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O novo Ecossistema da Gestão em Saúde Por: Erasmo Caetano  CEO  Consultoria 
Especializada em Gestão Empresarial

O Setor da Saúde no Brasil é nesse mo-
mento, “a bola da vez”.

Um setor que participa com 10,5% do PIB 
nacional, é o 8º maior mercado
de saúde do mundo, emprega mais de 7,0 
milhões de profi ssionais
especializados e equipes multidisciplina-
res, atinge uma gama grande de
serviços terceirizados de forma direta e in-
direta, mais de 560 mil
médicos, 6,8 mil Hospitais (públicos e pri-
vados), poderia ter uma maior
atenção das três esferas de governos: fede-
ral, estadual e municipal além
de maior atenção dos principais poderes 
da República: Executivo,
Legislativo e Judiciário.

Se recordarmos como o setor chegou até 
aqui, veremos que sempre esteve
envolvido em “crises”, mudanças estrutu-
rais nas políticas públicas
atingindo os segmentos primário, secun-
dário e terciário; desde o período
da promulgação da Carta Magna de 1988, 
quando houve um aprofundamento
das difi culdades para colocar em prática o 
Sistema Único de Saúde (SUS)
de forma unifi cada e federalizada, bem 
como os efeitos perversos das
crises no período de 2014 a 2019, e em 
2020, com a chegada da Pandemia
mundial, com a COVID-19.

De um lado, o Setor da Saúde reivindica 
uma política diferenciada para
incentivos, tais como: desoneração da fo-
lha salarial, linhas de créditos
especiais, revisão da política fi scal e tribu-
tária, melhores condições

de acesso às tecnologias e inovação e de 
outro lado, vemos a crescente
Judicialização da Saúde envolvendo gesto-
res, políticos, advogados,
juízes, desembargadores e toda sociedade 
em geral.

Do lado dos pacientes / usuários, estes 
passaram a ser detentores de uma
maior gama de informações técnicas, mui-
tas vezes obtidas pela internet e
diversas opiniões científi cas complicadas, 
confusas e as vezes
contraditórias, quando observamos tam-
bém que a Medicina entrou de vez na
era do mapeamento dos dados estatísticos 
(painel de indicadores),
avanços tecnológicos e da inovação.

Se olharmos também com uma visão mais 
acadêmica para as Universidades,
podemos notar que é um setor que precisa 
rever urgentemente a grade
curricular de todas as especialidades da 
Medicina junto ao Ministério da
Educação, haja vista que o Brasil vem apre-
sentando uma grande carência
de bons gestores para comandar esse com-
plexo setor. Citamos as
principais defi ciências: sem visão empre-
sarial empreendedora, nenhuma
visão estratégica, sem conhecimentos de 
fi nanças, custos, capacidade de
liderar e inspirar pessoas, conhecimento 
técnico em administração,
capacidade analítica e clareza de objetivos, 
dentre outros.

Em nosso entendimento, os gestores deve-
riam envidar esforços para
melhorar seus Curriculum, a fi m de abra-
çar as crescentes necessidades
das Instituições de Saúde.

Novos desafi os também avançam para me-
xer com esse Setor, notadamente, a
diversidade e amplitude dos serviços de 
saúde, defi nição da
infraestrutura para abrigar um conjunto 
de hardware e soft ware num
ambiente computacional complexo e ade-
quado, implantação de um modelo de
gestão, as difi culdades das Instituições de 
médias e altas complexidades
conviverem com as crises, a falta de inter-
face na utilização do
gigantesco banco de dados (prontuários da 
área pública e privada), o
novo convívio com as regras da LGPD 
(controle dos “dados sensíveis”), a

crescente incorporação tecnológica, a ne-
cessidade de liderar equipes de
alta performance, com múltiplas funções e 
especialidades,  o
envelhecimento rápido da população com 
maior atenção a Prevenção para a
manutenção do bem estar da saúde da po-
pulação, refl etem
signifi cativamente no aumento de gastos 
para serem absorvidos pelos
usuários quando repassados pelas cartei-
ras das Operadoras e Planos de
Saúde. Enfi m, esses são os principais desa-
fi os da Gestão em Saúde.

Nesse cenário, também reforçamos como é 
difícil conviver com os efeitos
nocivos da COVID-19 (não existe uma 
data para o fi m dessa pandemia),
quando a maioria das Instituições de Saú-
de enfrentaram e continuam
enfrentando difi culdades fi nanceiras para 
administração do seu capital
de giro, além da necessidade de repor seus 
estoques de materiais
descartáveis (Kilts pandemia), aumento 
do custo fi xo, não renegociados
pelas Operadoras e Planos de Saúde, oca-
sionando um desequilíbrio mais
acentuado.

Dentro desse contexto, será preciso buscar 
novas formas de vencer
diferentes desafi os visando melhorias não 
apenas no atendimento de saúde
à população, mas o próprio gerenciamento 
dos recursos fi nanceiros,
materiais, pessoais, para a tomada de de-
cisão.

Somente assim, os gestores terão melhores 
condições de assumir a gestão
de Hospitais, Clínicas, Policlínicas, Clíni-
cas de Imagem, Laboratórios,
UPAS, Hospital Dia, Institutos, Funda-
ções, Organizações Sociais de Saúde
(OSS), Entidades Filantrópicas e Santas 
Casas, Operadoras de Saúde,
Planos de Saúde, Autogestão, Medicina de 
Grupo e promover um novo
cenário para a Saúde no País.

+55 71 997054777

erasmocaetano@bol.com.br

@ceo_consultoria

https://www.linkedin.com/in/erasmo-cae-
tano-98090999/
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Employee Experience: a jornada do colaborador em pauta – Por: Ana Luiza Milan, 
cofundadora e Head de Projetos na fi ntech Receiv.

Com a produtividade colocada em 
prioridade pela empresa, é de 

suma
importância pensar em meios de ga-
rantir uma jornada de trabalho
enriquecedora para os colaboradores

Entre as iniciativas que visam introdu-
zir a inovação no ambiente de
trabalho e transformar as relações in-
terpessoais, a questão acerca do
Customer Experience tem ocupado 
um espaço abrangente nos debates
empresariais. Claro, existe uma urgên-
cia por planejamentos estratégicos
que contemplem a jornada de fi deliza-
ção dos clientes, no entanto, tão
importante quanto essa demanda espe-
cífi ca é se pensar no papel de cada
profi ssional para que as atividades se-
jam conduzidas com a efi ciência
esperada.

Nesse sentido, o conceito de Employee 
Experience traz consigo uma grande
variedade de ações que podem surtir 
efeitos positivos no cotidiano das
operações. A preocupação com o bem-
-estar e a produtividade das pessoas
tem se mostrado um objeto de valor 
que refl ete em melhorias
signifi cativas, em diversos espectros. 
Por isso, destaca-se a
necessidade de abordar o tema sem 
desconsiderar a realidade particular a
cada empresa.

Os desafi os e a visão do gestor sobre 
seus colaboradores

Geralmente, a fi gura do cliente é utili-

zada como referência máxima para
que novas medidas sejam adotadas in-
ternamente. Não há nada de errado em
conceder o devido valor ao público in-
teressado em seu determinado
produto ou serviço, pelo contrário, 
mas é indispensável que o líder se
apoie em uma visão similar sobre as 
equipes de profi ssionais.

De certa forma, a experiência do clien-
te está diretamente ligada ao
Employee Experience. Sem boas con-
dições de trabalho e um espaço que
assegure o bem-estar de todos, difi cul-
ta-se a criação de uma cultura
interna orientada ao engajamento e ao 
próprio comprometimento com ações
inovadoras. Deixando o aspecto teóri-
co de lado, a mudança deve ser
prática, com iniciativas voltadas para o 
desenvolvimento individual,
oferecendo artifícios para que o profi s-
sional cresça dentro de sua
carreira. Isso não signifi ca, necessaria-
mente, centralizar os métodos em
bonifi cações ou prestígios. Adotar uma 
postura humana quanto às
aspirações, desejos e opiniões compar-
tilhadas entre os funcionários é um
requisito básico para gestões humani-
zadas.

Pilares que fundamentam o Employee 
Experience

Afi nal, o que sustenta um ambiente 
empresarial harmonioso e que
incentive a produtividade? Alguns 
pontos são decisivos e devem pautar o
diagnóstico do gestor. A comunicação, 
por exemplo, precisa se adequar a
noções de transparência, inclusão e re-
siliência. Ruídos ou
desinformações apenas servem de en-
trave para que a mudança atinja a
todos, sem distinções. Aqui, a ideia 
central, sem dúvidas, é compreender
os maiores desejos de cada colabora-
dor, bem como suas aspirações
enquanto profi ssional. Isso possibilita 
um reconhecimento mais preciso,
que atenda às expectativas com pro-
fundidade e sensibilidade; esses
valores devem partir de cima, fato que 

nos leva ao próximo tópico.

A liderança corporativa exerce uma 
função primordial dentro do Employee
Experience. Não se trata de impor res-
peito por questões de cargo ou
outros termos hierárquicos, mas de 
proporcionar uma infl uência positiva
e que encoraje as equipes dentro de 
suas atividades. Com maturidade para
enxergar lacunas internas e espaços 
para aprimoramento, será muito mais
fácil quebrar esse paradigma de rela-
ções entre chefes e funcionários, e
mobilizar uma nova cultura de traba-
lho, propositiva e realmente humana.

Com tantas possibilidades levantadas, 
o grande desafi o repousa em
retirar essas ideias do papel e colocá-
-las em prática. Ouvir o que os
colaboradores têm a dizer, fomentando 
o feedback, com o suporte de
ferramentas de pesquisa e questioná-
rios, é um método que pode parecer
simples, mas dá a tonalidade do que 
deve mudar e o que deve permanecer
como está, sempre com a visão do pro-
fi ssional incluída na balança. Após
isso, é importante que ocorra um 
acompanhamento em tempo real de 
como
está sendo a recepção de todos às no-
vas ações, e se as melhorias estão
sendo perceptíveis na rotina organiza-
cional.

Para fi nalizar, volto a destacar o Em-
ployee Experience como uma
prioridade para empresas preocupadas 
com os níveis de produtividade,
engajamento e bem-estar de seus ti-
mes. Pensar na experiência dos
colaboradores é valorizar os principais 
responsáveis por conduzir
qualquer negócio ao sucesso, com sen-
so de coletividade e empatia.
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Marketplace da indústria: entenda como funciona a nova tendência que está 
revolucionando o comércio virtual – Por: Franklin Bravos,CEO da Signa

Especialista em e-commerce aponta 
as vantagens em aderir à modali-

dade
que cresceu 68% durante a pandemia

Novidade na indústria, o marketplace 
tem revolucionado o setor de
compras e vendas on-line, seja pela 
desburocratização e baixo custo da
operação ou pela facilidade na promo-
ção e um contato direto com o
consumidor. Segundo Franklin Bravos, 
CEO da Signa – startup que já
profi ssionalizou mais de 500 e-com-
merces de forma personalizada – este
modelo tem atraído empresas de dife-
rentes setores, sendo a melhor
alternativa para a busca por parcerias e 
sistemas de gerenciamento
visando a ampliação e alcance do ne-
gócio.

Pensando nisso, o especialista elencou 
cinco dicas de como as indústrias
podem migrar para esse mercado, além 
de apontar as principais vantagens
de aderir a essa modalidade de vendas 
virtuais, em um momento de alta do
comércio eletrônico. Segundo a  Asso-
ciação Brasileira de Comércio
Eletrônico (ABComm), o setor cresceu 
68% em 2020, e deve continuar
crescendo até o fi m deste ano.

