e como e como ser gosto de passar em frente ao Or-
quidário seguindo sentido a divisa Santos/São Vicente. 
Passando em frente ao Clube dos Ingleses vejo um reno-
mado empresário da região entrando a pé no clube e car-
regando suas raquetes pro� ssionais, até aí tudo normal, o 
Clube dos Ingleses de Santos tem ótimas quadras de tênis, 
mas o que eu quero ressaltar é que eram 11:00 horas, e 
nessa hora lembrei-me das perguntas que semanalmente 
me eram feitas – você QUER, você PODE? – e pude real-
mente compreender que estava faltando o FAZER.

Viajo por muitas cidades realizando treinamentos empre-
sariais, converso com empresários dos mais diversos se-
tores, na sua maioria com até 45 anos, e sempre ouço que 
estão exaustos e no limite do stress.
Será que o empresário que vi entrando no Clube dos In-
gleses numa terça-feira as 11:00 horas é diferente dos de-
mais empresários que converso?

Conheço-o e também sou cliente da sua rede de restau-
rantes na Baixada Santista, outro dia ele me falou de que 
gerava mais de 150 empregos e que tem empresas em qua-
tro cidades na região, ou seja, ele é tão igual ou parecido 
ao vários empresários que encontro pelos meus treina-
mentos.

A diferença que é que ele QUER, PODE e FAZ!

Quantas vezes na rotina do seu dia a dia, você QUER cur-
tir mais a sua família, você PODE curtir mais sua família, 
ter mais qualidade de vida, cuidar da sua saúde e bem es-
tar, e quando você percebe passaram mais um, dois ou três 
meses trabalhando, ralando pra fazer fortuna e, foi derru-
bado simplesmente porque deixou de FAZER por você e 
pela sua família?

Quantas vezes na rotina do seu dia a dia, você QUER ter 
tempo para assistir um bom � lme, peça de teatro, jantar 
com seu cônjuge ou um amigo, sair pra dançar, caminhar 
sem compromisso, ler um bom livro, você PODE ter tem-
po para assistir um bom � lme, peça de teatro, jantar com 
seu cônjuge, sair pra dançar, caminhar sem compromisso, 
ler um bom livro, e quando você percebe passaram mais 
quatro, cinco ou seis meses trabalhando, ralando pra fazer 
fortuna e, foi derrubado simplesmente porque deixou de 
FAZER?

Re� etindo nas duas perguntas acima, vale lembrar que 
o meio do ano bate à porta, seis meses já se passaram e 
uma importante e urgente mudança se faz necessária para 
que os próximos seis meses da sua vida não continuem no 

Por : Armando Comitre Rigo
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QUERER, PODER e sem FAZER!

FAÇA a partir de hoje um pacto, aceite que mesmo sen-
do um empresário de sucesso, de nada adianta viver preso 
como um passarinho numa gaiola de ouro.
Lembre-se que não basta você QUERER e dizer que PODE 
curtir mais o convívio com a sua família, ter mais qualida-
de de vida, ter mais tempo para ler um bom livro e viver o 
que a vida pode lhe oferece de melhor.
QUERER, PODER e FAZER, este é o ciclo da REALIZA-
ÇÃO pessoal, pro� ssional, familiar e afetiva, e só depende 
de você.

O ciclo só estará realmente fechado quando você FIZER, 
tudo que você diz que QUER mas não FAZ, diz que PODE 
mas não FAZ.

Então FAÇA! 

* Armando Comitre Rigo é empresário graduado em Ad-
ministração de Empresas com especialização em Pedago-
gia Empresarial e Educação Financeira. Desde 2001 atua 
na área de Educação Corporativa e Desenvolvimento Hu-
mano.
É Coach certi� cado pelo Instituto Holos (Florianópolis/
SC) e Master Coach em Finanças com especialização em 
Coaching Financeiro e Inteligência Financeira pelo Insti-
tuto Coaching Financeiro (Rio de Janeiro/RJ).
Colunista do Portal Educação e do Portal Saber Financei-
ro. Em seus treinamentos utiliza-se de ideias e ferramentas 
de gestão práticas e de rápida implantação, fugindo da te-
orização indigesta e aplicando exemplos que fazem parte 
do cotidiano de empresas e empresários brasileiros, com 
a Regra de Ouro: “Só Conhecimento não basta, é preciso 
Agir”.

