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Síndrome do Impostor: será que sou uma fraude? - Por: 
William Sanches é Terapeuta Transpessoal é Pós-graduado 
em Neurociências e Comportamento pela PUCRS. Também 
cursou Letras, Pedagogia e pós-graduou-se em Literaturas, 
Educação, Psicologia Positiva

“Por que estou nesse lugar?”
“Será que tenho competência para esse 
cargo?”
“Será que mereço esse relacionamen-
to?”
“Eu não deveria estar aqui!”
“Eu não merecia esse prêmio”

Se você se sente incomodado toda vez 
que recebe um elogio, deixa tudo para 
depois, tem difi culdade de dizer não 
para os outros, quer agradar todo mun-
do ou sempre acha que as coisas boas e 
as oportunidades são apenas sorte que 
surge em sua vida, preste bem atenção: 
você pode estar sofrendo da chamada 
Síndrome do Impostor.

A Síndrome do Impostor é caracteri-
zada por pessoas que têm tendência à 
autossabotagem e isso é muito sério, 
principalmente em tempos difíceis.

Entenda o que é Síndrome do Impos-
tor, a sensação de que a qualquer mo-
mento alguém vai descobrir que você é 
uma fraude.

Segundo estudos da psicóloga Gail 
Matthews, da Universidade Dominica-
na da Califórnia, nos Estados Unidos, 
a condição está ligada à alta competi-
tividade do mercado e atinge 70% dos 

profi ssionais.

Você pode perder ótimas oportunida-
de e ideias criativas, simplesmente por 
sofrer essa síndrome.

A Síndrome do Impostor é aquela insa-
tisfação recorrente com o seu próprio 
desempenho, que se soma à falta de va-
lorização dos seus resultados.

Pessoas com essa autopercepção atri-
buem o sucesso de suas conquistas a 
fatores como ajuda de terceiros, mo-
mentos oportunos, conexões, coinci-
dências, carisma e outros elementos 
que não possuem relação com seu es-
forço pessoal.

Isso pode ocorrer em todos os aspec-
tos da sua vida, seja no campo social, 
profi ssional, pessoal ou no aprendiza-
do constante, atrapalhando e muito na 
prosperidade.

Algo bem interessante — e daí vem o 
nome impostor — é que essas pessoas 
que desenvolvem essa síndrome “te-
mem ser descobertas como fraudes”. 
Por não confi arem em suas próprias 
habilidades e intelecto, acreditam que 
os demais podem chegar à conclusão 
de que, na verdade, não são capazes de 
atingir o nível de excelência atribuída a 
elas. Assim, serão acusadas de engana-
rem a todos.

Quem não acredita nas coisas positi-
vas e está sempre esperando o pior de 
si mesmo, sem perceber, está se au-
tossabotando e tende a não conseguir 
cumprir seus projetos ou tarefas sim-
ples entrando, assim, em um ciclo de 
negatividade constante.

Quem não enxerga seu próprio valor 
acaba não se sentindo merecedor das 
coisas boas que a vida traz. É como re-

ceber uma benção divina, mas ao invés 
de fi car feliz, se sente não merecedor e 
acaba sofrendo por isso.

A Síndrome do Impostor faz com que 
suas vítimas não consigam perceber o 
valor das suas habilidades e competên-
cias e elas acabam se colocando numa 
espécie de vigília negativa, num temor 
intermitente de serem consideradas 
“uma fraude”.

Algumas características são 
sempre presentes

A Síndrome do Impostor tem muitos 
sintomas, os quais podem ser encon-
trados abaixo.

Fazer comparações: isso atrapalha 
qualquer pessoa, mas no caso do im-
postor, a comparação traz base para 
suas teorias de que o outro é sempre 
melhor. As comparações são constan-
tes em pessoas com essa síndrome. Elas 
não conseguem se satisfazer 
consigo mesmas, por isso, comparam 
os seus talentos, conquistas e carreira 
com as dos outros. Olha sua vida e a 
dos outros o tempo todo e em todos os 
campos.

Procrastinação: deixa sempre coi-
sas para depois. Esse é um dos sintomas 
mais presentes. Adiar compromissos e 
tarefas, deixando para concluí-los no 
último minuto. Pode parecer normal 
para muitos, mas no caso do impostor 
tem uma intenção: deixando para fa-
zer em cima da hora afasta o momento 
de ser criticado ou avaliado. Por outro 
lado, reduz a qualidade do trabalho 
também. Algo bem comum também é 
o abandono de tarefas. Devido ao medo 
de não conseguirem chegar a um bom 
resultado, deixam de fazer a tarefa.

Trabalhar excessivamente: pode 
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parecer um ciclo sem fi m, mas no caso 
do impostor, ele faz muito por não 
sentir que está bom o sufi ciente. Para 
tentar alcançar o ideal em suas men-
tes e combater possíveis suspeitas de 
terceiros acerca de seu merecimento, 
essas pessoas passam muito tempo tra-
balhando. Dessa forma, acabam sendo 
mais suscetíveis ao esgotamento psico-
lógico.

Medo de receber críticas: a Sín-
drome do Impostor faz com que as pes-
soas fujam de ocasiões em que possam 
ser criticadas ou avaliadas. Elas se “es-
condem”. Podem, muitas vezes, adiar o 
início de um projeto ou ideia criativa 
por desejarem não receber críticas por 
conta disso. Vivem sempre com a voz 
interna condenando a si mesmas.

Vontade de agradar a todos: se 
recebem uma crítica vão trabalhar in-
cansavelmente até agradar aquela pes-
soa. O medo de ser desmascarado pode 
levar as pessoas com essa síndrome a 
tentar agradar a todos ao seu redor. 
Podem até mesmo se submeter a situ-
ações degradantes para conseguirem a 
aprovação dos outros.

Autossabotagem: todos os sinto-
mas são consequência de uma tentati-
va árdua, inconsciente (ou não) e con-
tínua de autossabotagem. Ele nunca é 
bom o sufi ciente. Por achar que vai ser 
“descoberto”.

Para se prevenir e mesmo enfrentar a 
Síndrome do Impostor é preciso aban-
donar hábitos negativos. Por exemplo, 
ao invés de colocar-se para o mundo 
como uma pessoa preguiçosa, faça o 
contrário e pense que você é uma pes-
soa de sucesso, lembrando das suas ca-
racterísticas positivas e de coisas que 
já deram certo para você. A simples 
mudança de foco vai te ajudar a entrar 
em um ciclo de positividade. O maior 
desafi o está em perceber que a Síndro-
me do Impostor acontece com você em 
maior ou menor escala. Agora, se você 
percebeu algum desses sintomas, pode 
começar a trabalhar para mudar essa 
realidade.

Outro hábito positivo que se deve criar 
é aceitar os elogios que são dirigidos a 
nós. Se você foi elogiado é por que me-

receu e teve reconhecimento por isso. 
É sinal de que o outro viu um valor 
em você que, às vezes, nem você havia 
percebido. Receba esse elogio. Passar a 
aceitar o que dizem de bom sobre você 
é um exercício. Você pode estar pro-
gramado só para aceitar críticas, ofen-
sas, xingamentos e quando chega um 
elogio pode estranhar. Faça o contrá-
rio, agradeça e mentalize: eu mereço, 
recebo e agradeço.

E quando receber uma crítica, lembre-
-se de que todos estamos em constante 
processo de aprendizado e que errar 
faz parte do caminho. Nada é persegui-
ção ou uma crítica somente à sua pes-
soa. Quando aceitamos e identifi camos 
o que pode ser melhorado, adotamos 
uma postura mais assertiva e evitamos 
nos colocar na posição de vítimas.

O que mais agrava a Síndrome do Im-
postor é o seguinte: quem sofre com o 
não merecimento, acaba se contentan-
do com uma vida muito abaixo do que 
realmente poderia ter. E isso não tem 
nada a ver com zona de conforto. Justa-
mente porque o “impostor” exige mui-
to de si mesmo, mas acha que nunca é 
sufi cientemente bom. A insegurança 
faz com que a pessoa não acredite que 
é capaz para realizar um trabalho ou 
mesmo para ser aceita pelos outros.

Ela pensa que os melhores resultados 
estão guardados para quem merece ser 
mais amado e valorizado, ou seja, todo 
mundo pode ter mais e melhor, menos 
ele mesmo.

Quem busca uma perfeição que não 
existe precisa tomar algumas atitudes 
imediatas, como abandonar os pensa-
mentos que superestimam sua impor-
tância e cultivar a autoestima. Como 
expliquei, são pequenos, mas impor-
tantes passos que defi nem sua nova 
postura: a de vencedor. Aceite mais que 
é bom de verdade, pare de comparar-
-se com os outros, tire um tempo para 
você.

Abra as portas para as coisas boas que 
estão chegando, lembre-se de que a fe-
licidade bate à sua porta, mas ela é tão 
educada que espera você a convidar 
para entrar.

Famosos que assumiram ter a 
Síndrome do Impostor

Acordar, olhar-se no espelho e se sen-
tir uma fraude. Viver atormentada por 
sentimentos de incapacidade e infe-
rioridade. Relatada recentemente por 
personalidades como Juliette e Adele, 
e já abordada abertamente por nomes 
como Michelle Obama e Meryl Streep, 
essa sensação, que afl ige grande parte 
das mulheres, tem nome: a “Síndrome 
da Impostora”.

A Síndrome do Impostor é uma auto-
percepção ilusória e distorcida das pró-
prias habilidades, que leva indivíduos 
a acreditarem que não são qualifi cados 
para desempenhar tarefas para as quais 
têm plena competência.
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Por que empresas do ramo de óleo e gás devem investir mais em comunicação?  
Por : João Paulo Gorni é fundador e diretor da Petrogotas, empresa brasileira com 
atuação no setor de manutenção e reparo para a indústria de óleo e gás e limpeza 
industrial

Apostar em comunicação tem sido 
uma estratégia efi ciente há anos 

para empresas dos mais variados seg-
mentos. Tal investimento permite aos 
gestores um olhar mais amplo e estraté-
gico sobre o negócio, além de otimizar 
a capacidade de entender seus clientes 
e o mercado em que atuam.

Nos últimos anos, o que já era promis-
sor ganhou ainda mais evidência com o 
advento das redes sociais. Hoje, consu-
midores usam plataformas online não 
só para buscar mais informações sobre 
empresas das quais consomem algum 
produto ou serviço, mas também para 
se conectar com essas marcas e seus re-
presentantes.

A transformação digital atrelada à co-
municação pode e deve atuar como 
mola propulsora dos negócios, e boa 
parte dos gestores já entendeu essa 
oportunidade. A questão aqui é enten-
dermos que os avanços tecnológicos 
podem impactar diretamente na ma-
neira como uma empresa ou marca é 
vista no mundo, bem como revolucio-
nar a comunicação corporativa como 
um todo, já que pode ainda auxiliar 
na forma de como tais companhias se 
comunicam com seus clientes e funcio-
nários.

De acordo com o estudo Digital Invest-

ment Index 2022, em português, Índi-
ce de Investimento Digital, elaborada 
pela Consultoria de Estratégia Global 
EY Parthemon, junto a executivos de 
diversos países do mundo, as empre-
sas fi zeram grandes investimentos em 
transformações digitais neste ano, no 
total, 65% a mais em relação ao que foi 
aplicado na área em 2020.

Está aí uma grande oportunidade que, 
a meu ver, poderia ser melhor aprovei-
tada por empresas do ramo de óleo e 
gás. Este insight surgiu a partir de uma 
conversa com um grupo de pessoas 
que não está necessariamente conec-
tado com este universo mas que,  de 
forma indireta, consome produtos e 
serviços de empresas deste segmento. 
Ao citar grandes players nacionais e in-
ternacionais ninguém sequer reconhe-
ceu os nomes de tais companhias que 
não só movimentam bilhões de dólares 
todos os anos, como também prestam 
serviços essenciais para o dia a dia da 
sociedade e também para o funciona-
mento de várias outras empresas.

Há anos tenho convivido com execu-
tivos do setor de óleo e gás, visto que 
a Petrogotas atua justamente como 
prestadora de serviços para compa-
nhias do ramo, e me surpreende o fato 
de boa tarde das pessoas não saber da 
existência desses negócios. Trata-se de 
um mercado bastante fechado, do qual 
poucos sabem o funcionamento, justa-
mente por não haver ações de comuni-
cação que mostrem o quão signifi cati-
va é a operação dos negócios.
Há, é claro, algumas exceções, como é 
o caso da Shell que com certa frequên-
cia traz luz às suas ações de comunica-
ção e ao seu posicionamento de marca, 
proporcionando ao seu público uma 
visão mais ampla do negócio. 
O mesmo acredito ser o caso da Equi-
nor, que há mais de 20 anos investe no 
Brasil, e busca gerar valor local por 
meio de iniciativas sociais, patrocínios 
e campanhas publicitárias.
Acredito que “apenas” vender e prestar 

serviços não é mais o sufi ciente para se 
fazer presente no mercado atual. 
Há a necessidade de se investir em uma 
comunicação efi ciente e, para isto, não 
há como fugir do investimento em tec-
nologia. Pois assim como nos demais 
segmentos,  precisamos estar cada vez 
mais envolvidos no mundo digital, 
uma vez que este é o ambiente onde os 
mais variados stakeholders (clientes, 
investidores, funcionários, parceiros 
prestadores de serviço etc) fortalecem 
sua conexão com as empresas.



10



11



12

Com um 2023 desafi ador, empresas precisam ser conservadoras e fi car de olho 
no orçamento

Goldwasser Neto, cofundador da 
plataforma de gestão fi nanceira 

Accountfy, também recomenda parci-
mônia no uso dos investimentos con-
quistados

“Os desafi os de 2023 devem gerar 
um impacto em receita e também em 
fontes de fi nanciamento como no-
vas dívidas ou captação de recursos 
com investidores”, afi rma Goldwasser 
Neto, cofudador e CEO da plataforma 
de gestão fi nanceira Accountfy. Esse 
prognóstico se junta às muitas notícias 
de startups ajustando investimentos, 
demitindo em massa e revendo seus 
planos de crescimento.

Segundo Neto, o cenário internacional 
será conturbado com guerras, infl ação 
global, mudanças signifi cativas nas es-
truturas de produção e distribuição do 
petróleo, entre outros. “Já o ambiente 
econômico brasileiro está bastante in-
certo. Embora tenhamos bons indi-
cadores econômicos no fi nal de 2022, 
a falta de defi nição e clareza na con-
dução da política econômica e gestão 
fi scal pode causar instabilidade econô-
mica, política e afetar a confi ança nos 
agentes econômicos.”

Essa insegurança poderá impactar de-
cisões de consumo e investimento por 
parte de empresas e investidores fi nan-
ceiros. Goldwasser sugere que as em-
presas sejam conservadoras na gestão 
de despesas e do caixa, além de contro-
lar o orçamento de forma bem próxi-
ma, pois o cenário pode mudar a todo 
tempo e decisões precisarão ser toma-
das rapidamente. 
“Outra recomendação é, caso tenha ca-

pacidade de levantar recursos, não des-
perdice. Mesmo com custos mais altos 
no momento, a liquidez confortável é 
muito bem-vinda e além da seguran-
ça fi nanceira, pode ser utilizada para 
aproveitar boas oportunidades que 
irão aparecer durante o ano”, diz.

Para garantir que o orçamento e o pla-
nejamento aguentem todas as incerte-
zas e possam ser moldados de acordo 
com as eventualidades, o uso de novas 
tecnologias tende a gerar ganhos na 
otimização de despesas além de agre-
gar em confi abilidade de precisão. 
“Em um ambiente desafi ador, todas 
essas características são bem-vindas”, 
afi rma Goldwasser. 
“Nunca é tarde para elaboração do pla-
nejamento fi nanceiro bem como ado-
ção de novas tecnologias. 
Quem é estruturado já fez todo o pla-
nejamento fi nanceiro e já tem a mode-
lagem em algum lugar.”
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Gastos mundiais com TI deverão crescer 5,1% em 2023, aponta Gartner

O montante gasto em diversas áreas 
da Tecnologia da Informação de-

verá alcançar US$ 4,6 trilhões em 2023. 
A área continua como uma das mais 
promissoras para quem quer trabalhar 
no ramo

À medida que o profi ssional se insere 
em um ambiente corporativo, além do 
conhecimento técnico, algumas outras 
habilidades começam a ser demanda-
das no dia a dia

A demanda por Tecnologia da Infor-
mação em 2023 deve ser forte, à me-
dida que as empresas avançam com 
iniciativas de negócios digitais em 
resposta à turbulência econômica dos 
últimos anos. Essa é a análise da con-
sultoria Gartner, que aposta em gastos 
de US$ 4,6 trilhões com TI no próximo 
ano. O montante representa um cres-
cimento de 5,1% em relação aos gastos 
de 2022.