Confi ra abaixo:

1. Maior alcance nas vendas

“O  marketplace da indústria é hoje um 
dos meios mais inovadores para
vendas, já que nesse modelo de negó-
cio, o lojista torna-se um canal de
distribuição local, fortalecendo a pene-
tração de mercado da indústria,

com entregas mais rápidas e baratas. 
Dessa forma, o poder de venda é
potencializado”, explica. Segundo a 
Ebit/Nielsen, o marketplace
apresentou 148,6 milhões de pedidos, 
um crescimento de 38% com relação a
2019. O ticket médio dos marketplaces 
também se mantém alto, em R$ 493
(aumento de 10% em relação a 2019). 
Dados que comprovam o alto índice de
chances de encontrar o cliente ideal 
para o produto comercializado.
“Esse sistema disponibiliza produtos 
de forma inteligente, atendendo às
necessidades de compra do segmento”, 
completa Bravos.

2.Baixo investimento

“Uma outra solução desse tipo de ne-
gócio é a acessibilidade dos preços.
O lojista não precisará se preocupar 
com taxas e mensalidades, para ter
sua própria plataforma de venda digi-
tal, uma vez que esse custo fi ca por
conta da indústria. Outra vantagem é 
que é possível aproveitar a
estrutura da loja virtual que servirá 
como uma vitrine dos produtos,
proporcionando economia com a tec-
nologia e praticidade para os
lojistas”, afi rma.

3.Diversidade de produtos

Em um negócio do setor industrial, a 
estratégia de venda e captação de
novos clientes pode ser ainda mais 
complexa, já que essa área tem uma
segmentação de concorrentes acirrada 
onde os clientes são altamente
disputados. “Com o marketplace é pos-
sível se destacar em meio aos
concorrentes, já que com uma platafor-
ma digital de vendas, a indústria
consegue ter um posicionamento on-
line para divulgação de seus produtos
diretamente ao consumidor fi nal. 
O cliente interessado no produto
divulgado tem facilidade nos processos 
de pagamento. O lojista pode
oferecer preços mais acessíveis de frete 
e entregas mais rápidas, pela
proximidade com o consumidor, au-
mentando as chances de vendas e
fi delização do cliente, além da possibi-

lidade de atrair potenciais
clientes e diferentes públicos na plata-
forma, impulsionando o
faturamento do negócio”, acrescenta.

4. Alto lucro

“Existem inúmeras oportunidades de 
lucro no marketplace da indústria, de
um lado o lojista consegue vender pro-
dutos que estavam em seu estoque
sem investir em marketing, quem fará 
isso será a indústria. De outro
lado, a indústria também aumenta seus 
lucros, pois irá proporcionar o
ambiente adequado para que seus pro-
dutos sejam vendidos, em um ambien-
te
sem produtos concorrentes, além de 
não pagar taxas para marketplace de
terceiros”, expõe Bravos. “A indústria 
também pode transferir a
logística para o lojista revendedor, já 
que ele é quem está com o
produto em estoque e está fi sicamente 
mais próximo do consumidor”,
termina.

5. Mensuração de resultados

“Com um modelo altamente fl exível de 
divulgação para venda, a indústria
pode defi nir os parâmetros de busca 
pelo cliente seja pelo menor preço,
ou loja mais bem avaliada pelos consu-
midores ou até mesmo pela
quantidade de estoques e histórico de 
vendas, as possibilidades são
inúmeras e o lojista deve estar atentos a 
esses indicadores para
entender quais buscas mais se encai-
xam com a necessidade do consumi-
dor”,
conclui o especialista.



16



17



18



19

Live Commerce é forte tendência do varejo digital – Por: Elizeu Barroso Alves, 
doutor em Administração, é coordenador dos CSTs Gestão Comercial e Varejo 
Digital do Grupo Educacional UNINTER

É fato que no Brasil os programas no 
estilo “reality show” mobilizam

milhares de telespectadores. Então não 
é de se estranhar que esse
formato, adaptado para o varejo digital 
e nomeado live commerce, venha
fazendo tanto sucesso. Importado dos 
chineses, a novidade movimentou
algo em torno de US$ 200 bilhões em 
2020. E a estimativa é de que a
indústria global, com divulgação em 
redes sociais, vai faturar US$ 600
bilhões até 2027, segundo estudo da 
Research and Markets.

O live commerce é a boa e velha estra-
tégia das compras ao vivo (que
fi zeram muito sucesso na televisão e lá 
ainda persistem) que se
adaptaram ao mundo digital. Melhor 
ainda, com ampla possibilidade de
interação entre vendedores e compra-
dores. Dessa maneira é possível
conhecer produtos, emitir opiniões e 
interagir com diversos consumidores
em todo o mundo.

Um exemplo é a Mimo, uma platafor-
ma de shopstreaming onde diversas
marcas possuem a possibilidade de re-
alizarem live commerce. Ela nasceu
em meio à pandemia e é uma demons-
tração de como o varejo não para de se
reinventar com o uso das tecnologias. 
Estão no catálogo de clientes da
plataforma empresas como Dolce&Ga-
bbana e Johnson&Johnson.

Na melhor maneira do bordão “quem 
sabe faz ao vivo”, do apresentador
Faustão, os varejos digitais agora po-
dem expor seus produtos, interagir
com seus clientes e, claro, fechar boas 
vendas. Inclusive, muitas
empresas fazem suas transmissões a 
partir de suas lojas físicas. Sem
dúvida é muito mais animado do que 
apenas navegar em um catálogo online.

Porém, para surfar nessa onda, é im-

portante que as empresas organizem
suas lives commerce. Primeiro porque 
a pandemia trouxe uma enxurrada de
lives e, segundo, para criar um clima 
que possibilite – de fato – a
interação com o cliente. Atenção para 
garantir a qualidade de
transmissão também. Aproveitar essa 
nova forma de varejo digital
possibilita que sua marca entre na casa 
de seus clientes, tornando-a
mais um espaço de sua própria loja!
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RH estratégico guia a empresa para a transformação digital – Por:André Franco  
CEO do Dialog.ci

No mundo em que vivemos atual-
mente, o RH assume uma posição 

bastante estratégica no negócio, levan-
do os profi ssionais da área a transita-
rem em todos os departamentos da 
empresa e impactarem diretamente 
nos resultados. Inclusive no que diz 
respeito à transformação digital, como 
veremos a seguir.

Digitalização do RH é um caminho 
sem volta

A digitalização não é nova na área, mas 
certamente foi acelerada nos últimos 
tempos. Isso se mostrou como um tes-
te para os profi ssionais, que precisaram 
se capacitar para o uso da tecnologia 
no trabalho e enxergar suas atividades 
com outros olhos: buscando desafi os e 
soluções digitais.

Ainda falando em evolução, a Deloitte 
indica como a entrega de serviços por 
parte do RH mudou ao longo das úl-
timas décadas “com uma trajetória de 
crescente impacto nos negócios mar-
cado pela mudança de mindset, saindo 
de ‘departamento de pessoal’ para ‘de-
partamento de recursos humanos’ para 
‘função de pessoas’ e fi nalmente ‘expe-
riência do empregado’”.

É nesse momento que entra o concei-
to de RH Digital que, ainda de acordo 
com a consultoria, é a “aplicação de 
tecnologias e análises avançadas, ca-
racterísticas e comportamentos digi-
tais e centralização do cliente de RH. 
Isso por meio das lentes do seu modelo 
operacional com o objetivo de otimizar 

o departamento para oferecer desem-
penho organizacional sustentável.”

Conheça a evolução do RH:

RH 1.0: Modelo pioneiro de RH, servia 
apenas para acertar as questões empre-
sa-funcionário (admissão, demissão 
etc).
RH 2.0: Passa a administrar partes 
do negócio e enxergar o colaborador 
como parte importante do crescimento 
da empresa.
RH 3.0: Os avanços tecnológicos aden-
tram este segmento como soft wares de 
recrutamento, uso de people analytics, 
além da política de motivação.
RH 4.0: O famoso RH Digital, tem 
como objetivo otimizar o uso das tec-
nologias, e usa a automação a favor das 
estratégias organizacionais e na gestão 
de pessoas.

Novas fronteiras de oportunidades 
para o RH

Hoje, espera-se do RH a liderança na 
transformação da organização. 
Para Dom Mailliard, executivo da 
KPMG nos Estados Unidos, os pré-
-requisitos para atingir a mentalidade 
digital são:

Conectar as pontas;
Assumir que todos são inovadores;
Ter mindset focado no desenvolvimen-
to;
Agir e desafi ar com coragem.
Isso abre novas oportunidades para Re-
cursos Humanos impactar toda a orga-
nização por meio de novas funções que 
passam a existir pouco a pouco.

Abaixo, listo alguns segmentos da or-
ganização que são diretamente afeta-
dos pela área.

Relações com colaboradores
Em algumas empresas, existe um de-
partamento específi co para tratar des-
se tema, principalmente nas de grande 
porte. Em algumas montadoras de au-
tomóvel, por exemplo, as negociações 
com sindicatos e análise de clima orga-
nizacional fazem parte do escopo des-

sa área. A clareza sobre esse relaciona-
mento afeta diretamente o andamento 
do negócio.

Engajamento e Clima Organizacional
Essas duas atividades podem fi car sob 
a responsabilidade de diversos depar-
tamentos (Relações com Empregados 
e Comunicação Interna, por exemplo), 
dependendo da estrutura da empresa. 
Algumas vezes, fi ca dentro do próprio 
RH.

E por que o trabalho do profi ssional de 
Recursos Humanos impacta esses dois 
temas? Se o colaborador está engaja-
do e o clima organizacional está bom, 
a taxa de turnover provavelmente será 
baixa e os resultados das entregas das 
áreas serão melhores.

E, claro, as atividades de RH impac-
tam o colaborador. Seja por iniciativas 
que cuidem do bem-estar e saúde dos 
funcionários, treinamentos que visem 
o desenvolvimento, entre outros. Tudo 
isso resulta no crescimento do engaja-
mento e um melhor clima.

Comunicação Interna
RH e Comunicação Interna tem uma 
relação única. Isso porque as duas áre-
as possuem uma semelhança muito 
importante: seu cliente principal é o 
colaborador.

Portanto, o trabalho de uma área im-
pacta diretamente a outra. Na verdade, 
se complementam. É responsabilidade 
da área de Comunicação informar os 
colaboradores, mas muitos dos proces-
sos que afetam e são do interesse dos 
funcionários estão sob a guarda do RH.

Sendo assim, é necessário construir e 
manter uma ponte transparente e uma 
união de forças para um melhor de-
sempenho para ambas as partes.

Além disso, a área de CI pode medir 
a efetividade do trabalho de RH por 
meio de pesquisas de clima. Com essas 
métricas, os profi ssionais de Recursos 
Humanos podem encontrar pontos de 
melhoria em seus processos.
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Você sabe o que é ter propósito? Por: Rosangela Souza (ou Rose Souza), fundadora e 
sócia-diretora da Companhia de Idiomas.

Tanta gente escreve e fala sobre pro-
pósito! Nunca entendi direito o 

que é – às vezes acho que tenho, outras 
me esqueço dele

Recentemente a palavra começou a in-
sistir em aparecer nos livros que eu lia, 
nas entrevistas que eu assistia, em todo 
lugar. Comecei a anotar os aprendiza-
dos e refl exões, que hoje compartilho 
aqui com vocês, como uma colcha de 
retalhos: com cores que nem sempre 
combinam entre si, e por isso é bela.

Começo com Marcelo Cardoso, do Ins-
tituto Integral Brasil. Ele mencionou 
em uma entrevista para a CBN que o 
Hospital John Hopkins conduziu uma 
pesquisa que provou algo muito inte-
ressante: as pessoas que têm propósito 
na vida vivem mais. Ok, isso a gente já 
imaginava. Mas o que me surpreendeu 
é  que estas pessoas vivem mais do que 
aquelas que não têm propósito e tam-
bém vivem mais do que aquelas que 
cuidam bem da própria saúde. 
Ou seja, se cuidamos da nossa saúde e 
ainda temos propósito, ganhamos dois 
propulsores de longevidade.