Mais informações acesse: www.armandocomitre.com.br







Outubro de 2016

Não digo somente dos � lhos, mas todas as pessoas in-
cluindo você e eu não viemos com um manual de 

instruções. E mais, ler um manual de instruções de algum 
equipamento ou produto recém-adquirido é algo que a 
maioria das pessoas não faz e assim vamos entendendo 
seu funcionamento na base da “tentativa e erro”. A� nal te-
mos uma ideia da � nalidade do equipamento ou do pro-
duto.

Mas e no caso das pessoas? Como funcionamos? Qual é 
a nossa � nalidade? Por que a� nal estamos aqui? Qual é o 
nosso objetivo?

Nós os seres humanos, em sua grande maioria, nos com-
portamos exatamente do mesmo modo, “tentativa e erro”, 
em nossa vida. Não temos um manual e assim não sabe-
mos exatamente qual a nossa � nalidade, como reagiremos 
a qualquer tipo de acontecimento? Não sabemos se fun-
cionamos em 110 ou 220 volts e o quanto podemos contar 
conosco para alcançar algum objetivo?

Porém existem centenas de pessoas que se sobressaem por 
entre essa população. São aquelas pessoas que se realizam 
e se sentem felizes. Aquelas pessoas que de algum modo 
se tornam líderes e criam milhares de seguidores e fãs, que 
muitas vezes sentem pontas de inveja pelo sucesso.

Conforme Gilberto Cury, Presidente da Sociedade Bra-
sileira de Programação Neurolinguística , – “Quando a 
gente aprende como a gente funciona, podemos funcionar 

OS FILHOS NÃO VEM COM MA-
NUAL. E SE VIESSEM VOCÊ LERIA? 

melhor. E sermos mais capazes e mais competentes para 
lidar com nossas di� culdades e realçar nossas competên-
cias e capazes de reagir de forma mais adequada e amisto-
sa para si mesmo e para os outros.”.

E como podemos aprender como funcionamos? Só vejo 
uma forma: estudo e autoconhecimento. Pensar sobre 
quais são nossos valores, o que realmente importa para 
nós, quais são nossas forças, como reagimos em nossos 
relacionamentos com as pessoas e mais importante, em 
nossos relacionamentos com a gente mesmo, estar a� nado 
com o nosso estado de espírito em geral e o que nos faz 
mudar de humor.

E como podemos pensar a esse respeito? Pode ser que você 
seja autossu� ciente e depois de comprar diversos livros de 
autoajuda consiga compreende-los e, com uma disciplina 
monástica, aplicar tudo aquilo em você. Existe também 
um outro meio – certamente mais objetivo e com maior 
certeza de sucesso – que é usar os serviços de um espe-
cialista. Um coach é a pessoa que poderá ajudá-lo. A� nal 
de contas se o seu carro está apresentando algum defeito 
você certamente vai levá-lo a um mecânico. Contrate um 
coach e melhore a sua performance e alcance resultados 
mais satisfatórios para a sua vida!

*Adolfo A.Danieli é coach certi� cado pela Sociedade Bra-
sileira de Coaching e BCI Behavioral Coaching Institute. 
Engenheiro eletrônico, com sólida carreira orientada para 
a Área de Tecnologia de Informação, com profundos co-
nhecimentos de Implantação de Processos e Qualidade, 
Gerenciamento de Mudanças e Treinamento.

www.embraqcecoaching.com.br

POR: ADOLFO A.DANIELI
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COMO A DISNEY PODE AJUDAR 
O SEU NEGÓCIO! 