Segundo a análise da consultoria, a 
crise econômica não atingiu os inves-
timentos de empresas em TI. 
Ainda que haja diminuição de gastos 
em algumas áreas, há aumento em ou-
tras. É o caso dos gastos nos mercados 
de data certers, que são sufi cientes para 
manter os locais existentes. No entan-
to, novos gastos continuaram a mudar 
para opções em nuvem, evidenciado 
pelo crescimento projetado de 11,3% 
para gastos com soft ware em 2023.

Em segundo lugar em projeções de in-
vestimentos para o próximo ano está o 
setor de serviços em TI, com aumen-
to de 7,9%. A previsão é otimista para 
profi ssionais da área ou quem quer 
ingressar na carreira. Com uma expe-
riência de 24 anos na área de Tecno-

logia da Informação, Marcos Eduardo 
Rampazo explica que quem atuar nesse 
campo deve estar atento às exigências 
técnicas que as várias subáreas de TI 
exigem.

“As empresas quando buscam profi s-
sionais, muitas vezes colocam uma lis-
ta de requisitos de conhecimentos téc-
nicos para contratação. E, realmente, o 
conhecimento técnico é extremamente 
importante, pois é o que efetivamente 
faz ‘as coisas andarem’, problemas se-
rem solucionados e ambiente dos clien-
tes e da própria empresa funcionando 
como se deve”, diz, acrescentando que 
“também há uma quantidade enorme 
de tecnologias e cursos que surgem a 
todo momento, graças à crescente de-
manda de serviços e aplicativos utiliza-
dos no dia a dia das organizações e da 
própria profi ssão”.

Aliado à formação técnica, ele ressalta 
que outras habilidades também são im-
portantes para crescer nesse segmento. 
“À medida que o profi ssional se insere 
em um ambiente corporativo, além do 
conhecimento técnico, algumas outras 
habilidades começam a ser demanda-
das no dia a dia. Comunicação, capa-
cidade de entender um contexto do 
cliente e da própria empresa emprega-
dora, trabalho em equipe, saber ouvir 
ativamente, empatia, entre outras. A 
lista é grande e, muitas vezes, é tão ou 
maior que a própria lista técnica” res-
salta.

Segundo Rampazo, a combinação des-
sas duas características – técnicas e 
pessoais – são as que têm guiado a con-
tratação de profi ssionais de TI. 
“O profi ssional de TI há muito tempo 
deixou de ser aquela pessoa ‘presa’ den-
tro de um CPD (Centro de Processa-
mento de Dados), sem falar com nin-
guém e apenas programando. 
Todas as habilidades pessoais citadas 
são cada vez mais exigidas, e bem-vin-
das, nas empresas para o bom anda-
mento de todo um ambiente, para o 
sucesso da organização, dos clientes e 
do próprio profi ssional”, aponta.

Contratação de serviços ou montar se-

tor de TI: que características são exigi-
das do profi ssional?

Empresas que costumam analisar van-
tagens e desvantagens da contratação 
de serviços de TI terceirizados ou es-
truturação de um setor próprio têm a 
combinação de características técnicas 
e pessoais como critérios que pesam 
na decisão. Segundo Marcos Eduar-
do Rampazo, seja qual for a decisão 
que uma empresa tomar com relação 
ao que se fazer em uma área de TI, é 
fundamental que, além de todo o ma-
peamento de habilidades técnicas exi-
gidas, deve-se ter uma atenção especial 
às questões comportamentais do pro-
fi ssional.

“Obviamente, nunca poderemos di-
zer que encontramos alguém "pronto". 
Estamos o tempo todo aprendendo 
e evoluindo, mas identifi car como as 
pessoas agem e, principalmente, como 
reagem às mais diversas situações, da-
rão um sinal forte de como se poderá 
contar com cada profi ssional”, analisa.

Ele ressalta que, apesar disso, não se 
deve exigir que todos os profi ssionais 
sejam iguais, pois a diversidade nos 
modos de agir e reagir é saudável, mas 
a equipe, assim como a empresa, preci-
sa ter uma ‘identidade’. 

“Isso signifi ca criar um clima no am-
biente de trabalho e formas de lidar 
com clientes que sejam inerentes à em-
presa e que as pessoas se sintam moti-
vadas a adotar uma linha de conduta, 
independente do seu ponto de vista. 
Para isso, os valores da empresa são 
fundamentais e devem ser o pilar para 
que profi ssionais sejam identifi cados 
como aqueles com potencial para aju-
dar a organização e os clientes a atingir 
seus objetivos”, conclui.
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A importância da nuvem em um sistema de soft wares de gestão

Mais segurança contra sinistros, 
proteção dos dados e informa-

ções, e mais agilidade no processamen-
to e respostas são algumas das vanta-
gens

O que é melhor para uma organiza-
ção: investir em infraestrutura local 
com equipamentos, soft wares e redes 
de informática para operacionalizar a 
empresa, ou contratar um parceiro de 
tecnologia que ofereça tudo isso em 
um ambiente de nuvem? 
A segunda alternativa tem se mostra-
do, na prática, a mais viável e vantajo-
sa, inclusive quando se trata de operar 
sistemas ERP – sigla para Enterprise 
Resource Planning, ou Planejamento 
de Recursos Empresariais.

Entre os ganhos, estão mais segurança 
contra sinistros (como incêndios e ou-
tros acidentes a que instalações locais 
estão sujeitas) e, principalmente, maior 
proteção de dados e informações. 
Outra vantagem é que a hospedagem 
em nuvem está ancorada em datas cen-
ters de alto padrão tecnológico e em 
constantes atualizações, o que assegura 
maior velocidade no processamento de 
dados e menor tempo de resposta nas 
operações realizadas pelos soft wares. 
Ou seja, você ganha em agilidade e, 
principalmente, em precisão nos resul-
tados obtidos em suas demandas.

É o que avalia, por exemplo, o CCO 
da ACOM Sistemas, Eduardo Ferrei-
ra. Com sede no Paraná e unidade em 
São Paulo, a empresa tem como carro 
chefe o ERP EVEREST, voltado a ne-

gócios no setor de alimentação fora do 
lar, como bares, restaurantes, baladas 
e similares. Segundo Ferreira, quase a 
totalidade dos clientes prefere a con-
tratação dos sistemas hospedados em 
nuvem. “Dos contratos que fechamos, 
99% são para estruturas assim”, afi rma.

Eduardo Ferreira, CCO da ACOM Sis-
temas

Tanto que o data center utilizado pela 
empresa está mudando de local. 
“O novo ambiente tem uma infraestru-
tura modernizada, com equipamentos 
de última geração oferecendo muito 
mais recursos”, assinala. 
Gradativamente, a foodtech está fa-
zendo a migração dos sistemas de seus 
clientes para o novo ambiente. 
“Fizemos um piloto, com uma de nos-
sas maiores contas da base, e temos 
programadas novas migrações para 
dezembro”.

A ACOM trabalha com o modelo SaaS 
(Soft ware como Serviço). Com o novo 
data center, o tempo de processamento 
de documentos, relatórios, dados e ou-
tros comandos se acelerou entre três e 
cinco vezes. Ou, em outras palavras, o 
cliente vê diminuir nessa mesma pro-
porção o tempo gasto com a operacio-
nalização de sua gestão contábil, fi scal 
e fi nanceira proporcionada pelas solu-
ções da foodtech, conforme os resulta-
dos dos testes realizados pela ACOM.

Mas e a segurança? A resistência que 
antes havia com relação a sistemas em 
nuvem – uma sensação de que tudo 
poderia “deixar de existir” repentina-
mente – foi desconstruída, na medida 
em que se ampliou a compreensão des-
se modelo de infraestrutura. 
As organizações começam a perceber 
que é justamente o contrário: sistemas 
localmente instalados estão mais sujei-
tos a instabilidades e ameaças.

O CCO da ACOM explica: 
“A segurança se obtém com políticas de 
backup (cópias dos dados, armazena-
das em locais distintos), com camadas 
de segurança como fi rewall, antivírus, 
bloqueios, e tudo isso está incluído 

em data center de sistemas em nuvem. 
Também há rotinas bem estruturadas, 
em que se garante não haver a perda 
de dados. O backup é feito várias vezes 
ao dia. Já em um sistema localmente 
instalado, dentro da empresa, isso nem 
sempre é possível e viável”.

Outro ganho com os sistemas de gestão 
em nuvem, sobre os localmente insta-
lados, está a redução do capital inves-
tido. Ocorre que, em sistemas locais, a 
empresa precisa frequentemente inves-
tir em computadores, licenças de pro-
gramas, em sua manutenção e atualiza-
ção. “A organização investe pesado em 
máquinas, que logo depois fi cam obso-
letas. Usa por um tempo, depois tem de 
gastar de novo. No sistema em nuvem, 
não precisa comprar o soft ware, nem 
a infraestrutura. Sem contar os níveis 
de segurança, já comentados”, assinala 
Ferreira.

Os usuários do sistema em nuvem 
acessam e operacionalizam tudo pela 
internet. Com a expansão da tecnolo-
gia 5G no horizonte, a tendência é que 
esse tipo de hospedagem se torne ain-
da mais atraente e difundida, aposta o 
executivo da ACOM Sistemas. 
“O mercado de players de hospeda-
gem em nuvem vem crescendo, inde-
pendentemente do 5G. Mas, com essa 
tecnologia, será possível, sim, dar um 
novo passo”, projeta.
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Cresce o interesse pelo vinho brasileiro

Segundo os dados divulgados pela 
UVIBRA, entre janeiro e outubro de 

2022, o mercado brasileiro comerciali-
zou 23 milhões de litros de vinhos, um 
aumento de aproximadamente 11% em 
comparação com o mesmo período de 
2020

Se antes os brasileiros tinham um certo 
receio no momento de adquirir produ-
tos nacionais por acreditarem que os 
produtos internacionais eram superio-
res, nos últimos tempos essa percepção 
acabou mudando, graças ao empenho 
das empresas brasileiras em investirem 
em qualidade e sofi sticação. Tanto que, 
de acordo com a pesquisa Top 10 Con-
sumer Trends 2022 da Euromonitor, 
28% dos consumidores buscam com-
prar produtos e serviços locais.
Isso fez com que diferentes segmentos 
brasileiros registrassem alta na procura 
de seus produtos, como calçados, ali-
mentos e bebidas alcoólicas, como é o 
caso dos vinhos nacionais.

Segundo os dados divulgados pela 
União Brasileira de Vitivinicultura 
(UVIBRA), entre janeiro e outubro de 
2022, o mercado brasileiro comerciali-
zou 23 milhões de litros de vinhos, um 
aumento de aproximadamente 11% 
em comparação com o mesmo perí-
odo de 2020. “Durante o período da 
pandemia, muitas lojas especializadas 
estavam com difi culdade de importar 
vinhos, então os consumidores acaba-
vam encontrando nas gôndolas dos su-
permercados vinhos nacionais, e isso 
acabou abrindo as portas para muitas 
pessoas que só compravam vinhos im-
portados”, explica André Arruda, CEO 
da Rio Sol.

O projeto de criação da Rio Sol come-
çou no ano de 2003. A empresa está lo-

calizada no Vale do São Francisco, na 
cidade de Lagoa Grande, em Pernam-
buco. Este é o único lugar do mundo 
que produz, hoje, duas safras de uvas 
por ano, resultado das características 
naturais da região e do conhecimento 
de seus produtores. 
Unindo o clima semiárido de Pernam-
buco com as características únicas das 
vinhas portuguesas, os vinhos Rio Sol 
se destacam pela qualidade e exclusivi-
dade.

“Outro ponto que fez com que a em-
presa ganhasse credibilidade no Brasil 
foram as premiações internacionais 
que nós conquistamos durante todos 
esses anos, que é praticamente um 
atestado de que o país tem condições 
sim de produzir vinhos de qualidade e 
acaba atraindo os consumidores mais 
receosos em experimentar bebidas na-
cionais”, explica Arruda.

A Rio Sol tem em seu currículo me-
dalhas de ouro conquistadas em dife-
rentes concursos pelo mundo, como 
no tradicional concurso chileno de vi-
nhos, Cata d´Or World Wine Awards, 
no Concurso Mundial de Bruxelas, 
considerado um dos mais importan-
tes concursos de vinhos e destilados 
do mundo, e no Concurso Internacio-
nal de Vinhos e Bebidas Espirituosas 
Vinus, na Argentina. 
Os preços dos vinhos nacionais aca-
bam sendo um outro atrativo.

“Temos espumantes vendidos por me-
nos de R$30, então quando o consu-
midor comprova que ele comprou um 
vinho nacional de qualidade por um 
preço acessível, ele vai querer consu-
mir cada vez mais esse tipo de bebi-
da”, pontua Arruda. Outra vantagem 
quando se fala em vinhos nacionais é 
a possibilidade de conquistar um rela-
cionamento mais estreito com os clien-
tes. As informações em português na 
embalagem facilitam o entendimento 
do cliente em relação ao produto que 
ele está adquirindo.

Além disso, o aumento na procura por 
vinhos nacionais fez aumentar o inte-
resse pelo enoturismo. Sendo assim, 
vinícolas brasileiras decidiram criar 

passeios para os consumidores conhe-
cerem um pouco melhor como é a fa-
bricação de seus produtos e explicar 
melhor o amplo universo dos vinhos. 
“Aos fi nais de semana nós criamos um 
passeio chamado Rota dos Vinhos, 
onde os consumidores podem viven-
ciar uma experiência gastronômica 
completa, além de conhecerem melhor 
a cultura dos vinhos. Nosso objetivo 
é mostrar que o Brasil é capaz sim de 
produzir vinhos de qualidade”, fi naliza 
Arruda.

Sobre a Rio Sol

A Rio Sol está localizada no Vale do São 
Francisco, na cidade de Lagoa Grande, 
em Pernambuco. A vinícola produz vi-
nhos e espumantes, cujos rótulos vêm, 
cada vez mais, conquistando prêmios 
nacionais e internacionais.

A empresa pertence a Global Wines, 
com sede na região do Dão, em Portu-
gal, produtora de vinhos reconhecida 
no mercado mundial pelo dinamismo 
e inovação, com grande diversidade de 
rótulos premiados entre os melhores 
da Europa.
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Talvez você já tenha ouvido falar da utili-
zação do Vinil para revestir piscinas, há al-
guns anos esse material ganhou espaço nas 
casas dos brasileiros, mas nem todo mun-
do sabe quem foi precursor desse “boom” 
do vinil no mercado.

Nos anos 80 o mercado de piscinas era 
predominantemente dominado por pisci-
nas de alvenaria e fibra, mas com a falta da 
matéria prima, resultado da crise da épo-
ca, levaram o pioneiro Marcos Sorrilha a 
explorar o vinil como alterativa e foi amor 
à primeira vista, totalizando hoje mais de 
40 anos de experiência na área de piscinas.

Com o passar dos anos, Marcos Sorrilha 
conseguiu trazer ao ramo muita inova-
ção de produtos, como a criação de vinis 
estampados, deixando o material mais 
moderno e sobretudo mais acessível às fa-
mílias brasileiras. Além de consolidar um 
relacionamento exclusivo com clientes, 
fornecedores e colaboradores.

A sabedoria e experiência adquiridas por 
Marcos durante sua trajetória somadas ao 
prazer em proporcionar momentos de la-
zer, alegria e bem-estar aos consumidores 
resultou na sua mais recente realização: a 
fundação da fábrica ALLIANCE PISCI-
NAS, uma empresa familiar fundamenta-
da em comprometimento, responsabilida-
de e atendimento exclusivo.

A Alliance Piscinas conta hoje com má-
quinas e ferramentas de última geração 
para a produção de piscinas de vinil, capas 
térmicas, capas de proteção filtros, moto-
bombas e acessórios, mas, o mais impor-
tante nesta fábrica, são os colaboradores, 
todos possuem muitos anos de experiência 
em suas atividades, o que garante uma ex-
celente qualidade aos produtos e serviços.

Com apenas 4 anos de existência a Allian-
ce Piscinas, ostenta uma estrutura e um 
portfólio que à sustenta no topo ao lado 
das maiores indústrias do Brasil.

Conheça, siga e viva uma experiência 
Alliance Piscinas:

@alliancepiscinas

www.alliancepiscinas.com.br        

(16) 4009-8199 
Rua Augusto Bianchi, 545 
Parque Industrial Lagoinha • Ribeirão 
Preto – SP 
CEP: 14095-140
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SEO técnico auxilia sites a aparecerem melhor ranqueados no Google

Para Saulo Camelo, CEO e fundador 
da CMLO&CO, esse tipo de abor-

dagem ajuda a tornar uma página mais 
relevante e confi ável

Todo proprietário de site deseja apare-
cer na primeira página de pesquisa do 
Google. Por essa razão, existe o SEO 
técnico, que utiliza metodologias ágeis 
para trazer os resultados esperados. 
Com essa metodologia, as estratégias 
elaboradas para garantir o rastreamen-
to e renderização de dados podem se 
tornar mais efi cazes.

Quando um site não aparece facilmen-
te nas ferramentas de busca, provavel-
mente terá um engajamento menor. 
Sendo assim, o ideal é saber formatar 
a página da web para atrair os usuários.