Propósito é sobre as estradas que es-
colhemos percorrer. Se escolhemos as 
asfaltadas e planas, vamos andar mais 
rápido, mas não aprenderemos muita 
coisa, já que o aprendizado está nos 
desafi os (vencidos ou não). 
Se escolhemos as estradas muito esbu-
racadas, podemos  fi car tão concen-

trados em não cair nos buracos, que 
perdemos a paisagem. Que estradas 
estamos escolhendo? 
Quase tudo é escolha. E em cada esco-
lha há várias renúncias.

Propósito é também sobre o jeito que 
estamos percorrendo estas estradas. 
Pagando algum preço alto demais? 
Abrindo mão de algo valioso demais? 
Quem tem propósito não negligência 
o que mais importa. Renuncia algumas 
coisas, mas nunca o que o faz realmen-
te feliz.

Propósito não é sobre a velocidade do 
percurso – isso se chama prazo. 
Importante para capa de revista: 
“Como Ser Milionário Até os 25 Anos”. 
Vamos combinar aqui que somos nós 
que imprimimos o ritmo. Quer correr, 
corre. Quer andar, anda. Quer parar, 
para. Mas nada disso é propósito.

Propósito não é sobre sua chegada – 
isso é meta. Eu acho bom ter metas. 
Escolhidas por nós, com base no que 
nos faz felizes, e no que faz feliz quem 
nós amamos. Não aquelas banais im-
postas pela sociedade. 
Querer conhecer Machu Picchu pode 
ser uma meta sua. De que forma você 
vai ganhar dinheiro para realizar essa 
meta, e do que você não quer abrir mão 
para isso fazem parte do seu propósito.

Sergio Chaia defi ne propósito como “a 
forma pela qual você quer ser lembra-
do”.  Um jeito de construir a própria 
biografi a com um propósito pode ser 
possível se primeiro conhecermos nos-
sos próprios talentos. O que eu faço 
muito bem? Com que dons eu nasci? 
Não importa quais são estes dons: cozi-
nhar, organizar coisas, orientar carrei-
ras, dar palestra, costurar, ensinar um 
idioma. Depois de defi nidos, podemos 
pensar em como colocar estes dons a 
serviço de pessoas que precisam. 
Não uma vez na vida, mas como parte 
da nossa rotina, pois tem de virar um 
hábito.

Também descobri que propósito não 
é sobre ser reconhecido pelos outros 
como alguém “Do Bem” – isso é ego. 

A notícia ruim é que mesmo que fa-
çamos o bem, se usarmos a boa ação 
para nos promovermos, para sermos 
aclamados como generosos, deixa de 
ser um propósito. Torna-se só mais um 
item para potencializar nossa vaidade. 
Posso ser apreciado pelas coisas que 
faço. Mas se meu objetivo é a aprecia-
ção do outro, preciso fazer sem alarde 
da próxima vez.

A personagem Ifemelu, do ótimo livro 
Americanah (de Chimamanda Adi-
chie), diz que tudo isso tem a ver com 
o que temos consumido e sobre o que 
tem nos consumido. Um bom exercí-
cio é listar o que mais consumimos. 
Comida saudável? Séries no Netfl ix? 
Maquiagem? Redes Sociais? Cerveja? 
Roupas? Depois, é pensarmos sobre 
quais desses itens têm nos consumi-
do. Quais gostamos tanto que nos dei-
xamos dominar? O que consumimos 
para nos sentirmos inteiros, felizes e 
íntegros? 
E o que consumimos para fugir ou 
esquecer de algo que não suportamos 
mais?

E, para fi nalizar a colcha de retalhos, 
descobri Philippe Petit, um equilibrista 
francês que fi cou famoso por sua ca-
minhada entre as Torres Gêmeas em 
1974. Ele aprendeu com seu treinador 
que a maioria dos equilibristas caem e 
morrem nos últimos três passos, jus-
tamente na hora em que acham que já 
“chegaram lá”.

Quanto mais pesquiso, mais acho pro-
fundo o tema. Sigo aprendendo. 

Parafraseando Os Varandistas, ter  pro-
pósito deve ser um jeito bom de se dei-
xar viver.
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Por que evoluir na carreira também é vital para a vida? – Por: Paulo Saphi, especialista em 
carreira e empreendedorismo

Nós seres humanos estamos tão 
acostumados a sonhar e o nos-

so desejo de evoluir se torna cada vez 
mais latente, quando buscamos de ver-
dade nos encontrar em meio ao uni-
verso de possibilidades que temos ao 
nosso redor.

Enfrentamos todos os tipos de evolu-
ções, não somente físicas, mas na men-
te, nos comportamentos, temos evolu-
ído não só no que tange à tecnologia.

Sempre lutamos por nosso espaço de 
alguma forma e este desejo de evoluir 
faz parte de nossa natureza, quando 
evoluímos, expandimos a nossa mente 
para os diversos caminhos que estão à 
nossa volta, como ensina a neuroplasti-
cidade, que uma mente que se expande 
não volta mais ao mesmo lugar.

Quando a nossa mentalidade é expan-
dida, conseguimos vencer obstáculos 
e superar as várias adversidades que 
surgem, e uma destas é quando pre-
cisamos escolher por qual carreira se-
guir. Existem muitos profi ssionais que 
vivem frustrados por não conseguirem 
se encontrar no mercado ou até mesmo 
identifi car qual a profi ssão que melhor 
se adequaria ao perfi l.

Ter uma carreira ou defi nir por qual 
seguir não é uma tarefa tão fácil assim, 
primeiro porque somos condicionados 
desde pequenos a ser ou seguir a pro-
fi ssão dos nossos pais ou seguir o rito 

familiar, onde a herança de determi-
nada carreira passa-se de geração em 
geração.

Para muitos, é uma luta se defi nir em 
um mercado que a todo instante evolui 
trazendo novidades, inovações, ideias, 
caminhos diversos que chegam a real-
mente confundir a quem está nesta es-
trada, na busca pelo seu destino.

Defi nir uma carreira não é tarefa fácil, 
mas existe algo interessante, quando 
fi nalmente conseguimos decidir o que 
queremos ser, surge outro desafi o que 
é o de evoluir na profi ssão que escolhe-
mos.

Se antes a indecisão quanto ao que es-
colher poderia ser o problema, agora é 
como perceber a importância de não 
fi car estagnado no tempo, por simples-
mente ter alcançado o que pretendia 
conquistar?

Quem não se sente bem quando é pro-
movido ou quando consegue conquis-
tar um patamar mais alto em sua classe 
profi ssional?

Então, qual a importância de evoluir 
na carreira? Porque as pessoas buscam 
tanto por isso?

Pode não ser, mas a reposta é muito 
simples, evoluir nos torna mais vivos e 
nos faz sentir capazes de vencer quais-
quer obstáculos da jornada.

Quando evolui na carreira todo seu pa-
drão de vida muda, nos tornamos mais 
motivados, felizes e realizados, abertos 
à novas possibilidades.

Evoluir na carreira te ajuda a construir 
melhores relacionamentos, amplia suas 
redes de contatos com pessoas que irão 
agregar ainda mais em sua vida como 
profi ssional, afi nal eles se tornam pro-
pagadores do seu trabalho.

Deste modo, evoluir na carreira atin-
ge de maneira refl exa todas as áreas da 
vida, gerando mais sentimento de re-
alização e satisfação com a conquista.
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Tensão criativa – Por: Djalma Moraes – professor e consultor

Já comentei aqui algumas vezes so-
bre as teorias de Peter Senge (1996), 

hoje quero destacar o conceito de ten-
são criativa, onde segundo ele, toda vez 
que algo chega ao seu limite, surge uma 
força contrária no sentido de provocar 
mudanças. Mesmo sem perceber, em 
vários momentos de nossa história já 
passamos por tal situação, nossa eco-
nomia reagiu ao desafi o com criativi-
dade e coragem, vejamos alguns exem-
plos:

1. Durante a Era Vargas, quando 
ocorreu a Segunda Guerra Mundial, 
fábricas de tratores passaram a produ-
zir tanques e equipamentos militares.
2. Durante os anos setenta, quan-
do não tínhamos mais do que quatro 
ou cinco montadoras, criamos carros 
com design avançado a partir de chas-
sis originais e uma boa dose de inven-
tividade e fi bra de vidro (Bug Glaspac, 
Puma GT, Miura, Hoff steter, Bianco, 
Adamo, Lorena, etc)
3. A Gurgel surgiu em plena crise 
do petróleo, oferecendo carros elétri-
cos pioneiros no mundo, além de veí-
culos econômicos, como o Xavante, o 
Gurgel Mini, muitos ainda rodando até 
hoje.
4. Nossa indústria militar criou 
veículos blindados, como o Urutú e o 
Cascavel, que se tornaram símbolos 
de qualidade e resistência, além de de-
senvolver um lança-mísseis móvel que 

se tornou um dos mais avançados do 
mundo, sucesso de vendas aos países 
do Golfo Pérsico.
5. A indústria aeronáutica, diga-
-se Embraer, caminhou a passos largos 
criando modelos de aviões que se tor-
naram líderes em sua faixa de mercado. 
Hoje, ela domina o mercado de jatos de 
até cem passageiros e já caminha para 
produzir carros voadores a pedido de 
uma grande empresa mundial.
6. Fomos pioneiros em transplan-
tes de fígado, pâncreas, pulmões, quan-
do tínhamos muito menos tecnologia 
do que temos hoje.

Estes exemplos citados demonstram 
nossa capacidade de superar momen-
tos de crise e estagnação, como o que 
estamos vivenciando na atualidade, 
sendo que, de acordo com o momento 
atual, já estamos vendo o surgimento 
de soluções aliadas à tecnologia através 
de startups, ou até mesmo, soluções 
caseiras focadas na economia criativa, 
como fornecimento de marmitas sau-
dáveis, delivery de remédios/alimen-
tos, marketing digital acessível a pe-
quenos negócios, prestação de serviços 
online, etc. Já virou brincadeira vermos 
nas redes sociais, inventos rudimenta-
res altamente criativos, acompanhados 
do slogan “Agora, a Nasa vem…”, ma-
neira engraçada de dizer que fazemos 
o impossível, o inacreditável com o que 
temos nas mãos, ou seja, nossa “cultu-
ra MAKER” sempre se faz presente nos 
momentos mais difíceis.

Este artigo serve de alerta aos des-
crentes e pessimistas, como uma fê-
nix, sempre encontramos uma forma 
de renascer, só precisamos aprender 
a ter DNA mais ativo constantemente 
e não somente nos momentos de cri-
se. Para isso, será preciso darmos mais 
valor às pesquisas, maior aproximação 
entre universidades e os diversos seto-
res da sociedade, liberação de recursos 
para cientistas e pesquisadores, estí-
mulo à busca de superdotados e, usan-
do a tensão criativa, mudarmos nossa 
metodologia de ensino nas escolas e 
universidades para algo mais voltado 
à realidade com vistas ao futuro, a me-
lhoria na formação de professores e a 
instalação de laboratórios nas unida-

des de ensino já seria um grande passo.
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Ambientes de confi ança não se constroem sozinhos – Por: Joyce Baena, palestrante, 
facilitadora, roteirista e sócia da LA GRACIA.

Foi por meio dessa constatação que 
tivemos a ideia de construir um 

projeto específi co para criar ambientes 
de segurança emocional entre as pes-
soas.

Mas aí você pensa, o que é preciso para 
criar um ambiente de confi ança?

Quando não existe confi ança, as pesso-
as não dizem o que pensam. 
Quando não dizem o que pensam, não 
há confl itos nem opiniões diferentes. 
Sem confl ito, não é evolução, nem ino-
vação, nem autenticidade. 
As pessoas somente se calam e fazem 
o que é mandado. Sem autenticidade 
não existe engajamento ou compro-
metimento. Sem comprometimento, 
os resultados não acontecem. E se fi zer 
o caminho contrário você também irá 
encontrar sentido.