O mundo Disney é uma grande paixão para crianças e 
adultos, de incontáveis gerações. Podemos notar isso 

somente pelas experiências e depoimentos contados pe-
las pessoas que já foram ao parque. O mais curioso nesse 
mundo Disney é que com o passar do tempo ele foi mu-
dando e se transformando em um modelo de negócio ex-
traordinário, de excelência ao cliente, momentos mágicos 
e uma estratégia incrível que pode mudar o seu negócio, 
sua vida e a maneira como você se relaciona com todos os 
stakeholders envolvidos no seu processo.
“Eu gosto do impossível por que lá a concorrência é 
menor”

Walt Disney escreveu essa frase, pelo simples fato de que 
ele acreditava no impossível, acreditava nos mínimos 
detalhes, acreditava que era possível concretizar sonhos 
através da magia. Então, devemos fazer isso cada vez mais, 
para que nossos projetos e negócios sejam mais assertivos. 
Devemos focar nos mínimos detalhes, focar em nossos 
clientes, amigos e parceiros de negócios, pois a cada dia o 
mundo está se tornando mais e mais colaborativo. Ajudar 
a solucionar o problema do cliente sem se preocupar tan-
to com o retorno envolvido, focar na experiência positiva 

Por : Marcus Vinícius (Oceanus)

que o cliente gostaria de ter ao consumir seu produto ou 
serviço, tudo isso conta pontos positivos no � nal das con-
tas a favor do seu negócio. Saiba que em pesquisa realiza-
da no 1º semestre de 2016, de 1000 pessoas entrevistadas, 
80% indicou que pagaria mais caro por um produto ou 
serviço se a experiência do mesmo fosse incrível.

Você cria experiências incríveis para seu cliente? Você de-
seja ser diferente no mundo dos negócios nos dias de hoje? 
Deseja que seus clientes te reconheçam pelo seu atendi-
mento, � quem � delizados e falem de você?

Então use o modelo da Disney para melhorar o seu ne-
gócio. Tudo muda quando colocamos paixão no que fa-
zemos. Agora imagine só se colocarmos magia, conheci-
mento e uma pitada de impossível? Eu acredito que essa 
é a combinação perfeita! Dessa combinação creio que só 
possa ter um resultado possível: a sua realização pessoal e 
pro� ssional, e a felicidade do seu cliente. Espero que cada 
palavra do texto tenha ajudado positivamente a todos que 
lerem.

Abraço e muito sucesso a todos!
Marcus Vinícius (Oceanus)
Business Designer
Especialista em Inovação/Palestrante
oceanusvida@gmail.com
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Empresários e o desa� o da gestão     
� nanceira    

A gestão � nanceira de uma empresa é um desa� o para 
o sucesso de qualquer empresário. No caso dos pe-

quenos e médios empreendimentos, esta é uma questão 
que ganha proporções ainda maiores e pode inviabilizar 
excelentes negócios.

O fato é que os empresários, em sua maioria, aproveitam 
oportunidades de negócios e são apaixonados pela opera-
ção buscando sempre sua evolução constante. Porém, dei-
xam em segundo plano aspectos imprescindíveis para a 
sobrevivência e crescimento sustentável da empresa que é 
a gestão � nanceira, conhecer efetivamente a gestão de cai-
xa, seu � uxo, a rentabilidade e a lucratividade da empresa, 
assim como ter um bom planejamento � nanceiro.

A gestão � nanceira e� ciente precisa se apoiar em infor-
mações atualizadas e precisas para um efetivo companha-
mento e tomada de decisão. As operações nas empresas 
variam de complexidade, algumas mais simples e outras 
extremamente trabalhosas, envolvendo um grande núme-
ro de atividades e recursos. Mas se pudermos resumir, a 
empresa busca investir recursos (pessoas, dinheiro e equi-
pamentos) para desenvolver e disponibilizar produtos ou 
serviços que atendam à desejos, necessidades ou resolvam 
problemas de pessoas ou empresas, com objetivo � nal de 
obter lucro.

Este lucro é o “oxigênio” da empresa. Precisa ser adminis-
trado bem de perto e de forma e� ciente. Ele tem a missão 
de ampliar o patrimônio da empresa e retornar os investi-
mentos do empreendedor e seus possíveis sócios.
Algumas questões precisam ser respondidas de forma ob-
jetiva para que se tenha um termômetro da saúde � nan-
ceira da empresa, como:
• Tenho � uxo de caixa, e sei meu saldo para daqui 2 meses 
com certa exatidão.