De acordo com Saulo Camelo, CEO da 
CMLO & CO, agência que auxilia em-
presas a alcançarem os seus objetivos 
com ferramentas e estratégias inova-
doras, o SEO técnico é capaz de apri-
morar os resultados com uma série de 
otimizações realizadas na estrutura de 
um site. “O principal objetivo de sua 
aplicação está na ampliação da veloci-
dade do endereço web e na facilitação 
do acesso e taggeamento correto. 
Todas as estratégias utilizadas visam 
uma melhora na qualidade do conteú-
do e da página em si. Esse tipo de téc-
nica lida diretamente com tudo aquilo 
que está por trás do site, e os códigos e 
a sua arquitetura precisam ser bem es-
truturados. Dessa maneira, o link terá 

a chance de ser inserido na primeira 
página de busca do Google, gerando 
mais visualizações e engajamento”, re-
lata.

Após compreender o que é o SEO téc-
nico, está na hora de entender como 
utilizá-lo de forma efetiva, e isso come-
ça com a estruturação e organização do 
código HTML. “Com essa estruturação 
o processo de rastreamento poderá fi -
car ainda melhor. Por meio dele, os 
bots conseguirão interpretar da manei-
ra correta o conteúdo proposto. 
Com isso, a relevância daquela página 
específi ca será levada em considera-
ção”, pontua Camelo.

Para o CEO, incentivar as boas práticas 
durante o processo de desenvolvimen-
to é de suma importância. 
“Entregar argumentos de fácil com-
preensão e aplicar estudos de caso são 
apenas alguns dos passos relevantes. 
No caso de uma página no WordPress, 
por exemplo, é necessário estar sempre 
em busca de conhecimento para o de-
senvolvimento de um código simples 
e que seja facilmente compreendido”, 
alerta.

Algumas técnicas devem ser aplicadas 
para que o processo ocorra com su-
cesso. “É necessário cuidar das URLs, 
dar profundidade aos links, criar uma 
árvore de endereços lógica, priorizar 
uma base para fazer com que o site 
cresça e utilizar a aplicação de links in-
ternos. Se criados da maneira correta, 
os links internos poderão fazer com 
que o trabalho dos bots seja mais sim-
ples. Dessa forma, eles poderão coletar 
informações e considerar a relevância 
de cada uma delas dentro da página. 
No caso de um blog, por exemplo, o 
ideal é usar links correspondentes para 
cada uma das categorias, priorizando o 
trabalho do texto âncora”, revela Saulo 
Camelo.

O especialista em marketing digital 
acredita que criar uma arquitetura só-
lida também é um passo fundamental 
para a implementação de um SEO téc-
nico. “Por meio dela, os sites podem 
ter não só uma maior organização, mas 
também profundidade. Ambos os ele-

mentos ajudam a tornar uma página da 
web muito mais relevante e confi ável”, 
fi naliza.

Sobre Saulo Camelo

Saulo Camelo é publicitário, formado 
pela Universidade Presbiteriana Ma-
ckenzie e empresário há mais de dez 
anos no ramo de comunicação, marke-
ting e publicidade. Com background 
nas áreas de branding e design, fundou 
em 2011 a Camelo Digital, agência de 
marketing e publicidade com mais de 
500 clientes atendidos em mais 12 pa-
íses e que hoje se torna a CMLO&CO. 
Responsável por liderar projetos de 
planejamento estratégico, marketing, 
performance, comunicação e tecno-
logia, Saulo é o CEO e presidente das 
operações da CMLO&CO, gerencian-
do times responsáveis por atender 
grandes marcas como Nestlé, Garoto, 
Petrobras, Coqueiro, Shopping Center 
3 entre outros.

Sobre a Agência CMLO&CO

Com sede na Capital paulista, entre as 
diversas soluções na área de marketing 
e comunicação, a empresa também de-
senvolve aplicativos e sites que trans-
formam a vida de usuários. E, para 
isso, conta com um time especialista 
em Design e Marketing Digital. Atual-
mente, no portfólio estão organizações 
como Nestlé Health Science, Lego, 
DNV GL, OGFI, entre outros. Con-
quistou o prêmio Agência Top 10 App-
tuts e mantém parceria com a ABRADI 
e o Sebrae. Atende demandas em SEO, 
Branding, Marketing de Performance, 
Mídias Digitais, User Experience, 
Consultoria de Marca. Para saber mais, 
acesse  
www.cmlo.co, pelo instagram @cmlo.co 
ou envie mensagem pelo saulo@cmlo.com
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Os 3 maiores erros de um jovem líder em relação à inteligência emocional

A inteligência emocional é a ca-
pacidade de detectar e lidar com os 

sentimentos, não somente os próprios, 
mas também compreender as emoções 
das pessoas com quem se convive. 
Esse entendimento pode ajudar de 
muitas maneiras a formar novos líde-
res para o mercado de trabalho.

Segundo estudos da Harvard Business 
Review, ter capacidades sociais e emo-
cionais é um diferencial importante 
no mercado, por conta do avanço da 
tecnologia “Qualidades antes conside-
radas excepcionais, como fazer cálcu-
los de cabeça (e muito rapidamente) 
perderam espaço, enquanto o protago-
nismo passou a estar voltado para ha-
bilidades como saber se relacionar, se 
comunicar, trabalhar em conjunto e se 
adaptar a circunstâncias diversas”, re-
sume a especialista e autora best seller 
Tonia Casarin – que acaba de lançar o 
livro “Liderança Exponencial”.

Ter essas habilidades pode mostrar um 
líder que é capaz de conduzir uma 
equipe de maneira mais efi cien-
te, segundo Casarin. 
“Quando exposto a situações mais es-
tressantes, essa capacidade é essencial 
para avaliar os fatores e chegar a so-
luções efi cazes. Quando não há inte-
ligência emocional vindo por parte 
do gestor, o clima fi ca mais pesado e é 
mais difícil de conduzir o trabalho, im-
pactando o desempenho dos colabora-
dores de forma negativa”, alerta.

Pensando nisso, Tonia listou três erros 
comuns que jovens líderes costumam 

cometer em relação à inteligência emo-
cional:

Falta de controle sobre as emoções

Um jovem líder deve ter um bom con-
trole sobre a emoção de cada situação, 
em relação a si mesmo e a todo o time. 
“Um gestor que não sabe gerenciar 
suas próprias emoções, ou que não 
sabe lidar com situações em que um 
integrante da equipe se descontrole di-
fi cilmente irá inspirar alguém”, comen-
ta a autora.

Sendo assim, é fundamental manter 
a calma e mostrar para a equipe que 
qualquer obstáculo e difi culdade pode 
e deve ser contornada, sem desespero. 
“Isso demonstra que o líder é equili-
brado e deixa o time mais seguro, sa-
bendo que está em boas mãos e pode 
confi ar no gestor”, avalia.

Deixar-se levar pelo estresse

Quando um líder tem inteligência 
emocional, ele não se deixa levar pelos 
sentimentos de estresse e ansiedade, 
de forma descontrolada. “Situações de 
crise sempre irão existir no ambiente 
de trabalho, mas é fundamental que a 
equipe perceba que a liderança conse-
gue manter o controle, mesmo nesses 
momentos  críticos. Se estressar muitas 
vezes faz parte do processo, mas não é 
recomendado ser ‘engolido’ por essas 
emoções negativas.

Prevenir situações limite também é 
importante. “Promover uma gestão or-
ganizada, onde a função de cada um é 
clara e os prazos são estipulados com 
antecedência muitas vezes evita que se 
chegue ao extremo”, recomenda Tonia.

Não dar o devido valor às relações 
interpessoais

A troca de experiências entre líderes 
e os demais da equipe, compartilhan-
do as frustrações e bons resultados faz 
com que o clima organizacional man-
tenha-se agradável.

“A boa relação entre gestor e liderado, e 
entre todos do time, não é algo a mais, 

e sim um ponto fundamental para ter 
uma boa performance e alcançar os 
resultados esperados. Hoje os limites 
entre pessoal e profi ssional estão cada 
vez mais tênues, e as pessoas querem 
ser felizes e se sentir realizadas naqui-
lo que fazem, não existe mais aquele 
‘muro’ que divide trabalho e a experi-
ência pessoal de cada um”, opina a es-
pecialista.

Sendo assim, para Tonia, a liderança 
humana é capaz de “reconhecer como 
as mudanças tecnológicas afetam a 
maneira que vivemos, trabalhamos e 
como nos relacionamos”. “A tecnologia 
de hoje é exponencial, mas precisamos 
resgatar e valorizar as relações huma-
nas, para que as pessoas se tornem ex-
ponenciais”, fi naliza a autora.



28

Mulheres trocam mais de carreira no Brasil do que os homens, diz pesquisa

Mudar de emprego e área de pro-
fi ssão têm se tornado cada vez 

mais comum no Brasil nos últimos 
anos, uma vez que o mercado de traba-
lho e a economia passaram por gran-
des turbulências. 
É o que descobriu a EBAC, instituição 
de ensino com foco em educação con-
tinuada e desenvolvimento de compe-
tências profi ssionais, em uma pesqui-
sa com 932 respondentes realizada no 
mês de novembro.

Conforme o estudo, 52% dos brasi-
leiros já trocaram de carreira ao 
menos uma vez, sendo que 19% 
fi zeram isso pelo menos em duas 
circunstâncias. A porcentagem é ain-
da mais alta entre pessoas maiores de 
55 anos (67%) que disseram já ter bus-
cado nova inserção no mercado pelo 
menos em um momento, seguidas do 
público entre 35 e 54 anos (61%). 
Já as mulheres são as que mais muda-
ram de carreira (55%), enquanto os 
homens fi caram um pouco abaixo da 
média nacional (48,5%).

O levantamento ainda analisou quais 
áreas são as mais procuradas por quem 
estuda online com o intuito de seguir 
uma nova carreira e descobriu que 
Design é o campo preferido desses 
alunos (47%), seguido de Programa-
ção & Data (31%) e Marketing (15%). 
Ao todo, 58% mulheres fazem Design 
(contra 32% de homens) e 47% deles 
cursam Programação & Data, enquan-
to o público feminino é formado por 
19,5% nesta vertical, mostrando uma 
preferência por esses setores de cada 
um desses grupos.

Para Tatiana Zanini, diretora de marke-
ting da EBAC, os resultados demons-

tram que os brasileiros estão buscando 
cada vez mais por reinserção profi ssio-
nal, especialmente após a pandemia. 
“Observamos o aumento dessa tendên-
cia nos últimos anos e ela deve seguir 
forte em 2023. Hoje, as pessoas dese-
jam cada vez mais empregos e carreiras 
fl exíveis e que tragam um sentimento 
maior de realização”, afi rma.

Capacitação para recolocação

De acordo com a pesquisa da EBAC, 
fazer um curso de aperfeiçoamento é 
o primeiro passo para dar um upgrade 
na carreira, sendo que mais da meta-
de dos respondentes (52%) disse que 
procura por aulas na Internet para se 
qualifi car e conseguir uma nova vaga. 
Entre os principais motivos estão con-
seguir uma promoção ou ganhar um 
salário maior (46,5%), melhorar habi-
lidades técnicas (45%), trocar de em-
prego (19%) e voltar ao mercado de 
trabalho (12,5%).

Além disso, os dados indicam que após 
a realização de cursos online, os estu-
dantes se sentem mais preparados para 
enfrentar um novo desafi o nas suas 
carreiras. Segundo o relatório, 63,5% 
afi rmam que estarão prontos para 
um novo emprego ou para uma 
promoção depois de aprimorarem 
as suas competências.

“É sempre importante nos qualifi car-
mos profi ssionalmente e agora isso é 
ainda mais válido, seja no aprimora-
mento de soft  ou hard skills. É neces-
sário ressaltar que isso não vale só para 
quem deseja entrar no mercado de 
trabalho, mas para todos aqueles que 
desejam continuar atualizados na sua 
área e conquistar aumentos de salário 
ou mesmo promoções”, fi naliza Tatia-
na.
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Pesquisa mostra lideranças inseguras com engajamento e desenvolvimento dos 
times

Com o objetivo de ouvir como os 
líderes das principais empresas do 

país se sentem no momento atual, a 
Sputnik, uma das maiores escolas cor-
porativas do Brasil, elaborou um es-
tudo inédito para escutar e auxiliar as 
lideranças a evoluírem em sua jornada 
profi ssional, em meio às incertezas de 
um cenário econômico complexo, com 
as transformações não só no mundo 
corporativo, mas também na vida co-
tidiana.

A primeira edição da pesquisa intitula-
da “Panorama de Sentimento das Lide-
ranças” revelou que 34,4% da liderança 
sentem insegurança no momento de 
conduzir, desenvolver e engajar os ti-
mes.

Foram ouvidos 285 líderes de organi-
zações em diferentes regiões do Brasil 
e, além da insegurança, os participan-
tes também afi rmam que estão tentan-
do se desenvolver melhor como lide-
rança (18,9%). Os gestores percebem 
que o seu papel já não é o mesmo de 
anos atrás. Hoje, as organizações de-
mandam profi ssionais que inspirem, 
que manifestem suas vulnerabilidades 
e estimulem a aprendizagem.

Os dados do Panorama vão ao encon-
tro de tendências já identifi cadas na 
pesquisa LinkedIn Learning: 
Workplace Learning Report deste ano, 
que já reforçava a importância de ofe-
recer ambientes de aprendizado e cres-
cimento como um dos fatores que mais 
contribuem para uma boa cultura or-
ganizacional.

“Procuramos entender o que tem ge-
rado insegurança para esses profi ssio-
nais, o que interfere de fato nas toma-
das de decisões, na comunicação com 
os colaboradores, e principalmente na 
estratégia como um todo”, conta Mari 
Achutti, CEO e fundadora da Sputnik. 
Segundo o levantamento, as insegu-
ranças partem da falta de clareza es-
tratégica para 48,1% dos entrevistados, 
enquanto 22,5% destacam o cenário 
econômico complexo.

Ferramentas para as lideranças

Nesse sentido, há ferramentas que po-
dem trazer mais segurança individual 
e confi ança entre as pessoas e os times. 
Os planos de desenvolvimento cole-
tivos e individuais, por exemplo, são 
ferramentas importantes frente a esses 
desafi os e auxiliam as organizações a se 
prepararem para o futuro.

O Panorama também mapeou, como 
ponto frágil para as lideranças, a fal-
ta de conhecimento técnico (13%) e o 
despreparo do time (11,6%). 
Apenas 4,9% dos entrevistados não se 
sentem inseguros na hora de tomar 
uma decisão.

Para Achutti, as empresas e lideranças 
precisam estar abertas à inovação e 
transformação dos processos. 
Isso passa, inevitavelmente, pelo pro-
cesso de aprendizagem: 
“os desafi os são constantes, e, em um 
mundo BANI (frágil, ansioso, não-li-
near e incompreensível),  a educação 
corporativa é estratégica para que os 
líderes e gestores saibam lidar com as 
inseguranças, ansiedades e incerte-
zas que esse contexto, inevitavelmen-
te, gera” completa ela. Com isso, para 
além de capacitar os times, as empresas 
desempenham um papel essencial na 
construção de espaços seguros de troca 
e autodescobertas, para que a evolução 
ocorra de dentro para fora.
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Transição de carreira: autoconhecimento é o segredo para o sucesso - Por: Fernanda Bernardo é líder de 
People e Comunidades da Cumbuca, primeira fi ntech brasileira a oferecer conta compartilhada gratuita 
via aplicativo, uma espécie de conta conjunta reinventada. Ela é responsável por criar e desenvolver os 

processos da área na Cumbuca, como: Recrutamento, Onboarding, Desenvolvimento do Time, 
Analytics, Offb  oarding, Comunicação, Cultura.

Segundo o relatório Protegendo o 
Futuro do Trabalho, em uma pes-

quisa sobre comportamento das pes-
soas pós-pandemia, realizada por uma 
plataforma de buscas on-line, 53% dos 
brasileiros querem mudar de profi ssão 
após a Covid-19. Dentre os motivos, 
estão: equilíbrio entre vida pessoal e 
profi ssional (50%), o desejo por um sa-
lário mais alto (49%), a busca por uma 
função mais signifi cativa (31%), redu-
zir a quantidade de tempo trabalhado 
(31%) e trabalhar por prazer (14%).

No entanto, mudar de profi ssão era um 
movimento que vinha crescendo antes 
mesmo da pandemia do coronavírus 
começar. A decisão por realizar uma 
transição de carreira pode surgir por 
diferentes razões, mas geralmente está 
relacionada à insatisfação ou descon-
tentamento com a área atual. 
O profi ssional busca encontrar algo 
melhor, que o deixe mais feliz, com 
maior retorno fi nanceiro. E, às vezes, 
a pessoa até gosta de onde está, mas 
procura algo que está faltando para se 
sentir completa ou realizar um sonho.