Esse é um ciclo vicioso que vem se 
acontecendo na sociedade há muitos 
séculos. E até fez sentido.

No modelo comando-controle, só fa-
zer sem emitir opinião, funcionava 
bem, porque o objetivo era a linha de 
produção. Era robotizar os processos. 

Mas agora, quando as máquinas assu-
mem tudo o que pode ser repetido, re-
plicado e padronizado, qual passa a ser 
o papel dos humanos?

Muitas empresas gastam rios de di-
nheiro em promover treinamentos 
padronizados, que colocam as pessoas 
num mesmo padrão. E muitas ainda 
tem medo de colocar seus colaborado-
res para conversar entre si. Mas é fato 
que o grande aprendizado está neles, 
porque são “ELES/ELAS” que estão 
em contato com os desafi os do negócio 
diariamente.

“Eu não tinha ideia de quanta gente 
boa eu tenho aqui na empresa. 
E menos ideia ainda do quanto eles 
mesmos tinham as soluções para os 
nossos problemas”.

Essa frase foi dita por uma diretora de 
RH da ALD, empresa do mercado de 
logística automotiva, após fazermos 
um workshop onde colocamos as pes-
soas para pensarem em soluções dos 
problemas que elas mesmas vinham 
reclamando.

A gente já vem mapeando o quanto 
colocar as pessoas para conversar, tem 
trazido resultados signifi cativos.

“Eu senti que aqui foi um lugar pra ex-
por o que a gente sente num ambiente 
seguro. Porque a gente sempre pensa, 
não vou falar da minha fraqueza, não 
vou me expor. E é o contrário. 
O que cria um ambiente seguro é a 
gente entender que tá todo mundo pas-
sando pela mesma coisa. Mas pra isso 
eu preciso me escutar e escutar o outro. 
Só assim a gente pode se ajudar.” 
– Líder da Porto Seguro

Essas conversas ganharam força du-
rante a pandemia, quando clientes co-
meçaram a me ligar dizendo: 
“Minhas pessoas estão fi cando doentes 
e não estão contando pra ninguém. 
Eu só descubro quando a coisa já de-
sandou.”

Dessa demanda maior, nasceu 

o projeto Bamboo. E você deve 
estar se perguntando: por que 
esse nome?

Ser BAMBOO é invadir a terra com 
suas raízes e torná-las tão fortes que, 
mesmo diante das piores tempesta-
des, você balança de um lado, do ou-
tro, às vezes até encosta no chão, mas 
não quebra. Ser Bamboo é ser fl exível 
e aceitar quem você é, pensando tam-
bém que a gente sempre depende dos 
outros para ser feliz.

 Começamos a trabalhar essas 
habilidades: vulnerabilidade, 
propósito, adaptação, subjetivi-
dade, empatia, escuta, experiên-
cia, fl exibilidade e ludicidade, de 
um jeito leve e divertido.

Estamos cansados de treinamentos, 
cansados de conteúdo. Nós colocamos 
as pessoas para conversar e a partir de 
suas histórias, experiências, opiniões 
diferentes, nós vamos com o objetivo 
de abrir a cabeça. A maioria dos trei-
namentos fecham, nós abrimos.

Não é o que o mentor diz, mas o 
que todos dizem que constrói a 
sabedoria.

Construir conhecimento é fácil e todo 
mundo quer comer o bolo pronto. Mas 
sabedoria se constrói no dia a dia, no 
processo de experimentação da vida. 
É disso que se trata o Bamboo: olhar 
o caminho que estamos trilhando en-
quanto ele acontece. Perceber o que 
não percebemos.

Bamboo é sobre aplicar esses princípios 
e habilidades em histórias e situações 
reais, e se divertir com isso. Aliás, para 
nós, se divertir enquanto se aprende é 
fundamental. Porque nós, humanos, só 
rimos e nos divertimos quando esta-
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mos presentes, entregues, vulneráveis. 
E confi ança não existem sem isso.

“Aqui eu tive como me escutar e escu-
tar outras pessoas que trabalham co-
migo, e que estão vivendo as mesmas 
situações. Mas cada um faz de um jeito 
e poder ampliar essa percepção com 
pessoas como eu foi fantástico.” – Líder 
da Porto Seguro.

Por isso, unimos 4 mestres totalmente 
diferentes entre si.

Joyce Baena é especialista em humani-
zação da comunicação, Cláudio Th e-
bas é palhaço da escutatória, Edmundo 
Conde é especialista em efetividade do 
conhecimento e Carolina Losicer é es-
pecialista em Propósito e Potencial.

A gente realmente acredita que ser fl e-
xível e se abrir para escutar as pessoas 
é o caminho para salvar nossa huma-
nidade e também, salvar as empresas 
que estarão presentes no futuro. Pelo 
menos aquelas empresas que terão pes-
soas.

Joyce Baena é sócia fundadora da La 
Gracia, roteirista, palestrante, consul-
tora e mentora especialista em meto-
dologias colaborativas, didática e ex-
periências e apaixonada pelos temas de 
humanização, compreensão, vulnera-
bilidade e empatia.

Em 2009, criou o primeiro Curso de 
Design de Apresentações do Brasil que 
já capacitou mais 8 mil pessoas nos úl-
timos 12 anos. Em 2017, criou o “Co-
nectar para Servir”, projeto que ajudou 
a humanizar a Cultura da Gol. Em 
2020, criou o Projeto Bamboo que já 
abriu ambientes de conversa para mais 
de 500 Líderes em empresas como Por-
to Seguro, Coca-Cola e BASF.

Ao longo de sua carreira, ajudou a hu-
manizar apresentações, experiências e 
relações em empresas como Votoran-
tim, BASF, Porto Seguro, Coca-Cola, 
ALD, Supermercado Dia, Gol Linhas 
Aéreas, HTB, entre outras.
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Turbulências na Liderança à Vista: Sua Organização Está Preparada? 
Por: William (Bill) Brown, Vice-presidente sênior e diretor-geral global do ICEO 

International Center for Executive Options

Um número cada vez maior de or-
ganizações está reavaliando se 

seus executivos seniores possuem o 
perfi l adequado para a situação atual. 
Organizações que procrastinaram ou 
ignoraram a necessidade de uma abor-
dagem planejada serão as mais afeta-
das.

A COVID-19, a consequente crise eco-
nômica global, o movimento de pro-
testos antirracismo, improbidades, fu-
sões, saúde e bem-estar pessoal, além 
do bom e velho planejamento sucessó-
rio. Seja qual for o motivo, os execu-
tivos de muitas empresas icônicas tes-
temunharam mudanças profundas no 
primeiro semestre de 2020.

A lista de CEOs e outros executivos se-
niores de destaque que saíram, anun-
ciaram sua intenção de deixar o cargo 
ou foram desligados por algum motivo 
é bastante longa. E só vai aumentar.

Algumas das mudanças foram bem 
planejadas e amplamente esperadas. 
Em fevereiro, o CEO da Disney Co., 
Robert Iger, deixou o cargo após anos 
em busca de um sucessor. O mesmo 
poderia ser dito sobre o CEO da Mas-
tercard, Ajay Singh Banga, que anun-
ciou, no mesmo mês, que deixaria sua 
cadeira no início de 2021, após dez 
anos no comando e assumiria o cargo 
de presidente do conselho de adminis-
tração.

Outras partidas foram muito menos 
planejadas e, portanto, um pouco mais 
surpreendentes.

Mandy Ginsberg, CEO do Grupo Ma-
tch — empresa responsável pelos apps 
de namoro Tinder e Match — anun-
ciou, em janeiro, que deixaria o cargo 
para tratar de problemas de saúde pes-
soal e familiares.

Greg Glassman, CEO da famosa fran-
quia de academias CrossFit, pediu 
demissão após publicar um Tweet se 
referindo à revolta sobre o assassina-
to de George Floyd como “Floyd-19”, 
em uma tentativa de protestar contra 
as medidas de quarentena do governo. 
Mais tarde, em uma chamada com os 
donos de sua academia, ele afi rmou 
que não lamentaria a morte de Floyd 
simplesmente porque era “the white 
thing to do” (“a coisa certa a se fazer”).

E James Bennet, editor de opinião do 
respeitado jornal Th e New York Times, 
foi obrigado a se demitir no início de 
junho, ao publicar um conteúdo que, 
segundo os jornalistas do veículo, pre-
judicava de maneira injusta o movi-
mento Black Lives Matter.

A tendência é clara: um número cada 
vez maior de organizações está reava-
liando se seus executivos seniores, e 
os planos que estabeleceram para uma 
saída tranquila, são adequados para a 
atual situação. E, conforme a mudan-
ça aperta o passo, parece cada vez mais 
provável que os líderes pré-pandemia, 
sobre os quais essas organizações se 
apoiavam, não sejam necessariamente 
quem vai liderá-las rumo ao futuro.

Essa deve ser uma preocupação prio-
ritária para todos os tipos de organiza-
ções, uma vez que a maioria não está 
muito bem preparada para lidar com 
uma transição executiva repentina ou 
não planejada. Na verdade, a maioria 
das organizações não está preparada 
para lidar nem mesmo com transições 
planejadas.

A revista Harvard Business Review 
vem monitorando e conduzindo suas 
próprias pesquisas sobre a preparação 
para sucessões em corporações glo-
bais. Apesar da crescente necessidade 
de se planejar, os dados mostram que 
apenas 53% das diretorias corporativas 
de empresas de capital aberto possuem 
um plano de contingência para suces-
são de CEO, 41% não costumam falar 
sobre sucessão de CEO e 54% não esta-
beleceram um plano sucessório formal 
para essa posição. A situação é ainda 
mais desastrosa para empresas priva-
das, pois quase dois terços delas não 
têm um plano sucessório para o CEO.

São dados preocupantes em um mo-
mento de crise, quando, como mostra 
a história, as transições de executivos 
costumam ocorrer com mais frequên-
cia. A colisão de múltiplas crises glo-
bais e a falta de preparo estão prestes a 
criar o caos em muitas empresas.

Por que relutamos tanto em nos plane-
jar quando o assunto são partidas pre-
vistas ou repentinas de executivos? A 
resposta simples é que muitas empre-
sas não enfrentam essa situação com 
frequência sufi ciente para justifi car o 
interesse em desenvolver um plano de 
contingência.

Para outras, a transição pode ser um 
assunto delicado a ser abordado com 
executivos seniores. Algumas orga-
nizações temem que o planejamento 
prévio possa ser interpretado como 
falta de confi ança nos líderes atuais. 
Isso é particularmente verdadeiro com 
CEOs; envolver o presidente executi-
vo no planejamento de sua partida re-
pentina é uma conversa inerentemente 
constrangedora e difícil.

Também há preocupações quanto à 
governança. Afi nal, quem é responsá-
vel por criar um plano de contingên-
cia para a saída de executivos? Quem 
aciona sua implementação? Essas são 
as perguntas que a maioria das organi-
zações nunca se dispõe a responder.
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Entretanto, diante da iminente tur-
bulência na liderança pós-pandemia, 
as organizações que procrastinaram 
ou ignoraram a necessidade de uma 
abordagem planejada serão as mais 
afetadas. Em algum momento, todos 
precisamos reconhecer que ignorar o 
problema não o fará desaparecer.

A falta de atenção é ainda mais preo-
cupante ao se considerar o impacto de 
uma transição executiva atrapalhada.

Muitos de seus clientes analisarão as 
decisões que você tomar em relação à 
liderança sênior, após o arrefecimento 
das restrições da pandemia. Como os 
impactos econômicos que acompanha-
ram a pandemia não foram consequên-
cia de qualquer incompetência ou erro 
específi co, será importante divulgar 
sua organização como um empregador 
justo e respeitoso, que sabe tratar as 
pessoas que estão saindo por motivos 
alheios à sua atuação.