• Sei exatamente quanto minha empresa teve de lucro ope-
racional nos últimos meses.
• Conheço o ponto de equilíbrio do meu negócio, ou seja, 
sei quanto tenho que faturar para pagar meus custos e des-
pesas e não ter prejuízo.
• O preço de venda dos meus produtos ou serviços são 
su� cientes para cobrir as despesas e são competitivos com 
o mercado.
• Preciso de � nanciamento bancário ou tenho capital de 
giro próprio?
• Sei exatamente o valor que retiro de pró-labore.
• Consigo pagar todas as contas em dia?
• Tenho controles su� ciente para saber exatamente para 
onde vai o dinheiro da empresa.
Analise suas respostas e veri� que se sua empresa precisa 
adequar o � nanceiro, isso pode ser feito se capacitando 
para gerir melhor ou buscando apoio com consultores ex-
ternos, que podem suprir a ausência de um gerente � nan-
ceiro, por exemplo.
Evite erros na gestão � nanceira, alguns podem ser evita-
dos facilmente, como:
• Não ter informações corretas – não conhecer os núme-
ros exatos do � uxo de caixa, valor de contas a receber e a 
pagar, das receitas, custos e despesas.
• Não possuir um sistema de gerenciamento – Excel é mui-
to bom para analisar números e montar cenários, porém 
ine� ciente para controles na maioria dos casos. Pesquise a 
possibilidade de so� wares ancorados em nuvens, são aces-
síveis e con� áveis. Pesquise.
• Não ter relatórios separados adequadamente entre cus-
tos e despesas, � xas e variáveis, além de alocar seu pró-
-labore como despesa � xa. Planeje e adeque seu plano de 
contas para isso.
As � nanças empresariais precisam de atenção constante, 
um investimento de poucos minutos diários é o su� ciente.

Caso você seja empresário e não goste do tema ou não 
tenha habilidade, busque apoio em sua equipe ou pro� s-
sionais externos. Mas o fato é, alguém precisa estar mo-
nitorando constantemente os números da empresa. Você 
pode terceirizar quase tudo…, mas lembre-se a tomada de 
decisão sempre será do empresário.
*Edson da Silva Pereira:
Consultor Empresarial com ênfase em Administração e 
Finanças. Graduado em Administração de Empresas, pós-
-graduado em Gestão Empresarial e Negócios com espe-
cialização em Competitividade e Análise de Investimentos 
em Projetos pela FGV-SP.
Atuação como consultor, palestrante, instrutor e multipli-
cador para consultores de soluções empresariais voltados 
à pequenos e médios empreendimentos. Sócio da Money8 
Consultoria Financeira, Consultor credenciado ao Sebra-
e-RJ, foi consultor especialista em Finanças pelo SEBRA-
E-SP e Avaliador Líder do Prêmio MPE Brasil no IPEG 
– Instituto Paulista de Excelência da Gestão.
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Backup na Nuvem: Riscos e Vantagens 
de se armazenar dados em Cloud

Você é do tipo de gestor que ainda possui dispositivos 
de � tas LTOs, DLTs, etc para efetuar backups em sua 

infraestrutura? Bom se ainda usa � ta está bem, talvez nem 
isso você use, ai é preciso então � car muito atento ao risco 
que está correndo.

Você é do tipo que faz log de registro de � tas, armazena-
das para que sejam localizadas quando necessário para a 
rápida recuperação em um sistema ágil de restauração de 
dados que pode levar até 24 horas?

Se o seu mundo ainda está assim diria que está bem, caso 
tenha um bom controle de sua � toteca,porém, se você as-
sim como eu, já aboliu as � tas e já encarou as soluções de 
backup em nuvem, creio que precisa ler o restante deste 
artigo.
Na busca por uma solução de armazenamento para man-
ter os dados de um de meus clientes a salvo, me deparei 
com o desa� o de de� nir a melhor solução que atendesse 
não apenas a custo, mas também a rapidez, robustez,es-
calabilidade e capacidade de recuperação de acordo com 
a informação a se recuperar, a ponto de ser uma opção de 
contingência para a recuperação de sistemas e serviços de 
suma importância para o negócio em questão com rapidez 
e segurança.