Como essa motivação varia de pessoa 
para pessoa, não existe um passo a 
passo padrão a ser seguido para fazer 
a transição de carreira, que pode acon-
tecer de duas formas: intencional ou 

natural. A forma intencional é quan-
do você está em uma carreira que não 
gosta e não quer fazer aquele serviço, 
trabalha na função por alguma neces-
sidade específi ca, é o meio que você 
tem para ganhar algum dinheiro e che-
gar a um lugar. Ou seja, você está em 
uma posição que não te agrada e quer 
fazer a transição de carreira para uma 
profi ssão ou cargo que é do seu desejo 
e interesse.

Já a transição natural é quando você 
deixa ir acontecendo, vai testando e 
se adaptando até encontrar o que real-
mente quer. Com isso, a sua carreira vai 
se moldando como se fosse uma massi-
nha, a minha foi assim. Eu até gostava 
do que eu fazia, mas foram aparecendo 
alguns descontentamentos, fui fazendo 
outras coisas e descobrindo o que eu 
gostava mais e me sentindo mais feliz, 
até me encontrar. Por outro lado, dife-
rente de uma transição de carreira na-
tural, na intencional você tende a saber 
para onde quer ir e consegue traçar um 
plano de ação para chegar lá, seja es-
tudar, fazer um curso ou algum outro 
método.

Antes de realizar uma transição de car-
reira, é preciso ter em mente que não 
é simples, mesmo que tudo esteja defi -
nido e estruturado. Afi nal, o primeiro 
desafi o começa com você. 
Nem sempre é fácil saber o que quer, 
ter clareza, entender qual caminho se-
guir, sem falar da insegurança. 
E se não der certo? 
Será que eu vou gostar? 
São vários cenários e inúmeros questio-
namentos. É importante tentar manter 
a calma e não se desesperar, pois quan-
to mais você se planejar, maior a chan-
ce das coisas darem certo.

Porém, precisamos estar preparados 
caso tudo dê errado. Uma transição 
de carreira pode não funcionar e você 
acabar não gostando do resultado fi nal. 
Às vezes, não era aquilo que foi ima-
ginado ou idealizado. Então é preciso 
recalcular a rota e ir mudando e adap-

tando até chegar onde se deseja. E tam-
bém varia de acordo com o momento 
de vida, você pode gostar do que está 
fazendo hoje e daqui um ano isso não 
fazer mais sentido. Eu acredito que 
mesmo que isso aconteça, um apren-
dizado novo nunca será um atraso ou 
tempo desperdiçado, pois você sempre 
está somando experiências, para sua 
vida e para o seu currículo. É preciso 
prestar atenção aos fatores que levaram 
a não funcionar, como, por exemplo, 
falta de foco e direcionamento tendem 
a atrapalhar o processo, o que pode 
não ser visto com bons olhos por algu-
mas empresas.

Eu tendo a ver essa movimentação de 
forma positiva, pois é necessário muita 
resiliência e planejamento para chegar 
lá. Mas, se a pessoa atira para todos os 
lados, sem nenhuma estratégia, posso 
encarar como falta de foco. Uma mi-
gração consistente pode ser melhor, 
porque requer cautela. Hoje em dia, 
existem empresas que dão oportunida-
de para que colaboradores façam tran-
sição de carreira e fornecem uma rede 
de apoio. Esse, para mim, é o melhor 
tipo de transição.

Outro bom exemplo é quando você 
tem um emprego e almeja conquistar 
uma posição diferente ou atuar em um 
local de trabalho distinto, mas às vezes 
não tem os requisitos necessários e vai 
precisar se especializar antes de realizar 
a mudança. Todavia, o pior caso é estar 
desempregado e buscar uma transição 
de carreira para conseguir se recolocar 
no mercado. Neste cenário, você sofre 
bastante pressão e muitas vezes não 
tem a oportunidade de se preparar de 
maneira adequada.

Diante disso, podemos perceber que o 
próprio processo da transição de car-
reira tem seus altos e baixos, porque 
você está aprendendo algo novo e não 
sabe como é o dia a dia. Conhecer mais 
da área que se pretende migrar, ten-
tar descobrir o que as pessoas fazem 
e saber qual é a rotina, são coisas que 
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considero fundamentais para que você 
conclua o processo de forma mais tran-
quila e segura, evitando possíveis sur-
presas que podem ser desagradáveis.

Por essa razão, a principal dica que 
eu dou para quem quer começar uma 
transição de carreira é, antes de tudo, 
investir em autoconhecimento. 
Se conhecer mais, saber o que gosta e 
o que não gosta, são comportamentos 
que ajudam a diminuir essa pressão de 
que precisamos ter todas as respostas 
para todas as perguntas e que estamos 
constantemente atrasados no tempo. 
Está tudo bem não saber para onde ir, 
o importante é seguir tentando, desco-
brindo, pesquisando e testando. 
Devemos estar abertos para novas pos-
sibilidades!

É preciso entender que não é do dia 
para a noite que se consegue mudar a 
carreira. É um processo que leva tem-
po e estudo. Além disso, saiba que ne-
nhum conhecimento vai ser jogado 
fora, tudo vai se somando. Por mais 
que  pareçam coisas distantes, uma 
hora tudo se conecta. 
Você não está começando do zero, pois 
já tem alguma bagagem. Tenha sempre 
em mente que o propósito da transição 
de carreira é alcançar os seus objetivos: 
ser melhor remunerado, se sentir reali-
zado, estar feliz, estar onde você gosta 
e fazer o que gosta. Nunca ao contrário. 
E muitas vezes, você precisará fazer 
alguns sacrifícios no percurso para 
conseguir chegar lá!
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A busca do lucro, mas não a qualquer custo: grandes corporações já consideram o 
desenvolvimento sustentável – Por:Pedro Signorelli, um dos maiores especialistas 
do Brasil em gestão, com ênfase em OKR. Já movimentou com seus projetos mais 
de R$ 2 bi e é responsável, dentre outros, pelo case da Nextel, maior e mais rápida 
implementação da ferramenta nas Américas

Há algum tempo éramos ensinados, 
isso lá na 5ª série, que no nosso 

planeta existiam recursos de dois tipos, 
os renováveis e os não renováveis. 
Por isso, crescemos com uma mensa-
gem no subconsciente que era impor-
tante fazer um uso racional dos recur-
sos que temos à disposição.

A verdade é que nos acostumamos a 
utilizar os recursos disponíveis com tal 
velocidade que os que chamamos de 
renováveis também poderiam ser clas-
sifi cados como não-renováveis. 
É bastante provável que a maioria das 
pessoas nem tenha se dado conta disso.

E esse tipo de pensamento, incutido lá 
atrás, começa a dar efeito nos tempos 
de hoje, e também é alimentado pela 
discussão a respeito das mudanças cli-
máticas e ambientais que o mundo so-
fre.  De acordo com uma pesquisa re-
alizada pela consultoria Deloitte, 82% 
dos executivos brasileiros dizem que 
investir em práticas ambientalmente 
sustentáveis traz benefícios econômi-
cos de longo prazo.

Esse dado evidencia que a busca pelo 
crescimento ou pelo lucro deve consi-
derar a preocupação com o desenvol-
vimento sustentável. Por muitos anos, 

ouvimos que era necessário que as 
corporações buscassem crescer a qual-
quer custo, e o meio ambiente passava 
à margem desta discussão.

Na atualidade, no entanto, o pensamen-
to no meio executivo é quase que 100% 
contrário. No início, apostar em cres-
cer sustentavelmente pode gerar mais 
despesas, como o uso  do papel sulfi te, 
por exemplo. É claro que as empresas 
continuam e continuarão visando o lu-
cro, essa é uma razão fundamental de 
sua existência, porém, se demonstram 
mais abertas a considerar outros ele-
mentos, como a saúde física e mental 
dos colaboradores. Essa demonstração 
de mudança de pensamento é impor-
tante para que possamos enxergar que, 
apesar de ainda estar longe do ideal, 
temos evoluído quando o assunto é a 
corrida do lucro empresarial.

Esse comprometimento com o meio 
ambiente deve fazer parte da estratégia 
da empresa, do seu dia a dia, portanto. 
Numa gestão por OKRs – Objectives 
and Keys Results (Objetivos e Resulta-
dos Chaves) -, deve aparecer nos obje-
tivos da companhia e assim ser enten-
dido e praticado rotineiramente por 
todos, do CEO ao estagiário. 
Inclusive, toda decisão em prol do 
planeta pode e deve ser descrita nos 
OKRs, ferramenta de gestão ágil que 
tem em suas premissas a contribuição 
bottom up por parte dos colaboradores 
de uma empresa, independente de seu 
cargo, onde eles podem ser convidados 
a propor contribuições para esta agen-
da. Isso além de tornar mais fácil a prá-
tica de medidas sustentáveis, engajará 
mais pessoas.

No fi m, o mais importante é evoluír-
mos nossa consciência em torno desta 
agenda sustentável do ponto de vista 
da natureza (ESG) e do homem (saú-
de mental), em que o lucro ceda mais 
espaço para estes temas, e que eles pos-
sam caminhar unidos, e que não seja 

feito a qualquer preço ou a qualquer 
custo.
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Sucesso em Vendas desenvolve soluções com foco em inovação e se diferencia no 
mercado de consultoria

Com abordagem data-driven, con-
sultoria desenvolve soluções para 

empresas que querem melhorar a ex-
periência dos seus clientes e melhorar 
os resultados comerciais

Com foco em inovação, tecnologia e 
soluções personalizadas, a Sucesso em 
Vendas, especializada no desenvolvi-
mento de soluções para áreas comer-
ciais, investe em inovação e tecnologia 
e passa a oferecer soluções personali-
zadas, que possam ser aplicadas por 
empresas dos mais variados tamanhos 
e segmentos.

“A Sucesso em Vendas tem mais de 25 
anos de história e sempre esteve volta-
da a atender grandes corporações. 
O que fez com que pudéssemos adqui-
rir uma grande experiência e atuar com 
muita assertividade no varejo, indús-
tria, empresas de tecnologia e serviços. 
O que nós percebemos nos últimos 
anos é que empresas de menor porte e 
até pessoas físicas também tinham 
interesse em acessar nossas soluções, 
mas não conseguiam. Por isso, 
adicionamos ao nosso portfólio solu-
ções mais acessíveis para pequenas e 
médias empresas, para que esses em-
presários possam contar com nossa 
expertise e aumentar a performance de 
suas equipes comerciais ou se autode-
senvolverem.’’ 
explica Rafael Piepo, Head de Marke-

ting e Vendas da empresa.

Soluções para todos os tamanhos

Para atender a este novo público, for-
mado por profi ssionais autônomos e 
pequenas empresas, a Sucesso em Ven-
das desenvolveu o Sales Class. 
Trata-se de uma plataforma de cursos 
que podem ser adquiridos de forma 
individual ou por assinatura, que per-
mite a capacitação profi ssional on-line 
em temas que são tendência no setor, 
como Varejo do Agora, Método de 
Vendas para o varejo e Formação em 
Gestão Comercial, por exemplo.

Para empresas de médio e grande por-
te, a Sucesso em Vendas oferece duas 
soluções principais, uma plataforma de 
treinamento contínuo com gestão de 
desempenho que permite que as em-
presas tenham seu próprio ambiente 
virtual de aprendizagem, de forma cus-
tomizada e na palma da mão. 
Com foco no desenvolvimento huma-
no, a plataforma promete entregar uma 
experiência diferenciada de ensino, 
completa e lúdica para o time de ven-
das, unindo ferramentas de análise de 
potencial e perfi l, para mapear as com-
petências do time de vendas e 
direcionar as ações e conteúdos, trilhas 
de aprendizado específi cas para o seg-
mento com ferramentas de aplicação e 
estrutura de gestão de indicadores para 
facilitar a gestão baseada em números 
da empresa.

Segundo Rafael Piepo, nesta modalida-
de, os conteúdos são desenvolvidos e 
organizados após um estudo detalhado 
feito pelos profi ssionais da Sucesso em 
Vendas ao longo de sua experiência e 
vivência em diversos setores. 
“Os cursos são elaborados de acordo 
com as demandas de segmento. 
A plataforma também faz o gerencia-
mento de acesso dos colaboradores e 
ainda permite o acompanhamento dos 
gestores em tempo real, para avaliação 
dos resultados, número de downloads, 
notas e outras informações que podem 
ser extraídas para ajudar na gestão do 
time de vendas.”.

Para corporações que demandam uma 
(re)estruturação completa da opera-
ção comercial, que precisam mudar a 
forma com que se relacionam com os 
clientes e melhorar os resultados de 
vendas, a solução apresentada pela Su-
cesso em Vendas é a Consultoria, que é 
totalmente data-driven, com soluções 
baseadas em dados. “Nossas soluções 
de consultoria são desenhadas através 
de estudos minuciosos que avaliam 
a empresa em três principais pilares: 
Corporação, Clientes e Concorrên-
cia. Através dessas análises é possível 
orientar as estratégias de vendas e ges-
tão comercial, o desenvolvimento de 
metodologias personalizadas, estra-
tégia de desenvolvimento de pessoas, 
tecnologias necessárias na operação e 
gestão de performance. 
Tudo o que fazemos é mensurável e as 
decisões são baseadas em dados, o que 
traz mais segurança aos diretores e tor-
na a tomada de decisão mais assertiva”, 
destaca.

De olho no futuro do mercado, recen-
temente, a Sucesso em Vendas passou a 
investir em startups com potencial de 
crescimento e que têm educação em 
vendas como o principal canal de tra-
ção, formando joint ventures com es-
sas plataformas. De acordo com Rafael 
Piepo, a ideia é unir o conhecimento 
da empresa e suas metodologias exclu-
sivas de vendas para alavancar a área 
comercial destes negócios inovadores, 
que muitas vezes têm uma ideia muito 
boa e uma forma muito inteligente de 
gestão, mas que necessitam de conhe-
cimento específi co na área de vendas.

Piepo destaca que todas as soluções são 
pensadas para melhorar a experiência 
dos clientes e aumentar a performan-
ce comercial das empresas. “Somos um 
hub de soluções e buscamos entregar 
soluções para os nossos clientes que 
não sejam genéricas e mais do mesmo. 
Por isso, todas elas são ancoradas em 
dados, estratégia comercial, metodolo-
gia, tecnologia e pessoas”.

Sobre a Sucesso em Vendas

A Sucesso em Vendas é especialista no 
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desenvolvimento de soluções para a 
área de vendas para empresas que atua 
há 25 anos no Brasil e em Portugal.
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Três irmãs que incentivam microrrevoluções ambientais conquistam Prêmio Lixo 
Zero Brasil

O esforço contínuo do Verdes Ma-
rias – movimento de três irmãs 

que estimulam a busca por uma vida 
mais sustentável – de aumentar a cons-
cientização ambiental foi reconhecido 
pelo Prêmio Lixo Zero Brasil. Maria-
na Moraes, Maria Carolina Moraes e 
Maria Clara Moraes foram as vence-
doras na categoria “infl uenciadores”, 
concedida àqueles que se sobressaíram 
na promoção do conceito lixo zero no 
país por meio do exemplo, trabalho e 
dedicação.

A Zero Waste International Allian-
ce defi niu lixo zero como: “uma meta 
ética, econômica, efi ciente e visioná-
ria para guiar as pessoas a mudar seus 
modos de vida e práticas de forma a 
incentivar os ciclos naturais sustentá-
veis, onde todos os materiais são pro-
jetados para permitir sua recuperação 
e uso pós-consumo”. Promovido pelo 
Instituto Lixo Zero, o prêmio possui 18 
categorias, como ações comunitárias, 
beleza e saúde, celebridades/infl uen-
ciadores, indústria lixo zero, logística 
reversa, tecnologias e redução e reuso. 
A cerimônia de premiação da IV edi-
ção do Prêmio Lixo Zero ocorreu no 
dia 15 de dezembro em Cuiabá (MT). 
No mesmo dia, foi realizado o Encon-

tro Melhores Práticas Brasil.
 Ambos serão no Centro de Eventos do 
Pantanal. O Encontro Nacional Lixo 
Zero foi transmitido pelo YouTube do 
Centro SEBRAE de Sustentabilidade e 
o Prêmio Lixo Zero Brasil pelo YouTu-
be do Instituto Lixo Zero Brasil.

 “A premiação tem como objetivo re-
conhecer e agradecer aqueles que mais 
difundiram o conceito lixo zero no 
país em 2022 e as Verdes Marias têm 
sido, de forma consistente e efi ciente, 
um importante canal de conscientiza-
ção e promoção de boas práticas rumo 
ao lixo zero”, afi rma Rodrigo Sabatini, 
presidente do Instituto Lixo Zero Bra-
sil.

Problemas ambientais, prolifera-
ção de doenças e morte de ani-
mais

O acúmulo de lixo é um problema em 
todo o mundo. De acordo com o Ban-
co Mundial, a produção de lixo deve 
alcançar 3,4 bilhões de toneladas anu-
ais até 2050, o que representa um au-
mento de 70% na comparação com as 
2 bilhões de toneladas produzidas em 
2016. O Brasil é o quarto maior pro-
dutor de lixo plástico no mundo, com 
11,3 milhões de toneladas, atrás so-
mente dos Estados Unidos, da China e 
da Índia. Dados da Associação Brasi-
leira de Empresas de Limpeza Pública e 
Resíduos Especiais (Abrelpe) apontam 
que o índice de reciclagem do país é de 
apenas 4%.