As organizações que sofrem danos co-
laterais em suas marcas são normal-
mente aquelas que tentam transformar 
seus cargos de liderança de forma ge-
neralista. Saídas de executivos podem 
ser desafi os dramáticos, confusos e 
complexos, principalmente no contex-
to de uma crise global de saúde públi-
ca.

Para as organizações que desejam tra-
çar um plano, as opções são limitadas.

A maioria dos serviços de transição de 
carreira não foram construídos para 
realmente atender às necessidades 
únicas dos líderes seniores. Um pla-
no efetivo de transição executiva deve 
ser visto menos como uma forma de 
gerenciamento de crise e mais como 
um componente essencial da gestão de 
talentos. Ele é tão importante quanto, 
por exemplo, recrutamento e seleção, 
e talvez ainda mais em determinadas 
situações, tamanho o prejuízo que um 
desligamento desconfortável pode cau-
sar a uma marca.

Como seria uma abordagem planeja-
da?

Provavelmente, o melhor plano de 
transição executiva deve variar confor-

me o porte e a natureza da organização. 
No entanto, as práticas mais recomen-
dadas — transparência, colaboração e 
apoio — são uma constante.

Estabeleça uma equipe de transição. 
Seja uma partida planejada ou não, 
você deve reunir uma equipe de pro-
fi ssionais em que cada membro tenha 
funções e responsabilidades claramen-
te defi nidas. A equipe deverá envol-
ver membros da diretoria, executivos 
seniores não diretamente impactados 
pela transição em questão, o CEO 
(caso não seja o sujeito da transição) e 
o CHRO.

Planeje cuidadosamente o apoio 
que será oferecido ao executi-
vo em transição. As organizações 
devem, sempre que possível, garantir 
que um executivo em transição seja 
apoiado de maneira a evitar drama, 
manchetes negativas e outros inconve-
nientes desafi adores. Embora os execu-
tivos sejam habitualmente admirados 
como os profi ssionais mais competen-
tes de qualquer organização, também 
são pessoas que se defi nem pelos seus 
empregos. O plano de apoio deve ser 
coerente ao impacto emocional dessas 
saídas.

Estabeleça um processo deliberado e 
bem defi nido. Sua equipe de transição 
deve ter um roteiro a seguir. Ela deve 
reunir todos os fatos relevantes, deter-
mine um primeiro ponto de contato 
para o executivo envolvido, de modo 
a facilitar as negociações, e desenvolva 
um plano de comunicação abrangente 
que atenda às necessidades tanto do in-
divíduo como da organização.

As empresas devem se envolver com os 
executivos em transição de modo aber-
to e honesto. Devem mostrar que estão 
dispostas a trabalhar em conjunto para 
criar um plano de transição que seja 
justo para ambas as partes.

Na ausência de crises, é fácil ignorar 
aspectos como planejamento sucessó-
rio e estratégias de saída de executivos. 
No nosso ambiente atual, defi nido pela 
volatilidade e pela incerteza, nenhuma 
organização tem desculpa para não se 
planejar com antecedência.
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Eletromidia Litoral Anuncia Expansão- Com criatividade e 
tecnologia, a Eletromidia constrói conexões entre marcas e 
pessoas

Eletromidia Litoral Anuncia Expan-
são- Com criatividade e tecnolo-

gia, a Eletromidia constrói conexões 
entre marcas e pessoas

Nos últimos 2 anos, a operação da 
Eletromidia no litoral dobrou de ta-
manho. Além da expansão nos tradi-
cionais ambientes comerciais, como 
edifícios corporativos, supermercados, 
clínicas médicas, shopping centers e 
outros ambientes que impactam dia-
riamente milhares de pessoas ao longo 
de sua jornada fora de casa, a empresa 
conquistou o mercado de midia out of 
home nos edifícios residenciais da re-
gião.

Presente nos maiores condominios re-
sidenciais em toda a cidade de Santos, 
além de São Vicente e Praia Grande, o 
veículo agora alcança todos os pontos 
de contato com a população, seja den-
tro ou fora de casa.

Recentemente, a Eletromidia Litoral 
lançou ainda o maior projeto de mí-
dia digital out of home do litoral, com 
grandes formatos digitais instalados no 
Praiamar Shopping.

A presença geográfi ca nas maiores ci-
dades do litoral consolida o veículo 
como uma das maiores audiências da 
região, o que refl ete o sucesso com os 
anunciantes dos mais variados seg-
mentos, tanto marcas locais quanto 
nacionais.

Tão importante quanto o tamanho da 
rede, está o cuidado na editoria dos 
conteúdos publicados, que conta hoje 
com mais de 100 parceiros de notí-
cias, como CNN, SporTV, GNT, BBC, 
ESPN entre outros, sempre prezando 
pela qualidade e credibilidade das in-
formações, aumentando a atenção dos 
espectadores.

Visando alcançar voos cada vez mais 
altos, a empresa investiu também em 
todos os departamentos humanos, 
contratando equipe técnica altamente 
qualifi cada, além de investir nos de-
partamentos de criação, relacionamen-
to e administrativo.

Além disso, para atender à deman-
da cada vez maior dos anunciantes e 
agências da região, a empresa apresen-
ta agora sua nova estrutura gerencial.
Caio Magenta, fundador da Eletro-
midia Litoral, mantém a direção da 
empresa, enquanto Marcelo Bozzani 
coordena o departamento comercial e 
relacionamento com o mercado.

Já Walter Edgard Godoy Machado, co-
nhecido por sua história na Elemidia 
Litoral - antes da mudança de marca 
para Eletromidia - retorna à empresa 
para comandar novos projetos e negó-
cios.

Walter Edgard passou os últimos anos 
empreendendo no comando da Mob 
Midia, onde construiu uma rede com 
mais de 100 telas que passam a integrar 
o parque da Eletromidia Litoral.

Agora a operação atinge o imponente 
número de 600 telas instaladas no lito-
ral de SP, agregando ainda novos am-
bientes de atuação, como lojas de con-
veniência, academias entre outros.

Para Caio Magenta, “uma história de 
sucesso é construída com grandes par-
ceiros e por isso unimos o melhor de 
cada profi ssional para formar o time 
dos sonhos e continuarmos juntos 

conduzindo a empresa no caminho do 
crescimento e protagonismo no mer-
cado”.

A mídia out of home

Os números do Out Of Home no Brasil 
impressionam.

Segundo o Midia Dados 2020, em pes-
quisa realizada pelo Kantar Ibope Mi-
dia, a penetração do OOH no Brasil é 
de 87% do total da população (30 dias), 
encostando na TV aberta que têm 88% 
e empatando com a internet.
Tal penetração é superior, inclusive, a 
países como França, Espanha, Reino 
Unido e EUA.

Sobre a Eletromidia

A Eletromidia conversa diariamente 
com mais de 22 milhões de pessoas 
através de mais de 60 mil pontos de 
contato, sendo destes 40 mil ativos di-
gitais.

Está presente em trens e metrôs de São 
Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, em 
aeroportos de São Paulo, Rio, Porto 
Alegre e Fortaleza, tem mais de 20 mil 
telas em prédios residenciais e comer-
ciais, 95 shoppings em todas as regiões 
do Brasil e nas ruas, com a liderança 
em bancas de jornais no Rio, Belo Ho-
rizonte e Curitiba.

Com criatividade e tecnologia, a Ele-
tromidia constrói conexões urbanas 
entre marcas e pessoas levando conte-
údo, serviços e experiências que ino-
vam diariamente o conceito de OOH.
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O assunto é… saúde empresarial – Por: Patrícia dos Santos Lemos, Founder 
Acredita Treinamento e Desenvolvimento Profi ssional em Saúde, Especialista em 
Relacionamento, Comunicação Afetiva e Efetiva, Educadora

Tem sido desafi ador viver nesses últi-
mos dezoito meses. Dados estatísticos 

sobre economia e saúde sempre desanima-
dores, perdas verdadeiras, dores indescri-
tíveis. Para algumas pessoas, sofrer não é 
uma opção, é uma realidade.

Diante desse quadro de total instabilida-
de, está o empresário que ajuda a mover 
a economia, mas não economiza esforços 
para resolver as adversidades e precisamos 
concordar que poucas foram as vezes que 
você empresário, se priorizou.

Algumas perguntas inquietam seus pen-
samentos e vou deixar algo para você se 
questionar: como vai a sua saúde emocio-
nal¿

Pode parecer absurda a pergunta que fi z, 
mas o empresário é o coração que faz todo 
o sistema funcionar. “O bom gestor pensa 
macro” não é assim¿

Muito além do Serviço De Saúde Ocupa-
cional de uma empresa, está a sua saúde 
e a dos colaboradores que contribuem na 
produção desse mesmo sistema.
Inspira, respira. Agora me responda como 
está saúde emocional da sua equipe¿ Por 
quais adaptações tiveram que passar¿ Com 
quais ainda terão que conviver?

Ignorar o fato de que também somos feitos 
de emoções não é uma alternativa.

Causa admiração ouvir que uma empresa 
aborda o assunto Saúde Emocional dos 
colaboradores e os acolhe com iniciativas, 
que vão desde uma escuta especializada ao 
encaminhamento a tratamentos específi -

cos, se assim for necessário, buscando de 
forma conjunta a resolução de problemas.

De acordo com o levantamento realizado 
em 2017 pela Mercer Marsh Benefícios, 
apenas 41% das empresas mantinham ini-
ciativas em saúde mental.

Pequenos movimentos como diminuir 
confl itos no ambiente de trabalho, já cola-
bora e muito para o bem estar das equi-
pes. Um ambiente descontraído auxilia na 
conexão de novas ideias e pode melhorar 
até mesmo a produção. Mesmo em home 
offi  ce as pessoas precisam sentir que existe 
acolhimento e que elas têm sim seu valor 
dentro dessa dinâmica laboral.

Algumas empresas acreditam que a saúde 
emocional do colaborador é algo do âm-
bito da vida pessoal e não da profi ssional.

Existe um estigma que ronda a saúde men-
tal, o que difi culta a busca por ajuda das 
pessoas que de alguma maneira estão so-
frendo em silêncio e silenciar é um grande 
fator estressor, entre tantos.

O preconceito diante da saúde mental, da 
não valorização das emoções humanas, da 
“loucura” em admitir que precisa de aju-
da para tratar suas difi culdades, aumenta 
os índices de depressão por exemplo. Vale 
sempre lembrar que uma equipe acolhida 
e engajada produz mais e de forma quali-
tativa.

O não acolhimento do indivíduo que está 
emocionalmente frágil, pode desencade-
ar um agravo no quadro de saúde. Lem-
bremos sempre que quando a boca cala, 
o corpo certamente fala. E se ao invés de 
segregar, fossem proporcionados ambien-
tes com canais para comunicação efetiva, 
longe de hostilidades e ruídos, com ferra-
mentas que driblam barreiras culturais e 
facilitam a interação¿

Acredito muito na comunicação realizada 
de forma humanizada. Comunicar é um 
dom.

Alguns indicadores de riscos para a saúde 
podem ser utilizados para rastrear e até 
prevenir danos maiores à saúde dos cola-
boradores.

As ações não devem ser apenas sazonais, 
como o janeiro branco e o setembro ama-

relo, as ações são preventivas e contínuas, 
evitando que o colaborador busque por 
ajuda apenas quando está tomado pelo es-
tresse, que pode prolongar seu tratamento 
e recuperação ou ainda levá-lo a um qua-
dro de Síndrome de Bournout, ansiedade e 
a depressão de maneira mais grave.

Quantos sintomas físicos relatados por um 
profi ssional podem estar ligados à alguma 
questão emocional¿ Aqui posso relatar 
exemplos como: dores crônicas, alopecia 
(queda de cabelo e de barba), insônia, gas-
trite e várias outras.

Os seres humanos buscam segurança em 
suas relações e isso também é válido para 
as relações laborais.

Em resumo, a saúde emocional tem rele-
vância em nossas vidas e de seus colabo-
radores.