Infraestrutura em geral, requer o armazenamento de 
grande conteúdo de imagens, dados e voz, fato este muito 
especí� co para cada tipo de segmento, mas em geral hoje 
todos temos que gerenciar câmeras com imagens em sis-
temas capazes de se visualizar 90 dias de imagens, com 

rápido poder de recuperação, diante de inúmeros riscos e 
situações em que a empresa pode precisar analisar e gerar 
evidências para fatos passíveis de questionamentos diver-
sos, sejam estes jurídicos ou meramente operacionais.
Não obstante, dados crescem em massa de Terabytes na 
proporção de progressão geométrica, somando a isso ain-
da em muitos casos em especial empresas do segmento � -
nanceiro onde todas as chamadas telefônicas são gravadas, 
a massa de dados se junta aos casos antes mencionados, 
como imagens e voz,gerando assim conteúdos gigantescos 
de dados próximos na casa dos Terabytes, para grandes 
empresas já estamos falando de Pentabytes.
Muitas empresas não se arriscam a este tipo de solução 
por desejarem manter seus dados sigilosos,dentro de sua 
própria estrutura, junta-se a estas situações os bancos que 
di� cilmente hospedariam suas informações em um data-
center terceirizado, ainda pior se este for fora do Brasil.
Soma-se a esta difícil condição a legislação brasileira que 
caminha a passos muito curtos para regulamentação da 
Lei para Proteção de Dados Pessoais, ainda que tenhamos 
hoje em pauta, este projeto que esteve em discussão e aber-
to ao público para comentários (veja em http://pensando.
mj.gov.br/dadospessoais/) , não há ainda prazo para en-
trar em votação e virar lei, o Marco Civil da Internet tem 
diversas discordâncias em seu conteúdo (veja mais
em http://pensando.mj.gov.br/marcocivil/), mas ao menos 
já foi votado e virou lei e hoje dá subsídios para algumas 
situações na legislação brasileira.

Dessa forma, estamos sujeitos a legislações esparsas, 
cheias de lacunas e contratos leoninos colocando em risco 
o negócio da empresa e os dados armazenados neste tipo 
de produto oferecido pelos gigantes de TI.
Minha humilde sugestão neste caso é simples, procure en-
tender bem o que o seu fornecedor tem a oferecer, mas an-
tes de fazer um grande questionário e repassar a seu time 
de compras para obter respostas em uma RFP com tudo 
que precisa, procure sintetizar em um plano de contingên-
cia de negócio todos os sistemas básicos que fazem sua 
operação rodar no mínimo possível para atender a seus 
clientes e entregar seu produto para evitar ter problemas 
com SLAs e contratos fechados. Não é tema deste post en-
trar em detalhes de um Plano de Contingência, deixarei 
isso para meu próximo artigo.

Não há que dizer em termos de agilidade, escalabilidade 
e redução de TCO o que este tipo de serviço pode trazer 
para sua operação, caso tenha um bom jurídico, ou gestor 
de contratos capaz de analisar essas clausulas e buscar as 
melhores condições com “Compliance”, prevenção a ris-
cos e garantias de recuperação de seus dados, seja com 
redundância de “appliances”, com robustez de equipamen-
to adquirindo um grande equipamento capaz de sozinho 
armazenar enorme quantidade localmente e ter um bom 
link para posterior transmissão dos dados ao data center 
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destino a� m de salvaguardar suas informações em local 
seguro, e de rápida recuperação na modalidade de paga-
mento por Terabyte baixado, ou até mesmo Gigabyte.

Fato é que a revolução dos dados na nuvem chegou e veio 
com força e concorrentes, várias soluções e fornecedo-
res oferecendo a mesma coisa, com custos, variedades e 
condições mirabolantes a� m de abocanhar esse mercado 
que está em franco crescimento, saiba escolher e busque 
a melhor condição,contudo saiba os riscos e as condições 
oferecidas por estes players.

Não existe nada mais importante neste mundo corpora-
tivo que a informação, e eles já entraram nessa guerra de 
gigantes que ninguém quer perder, resta saber se você está 
preparado para entrar neste nicho e ser cliente desta nova 
modalidade de backup de dados, o backup na Nuvem, se 
for bem dirigido com certeza fará um bom negócio e não 
só suas informações estarão seguras, como também as terá 
de volta no primeiro instante que precisar.