Os números alertam para um cenário 
cada vez mais grave. A má gestão de 
resíduos gera poluição ambiental, con-
taminação do solo e da água, destrui-
ção de habitats naturais, proliferação 
de doenças e até mesmo a aceleração 
do aquecimento global, já que aumen-
tam as emissões de gases de efeito es-
tufa na atmosfera. A poluição plástica 
é um dos principais vilões para a pre-
servação dos oceanos e ameaça a vida 
da maioria das espécies marinhas, que 
variam desde plâncton e moluscos até 
mamíferos, além de afetar negativa-
mente a produtividade de alguns ecos-

sistemas marinhos mais importantes 
do mundo, como manguezais e recifes 
de corais. Em 2050, os oceanos terão 
mais plástico do que peixes, segundo 
um levantamento feito pelo Fórum 
Econômico Mundial e pela Ellen Ma-
cArthur Foundation.

“Acreditamos que tanto governo, em-
presas e organizações têm um papel 
importante no combate ao lixo. Por 
trás de todos esses lugares tem pessoas, 
que podem e devem se comprometer 
em mudar a forma como consumimos 
e descartamos. Nós buscamos mostrar 
que é possível mudar e todo comporta-
mento conta”, afi rma Mariana Moraes, 
do Verdes Marias.

Pequenas ações e grandes im-
pactos

Desde seu surgimento em 2018, o Ver-
des Marias aborda a gravidade des-
se panorama, trazendo exemplos de 
como é possível agir para construir um 
mundo mais sustentável. Com peque-
nas ações e mudanças de hábito no dia 
a dia, cada indivíduo pode fazer a dife-
rença. Esses gestos são chamados por 
elas de microrrevoluções, pois o con-
junto dessas escolhas infl uencia nosso 
entorno de maneira revolucionária. 
Uma das microrrevoluções para dimi-
nuir o lixo é repensar o consumo, pois 
muito do que as pessoas compram será 
descartado. Em uma sociedade que 
preza pelo consumismo, é comum que 
o ato de comprar se torne automático, 
mas é preciso refl etir sobre a necessida-
de de adquirir novos itens.

O Verdes Marias cita várias atitudes 
para reduzir os resíduos como fazer 
compostagem, usar fraldas de pano 
em bebês, realizar compras a granel, 
reutilizar embalagens e ter um kit com 
itens que evitam a geração de lixo. Os 
principais itens desse kit são um copo 
reutilizável, uma ecobag, talheres para 
comer na rua sem usar descartáveis e 
um canudo reutilizável. As irmãs tam-
bém aconselham o uso de sacolas de 
pano ou outro material ecológico em 
compras de alimentos.
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Outras dicas são comprar móveis usa-
dos, adquirir roupas em brechós ou 
realizar trocas, investir em sebos para 
nutrir o acervo de livros e produzir 
produtos de limpeza e cosméticos 
com receitas caseiras. Quando houver 
necessidade de comprar algo novo, é 
recomendável adquirir objetos com 
menos embalagens e escolher prefe-
rencialmente materiais de papel, vidro, 
alumínio e outros que podem ser reu-
tilizados, reciclados ou compostados.

Podcast ensina sustentabilidade 
para crianças

Em abril de 2022, as irmãs do Verdes 
Marias lançaram o podcast “Contos da 
Capivara” em vários tocadores, entre 
eles o Spotify (https://spoti.fi /3Lh0v4i). 
Idealizado em conjunto com a produ-
tora Poétika, o podcast utiliza contos 
infantis para falar sobre sustentabilida-
de e meio ambiente de uma forma leve 
e lúdica e pode ser ouvido por pais e 
fi lhos. Indicados para crianças acima 
de quatro anos, os episódios têm oito 
histórias inéditas escritas por autores 
brasileiros da literatura infantil, como 
Claudia Vasconcellos, Kiusam de Oli-
veira, Edson Natale, Julia Medeiros, 
Marcelo Maluf, Th ata Alves, Caru Ri-
cardo e Ciro Campos do Planeta OCA.

Todos os episódios contam com a per-
sonagem Clara, a Capivara, que traz 
dicas de como as famílias podem levar 
uma vida mais sustentável. Entre os 
conteúdos abordados na série “Contos 
da Capivara” estão o acúmulo de lixo e 
questões ambientais. Escrita por Clau-
dia Vasconcellos, o primeiro episódio 
traz a história “Bricabraque” e tem a 
participação do Menos 1 lixo. A histó-
ria fala sobre consumismo e ressalta a 
importância de reciclar brinquedos e 
outros objetos.

Sobre o Verdes Marias

O Verdes Marias é um movimento de 
três irmãs chamadas Mariana Moraes, 
Maria Carolina Moraes e Maria Clara 
Moraes, que buscam inspirar pessoas a 
ingressarem numa vida mais sustentá-
vel, por meio de microrrevoluções em 
suas vidas. Ele é baseado nos eixos “Por 
menos lixo, mais orgânicos e uma vida 

mais consciente”, que tem se proposto 
a testar iniciativas, projetos, produtos, 
alimentos e experiências mais susten-
táveis e compartilhar suas descobertas. 
O projeto começou porque Mariana 
começou a propor desafi os para que 
suas irmãs aos poucos adotassem prá-
ticas mais sustentáveis em suas vidas. 
Amigos e familiares gostaram da ideia 
e também se interessavam em saber por 
onde começar quando querem “mudar 
o mundo”, e com isso surgiu o projeto.
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Pensando em abrir um negócio em 2023? Franquia de chopp oferece aos franqueados 
dois barris pelo preço de um

Experiência inovadora que combina 
chopp puro malte com gastrono-

mia exclusiva é a proposta da franquia 
que prevê a abertura de mais 100 uni-
dades até o fi m de 2023

De acordo com uma pesquisa divulga-
da pelo Sebrae, 50 milhões de brasilei-
ros sonham em ter o próprio negócio. 
Buscando modelos mais práticos, mui-
tos brasileiros acabam recorrendo ao 
franchising, já que é um tipo de negócio 
que já foi testado e está consolidado no 
mercado, além de oferecer assistência 
ao futuro empreendedor, garantindo 
mais segurança e conforto. Por conta 
desses atrativos, o setor registrou cres-
cimento no Brasil no terceiro trimestre 
desse ano, de acordo com a Associação 
Brasileira de Franchising (ABF). 
No comparativo com o mesmo perío-
do de 2021, o crescimento foi de 18,7%.

Um dos destaques são as franquias do 
setor de alimentação e bebidas, seg-
mento que se consagrou no país. Tan-
to que atualmente é possível encontrar 
diversas redes especializadas em cer-
veja, uma das paixões dos brasileiros. 
Segundo uma pesquisa feita pela Eu-
romonitor International para o Sindi-
cato Nacional da Indústria da Cerveja 
– SINDICERV, em 2021, o volume de 
vendas do setor foi de 14,3 bilhões de 
litros, um aumento de 7,7% em com-
paração com 2020. A expectativa para 
esse ano é encerrar 2022 com um au-
mento de 8% em comparação com 
2021.

Em um cenário tão competitivo, onde 
a qualidade é fator determinante para 
o sucesso de uma marca, algumas em-
presas vão além e se destacam por suas 
propostas inovadoras e receitas exclu-
sivas, como é o caso da marca Quios-
que do Lugui.  Fundada em 2018 por 

Denilson Lugui na região leste de São 
José do Rio Preto, a marca segue uma 
receita exclusiva de família da época 
em que o pai do empresário  fabrica-
va seu próprio chopp, muito antes da 
consolidação desse nicho do mercado 
no país. Hoje, com a qualidade de seu 
produto testada e aprovada pelos con-
sumidores, a marca vem se destacan-
do pelas propostas inovadoras, como 
o chopp em dobro a qualquer hora, e 
o investimento em equipamentos de-
senvolvidos exclusivamente para a 
franquia, como a Ice Beer Special: uma 
choperia totalmente congelada e com 
design moderno, única na América do 
Sul.

“O Quiosque do Lugui tem a propos-
ta ‘double chopp a qualquer hora’, uma 
estratégia de marketing em que forne-
cemos aos franqueados dois barris pelo 
preço de um, para que possam fornecer 
chopp em dobro a qualquer momento 
sem se preocuparem com custos ex-
tras”, explica Ana Cláudia Bilar, CEO 
da marca. “Nosso chopp puro malte é 
fabricado com insumos de primeiríssi-
ma qualidade. Em teste cego realizado 
na última ABF São Paulo, de cada dez, 
oito preferiram nosso chopp, o que nos 
dá certeza de que conquistaremos nos-
sos objetivos” pontua Bilar. Além do 
exclusivo chopp puro malte, a franquia 
ainda possui chopp IPA, lager, escuro, 
de vinho e opções de drinks.

O estabelecimento também possui um 
cardápio exclusivo com pratos como 
Parmegiana de Filé Mignon com mo-
lho artesanal, comidinhas de boteco, 
Trio do Lugui - porção de salsichas ale-
mãs exclusivas e três tipos de mostar-
das feitas especialmente para a marca 
- e o exclusivo Dom Queijo, empanado 
de frango com molho quatro queijos, 
bacon e raspas de limão siciliano. 
Dessa forma, a franquia passou a ser 
considerada um gastrobar, já que ofe-
rece uma experiência completa.

Para potencializar a venda dos fran-
queados e atrair consumidores nas 
unidades, a franqueadora criou uma 
campanha de marketing agressiva no-
meada “Chope em dobro, todo dia, 

toda hora”, onde a franqueadora, que 
possui sua própria fábrica de chope, 
subsidia o segundo chope para que o 
franqueado possa garantir chope em 
dobro para o cliente durante todo o ex-
pediente como forma de atrair o públi-
co em todos os horários do dia. 
Além disso, a franquia possui várias 
plantas de produção de chope em to-
dos os estados onde tem franqueados, 
o que garante uma distribuição pontu-
al, ou seja, os franqueados nunca cor-
rem o risco de fi car sem abastecimento 
do chopp.

O faturamento da franquia esse ano 
entre janeiro e julho de 2022 já supe-
rou o faturamento de todo o ano de 
2021. Nos sete primeiros meses de 
2022, o Quiosque do Lugui registrou 
faturamento de R$ 3,6 milhões. Já en-
tre janeiro e dezembro de 2021, o fatu-
ramento total foi de R$720 mil. 
Atualmente o Quiosque do Lugui pos-
sui quatro modelos de franquias: 
o modelo compacto; o modelo inter-
mediário, um pouco mais amplo; 
o modelo robusto, mais espaçoso e 
completo, e o modelo container.

“Nosso objetivo é ser a maior rede de 
franquias de chopp do Brasil através de 
diferenciais como o nosso cardápio de 
petiscos e porções, nossa arquitetura e 
por conta de servirmos o chopp mais 
gelado do país. Até o fi nal do ano, nos-
sa expetativa é inaugurar 40 unidades”, 
pontua. 

Ficha de investimento

Investimento inicial a partir de R$139 
mil;
Faturamento anual de até R$1 milhão;
Retorno em de 12 a 24 meses;
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Parte da taxa de franquia subsidiada 
por bonifi cação de produtos;
Lucratividade de 18% a 22%.

Sobre o Quiosque do Lugui

O Quiosque do Lugui foi desenvolvido 
especialmente para atender o clien-
te que valoriza um chopp duplo mal-
te de qualidade, na temperatura ideal. 
O diferencial está no double chopp o 
tempo todo e em sua gastronomia com 
pratos autorais. De fabricação própria, 
o chopp possui características específi -
cas, com cor diferenciada, cremosida-
de, sabor e aroma marcantes. Além do 
chopp exclusivo, conta com a Ice Beer 
Special, uma chopeira toda congelada 
com design moderno, que mantém a 
bebida geladíssima.

O conceito do Quiosque do Lugui se-
gue tendências modernas e diferencia-
das e um mix de produtos exclusivos, 
como chopp puro malte, de vinho, 
Weiss e chopp de IPA. Saiba mais em: 
www.quiosquedolugui.com.br 
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Ambify desembarca no mercado internacional por meio da Digitra

A Ambify – empresa da Ambipar 
voltada para iniciativas e tokeni-

zação de carbono, acaba de desembar-
car no mercado internacional e passa 
a negociar seus criptoativos lastreados 
pela corretora Digitra, uma exchange 
de escala global que reúne os ecossis-
temas de ativos tradicionais e digitais. 
No Brasil, o token já é negociado nas 
pelas principais exchanges: Mercado 
Bitcoin, Foxbit, BitPreço, BitcoinToYou 
(B2U) e Bitrecife.

O token Ambify torna simples e aces-
sível a compensação das emissões de 
carbono, que no passado eram adquiri-
das apenas em tonelada, sendo restrita 
a alguns segmentos. 
A plataforma democratiza e populariza 
créditos de carbono e os disponibiliza 
a todos, associando tecnologia e trans-
parência, protegendo o meio ambiente 
e incentivando causas sociais de forma 
consistente com a estratégia ESG da 
Ambipar.

Os créditos de carbono Ambify são 
sinônimos de transparência, desde 
sua origem até sua aposentadoria, que 
ocorre quando o cliente solicita a sua 
compensação, evitando dupla conta-
gem ou renegociação. O Ambify é o 
resultado da combinação de tecnologia 
e a preocupação com os impactos no 
meio ambiente e representa uma forma 
fracionária de crédito de carbono para 
que os hábitos cotidianos possam ser 
compensados, como um café ou um al-
moço, por exemplo.

“É uma grande conquista chegarmos 
ao mercado internacional. 
Acreditamos em nosso potencial e em 

tudo aquilo que nos propomos a rea-
lizar, para sermos cada vez mais uma 
referência. O token Ambify (ABFY) 
dá o lastro e a rastreabilidade desde o 
sequestro do crédito de carbono até a 
sua aposentadoria. Vale reforçar que 
a Ambipar é geradora genuína e con-
tínua de créditos de carbono, a partir 
das atividades e projetos, como os da 
Biofílica Ambipar, e da Economia Cir-
cular. Nós oferecemos certifi cados com 
reconhecimento internacional que efe-
tuam a parte de validação e geração Ser 
“cigarra” ou ser “formiga”? A qualidade 
de vida e a sociedade do esgotamentoz 
em um processo de transição” – explica 
João Valente, diretor de Ativos Digitais 
da Ambipar.

Além do aumento de alcance dos crip-
toativos, a iniciativa passa a ser uma 
opção para as pessoas interessadas em 
utilizá-lo como forma de investimento. 
“Nosso grande objetivo é popularizar 
este mercado, visando a conscientiza-
ção e o engajamento para a mitigação 
das mudanças climáticas. Desta forma, 
todos têm acesso à tecnologia, não es-
tando destinada somente a nichos es-
pecífi cos do mercado” – fi naliza o exe-
cutivo.

Sobre a Ambipar

Com escritório administrativo em São 
Paulo e matriz em Nova Odessa – SP, a 
Ambipar é uma multinacional brasilei-
ra, com presença em 39 países ao todo. 
Formada pela Ambipar Environment e 
Ambipar Response, dois segmentos de 
referência no mercado de gestão am-
biental, tem em seu DNA o comprome-
timento com as questões sustentáveis, 
trabalhando os Pilares ESG dentro de 
seus negócios e apoiando seus clientes.

 Sobre a Ambify:

Ambify é a plataforma da Ambipar 
que conecta as pessoas ao processo de 
transformação a uma economia mais 
verde e de baixo carbono, possibilitan-
do a todos, indistintamente, compen-
sarem suas emissões. Todo processo é 
certifi cado e auditado com reconheci-
mento internacional. Além disso, em 
toda compensação através da platafor-

ma da Ambify, um percentual do va-
lor é direcionado a projetos sociais de 
parceiros que o próprio cliente poderá 
escolher, entre o Instituto Jô Clemente 
(Antiga APAE de São Paulo), Médicos 
sem Fronteiras ou Instituto Luz Allian-
ce.
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Ser “cigarra” ou ser “formiga”? A qualidade de vida e a sociedade do esgotamento

Em tempos de pós pandemia e de 
uma revolução nas formas de tra-

balho, é possível o equilíbrio entre a 
dedicação à carreira e o desfrute da 
vida?

Antes uma tendência não tão comum 
nas empresas, hoje a síndrome de bur-
nout é cada vez mais presente. 
São novas formas de se trabalhar, con-
tando ainda com o medo de uma pos-
sível falta de recursos no futuro. 
Isso faz com que as pessoas se dedi-
quem ao trabalho de forma cada vez 
mais intensa, o que, muitas vezes, leva 
ao esgotamento. Esse equilíbrio entre 
a dedicação extrema ao trabalho e a 
possibilidade de estar presente na vida 
e aproveitar os bons momentos é possí-
vel, segundo a Formare Tech,  empresa 
especializada em soluções tecnológicas 
para área de Recursos Humanos Es-
tratégico. A empresa sugere avaliações 
que possam mostrar ao funcionário e 
às organizações o sentido e as necessi-
dades de cada um para obter o equilí-
brio.