Agora imagine uma empresa em que os 
colaboradores podem contar com um es-
paço acolhedor e que essas questões, essas 
das emoções, podem ser tratadas de forma 
anônima e privativa.

É possível orientar sobre a importância 
do bem estar, da boa alimentação que au-
xilia na manutenção da saúde, da prática 
de atividades físicas e da importância da 
qualidade do sono. Esses e outros pontos 
podem ser avaliados e servir de base para 
futuras intervenções, criação de grupos de 
atividades, práticas saudáveis e diminui-
ção dos fatores estressores no ambiente de 
trabalho.

Ao entregar essa vivência, o empresário 
recebe um colaborador consciente de seu 
valor, de que é respeitado e que sua produ-
ção é relevante para o coletivo.
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O que são riscos tributários e como evitar que ocorram? Por: Roberto Cardone 
é Sócio no FNCA Advogados. Formado em Direito, o executivo possui mais 20 
anos de experiência no ramo jurídico, com especialização em direito tributário e 
foco no suporte às empresas e atividades de consultoria, administração e gestão 
empresarial.

Planejamento tributário robusto e 
funcional é o diferencial necessá-

rio para empresas que buscam evitar a 
ocorrência de riscos por falta de con-
formidade

O quão preparada sua empresa está 
para superar riscos tributários e evitar 
transtornos com o FISCO? 
Os problemas que podem ser acarre-
tados são variados e incluem desde 
impactos signifi cativos nas fi nanças 
da organização até uma falta de con-
trole sobre os processos internos que 
podem, a longo prazo, comprometer o 
futuro de sua companhia.

O fato é que, sem ações estratégicas e 
o apoio de especialistas, toda empre-
sa está sujeita a desafi os no plano tri-
butários. Para termos uma visão mais 
clara deste cenário, podemos citar, por 
exemplo, que só em 2019, a Receita 
Federal realizou 30.624 autuações em 
pessoas jurídicas. 
Somadas, essas autuações superaram o 
expressivo montante de R$ 190 bilhões 
em custos para todas as companhias 
notifi cadas.

Pensando nisso, neste artigo, separei 
uma análise sobre os principais riscos 
tributários aos quais as organizações 
do país estão sujeitas e como é possível 
vencer este cenário.

Defi nindo os riscos tributários

Em linhas gerais, os riscos tributários 
são o ônus advindo de conjunturas em 
que sua empresa não se encontra em 
conformidade com as leis, impostos e 
especifi cidades do regime no qual está 
enquadrada, seja por dúvidas e incer-
tezas a respeito de um determinado tri-
buto ou norma, falta de revisão e atua-
lização de processos fi scais ou mesmo 
simples desconhecimento.

Tal situação, é importante salientar, na 
grande maioria dos casos, não ocorre 
por má-fé. Diante de um sistema tri-
butário extremamente complexo no 
qual as empresas gastam mais de 1.500 
horas apenas para calcular e pagar im-
postos – conforme dados do relatório 
Doing Business 2019, do Banco Mun-
dial – é natural que as companhias do 
país precisem investir com inteligência 
em sua gestão tributária para evitar im-
pactos que incluem:

• Perdas fi nanceiras com multas, 
autuações e até mesmo com pagamen-
tos a maior para o FISCO (dados do 
IBGE apontam que 95% das empresas 
brasileiras pagam impostos a mais do 
que deveriam);
• Falta de Compliance e gestão 
tributária fragilizada que pode com-
prometer o posicionamento e a busca 
por investimentos da organização no 
mercado;
• Desorganização operacional;
• Maior exposição da empresa 
junto ao FISCO;
• Perda de créditos tributários e 
de oportunidades para reduzir os cus-
tos fi scais do negócio.

A importância do planejamento 
tributário

Para não correr tais riscos, é indis-

pensável contar com um planejamen-
to tributário minucioso, abrangente e 
assertivo realizado com suporte espe-
cializado para a estruturação jurídica e 
elisão fi scal do seu negócio. 
Deste modo, todo o recolhimento de 
tributos de sua empresa será feito em 
conformidade com as normas fi scais 
vigentes no país para que ela possa 
operar e crescer com segurança.

Ademais, a partir de um planejamen-
to preventivo e da implementação de 
revisões fi scais recorrentes, é possível, 
dentre outros pontos, identifi car opor-
tunidades de crédito e até de reenqua-
dramento tributário, capazes de am-
pliar o potencial das organizações para 
investimentos em projetos estratégicos 
e expansão. Com tudo isso, teremos, 
em suma, um equilíbrio concreto da 
carga fi scal de sua empresa frente a 
atividade econômica que ela realiza, 
aumentando, assim, seu potencial de 
competitividade no mercado.

Em outras palavras: o planejamento 
tributário é o caminho mais inteligente 
para que as companhias do país não só 
superem os riscos tributários comuns 
ao ambiente de negócios brasileiro, 
mas também para que se antecipem 
na identifi cação de oportunidades que 
irão torná-las mais efi cientes do ponto 
de vista fi nanceiro e fi scal.
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Outsourcing e terceirização: sinônimos ou práticas distintas?

Em muitas ocasiões e em algumas 
áreas, os termos outsourcing e ter-

ceirização são utilizados como sinôni-
mos no mercado corporativo. Mas ape-
sar de ambos fazerem referência ao uso 
de mão de obra e de conhecimento de 
pessoas que não integram o quadro da 
empresa, a aplicação de cada uma das 
expressões na linguagem empresarial 
diz respeito a práticas distintas.  

Na realidade, as duas são consideradas 
terceirização propriamente dita. Po-
rém, poderíamos dizer que a prática de 
outsourcing nada mais é do que uma 
espécie de terceirização com caracte-
rísticas específi cas.

Basicamente, o que diferencia a contra-
tação de uma empresa de outsourcing 
de um parceiro da terceirização tra-
dicional é a fi nalidade e os resultados 
que uma organização almeja atingir ao 
fazer uso de cada uma delas.

Terceirização

A terceirização nada mais é do que a 
contratação de recursos humanos ex-
ternos à organização. Geralmente, en-
tretanto, o termo terceirização é utili-
zado quando há a contratação de uma 
empresa parceira para o fornecimento 

de mão de obra que atende as áreas 
mais operacionais da empresa, como 
vigilância, portaria, limpeza, serviços 
gerais, manutenção predial, transpor-
te, e até mesmo algumas atividades ad-
ministrativas de menor complexidade 
como recepção e telefonia.

E, nesse sentido, é uma alternativa, 
por exemplo, em situações nas quais a 
organização busca reduzir custos ope-
racionais e direcionar sua energia ao 
seu core business, ou seja, à sua ativi-
dade fi m. A terceirização normalmen-
te compreende: Atividades que dão 
suporte ao funcionamento da empresa 
contratante:

• Áreas operacionais com ativi-
dades de menor valor agregado para o 
negócio
• Atividades sem conhecimento 
especializado ou técnico específi co
• Áreas que não exercem interfe-
rência estratégica na empresa
• Não traz impacto direto nos re-
sultados da empresa
• Não lida com tarefas e setores 
estratégicos
• Áreas com menor impacto na 
estratégia

Outsourcing

Já o outsourcing é a espécie de tercei-
rização cujo principal objetivo é a ob-
tenção do know-how e expertise das 
equipes contratadas para uma área ou 
projeto estratégicos para a empresa. 
Nesses casos, o parceiro escolhido co-
loca à disposição do contratante um 
time de profi ssionais altamente qualifi -
cados e que executarão atividades que 
geram valor agregado ao negócio e que 
possam impactar os resultados da or-
ganização contratante.

Em boa parte das vezes, as empresas de 
outsourcing acabam assumindo a res-
ponsabilidade por um setor específi co 
inteiro na organização. Uma das apli-
cações mais comuns dessa estratégia de 
gestão ocorre nas áreas de Tecnologia 
de Informação (TI). É bastante comum 
que empresas contratem outras em-
presas para assumir o setor de TI por 
ser altamente técnica e especializada e 

estar constante evolução, o que torna 
mais difícil para a contratante acompa-
nhar todas as mudanças. Mas é possível 
ver no mercado também contratações 
dessa modalidade em atividades de fo-
lha de pagamento, contábeis, fi nancei-
ras e jurídicas, entre outras.

O outsourcing também é muito co-
mum na indústria automobilística. 
Dentro de uma uma montadora, em-
presas assumem a produção de vários 
componentes dos veículos e a manu-
tenção das máquinas da linha de pro-
dução. Isso faz com que a fabricante 
possa focar no projeto de novos veícu-
los e na montagem. Em resumo, o out-
sourcing consiste em:

• Atividades ou áreas estratégicas 
para a empresa
• Contratação pelo know how e 
expertise
• Áreas especialistas e de valor 
agregado para o negócio
• Atividades com alto conheci-
mento técnico e especializado
• Áreas ou projetos com impacto 
direto na performance e nos resultados
• Apoio estratégico à tomada de 
decisão

Independente da modalidade, tratam-
-se de práticas que permitem à orga-
nização contratante obter vantagem 
competitiva. E ambos os casos exigem 
da contratante medidas que mitiguem 
riscos em contratos dessas naturezas.

Uma das formas mais seguras de cer-
car-se de garantias é contar com o su-
porte de uma consultoria especializa-
da nesse mercado. Com mais de duas 
décadas de experiência no mercado, o 
Grupo MJK Brasil oferece consultoria 
especializada na gestão de contratos e 
riscos de terceiros. Fale conosco e sai-
ba como podemos ajudá-lo a aprimo-
rar a relação de sua empresa com seus 
parceiros. Estaremos esperando o seu 
contato.
W
Fonte : www.mjkbrasil.srv.br
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Por que a inteligência artifi cial torna a área de Compras estratégica para as metas 
de ESG das empresas? – Por : Florent Désidério, Fundador e CEO da Membran-i

A Inteligência Artifi cial (IA) inau-
gurou uma nova era para os ne-

gócios. O recurso já está cada vez mais 
presente no mercado corporativo, mas 
o que muitos gestores ainda não sabem 
é como essa tecnologia pode realizar 
melhores negociações de compras, oti-
mizando o uso de recursos fi nanceiros 
e ainda colaborando para alcançar suas 
metas de ESG – Environmental, Social 
and Corporate Governance, que são as 
métricas relacionadas a dados ambien-
tais, sociais e de governança corporati-
va dentro das empresas.

A automatização dos processos de 
compras com sistemas avançados de 
procurement, aliados a soluções de IA, 
permite que os compradores executem 
tarefas complexas de maneira efi cien-
te, com mais assertividade e agilidade. 
Isso porque os algoritmos oferecem 
automação, melhoram a produtivi-
dade, economia e, por consequência, 
compliance. Enquanto o sistema se 
ocupa de tarefas cotidianas como a ve-
rifi cação de notas e faturas, registros 
de transações, entre outras, os profi s-
sionais da área podem fi car livres para 
se concentrarem em outras atividades 
de maior valor e mais estratégicas para 
o negócio, como o desenvolvimento e 
homologação de novos fornecedores 
(multiplicidade de fornecimento).

A gestão estratégica de fornecedores 
impacta diretamente a área de compras 
de uma empresa e merece bastante 
atenção. Uma solução com Inteligência 
Artifi cial pode tornar os processos de 

compra mais efi cientes, além de viabi-
lizar a avaliação do desempenho dos 
fornecedores selecionados, tanto qua-
litativamente como quantitativamente, 
aprimorando negócios futuros.

Em alta

Em outra frente, os critérios de ESG 
são, cada vez mais, estratégicos para 
as empresas. Eles já são levados em 
consideração pelos investidores nas 
bolsas de valores e deverão nortear 
as decisões de compra de ações daqui 
para frente. Em setembro de 2020, a B3 
(B3SA3) e a S&P Dow Jones lançaram 
o S&P/B3 Brasil ESG (SPBRESBP), 
índice que lista as empresas com boas 
práticas ambientais, sociais e de gover-
nança corporativa. O que só reforça a 
importância das empresas se adequa-
rem à nova realidade do mercado.