Espero ter auxiliado de alguma forma, e que este tema seja 
discutido em sua empresa como uma possibilidade de so-
lução para substituir a boa e velha � ta de backup.
*Adriano Lima é Advogado Especialista em Crimes Ele-
trônicos,Bacharel em Ciência da Computação, especialista 
em Gestão de Riscos,Segurança da informação, Prevenção 
a Riscos ou Fraudes, Compliance Regulatório e Palestran-
te da Temática Crimes na Internet para acadêmicos e em-
presários.
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CONHEÇA OS 5 PROBLEMAS QUE 
PODEM SER EVITADOS AO TREI-
NAR SEUS LÍDERES PARA SEREM 
ASSERTIVOS 

Trabalho com pessoas, em atendimentos clinico e tam-
bém dentro das organizações e identi� co constante-

mente o quanto a falta de assertividade complica a vida 
pessoal e organizacional, trazendo sofrimento no seu as-
pecto individual e prejuízos no aspecto empresarial.

Vamos iniciar esse artigo, falando um pouco do que é esse 
comportamento assertivo. De acordo com Del Prette e Del 
Prette (1999), o comportamento assertivo implica em ser 
emocionalmente honesto na expressão de sentimentos ne-
gativos e/ou positivos. A pessoa que se comporta asserti-
vamente procura atingir os objetivos, preservando, tanto 
quanto possível a relação; persevera nos objetivos e avalia 
o próprio comportamento; consegue colocar sua opinião; 
discordar do grupo; defende seus direitos sem ofender o 
outro; valoriza-se; faz as próprias escolhas, considerando 
as opiniões alheias.

A falta da assertividade gera dois caminhos, a inassertivi-
dade, também conhecida como passividade, e a agressi-
vidade. Pessoas que se comportam de modo passivo, tem 
medo de dizer não, não expressam suas opiniões, permi-
tem que outros decidam por ela e consequentemente não 
atingem seus objetivos. Já os que se comportam de ma-
neira agressiva, podem atingir seus objetivos, só que para 
isso, humilham, gritam, impõem.

Como nosso foco aqui é empresarial, vamos dar enfoque 
nos prejuízos empresariais gerados pela falta de asserti-
vidade. Pensemos em um gerente, que precisa ser claro, 
objetivo, dar feedbacks negativos e positivos, delegar. Se 
ele não for assertivo ele corre os riscos de:

Se sobrecarregar: gerentes inassertivos que adotam uma 
postura passiva tendem a delegar pouco, corrigir pouco, 
o que ocasiona um excesso de trabalho para ele mesmo e 
atrasos nas entregas;

Trabalhos com pouca qualidade: não ser assertivo ao con-
versar com um funcionário que comete erros, resulta em 
trabalhos com pouco critério, com falhas. Gerente que 
tem medo de magoar e não se posiciona de maneira cor-
reta, tem uma setor gerador de erros;
Desmotivação: gerentes que adotam uma postura agres-
siva tendem a rotular pessoas, utilizar tom de voz alto, 
utilizar de imposições. As consequência diretas de adotar 
comportamentos agressivos, é a desmotivação de funcio-
nários.

Absenteísmo e turn over: após a desmotivação, funcioná-
rios que tem gerentes com posturas agressivas, tendem a 
faltar mais, e o índice de rotatividade são altos;

Ações trabalhistas: após o desligamento, alguns ex funcio-
nários de gerentes agressivos tendem a entrar com ações 
trabalhistas, contra gerentes e empresas.

Essas são algumas das consequências que as empresas têm 
ao possuir em seu quadro de funcionários líderes despre-
parados. Os comportamentos assertivos, como quaisquer 
outros comportamentos, são aprendidos e podem ser de-
senvolvidos. Requer tempo, planejamento e treinamen-
tos com bons pro� ssionais. Os resultados são sentidos de 
maneira imediata. Funcionários e empresa ganham, estes 
eliminam desperdícios e aqueles ganham em motivação e 
qualidade de vida.

Renata Trovareli – Psicóloga Clínica e Consultora de RH
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