Segundo pesquisa feita pela LHH, do 
Grupo Adecco, empresa suíça de re-
cursos humanos que atua em 60 países, 
38% das pessoas ouvidas dizem ter so-
frido da Síndrome de Burnout ao lon-
go de 2021 (fonte: CNN). 
No Brasil, o número de licenças médi-
cas por esgotamento psico-emocional-
-mental cresceu de tal modo que, em 
janeiro de 2022, foi ofi cializada como 
condição de saúde mental relacionada 
ao trabalho e inserida na Classifi cação 
Internacional de Doenças (CID-11) da 
OMS (Fonte: Estadão).

A analogia, trazida há muito tempo por 
Esopo, na fábula “A Cigarra e a Formi-
ga”, e, mais recentemente, tratada pelo 
fi lósofo Byung-Chul em A Socieda-
de do Esgotamento e pelo historiador 
Yuval Noah-Harari em Sapiens a Brief 
History of Humankind – o Dilema do 
sucesso na carreira e o desempenho – 
são confrontadas com a necessidade 
de equilíbrio entre vida e carreira, ao 
que o movimento do anti trabalho e 
do lying fl at fazem contradição (lying 
fl at, em tradução livre, “fi car deitado”; 
o termo tem como ideia básica fazer o 
mínimo necessário para a sobrevivên-
cia). A pergunta que perdura há sécu-
los é: “Isso é possível, desejável ou viá-
vel, em seu propósito no longo prazo?”

Pesquisas conduzidas pela Formare 
Tech, com a participação de mais de 
seis mil profi ssionais, reforçam esta 
tendência. Segundo os estudos rea-
lizados, o dilema está presente entre 
entrevistados tanto de atividades ope-
racionais, quanto de cargos executivos. 
“Algo raro e inusitado afl ige a todos, 
indiferente da geração, posição, função 
ou complexidade das atribuições: to-
dos parecem vítimas e algozes, tiranos 
de si mesmos. Desse modo, os adeptos 
do lying-fl at e anti trabalho parecem 
ter adquirido a condição do questio-
namento, em razão de uma base de se-
gurança conferida por aqueles outros 
reféns ou protagonistas de uma busca 
constante de um desempenho ainda 
maior, como por exemplo, as gerações 
das últimas décadas. Contudo, eles 
próprios, entre a cruz e a espada, sem 
ainda uma resposta sobre o momento 
certo, continuam a instituir a Socieda-
de do Esgotamento, que lhes traz segu-
rança e inquietude, enquanto as novas 
gerações celebram a inquietude com 
insegurança, indiferente das posições 
tomadas”, detalha Marcos A. Ferreira, 
Sócio-instituidor da Formare Tech.

Buscando encontrar esse equilíbrio, o 
profi ssional explica que, por meio dos 
processos descritos a seguir, pode-se 
compreender, para então buscar o me-
lhor caminho para o dilema do qual 
tratamos aqui. São três importantes 
aspectos a serem verifi cados para me-
lhor aconselhar tanto os tomadores de 

decisão, executivos e profi ssionais de 
recursos humanos, quanto os demais 
indivíduos envolvidos no processo.

O primeiro deles é: qual a visão de fu-
turo deste trabalhador? 
Qual seu propósito pessoal e o da orga-
nização? Estão claros para ambos? 
Em segundo lugar, quanto do alinha-
mento assegura a realização dos ob-
jetivos de ambos e assim o sacrifício 
de busca do equilíbrio entre trabalho 
e vida alcança um sentido, havendo 
tempo para celebrar e para subsidiar o 
propósito? Em terceiro lugar, o quanto 
são capazes de organizar as estratégias 
que viabilizem seus objetivos (coping), 
para fi nalmente, verifi car a disposição 
e determinação (grit) para um equilí-
brio que permita viver intensamente a 
celebração da vida, seja lying-fl at, seja 
na rotina do trabalho?

Desta forma, busca-se orientar/guiar 
empresas e profi ssionais para o equi-
líbrio entre trabalho e descanso, cami-
nhando para que encontrem formas de 
gerar resultados mantendo sua quali-
dade de vida.

Sobre a Formare Tech
Atuando há mais de 15 anos, a Forma-
re Tech é uma empresa localizada em 
São Paulo-SP, especializada em solu-
ções tecnológicas para a área de Recur-
sos Humanos Estratégico. 
É desenvolvedora do método IAPP 
para avaliação de prontidão e potencial. 
A empresa tem como sócio-instituidor 
Marcos A. A. Ferreira; PhD – Doutor 
e Mestre pela FEA-USP – Indicado ao 
Prêmio de Melhor Tese de Doutorado 
da USP. Processo sucessório em orga-
nizações brasileiras: um estudo com 
uso de ground theory (usp.br).

Site: http://www.formaretech.com.br/
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Seis tecnologias que podem revolucionar sua vida nos próximos meses

Até 2023, investimentos mundiais 
em soluções digitais devem chegar 

à cifra de US$ 6,8 trilhões, com foco es-
pecial em ferramentas de inteligência 
artifi cial, hiperautomação e experiên-
cia de voz. Saiba como isso impactará 
na sua vida

Se antes da pandemia da Covid-19 as 
transformações digitais já caminha-
vam aceleradamente, agora elas correm 
a passos largos. De acordo com uma 
pesquisa da International Data Cor-
poration (IDC), os investimentos em 
transformação digital tiveram alta de 
15,5% em 2021. A expectativa é de que 
até 2023, os investimentos mundiais 
em tecnologia por parte das empresas 
cheguem a US$ 6,8 trilhões, uma cifra 
maior do que o PIB do Brasil.

Por isso é de se esperar que surja, a 
cada ano, ao menos uma ou duas no-
vas tecnologias que certamente irão 
revolucionar o dia a dia das pessoas. 
Mas antes de chegar ao grande público, 
profi ssionais e empresas que trabalham 
diretamente com ferramentas digitais 
precisam estar sempre muito bem in-
teirados das últimas tendências desse 
segmento, para justamente estudarem 
e saber seus usos possíveis. 

É o caso do engenheiro civil Andreyve 
Melo e do administrador de empresas 
Gabriel Caixeta, fundadores e diretores 
da Skyline Inovação & Produções, em-
presa especializada no desenvolvimen-

to de ferramentas e soluções digitais 
para empresas do mercado imobiliário. 
“Nós que trabalhamos com tecnolo-
gia somos sempre muito cobrados em 
relação a novidades. Nossos clientes, 
nessa época do começo de ano, quan-
do são feitas várias reuniões de plane-
jamento, sempre nos perguntam o que 
há de novidade que possamos usar nas 
soluções que desenvolvemos para eles”, 
revela Gabriel Caixeta.

Para Andreyve Melo, a rapidez com 
que surgem novos recursos tecnológi-
cos e o impacto que eles causam no co-
tidiano das pessoas têm sido cada vez 
maiores. “Se antes você percebia uma 
revolução digital a cada cinco anos, 
hoje isso ocorre a cada dois anos ou 
mesmo de um ano para outro”, afi rma.

Uma das principais novidades que pro-
metem impactar fortemente no com-
portamento das pessoas é o conceito do 
Metaverso, que nada mais é do que um 
avanço enorme para as possibilidades 
de uso da ferramenta de realidade vir-
tual. “Essa possibilidade de uma enor-
me plataforma mundial de realidade 
virtual irá revolucionar negócios, o 
entretenimento das pessoas, suas inte-
rações pessoais e toda a internet”, ava-
lia Andreyve. Mas além do Metaverso, 
ao longo dos próximos meses, algumas 
novidades e mesmo aprimoramentos 
de tecnologias já existentes prometem 
revolucionar ainda mais as nossas ex-
periências digitais. A seguir, Andrey-
ve e Gabriel comentam sobre algumas 
dessas tendências tecnológicas que já 
são realidade e devem ganhar força em 
2022.

1- Inteligência Artifi cial
Apesar de já ser amplamente usada, 
especialmente nos soft wares de re-
des sociais e também nos serviços de 
atendimento, a Inteligência Artifi cial 
(IA), segundo explica Andreyve, ain-
da possui um leque de possibilidades 
de uso quase que ilimitado. “Há uma 
forte tendência para os próximos anos 
de que uma enormidade de soluções 
digitais tenham como base esse con-
ceito tecnológico, desde coisas simples 
como mecanismo para busca de mú-
sicas e vídeos ou equipamentos como 

carros que darão respostas automáticas 
por meio da IA; ou então para coisas 
mais complexas como gestão de CRMs 
[customer relationship management], 
segurança de sistemas fi nanceiros e 
avaliação de vulnerabilidade de negó-
cios”, explica o especialista.

Andreyve também cita um novo con-
ceito tecnológico, que seria uma evo-
lução da Inteligência Artifi cial: o ma-
chine learning. Seria basicamente fazer 
com que máquinas aprendessem sozi-
nhas. “O machine learning é uma sub-
categoria da inteligência artifi cial, que 
automatiza efetivamente o processo de 
construção de modelos analíticos. 
Em resumo, isso permitirá que má-
quinas se adaptem a novos cenários 
de forma independente. Ou seja, se há 
uma realidade nova, para a qual não 
havia programação defi nida ou reação 
prevista, a própria máquina analisa e 
cria uma nova solução”, acrescenta An-
dreyve.

2- Serviços remotos
A pandemia demonstrou que há uma 
infi nidade de serviços que podem ser 
perfeitamente prestados de forma re-
mota. Com o advento da internet 5G, 
Gabriel Caixeta avalia que fazer uma 
consulta médica via celular, ou fazer 
um curso de inglês de forma 100% digi-
tal serão coisas cada vez mais rotineiras 
no futuro. “A medida que conseguimos 
avançar na melhoria da velocidade e 
qualidade de transmissão de dados pela 
internet será muito mais fácil para um 
determinado profi ssional atender seu 
cliente de forma remota. Nós mesmo 
da Skyline, que desenvolvemos várias 
ferramentas digitais para o  mercado 
imobiliário, temos em nosso portfólio 
produtos que possibilitam com que um 
corretor de imóveis apresente, de qual-
quer lugar que ele esteja, qualquer tipo 
de imóvel e com uma riqueza de de-
talhes que ele não conseguira fazer se 
estivesse de forma presencial”, afi rma.

3 - Dinheiro 100% digital
Talvez muitos ainda não se deram con-
ta disso, mas o PIX, sistema de paga-
mento instantâneo lançado em 2020 
no Brasil, é a grande revolução no sis-
tema fi nanceiro dos países desde a in-
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venção dos cartões de crédito e débito. 
“Se o dinheiro em espécie já via seu fi m 
anunciado, o PIX pode ter decretado 
de vez sua extinção e também do cha-
mado dinheiro de plástico, que são os 
cartões. À medida que as pessoas per-
ceberem a comodidade que isso trará, 
o PIX fará cada vez parte da realidade 
dos brasileiros. Uma das grandes van-
tagens é que as operações fi nanceiras, 
por menores que sejam, terão rastrea-
bilidade. Mas, ao mesmo tempo, isso 
exigirá mais atenção das pessoas, por-
que os golpes digitais continuarão e se-
rão adaptados, infelizmente”, pondera 
Gabriel, ao mencionar essa nova ferra-
menta digital usada no Brasil.

4 - Hiperautomoção
Essencialmente, a hiperautomação é 
a união de tecnologias de automação 
com o conceito de inteligência arti-
fi cial, especialmente a subcategoria 
machine learning. Segundo Gabriel 
Caixeta, com a tecnologia 5G essa ten-
dência tende a ganhar ainda mais força 
no desenvolvimento de soluções digi-
tais. “Hoje você já tem um amplo uso 
desse tipo de tecnologia nos processo 
industriais, mas com uma internet de 
alta performance, como a 5G, você 
amplia o uso desse recurso para outras 
áreas, como saúde, educação e trans-
porte. 
A automação avançada permite que os 
clientes tenham uma melhor experiên-
cia no consumo de produtos e serviços 
e na interação com as diferentes inter-
faces do negócio. Nesse sentido, é im-
portante que as empresas e seus gesto-
res estejam focados na experiência do 
cliente para redesenhar seus processos 
existentes dentro de uma nova realida-
de, com novas tecnologias”, conclui.

5 - Experiência por voz
Num futuro muito breve, você irá fa-
lar com sua geladeira, e acredite, ela irá 
responder. E não se preocupe, você não 
será considerado maluco por isso, até 
porque tal situação será cada vez mais 
comum. “Hoje em dia, de forma alta-
mente intuitiva e até mesmo sem per-
ceber, já falamos com nossos aparelhos 
celulares. O chamado assistente de voz 
é um recurso digital que tem ganhado 
cada vez mais espaço nos serviços de 
atendimento ao cliente, porque além 
de prático, traz uma grande redução de 

custos operacionais. E já vemos tam-
bém o uso dessa ferramenta em siste-
mas de automação doméstico, ou nas 
chamadas casas inteligentes, em que 
você, por meio da internet, comanda 
e aciona vários equipamentos que fun-
cionam de forma eletrônica”,  explica 
Gabriel.

6 - Holografi a
Muitas ferramentas que antes eram 
vistas somente em histórias de fi cção-
-científi ca começam a fazer parte da 
nossa realidade. Um exemplo é o ho-
lograma - ou holografi a, que pode ga-
nhar uma infi nidade de uso graças aos 
resultados de uma recente pesquisa da 
Universidade de Glasgow, na Escócia. 
Lá, especialistas desenvolveram um 
sistema de holograma que pode ser 
tocado e sentido, algo semelhante aos 
“holodecks” dos fi lmes de Star Trek. A 
tecnologia chamada inicialmente de 
“aerofática”, usa jatos de ar para permi-
tir a sensação do toque, fazendo com 
que você sinta, por exemplo, os dedos, 
as mãos e os pulsos da imagem de uma 
pessoa.

“Com os avanços das ferramentas de 
computação gráfi ca e as novas apli-
cabilidades que têm sido dadas à tec-
nologia de microLEDs, a holografi a é 
outro conceito tecnológico que ganha 
força. Nós mesmos aqui, na Skyline, já 
estamos estudando um projeto de uma 
nova ferramenta que usará esse recur-
so, que traz uma forte experiência visu-
al”, explica Gabriel Caixeta.
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4 tendências do comportamento do consumidor para fi car de olho em 2023

Estar atento a esse movimento é um 
diferencial competitivo de grande 

valor. A Provu lista tendências para 
destacar sua empresa frente aos con-
correntes e aumentar suas vendas

O comportamento do consumidor está 
em constante mudança, e estar aten-
to a este movimento é um diferencial 
competitivo de grande valor. Conhecer 
o seu cliente e entender o seu compor-
tamento é fundamental para saber a 
melhor maneira de oferecer a ele uma 
jornada de compras que seja condizen-
te com o seu perfi l. A Provu, fi ntech 
especializada em meios de pagamento 
e crédito pessoal, traz as principais ten-
dências para você fi car de olho em 2023 
e implementar no seu negócio, para se 
destacar da concorrência e conquistar 
cada vez mais vendas.

1. A jornada online e offl  ine estão 
cada vez mais integradas

O crescimento das vendas online é algo 
que vem se repetindo ano a ano. 
A pandemia da Covid-19 contribuiu 
para que muitas lojas migrassem para o 
online para atender as necessidades do 
momento, já que muitos clientes cria-
ram o hábito de comprar sem sair de 
casa. Mas o que chama a atenção, mes-
mo após o fi m da pandemia, é a forma 
escolhida pelas pessoas para receber o 
produto que comprou. 42% dos con-
sumidores, ao fazerem compras pela 
internet, optam por fazer a retirada na 
loja física, segundo levantamento reali-
zado pela Octadesk em parceria com a 
Opinion Box. Ao fazer essa escolha, o 
cliente evita fi las e consegue retirar o 
produto adquirido online em uma loja 
física com um prazo de entrega bem 

menor e sem custo de frete.Tudo indi-
ca que é uma tendência que veio para 
fi car.

2. Uma boa experiência é essencial

Consumidores são os melhores pro-
pagadores de uma marca e recomen-
dam quando têm uma boa experiên-
cia. Essa mesma pesquisa mostra que 
62% dos respondentes já desistiram de 
uma compra devido a uma experiência 
ruim durante essa jornada. É essencial 
investir também em um bom atendi-
mento e manter uma boa comunica-
ção com os seus funcionários. Um dos 
motivos da desistência de uma compra 
online é a falta de segurança de dados 
e o medo de achar que a empresa não é 
confi ável. Por isso, é importante deixar 
visível que a empresa segue a Lei Geral 
de Proteção de Dados e que preza pela 
segurança do cliente. Meios de paga-
mento que não atendem às necessida-
des do cliente, falta de parcelamento e 
frete e preços elevados também são fa-
tores que contribuem para o abandono 
de carrinho. 