Pensando em cumprir os critérios de 
ESG, a solução escolhida pelo seu ne-
gócio deve permitir negociações com 
fornecedores locais, colaborando para 
a redução de emissão de CO² na at-
mosfera. Deve promover também a 
economia compartilhada, estimulan-
do o fair trade e colocando em contato 
grandes e pequenos fornecedores de 
forma democrática.

CEO e diretora executiva da Nasdaq, 
Adena T. Friedman, já comentou que o 
ESG está se tornando peça central para 
a estratégia corporativa. Ainda assim, 
as companhias estão navegando por 
uma transição fragmentada e, muitas 
vezes manual, algo insustentável no 
longo prazo.

A tecnologia disponível já oferece fer-
ramentas perfeitamente alinhadas às 
demandas das empresas para melhorar 
seus processos de compras e complian-
ce. 
Quanto mais uma organização estiver 
de acordo com práticas sustentáveis, 
maior será o seu valor no mercado e, 
com isso, atrairá mais investidores.
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A importância da controladoria para as empresas – Por: Umberto Tedeschi, CEO 
da Abile Consulting Group, embaixador da Leader X, chairman of the board 
da Associação Brasileira de Inovação e Desenvolvimento Sustentável (Abids), 
membro fundador da Academia Européia da Alta Gestão e com passagens pela 
presidência do Rotary Club em dois mandatos e em cargos de alta liderança de 
empresas nacionais e multinacionais.

Quando o assunto é a adequação 
às regras tributárias, o Brasil sem 

dúvidas não é um país para amadores. 
A burocracia e o grande número de 
tributos já são velhos conhecidos de 
quem lida com a área fi scal. 
A realidade é capaz de assustar os mais 
desavisados tanto que o País amarga, 
há muitos anos, o título de um dos que 
mais difi culta a realização de negócios 
no mundo.

Segundo o Relatório Doing Business, 
realizado em 2020 pelo Banco Mun-
dial, o Brasil ocupa a 124ª colocação na 
regulamentação do ambiente de negó-
cios. Já no pagamento de tributos, nos 
mantivemos entre os 10 piores países 
do mundo, ocupando o 184º lugar en-
tre 190 nações. São 1,5 mil horas por 
ano investidas apenas na apuração e 
pagamento de tributos!

Um simples deslize pode custar caro, 

inclusive a reputação e mesmo a sobre-
vivência da empresa. E com uma lista 
de mais de 90 impostos federais, esta-
duais e municipais, taxas e contribui-
ções, não é difícil errar.

Por isso é tão importante que uma or-
ganização, principalmente as que têm 
diversas subsidiárias ou para quem 
tem mais de um negócio em diversos 
ramos de negócio, conte com o traba-
lho de controladoria externa. Mas afi -
nal, o que é a controladoria?

É uma área das Ciências Contábeis que 
tem como objetivo realizar um contro-
le de qualidade, contribuindo na coor-
denação e administração de assuntos 
fi scais, orçamentários e também admi-
nistrativos.

Na prática, esse tipo de profi ssional é 
capaz de trazer um olhar exterior, sen-
do responsável por zelar por uma ad-
ministração efi ciente e que mantém a 
empresa saudável e lucrativa.

Seu trabalho inclui o supervisiona-
mento das atividades contábeis, garan-
tindo que os livros-razão refl itam com 
precisão o dinheiro que entra e sai da 
empresa. Ele também é capaz de assu-
mir uma função mais estratégica no 
gerenciamento de projetos, bem como 
desenvolver relatórios fi nanceiros, 
criar orçamentos e planejar os gastos 
da empresa.

Empresas que contam com um servi-
ço externo de controladoria podem ser 
mais efetivas! Isso porque um contro-
lador também é capaz de:

. Supervisionar a preparação das contas 
anuais individuais e consolidadas, bem 
como das demonstrações fi nanceiras;
. Desenvolver e implementar controles 
internos;

. Defi nir normas e procedimentos para 
toda a empresa;
. Organização e analisar o sistema de 
relatórios utilizados;
. Coordenar projetos transversais ao 
grupo ou organização, que podem re-
lacionar-se com a estratégia, TI, Finan-
ças ou Contabilidade;
. Controlar os objetivos fi nanceiros ge-
rais da empresa: orçamentos, investi-
mentos, fi nanciamentos, etc;
. Participação na defi nição do plano 
geral de negócios da empresa.

Como deu para perceber, a controlado-
ria tem o potencial de ser uma parceria 
estratégica nos negócios da empresa. 
Bons controladores fi nanceiros têm 
muita atenção aos detalhes e ao pano-
rama geral da empresa.

Esses profi ssionais têm uma experiên-
cia signifi cativa em questões contábeis 
e estão por dentro das recentes modi-
fi cações impostas pelo Fisco, além da 
capacidade de orientar outras pessoas 
a não errarem em questões tributárias 
e fi nanceiras.

Hoje não são muitas as empresas que 
contam com o trabalho de controlado-
ria. E a queda de 6,91% na arrecadação 
federal em 2020 é o grande sinal de que 
o governo virá com tudo atrás de quem 
não pagou a sua parte corretamente.

Se você deseja manter a saúde da sua 
organização e fi car longe da mira do 
Fisco, vale a pena investir no serviço 
de controladoria!
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A educação profi ssional online propicia a equidade social – Por: Rafael Steinhauser é 
presidente do conselho da EdTech EBAC Online e presidente da Alpha Capital 
Acquisiton Company

A digitalização (conversão de pro-
cessos análogos em digitais) pro-

vocou mudanças profundas no âmbito 
das organizações e dos negócios desde 
a introdução da internet no fi m dos 
anos 90. Na sequência, a introdução de 
tecnologias emergentes como a inteli-
gência artifi cial, a universalização do 
smartphone, a visão computacional e 
a Internet das Coisas (IoT) contribuí-
ram, nos últimos anos, com a transfor-
mação digital. As tecnologias digitais 
afetam todos os âmbitos da vida eco-
nômica e social, o comércio, as indús-
trias, as fi nanças, a saúde, a cadeia de 
suprimentos, o governo, a cultura e 
certamente também a educação. 
A pandemia não fez mais do que acele-
rar este processo de transformação, um 
ano em cinco anos.

A transformação digital traz aumento 
da produtividade e redução de custos. 
Também provoca a substituição de tra-
balhos rotineiros e repetitivos, agora 
realizados por inteligência artifi cial no 
plano da gestão analítica e por robôs e 
IoT no plano físico, por trabalhos de 
maior valor adicionado e consequente 
signifi cativo aumento de salário exer-
cidos desde qualquer canto do país. 
Segundo o Fórum Econômico Mun-
dial (WEF), 42% dos trabalhadores no 
mundo terão de ser re-qualifi cados nos 
próximos cinco anos para manter os 
seus empregos.

No Brasil, existe já uma signifi cativa 
demanda insatisfeita por profi ssionais 
de tecnologia em áreas como ciências 
de dados, soft ware e aplicativos, expe-
riência e interface de usuário, inteli-
gência artifi cial, desenho de produto, 

conteúdo digital, animação e gaming, 
computação em nuvem, marketing e 
comércio digital, mídia social e inte-
ligência de negócio para citar alguns. 
Esta demanda não apenas emana das 
empresas de tecnologia de base, que 
hoje se tornaram as mais valiosas do 
planeta, como também de todas as 
indústrias que estão se transforman-
do em empresas de tecnologia aplica-
da. Quase a metade dos empregos no 
Brasil será nas áreas de tecnologia até 
2030.

Para poder acompanhar esta grande 
demanda de re-educação (up-skilling), 
formação de profi ssionais digitais 
(skilling) e mudança de profi ssão (re-
-skilling), precisaremos de instituições 
de ensino adequadas e escaláveis. 
A universidade já não é mais o único ou 
muitas vezes o melhor caminho para a 
inserção profi ssional. Cabe à educação 
livre, oferecendo cursos profi ssionali-
zantes com duração tipicamente entre 
5 a 12 meses,o papel fundamental nes-
ta missão. Hoje no Brasil já contamos 
com dois milhões de matrículas de 
educação profi ssional anualmente, e 
este número deverá se multiplicar nos 
próximos anos.

A primeira revolução industrial exi-
giu profundas mudanças na educação 
para a capacitação em série de traba-
lhadores aptos a operar as ferramentas 
de produção no século XVIII. Todos 
os alunos da mesma idade recebendo 
o mesmo conteúdo ao mesmo tempo 
na mesma sala de aula. Desde então 
pouco mudou. Agora a transformação 
digital, a quarta revolução industrial, 
não apenas cria a alta demanda por 
profi ssionais das disciplinas digitais 
em curtíssimo espaço de tempo como 
também revoluciona a própria econo-
mia educacional, criando a tecnologia 
da educação (EdTech).

A pandemia forçou o fechamento de 
todas as escolas e universidades do Bra-
sil. O espaço físico foi substituído pelo 
virtual, com o acesso ao aprendizado 
via internet. Na pós-pandemia retor-

naremos a um ensino híbrido (físico e 
virtual), mas o caminho para a educa-
ção online já foi amplamente aberto, e 
será esta uma alternativa cada vez mais 
presente no país, em particular para a 
capacitação profi ssional.

Também a pandemia nos mostrou os 
graves riscos da educação no plano da 
equidade social: mais de 4 milhões de 
alunos do ensino fundamental fi ca-
ram excluídos do processo letivo por 
não dispor de dispositivos de acesso 
à internet. Refl exo da galopante ine-
quidade social e geográfi ca do Brasil. 
Agrega-se a esse desafi o a defi ciência 
no ensino na área de exatas, que cria 
graves barreiras no letramento digital 
de nossos jovens.

O papel de escolas profi ssionalizan-
tes online com alta qualidade, preços 
acessíveis e disponibilidade a qualquer 
momento e de qualquer local de nosso 
país continental se torna essencial. 
Já temos no Brasil EdTechs de ponta 
que contam com plataforma tecnológi-
ca de ensino – LMS – própria, com au-
tomatismo e inteligência artifi cial para 
o fornecimento de aulas assíncronas, 
com acompanhamento individualiza-
do por tutores online, garantindo edu-
cação escalável por líderes da indústria 
a custos acessíveis. Um caminho de 
autorrealização e ascensão social para 
os brasileiros, suprindo a demanda das 
novas profi ssões da era digital.
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LANÇAMENTO DO LIVRO - Desenvolvendo a Mentalidade Empreendedora - 
Luciane Abramo

O livro Desenvolvendo a Men-
talidade Empreendedora é 

de autoria de Luciane Abramo e 
foi prefaciado por um dos maio-
res empresários do Brasil - Ernes-
to Haberkon.

Está obra é fruto dos meus 20 
anos de empreendedorismo, mi-
lhões de horas de trabalho, estu-
dos e muita dedicação.

Luciane Abramo foi fi nalista en-
tre 11 000 mulheres no SEBRAE 
Mulheres de Negócios.

Estamos vivendo em um mo-
mento mundial de muitas trans-
formações, pessoas sem trabalho 
ou que empreendem e não sabem 
por onde começar.

Este livro é direcionado à todas 
as pessoas que precisam, desejam 
ou sonham em empreender, pois, 
empreender vai além de abrir um 
negócio.

Para adquiri-lo acesse :  
https://loja.uiclap.com/titulo/ua8133/
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A Recuperação das vendas passa obrigatoriamente pelas feiras de negócios 
Por: Fernando Lummertz: profi ssional com 4 décadas de atuação no setor, 
Administrador, MBA em Marketing, Jornalista, Professor e Escritor, autor de vários 
livros e artigos sobre o mundo das feiras de negócios. Lummertz é considerado 
também como importante Infl uenciador Digital no setor de Feiras de Negócios.