3. Smartphones em alta

Sua loja está responsiva para esse dis-
positivo? Em outro levantamento, 
realizado pela Opinion Box em con-
junto com Mobile Time, 84% dos inter-
nautas compram com mais frequência 
na internet através de seus celulares, e 
é justamente aí que as empresas vêm 
buscando investir. Ao criar um site 
para a sua marca, pense em um layout 
atrativo e personalizado para o celular, 
para que os clientes não desistam da 
compra por não terem acessibilidade.

4. Ofereça novos meios de pagamento

Cada vez mais as pessoas buscam co-
modidade e fl exibilidade para realizar 
pagamentos. De acordo com o Banco 
Central, 48 milhões de brasileiros não 
possuem conta bancária, e segundo a 
Provu, cerca de 32,4% dos brasileiros 
não utilizam nenhum tipo de cartão de 
crédito. Oferecer diferentes meios de 
pagamento, como condições especiais 
para compras à vista, e parcelamen-
to no boleto é fundamental para con-

quistar e reter clientes e para se manter 
competitivo no mercado. 
Opções como o Provu Boleto Parce-
lado, por exemplo, são uma excelente 
alternativa para que clientes possam 
parcelar compras sem cartão de cré-
dito, enquanto o comerciante recebe o 
valor total da compra, sem pagamento 
de taxas, como acontece com as ma-
quininhas de cartão de crédito.

Sobre a Provu   
                                                                                                                                            
A Provu é a fi ntech que vive o Brasil e 
o sonho dos brasileiros. Nasceu com o 
propósito de revolucionar o acesso ao 
crédito e amparar os clientes com solu-
ções fi nanceiras para que possam reali-
zar seus planos, saírem de dívidas abu-
sivas e consigam ter poder de compra. 
A fi ntech conta com um time de 200 
profi ssionais espalhados por todo o 
Brasil e já atendeu mais de 90 mil clien-
tes, oferecendo mais de R$ 750 milhões 
em crédito. Atualmente a empresa con-
ta com dois produtos: Seguindo o  con-
ceito de Buy Now Pay Later, que está 
em crescimento no mundo, o Provu 
Boleto Parcelado é ideal para os lojistas 
que podem oferecer aos seus clientes 
mais uma forma de pagamento. Isso 
ajuda na conversão de novos clientes 
e a aumentar o tíquete médio de com-
pras. Com ele o consumidor compra 
um produto e paga em parcelas via bo-
leto e o lojista recebe o valor total da 
compra, sem tarifas ou taxas. Já o Pro-
vu Empréstimo Pessoal oferece crédito 
entre R$ 2,5 mil e R$ 50 mil de forma 
100% digital, sem garantias e com ta-
xas justas e personalizadas.
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Governo sancionou a Lei dos Bitcoins: saiba o que muda

E no apagar das luzes do atual gover-
no foi sancionada a lei que regula 

as criptomoedas no Brasil. Entrou em 
vigor a Lei 14.478/2022 que regula-
menta a prestação de serviços de ativos 
virtuais no país, as famosas criptomoe-
das (Bitcoin, Ethereum etc.)

Mas o que foi defi nido?

Penalidades. A lei criou uma modali-
dade de estelionato com pena de pri-
são de quatro a oito anos para quem 
organizar, gerir, ofertar ou distribuir 
carteiras ou intermediar operações en-
volvendo ativos virtuais, valores mobi-
liários ou quaisquer ativos fi nanceiros 
com a fi nalidade de obter vantagem 
ilícita, induzindo ou mantendo alguém 
em erro, mediante artifício, ardil ou 
qualquer outro meio fraudulento.

Foi defi nido também que as empresas 
atuantes no setor deverão manter os 
registros de todas as transações para 
repasse de informações ao órgão de 
combate ao crime organizado e à la-
vagem de dinheiro. Ou seja, quem não 
mantiver o histórico das transações vai 
ferir a lei.

As empresas do segmento também de-
vem sempre observar as seguintes di-
retrizes:

   I – Livre iniciativa e livre concorrên-
cia;
   II – Boas práticas de governança, 
transparência nas operações e aborda-
gem baseada em riscos;
   III – Segurança da informação e pro-
teção de dados pessoais;
   IV – Proteção e defesa de consumido-
res e usuários;
   V – Proteção à poupança popular;
   VI – Solidez e efi ciência das opera-
ções e

   VII – Prevenção à lavagem de dinhei-
ro e ao fi nanciamento do terrorismo e 
da proliferação de armas de destruição 
em massa, em alinhamento com os pa-
drões internacionais.

A lei defi niu inclusive quem ela con-
sidera como empresas prestadoras do 
serviço de ativos digitais e o devido en-
quadramento para a oferta de serviços 
de troca de ativos, transferência, cus-
tódia ou administração. Ou seja, todo 
mundo precisa se enquadrar.

Além disso, a lei defi ne que se aplica 
o Código de Defesa do Consumidor 
nas situações que ele defi ne, também, 
a esse tipo de serviço.

A lei entra em vigor em 180 dias e esse 
é o prazo que as empresas do setor têm, 
a partir de agora, para se adequar ao 
que foi determinado.

A integra da lei pode ser conferida em: 
https://www2.camara.leg.br/legin/
fed/lei/2022/lei-14478-21-dezembro-
-2022-793516-publicacaooriginal-
-166582-pl.html
Portal da Câmara dos Deputados
Dispõe sobre diretrizes a serem obser-
vadas na prestação de serviços de ati-
vos virtuais e na regulamentação das 
prestadoras de serviços de ativos virtu-
ais; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 (Código Penal), 
para prever o crime de fraude com a 
utilização de ativos virtuais, valores 
mobiliários ou ativos fi nanceiros; e al-
tera a Lei nº 7.492, de 16 de junho de ...
www2.camara.leg.br
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Como entrar no mercado de tecnologia gastando pouco?

Especialista elenca dicas para que 
interessados na área conduzam en-

sino por conta própria e possam criar 
carreiras no mundo tech

O setor de tecnologia tem apresenta-
do constante crescimento nos últimos 
anos, tanto no número de vagas apre-
sentadas, como nos investimentos das 
empresas na área, ou ainda, no interes-
se de jovens em entrar em uma profi s-
são que paga bons salários.
Mesmo com todos estes fatores, a pers-
pectiva é de que nos próximos anos a 
lacuna de profi ssionais continue no 
país. De acordo com uma pesquisa da 
Associação das Empresas de Tecnolo-
gia da Informação e de Tecnologias Di-
gitais (Brasscom), o Brasil deve chegar 
em 2025 com um défi cit de quase 800 
mil profi ssionais do setor.

Com os cursos tradicionais em facul-
dades e escolas técnicas sendo muitas 
vezes mais caros do que os interessados 
podem pagar, muitos deles buscam se 
especializar por conta própria. Abaixo, 
confi ra 5 dicas para entrar no mercado 
de tecnologia gastando pouco:

Programe seus estudos com 
planejamento e disciplina

Estudar por conta própria exige uma 
programação elaborada, e ainda mais 
foco e disciplina por parte do estudan-
te, explica o especialista em tecnologia 
e Top Voice do LinkedIn, João Gabriel. 
“A internet proporciona hoje que as 
pessoas tenham acesso a diversos tipos 
de materiais, de qualquer que seja a 
segmentação. Com a tecnologia não é 
diferente, mas estudar por conta pró-
pria exige mais planejamento e disci-
plina do que cursar uma graduação 
tradicional, pois o foco deve ser ainda 

maior, e as distrações são maiores”, diz.

É fundamental criar uma programação 
com o conteúdo a ser estudado, tempo 
de estudo e também criar formas de se 
testar, com provas disponíveis na in-
ternet, tanto para avaliar internamente 
seus conhecimentos práticos, quanto 
teóricos sobre tecnologia.

Aprenda outro idioma a partir de 
aplicativos

O mercado de tecnologia conta atual-
mente com muitas vagas em empresas 
estrangeiras e o home offi  ce fez com 
que essas possibilidade se tornasse ain-
da mais real para os profi ssionais.
Hoje em dia, muitos aplicativos gra-
tuitos possuem uma trilha de conhe-
cimento para aprender outro idioma, 
além de vídeos disponíveis na internet 
e pessoas que cobram valores menores 
que as escolas tradicionais de ensino 
para lecionar outro idioma.

Videoaulas e conteúdos gratuitos 
disponíveis na internet são grandes 
aliados

A internet possibilitou a democratiza-
ção de conteúdos que antes eram apenas 
vistos por pessoas que frequentavam o 
ensino superior e escolas profi ssionali-
zantes. Desta maneira, os interessados 
em tecnologia podem procurar cursos 
gratuitos, aulas de conteúdos específi -
cos em plataformas de vídeo, além de 
livros, trabalhos de conclusão de curso 
e artigos gratuitos.

“Além de todos os mecanismos que a 
internet proporciona hoje, com muito 
conteúdo legalmente distribuído, o es-
tudante de tecnologia que conduz seus 
estudos por conta própria ainda pode 
procurar cursos em épocas sazonais, 
onde muitas vezes as promoções são 
agradáveis, como nos períodos de fé-
rias e na Black Friday”, explica João.

Converse com profi ssionais da 
área

Parte importante do processo de esco-
lha de conteúdo e área de atuação é a 
troca de ideias e vivências com profi s-

sionais atuantes do mercado. A partir 
de conversas, os interessados podem 
entender como é a rotina de um desen-
volvedor, engenheiro de soft ware ou 
head de tecnologia.

Grupos de estudo e participação 
em comunidades pode ser um 
diferencial

Com o avanço das redes sociais e apli-
cativos de mensagens instantâneas, a 
conectividade com pessoas de outros 
locais se tornou muito mais fácil. Dian-
te deste cenário, criar grupos de estu-
do por esses meios de comunicação e 
participar ativamente de comunidades, 
ajudando outros estudantes e esclare-
cendo dúvidas pode ser essencial para 
a progressão do aprendizado.
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Entenda os Impactos da Lei Alemã de Cadeia de Fornecimento para empresas 
brasileiras

Em janeiro de 2023, entra em vigor 
na Alemanha a Lei sobre Due Di-

ligence Corporativa para Prevenir Vio-
lações de Direitos Humanos em Ca-
deias de Suprimentos (Gesetz über die 
unternehmerischen Sorgfaltspfl ichten 
zur Vermeidung von Menschenrecht-
sverletzungen in Lieferketten, também 
chamada de Lieferkettensorgfaltsp-
fl ichtengesetz – LkSG). Apesar de os 
diferentes sistemas jurídicos nacionais 
serem, por princípio, territorialmente 
limitados, espera-se que a nova lei ale-
mã produza efeitos além das fronteiras 
germânicas e que impacte empresas do 
mundo todo, inclusive no Brasil.

Sob o ponto de vista formal, a lei será 
aplicável, em 2023, somente a empre-
sas com 3 mil ou mais empregados na 
Alemanha e, a partir de 2024, a em-
presas com 1 mil empregados ou mais 
naquele país. Ainda que direcionada a 
empresas alemãs, a lei terá certamente 
efeitos extraterritoriais, porque obriga 
as empresas a realizar due diligence 
para prevenir a ocorrência de viola-
ções de direitos humanos em toda sua 
cadeia de suprimentos, englobando to-
dos os fornecedores de produtos e ser-
viços, desde a extração de matéria-pri-
ma, até a entrega do produto acabado 
ou a prestação dos serviços aos seus 
clientes.

O cumprimento das obrigações de de-
vida diligência pelas empresas alemãs 
será fi scalizado administrativamente 
e, se as empresas não cumprirem suas 
obrigações, poderão ser multadas e fi -
car impedidas de contratar com a ad-
ministração pública na Alemanha.

Assim sendo, espera-se que as empre-

sas alemãs passem a fazer exigências 
relacionadas ao cumprimento de obri-
gações ligadas a direitos humanos em 
suas relações contratuais, impondo 
os padrões de normativas europeias a 
seus fornecedores, onde quer que este-
jam, e obrigações de reparação de da-
nos, quando de sua inobservância.

Ademais, as empresas alemãs sujeitas 
à lei deverão criar procedimentos para 
o recebimento de denúncias de pesso-
as impactadas por suas atividades, na 
Alemanha ou no exterior. Isso abre es-
paço para que entidades sindicais e as-
sociações da sociedade civil no mundo 
todo denunciem violações de direitos 
humanos praticadas por fornecedores 
locais das empresas alemãs, o que pode 
tornar-se um meio efi caz de pressão 
para que eles adotem melhores práti-
cas.

Para casos de violação de direitos hu-
manos por um fornecedor de uma em-
presa alemã, a lei também estabelece a 
obrigação de a empresa remediar a vio-
lação e adotar medidas para encerrá-
-la, devendo eventualmente, inclusive, 
suspender as relações comerciais com 
o fornecedor como forma de pressio-
ná-lo à conformidade. Nesse contexto, 
as empresas que fornecem produtos ou 
serviços para empresas alemãs são in-
centivadas a adotar políticas internas 
de direitos humanos para garantir-lhes 
o atendimento dos padrões exigidos, 
sob o risco de, em caso contrário, ense-
jarem uma rescisão contratual.

Enfi m, seja para o cumprimento de 
obrigações contratuais, seja para evitar 
exposições internacionais em denún-
cias feitas por entidades locais a suas 
clientes alemãs ou ainda como uma 
vantagem competitiva frente a concor-
rentes, a lei alemã cria incentivos para 
que fornecedores de outros países se 
preocupem com suas políticas internas 
de direitos humanos, mesmo que eles 
não estejam sujeitos à legislação alemã.

A iniciativa alemã segue recomenda-
ções da Organização das Nações Uni-
das, que, em 2011, aprovou os Prin-

cípios Orientadores sobre Empresas 
e Direitos Humanos, estabelecendo 
diretrizes para que as empresas pro-
tejam e respeitem direitos humanos, 
bem como reparem eventuais viola-
ções. Em 2017, a França aprovou a Lei 
de Vigilância n° 2017-399, que tam-
bém prevê que empresas transnacio-
nais com atuação no país vigiem seus 
processos produtivos para identifi car 
riscos e prevenir violações de direitos 
humanos. Ademais, está em discussão 
no Parlamento Europeu a aprovação de 
uma Diretiva para que todos os países 
da União Europeia passem a adotar di-
retrizes semelhantes.

O dever de devida diligência em ma-
téria de direitos humanos pode, assim, 
estar traçando o mesmo caminho das 
normas concorrenciais, de seguran-
ça alimentar e de proteção de dados, 
temas sobre os quais os padrões eu-
ropeus são considerados referências 
mundiais. O Regulamento Geral de 
Proteção de Dados (RGPD, também 
conhecido por sua sigla inglesa GDPR) 
é um dos principais exemplos do fenô-
meno batizado por Anu Bradford[1] 
de “efeito Bruxelas”. A expressão tem 
sido usada pela autora para designar 
a capacidade regulatória da União 
Europeia para impor seus padrões ao 
restante do mundo, em decorrência de 
seu poder de mercado, de sua elevada 
capacidade institucional e de sua pre-
disposição pela adoção de regulações 
rigorosas como precondição de acesso 
a seu mercado.

O RGPD resultou na elaboração de 
normas de proteção de dados em di-
versos países, além de ter contribuído 
para reformas de políticas globais de 
proteção de dados em diversas empre-
sas multinacionais. A nova lei alemã 
pode ser um indicativo de que um mo-
vimento similar está ganhando corpo 
em torno de obrigações de compliance 
relacionadas à proteção de direitos hu-
manos impostas a empresas. Assim, as 
empresas do mundo todo devem estar 
preparadas para incorporar parâme-
tros de governança ambiental, social 
e corporativa (Environmental, Social 
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and Governance – ESG) em seus pro-
cessos produtivos e criar políticas in-
ternas de direitos humanos e manuais 
de compliance, pois isso poderá tor-
nar-se muito em breve uma condição 
de acesso ao mercado internacional.
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6 dicas para aplicar inovação e criatividade ao mudar de profi ssão

A transição de carreira é uma de-
cisão que envolve muitos fatores 

pessoais e profi ssionais. Afi nal, apostar 
em uma nova área de trabalho e dei-
xar anos de experiência em outro ramo 
não é simples. Ainda assim, durante a 
pandemia de Covid-19, o número de 
pessoas que tomou essa decisão foi 
expressivo. Conforme pesquisa rea-
lizada pela Microsoft  - Works Trend 
Index2021, que ouviu 30 mil pessoas 
em todo o mundo, 40% destas conside-
ravam a transição de carreira ainda no 
ano de 2021. Na América Latina, esse 
número chegou a 53%. Entre os moti-
vos estavam a possibilidade de empre-
ender e fl exibilidade de administrar 
trabalho e convívio familiar.  