Por, pelo menos, dois fatores específi cos 
a recuperação do volume de vendas 

pós-crise deve passar pela participação 
como expositor nas feiras de negócios:

• A possibilidade de realizar, em 
curtíssimo espaço de tempo, um volume 
de contatos pessoais e de geração de opor-
tunidades que nenhum outro meio ou ca-
nal poderia proporcionar.
• A confi ança (que é absolutamen-
te fundamental para fechar negócios em 
qualquer situação, mas, ainda mais em 
épocas de crises, nas quais ninguém quer 
correr riscos) que a sua empresa irá trans-
mitir para os seus potenciais clientes mos-
trando que está fi rme e forte no mercado e 
que a crise não foi capaz de derrubá-la.

Então vai aqui uma dica preciosa: Não per-
ca tempo e aproveite esse período de qua-
rentena para fazer um PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO DE PARTICIPAÇÃO 
irretocável, objetivo e que priorize exata-
mente aquilo que a sua empresa PRECISA 
AGORA.

De um modo geral, a maioria das empre-
sas, quando as feiras forem retomadas, es-
tará com o seu caixa debilitado, precisando 
gerar novas entradas de recursos em pra-
zos muito curtos. Portanto, foque nisso. 
Não encha seu estande de produtos que 
não representem oportunidades imedia-
tas. Pense em VENDER. Foque em VEN-
DER. Aja para VENDER.

Agir para vender signifi ca, antes de tudo, 

ter o produto certo para o momento. Para 
o momento do seu cliente e para o seu mo-
mento. Também signifi ca ter as condições 
comerciais ideais para o atual momento 
(prazo de entrega adequado, prazo de fa-
turamento, etc.)

E, tão importante quanto, agir para vender 
também signifi ca treinar a sua equipe para 
TRABALHAR NA FEIRA. É muito dife-
rente do trabalho que estão acostumados a 
fazer no dia a dia das vendas no mercado. 
Nas feiras de negócios o cenário é outro. A 
concorrência está a poucos passos de dis-
tância. 
A comparação de preços, qualidade, etc. 
também está a poucos de distância. 
É preciso abdicar do repertório tradicio-
nal do vendedor de campo que costuma 
incluir muito blá, blá, blá, antes de entrar 
na venda. Nas feiras, os tempos são outros. 
Você tem pouco mais do que alguns se-
gundos para chamar a atenção do visitante 
que está no corredor e, caso ele ingresse no 
seu estande, outros poucos segundos para 
que ele decida se permanece e inicia uma 
negociação com você. Esse cenário não é 
comum para os seus vendedores de cam-
po. E eles precisam saber disso e, mais ain-
da, precisam saber como lidar com isso.

Existem estratégias e táticas ideais para 
lidar com isso. Baseadas no consolidado 
conhecimento do “Processo AIDA” , no 
qual a palavra AIDA tem em cada letra 
o signifi cado do tempo para cada ação. A 
de Atenção, I de Interesse, D de Desejo e 
A de Ação. Em geral, na ausência do trei-
namento adequado, essas ações não são 
realizadas no necessário momento. Ou 
seja, elas são encadeadas e devem ocorrer 
exatamente nessa ordem. Com um treina-
mento, o vendedor do estande se habilita 
a executá-las corretamente. E quando isso 
é feito, as chances de fechamento de negó-
cios se ampliam consideravelmente.

Outra ação normalmente desprezada pe-
los vendedores que atendem visitantes nas 
feiras é o REGISTRO DO MOTIVO DA 
VISITA. Lamentavelmente, apenas pegam 
um cartão de visita (quando o fazem) ou 
anotam o nome e mais alguns dados de-
mográfi cos do cliente. Isso é ainda pior 
quando se trata de cliente já conhecido, 
porque aí os vendedores nem mesmo car-

tão pegam. E por qual razão isso é efeti-
vamente MUITO IMPORTANTE? Porque 
sem isso, sem o registro do MOTIVO da 
visita, não há como fazer um indispensável 
pós-feira bem feito. Sem dados, quando 
muito você irá enviar apenas um e-mail ou 
uma mensagem agradecendo pela visita 
em seu estande.

É na fase pós-feira que a maior parte dos 
negócios iniciados em uma feira é concluí-
da. Pesquisas indicam que esse número de 
fechamento de negócios pós-feira costuma 
ser de 63%, ou seja, durante a feira foram 
negociados 37%. Em outras palavras, a 
parte do leão ainda está por vir.

Se o seu planejamento contemplar o que a 
experiência de participação em feiras tem 
nos mostrado, certamente o retorno do seu 
investimento será extremamente compen-
sador. Se, como muitos expositores fazem, 
você não se preparar tão bem, saiba que 
ainda assim, você poderá se sair bem. Não 
por nada, mas porque a ferramenta Feiras 
de Negócios é tão efi caz, que mesmo sem o 
planejamento ideal, costuma trazer resul-
tados. Mas porque se contentar em ganhar 
dois se você pode ganhar dez?
Enquanto isso, se proteja. Não saia de casa 
e aproveite que está em home offi  ce para 
fazer o planejamento. 
E ganhar dez.
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A Sociedade perfeita e o Grupo de WhatsApp perfeito – Por: CESAR ROMÃO é 
formado em Direito, com mestrado em psicologia Organizacional em Administração, 
MBA em Marketing e cursos de extensão pelas universidades da Califórnia, Berkeley e 
Richmond. Escritor e conferencista, tem muitos livros publicados, inclusive em
 países como Portugal, Espanha, Itália, Suíça, Áustria e Alemanha. 

Nossa visão de sociedade vai se tor-
nando imperfeita quando aban-

donamos nossa condição humana para 
viver uma condição social onde nossos 
valores são avaliados pelo ano de nosso 
automóvel, pela busca do “pseudo po-
der”, por quantos seguidores temos nas 
mídias sociais ou até mesmo pelo grau 
de aceitação de nossas ideias em nosso 
meio de convívio.

Não aprendemos com o passado e re-
petimos os mesmos erros no presente.

Estamos sempre procurando os meios 
perfeitos para uma sociedade imper-
feita ou utópica, com diferenças sociais 
e culturais, comportamentos acentua-
dos que causam o “nós contra eles” e 
tanto afastamento entre as pessoas que 
deveriam estar mais unidas.

Em sua obra “A República”, Platão su-
gere uma sociedade imaginária, num 
processo contínuo de que se todos 
imaginarem ela se tornará real. 
O escritor Th omas More, escreveu a 
obra “Utopia”, também abordando a 
sociedade perfeita inspirado em Pla-
tão.

Talvez pequenas atitudes como: gen-
tileza, tolerância, coexistência, colo-
car-se no lugar do outro, sorrir mais, 
respeitar mais, compreender mais e 
praticar os conceitos milenares, pos-

sam nos levar a reduzir nossas imper-
feições como seres sociais.

Expor nossas ideias nos coloca em ris-
co atualmente na sociedade e nas mí-
dias sociais, principalmente no What-
sApp. Tem momentos em que as coisas 
perdem o controle por completo e re-
duzimos nossa inteligência a uma ob-
solescência programada.

A americana Jennifer Harris queimou 
a casa da melhor amiga pelo simples 
fato dela tê-la excluído do Facebook. 
Na sociedade e no WhatsApp queima-
mos pontes de amizades pelo simples 
fato delas discordarem do que pensa-
mos.

Temos de reduzir o desperdício de 
ideias, fazer o básico e ajustar nosso 
processo temporal e social, incentivar 
o possível e não o provável.

Em Sima de Los Huesos de Atapuerca 
em Burgos no norte da Espanha, en-
contraram ossos de 28 indivíduos de 
diferentes idades que foram ancestrais 
dos Neandertais, que viveram nessa 
região há 400.000 anos. Se trataria do 
primeiro santuário da humanidade se-
gundo pesquisadores e também a pro-
va mais antiga de um comportamento 
funerário de uma acumulação coletiva 
de restos fósseis humanos.

Nestes tempos o instagram era as 
pinturas rupestres, onde as tribos re-
gistravam suas passagens de vida, o 
WhatsApp a fogueira onde temas eram 
colocados em pauta. Deviam ter dife-
renças como temos hoje, mas no fi nal 
sabiam que precisavam permanecer 
juntos até o limite da existência, e a 
descoberta arqueológica de Sima de 
Los Huesos de Atapuerca demonstra 
isto.

Atualmente falta humildade de quem 
coloca ideias, falta humildade de quem 
discorda delas e falta humildade de 

quem critica estas ideias.

Nossa evolução completa sua missão 
apenas quando nos mantemos uni-
dos como seres humanos e não como 
mentes adversas. Aqueles que tentaram 
unir pessoas por suas mentes adversas 
se tornaram os ditadores dos povos e 
envergonharam a história da humani-
dade.

Valorize os princípios fundamentais da 
vida e não a discordância em Grupos 
de WhatsApp que amanhã farão parte 
das coisas inúteis às quais dedicamos 
nosso precioso tempo.

Aprecie as ideias diferentes das suas, 
respeite-as, refl ita sobre elas, exponha 
as suas com elegância e respeito, saiba 
que nem sempre ter razão te leva mais 
longe de onde você está agora. Até 
mesmo um relógio quebrado acerta a 
hora duas vezes ao dia.

Somos abençoados quando fazemos e 
fortalecemos nossas amizades e igno-
rados quando esfolamos nossas amiza-
des. Se sua opinião é tão boa não pre-
cisará ser imposta pela razão, ela será 
reconhecida por despertar uma nutri-
tiva emoção.
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Transmissão & Posse da diretoria do Rotary Club de Santos Gonzaga

O Rotary Club de Santos Gonzaga 
promoveu na noite de 23 de ju-

lho, na Churrascaria Tertúlia, a Trans-
missão & Posse da sua diretoria, com 
a presidente Agente da Transformação 
Eleir Maria Cordeiro assumindo o co-
mando do Club, em sucessão ao pre-
sidente Motivador Cléber Léo Bortola-
masi. Trata-se da primeira presidente 
mulher da história do Club, um dos 
que mais cresceram no Brasil.

A festiva contou ainda com a posse da 
presidente Agente da Transformação 
Andressa Rita do Carmo Santos para 
o Ano Rotário 2021/2022 do Rotary 
Club Satélite de Santos Gonzaga e tam-
bém da posse da Companheira Th ali-
ta Marmé como presidente Agente da 
Transformação do Rotaract Club de 
Santos Gonzaga para o Ano Rotário 
2021/2022, em sucessão à presidente 
Motivadora Mikaelli Araújo.

Além das mudanças de comando, a 
festiva contou com a entrega dos cer-
tifi cados renovados aos associados ho-
norários e ainda a admissão da associa-
da representativa Margarete Bernal.
Por fi m, a rotariana Clarice do Carmo 
recebeu o diploma Paul Harris Fellow 
pelo seu empenho em contribuir com 
U$ 1 mil à Fundação Rotária. 
O fundador do Club, Cléber Léo Bor-
tolamasi, também fora reconhecido 
com o seu segundo rubi, totalizando 
U$ 8 mil para a Fundação Rotária.

Diretoria do Rotary Club de Santos 
Gonzaga - Ano Rotário 2021/2022

Presidente Agente da Transformação 
Eleir Maria Cordeiro

1° Vice-Presidente: Sérgio Luiz Ursini ;

Presidente da Avenida de Serviços In-
ternos: Maria Ângela Prado Pinheiro ;
Administração: Ana Paula Lemos Fer-
reira;

1º Tesoureira: Tânia Cristina de Carva-
lho Figueiredo ;

Imagem Pública: Fernanda Valente & 
Fabian Roberto ;

1º Diretor de Protocolo: William Leite;
DQA: Cléber Léo Bortolamasi ;

Presidente da Avenida de Serviços à 
Comunidade: Elaine Silva;

Presidente da Avenida de Serviços Pro-
fi ssionais: Jamir Apparecido da Silva;

Mentora da Avenida de Serviços às No-
vas Gerações: Andréa Neris .
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