Contudo, segundo o especialista em 
inovação, criatividade e excelência 
operacional, Marco Santos, da empre-
sa de consultoria Marco Santos Pro, 
é importante que os profi ssionais se 
destaquem dos demais na mudança de 
área de trabalho. Para isso, é necessário 
aplicar métodos inovadores ao serviço 
realizado e técnicas que podem agregar 
valor ao que se faz.  

Segundo o especialista, para empre-
endedores, colaboradores ou até mes-
mo gestores que não inovam, existem 
sempre concorrentes que estão com 
frequência em busca de novos produ-
tos e serviços. “Essa procura por no-
vos métodos ocorre eventualmente em 
mercados pouco visados ou até mesmo 
estabelecendo uma nova categoria para 
surpreender clientes. Essa premissa é 
básica para quem quer se destacar e 
precisa ser considerada para profi ssio-

nais que querem mudar de área de tra-
balho", explica. 

Santos enumera seis dicas para quem 
quer seguir novos rumos profi ssionais, 
mas precisa se destacar com auxílio da 
inovação e criatividade. Confi ra: 
  
1 – Inove para gerar valor 
Para o especialista, uma boa forma de 
um profi ssional saber se aquilo que 
pretende fazer gera valor para o pro-
duto ou para a sociedade é responder 
à seguinte pergunta: "por que estou 
fazendo isso?". Segundo Santos, o que 
se faz precisa ter relevância ou diferen-
cial. "Isso pode ser um pouco difícil se 
alguém começou a trabalhar em uma 
nova profi ssão. Mas é essencial saber 
que, muitas vezes, as pessoas criam 
produtos e serviços que não alteram 
os resultados. Se não há um propósi-
to claramente defi nido, temos apenas 
algo novo, mas a resposta não será sa-
tisfatória", explica. 

2 – Aplique o intraempreendedorismo 
Um funcionário pode agir como um 
empreendedor dentro de uma empresa 
estabelecida. Esse processo se chama 
intraempreendedorismo e pode ser 
uma tática interessante para que pro-
fi ssionais em mudança de profi ssão 
mostrem seus diferenciais e apliquem 
novas ideias. “É a criação de um novo 
negócio ou empreendimento dentro de 
uma organização. 
Um intraempreendedor é o funcioná-
rio que aproveita uma oportunidade, 
desenvolve uma ideia e a leva ao pró-
ximo nível para a melhoria da institui-
ção”, comenta o especialista. 
  
3 – Novos métodos em equipe 
Ao agir como intraempreendedor, é im-
portante inserir suas ideias nos traba-
lhos em conjunto com outros colegas, 
para agregar suas propostas às missões 
da empresa. “Com o envolvimento em 
equipes, o profi ssional recém-chega-
do a uma nova área de trabalho tende 
a potencializar os resultados”, afi rma 
Santos. Como consequência do suces-
so desse tipo de trabalho, segundo o 
especialista, pode ocorrer o reconheci-
mento por parte dos pares e das lide-

ranças, além de promoções e aumentos 
salariais. 

4 – Aplique o design thinking à rotina 
O termo design thinking surge como 
uma resposta à questão de como o 
design pode contribuir para o mun-
do moderno. Por meio de princípios 
como empatia, otimismo, interação, 
confi ança criativa, experimentação e 
aprendizado com os erros, problemas 
complexos, abertos e ambíguos podem 
ser resolvidos. Conforme Santos, a 
metodologia possibilita abordar as ne-
cessidades do cliente por meio de uma 
perspectiva humana.  

Para uma empresa, segundo o especia-
lista, isso representa a oportunidade de 
construir ou remodelar produtos e ser-
viços com uma abordagem mais ágil, 
rápida e efi ciente. 
“O grande benefício é entender o clien-
te, seus hábitos e necessidades. A con-
sequência é o maior entendimento dos 
processos da empresa, o que pode levar 
a melhores produtos e serviços ofereci-
dos”, afi rma o especialista. 

5 - Faça cursos de aperfeiçoamento 
A vontade de mudar de área, bem 
como o entendimento de que isso é um 
processo lento, se complementa com o 
aprendizado. Santos recomenda que o 
profi ssional pesquise o que o fará en-
tregar resultados diferenciados na sua 
nova profi ssão, esclarecer dúvidas e 
avaliar a experiência dos professores 
dos cursos em ajudar a conseguir os 
ensinamentos necessários. 
“Um colaborador que não se atualiza 
ou que não percebe que é pago para 
resolver problemas de uma empresa 
corre risco de ser substituído por outro 
profi ssional mais atualizado. 
Isso signifi ca que se um profi ssional 
não inova, pode deixar de ter relevân-
cia no mercado e ser substituído”, 
comenta. 
  
6 - Aproveite o conhecimento da antiga 
área 
Todo aprendizado é fundamental na 
vida de um trabalhador. Mesmo que 
esteja em busca de outras áreas, o tem-
po dedicado a uma determinada pro-
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fi ssão serve como experiência para os 
novos rumos. Santos traz como ex-
plicação que uma das ferramentas da 
criatividade é a possibilidade de se fa-
zer associações de diferentes universos 
para que se possa chegar a uma nova 
solução dentro da área de trabalho que 
se pretende desbravar. "Ainda que em 
contextos diferentes, as experiências, 
aprendizados e soluções sempre po-
dem ser transformadas e adaptadas às 
novas situações", afi rma. 

Sobre a Marco Santos Pro  
Marco Santos Pro é uma marca criada 
pelo especialista em Inovação e Ex-
celência Operacional Marco Santos. 
O profi ssional tem experiência como 
consultor e facilitador de treinamen-
tos, em apoio a organizações e pesso-
as na transformação do conhecimento 
em resultados práticos e sustentáveis. 
O especialista capacita pessoas por 
meio de treinamentos de inovação, 
criatividade, melhoria contínua de 
processos, métodos ágeis e liderança. 
Combina e desenvolve treinamentos 
para preparar pessoas e organizações 
a superar os desafi os apresentados dia-
riamente, estimulando a cooperação e 
criatividade. 
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Segurança cibernética é uma prioridade para as nossas organizações. Será mesmo?  
Por: Leonardo Lemes é sócio-diretor da Service IT

“A segurança cibernética ganha cada 
vez mais espaço”, “a segurança da in-

formação é um pilar estratégico das or-
ganizações” e, fi nalmente, “o executivo 
responsável pela área ganhou de forma 
defi nitiva um assento na alta adminis-
tração”. Provavelmente, você já viu to-
das essas afi rmações na capa daquela 
revista ou mídia on-line especializada 
de sua preferência, mas será mesmo 
que isso é verdade? Será que as nossas 
instituições estão maduras o sufi ciente 
para discutir o tema e tomar as ações 
necessárias? Ou a realidade é que mui-
tas empresas não possuem processos 
estabelecidos, não dispõem de equipes 
dedicadas ao assunto e que os investi-
mentos em tecnologia de segurança, 
quando existem, ou não são sufi cientes 
ou são equivocados? 

Ainda que o tema esteja na pauta de 
muitas empresas, tenha ganho cada 
vez mais relevância ao longo dos últi-
mos anos e que, de fato, deveria fazer 
parte da estratégia das organizações, o 
número cada vez maior de incidentes 
de segurança amplamente divulgado 
pelos meios de comunicação nos con-
fronta com uma realidade distinta da-
quela que o título deste artigo sugere. 
O desafi o é muito maior do que o espa-
ço que disponho, portanto, convido o 
leitor a refl etir sobre três aspectos im-
portantes, quando o assunto é investi-
mento em segurança cibernética.

O primeiro aspecto está relacionado a 
quais investimentos priorizar. Invista 
na proteção daquele que é um dos, se 
não, o principal ativo da sua empresa. 
Estou me referindo aos produtos e ser-

viços que sua empresa oferece no mer-
cado. Para isso, é imperativo dissemi-
nar a cultura e as práticas do security 
by design entre os times responsáveis 
pela criação de produtos e serviços. 
Quanto mais cedo incorporarmos a 
segurança ao ciclo de desenvolvimento 
de produtos e serviços, maiores os ga-
nhos para as organizações, pois é mais 
barato prevenir do que remediar as 
consequências de um incidente. 
E, ao contrário do que muitos profi s-
sionais acreditam, medir o retorno des-
se investimento não é tão difícil assim. 

Por exemplo, a segurança cibernética 
é um habilitador para o digital, não há 
como evoluir uma linha de produção 
nos moldes da indústria 4.0 sem que 
security seja um elemento central. En-
tão, ao desenhar uma linha de produ-
ção conectada a sistemas ciberfísicos e 
que interligue a cadeia de suprimentos, 
analise os riscos da exposição desses 
sistemas fi m a fi m, pense nos pilares 
de proteção e desenhe uma arquitetu-
ra que reduza ao máximo os riscos aos 
quais possa estar suscetível. 

Uma vez que a organização tenha in-
corporado práticas de segurança ao 
ciclo de desenvolvimento de seus pro-
dutos e serviços, terá reduzido signifi -
cativamente sua exposição. 
Mas, como sabemos, não há garantias 
de segurança máxima, portanto, invis-
ta em capacidade de resposta e seja crí-
tico e estratégico. Temos visto muitos 
incidentes, entre eles os que envolvem 
ransomware e vazamento de dados, e 
um fator crítico para responder a even-
tos como esses é o tempo, portanto, in-
vista em tecnologias que lhe permitam 
identifi car e responder rapidamente às 
ameaças cibernéticas. 

As organizações deveriam optar por 
soluções integradas, que permitam a 
visualização rápida da linha de atuação 
do atacante, capacidade de automação 
de procedimentos de resposta e, de 
preferência, com inteligência sufi ciente 
para interromper a ameaça o mais bre-
ve possível.
Se a sua organização já defi niu proces-
sos para incorporar práticas de segu-

rança aos produtos e serviços, investiu 
em tecnologia para aprimorar a capa-
cidade de resposta a incidentes, então 
não se esqueça de um dos pilares dessa 
área: as pessoas. Embora a educação 
e a conscientização sejam o cerne de 
qualquer estratégia de segurança, o 
aspecto que pretendo destacar é a ca-
pacitação do time de segurança. Sim, é 
preciso defi nir uma equipe, ou melhor, 
times para a área de segurança, e nes-
se momento não importa se será um 
time próprio ou se a opção será por um 
serviço gerenciado, mas é fundamental 
que a empresa tenha em suas linhas de 
defesa pessoas qualifi cadas, bem trei-
nadas e, claro, com remuneração ade-
quada, condizente com a realidade do 
mercado e com as perspectivas. 

Aprimorar a postura de segurança ci-
bernética demanda planejamento e 
investimentos, e garantir os recursos 
necessários para tanto é a maior evi-
dência de comprometimento da alta 
administração. Ao não prover esses re-
cursos, a liderança estará negligencian-
do uma ameaça real, e que tem a capa-
cidade de comprometer a continuidade 
das operações da organização.
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Segredo do sucesso: empresa de comunicação acredita na propriedade intelectual dos 
seus clientes

Segredo do sucesso: empresa de co-
municação acredita na propriedade 

intelectual dos seus clientes

Há mais de 10 anos no mercado, a MF 
Press Global tem obtido lugar de des-
taque no seu segmento por abordar o 
trabalho que desempenha de forma 
inovadora, completa e em constan-
te aperfeiçoamento. Os números são 
a melhor prova e a MF já lançou com 
sucesso centenas de personalidades e 
carreiras das mais variadas áreas.

O CEO da empresa, neurocientista e 
jornalista Fabiano de Abreu Agrela, 
acredita que o sucesso da empresa está 
em ter uma linha de trabalho de amplo 
espectro que não descura pormenores 
e que primeiramente faz um trabalho 
profundo para conhecer o seu cliente, 
o mercado onde atua e os objetivos que 
quer alcançar. Todo o trabalho desen-
volvido tem sempre o objetivo primei-
ro que aquele cliente se torne fi gura de 
destaque não só pela imagem, mas por 
dar ao seu público um trabalho com 
credibilidade e verdade. Cada um deles 
será uma fi gura com autoridade assen-
te em conhecimento efetivo. 
Uma personagem sólida é uma perso-
nagem verdadeira.

“Primeiramente, eu procuro tentar 
pensar como um jornalista. Tudo que 
é produzido na MF tem essa intenção. 
A intenção de responder as seguintes 
perguntas: eu como jornalista me inte-
ressaria por esse tema na certeza de ter 
muitos acessos? Se a resposta for sim, 
é sinal de que o conteúdo está posto 
como fórmula de resultados. 

O que apresento têm que despertar in-
teresse e tem que ser fi dedigno.”, pon-
tuou Fabiano.

Ainda segundo Fabiano, existe uma 
fórmula a qual ele intitula de ‘proprie-
dade intelectual’, ou seja, a capacidade 
de se conseguir colocar no lugar do 
público, mas sem ceder à tentação do 
facilitismo.
“O primeiro que tem que se interessar 
pelo conteúdo, repito, é o jornalista. 
Se ele não se interessar, a publicação 
será na rede social, que é hoje um meio 
de comunicação. Esse é o raciocínio à 
priori. Depois é pensar com a cabeça 
do leitor, principalmente leigo, para 
que o texto seja de fácil entendimento”, 
completou.

Além dessa forma rígida de trabalhar, a 
atenção ao mercado e às tendências da 
procura estão sempre presentes além 
de que, esse conhecimento profundo 
do mercado faz com que antecipe mui-
tas temáticas interessantes e ainda pou-
co exploradas.

Como explica o CEO, “Enquanto equi-
pe tentamos apresentar sempre o novo, 
criar a evidência. Como? Pensando 
fora da curva com estratégias, movi-
mentação, técnicas e métodos que des-
pertem, aí voltamos ao primeiro ponto, 
o interesse do jornalista”, argumentou.

Outro cuidado da MF, ainda segundo 
o CEO, é trabalhar os clientes de forma 
que os tornem parte da estratégia da 
empresa no que diz respeito a se pre-
parar também para estar atendendo as 
expectativas dos veículos. 
Para Fabiano, é importante trabalhar 
o cliente como parte da notícia e não 
como notícia. 
Ou seja, não basta aparecer, é neces-
sário ser relevante, colocar volume de 
conhecimento associado a um nome, 
mesmo que essa estratégia seja mais 
longa os resultados são mais duradou-
ros.

Obviamente as estratégias de texto 
também são relevantes. Segundo ele, 
é necessário pensar no engajamento, 
é preciso que o Google registre aquela 

informação para chamar a audiência.

“Repito, leio me colocando sempre 
no lugar do profi ssional de cada ni-
cho. Tento ser um camaleão. Absorver 
de alguma forma os sentidos de cada 
área e tentar observar os nossos textos 
como aqueles leitores. 
Assim conseguimos mapear o que é ou 
não interessante a cada setor, usando a 
cognição”, comentou.

Para tentar ser mais claro para todos os 
leitores, Fabiano citou o exemplo dos 
clientes médicos da empresa. Este é um 
bom exemplo de cliente uma vez que a 
sua profi ssão não é daquelas que, à par-
tida, associamos a uma necessidade de 
aparecer na imprensa.
“Ele é um profi ssional que não tem essa 
necessidade de ‘aparecer’. 
Eles aparecem sempre como fonte. Para 
falar sobre determinado assunto. Ser a 
fonte daquele assunto por conta do seu 
conhecimento. Então, jornalisticamen-
te, o médico se torna uma fonte pelo 
conhecimento, é um cliente que apare-
ce pela sua credibilidade, pela sua ca-
pacidade de acrescentar conhecimento 
e esclarecer dúvidas. O seu maior valor 
é exatamente esse: propriedade intelec-
tual.”, fi naliza.
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Saiba quais são as soft  skills que mais atraem os recrutadores

Pesquisa do Infojobs feita com pro-
fi ssionais de RH identifi cou que 

para 37,10% deles a habilidade mais 
importante na hora de contratar é "sa-
ber trabalhar em equipe"

O currículo técnico é importante, mas 
as habilidades interpessoais dos can-
didatos também estão no radar dos 
recrutadores. É o que mostra o levan-
tamento do Infojobs, empresa de solu-
ções de tecnologia para RH, sobre soft  
skills no mercado de trabalho brasilei-
ro. Para 77,2% dos profi ssionais de RH 
que participaram da pesquisa, hard e 
soft  skills possuem a mesma importân-
cia nos processos seletivos. Enquanto, 
para 20,3%, as soft  skills já são mais 
importantes. 

Avaliar as soft  skills e os aspectos com-
portamentais dos candidatos tomou 
proporções ainda maiores nos últi-
mos anos devido às transformações no 
mercado de trabalho. 
O estudo reforça essa percepção mos-
trando que 51% dos profi ssionais de 
RH passaram a avaliar as soft  skills nos 
últimos 5 anos. Além disso, a maioria 
dos recrutadores (75,2%) afi rmam que 
possuem o costume de detalhar as soft  
skills no momento de divulgar a vaga. 

Para avaliar as soft  skills, 61,4% dos re-
crutadores dizem utilizar testes pré-de-
fi nidos, enquanto 31,2% contam com o 
apoio das dinâmicas em grupo. 
Entre eles, 97% acreditam que a neces-
sidade crescente de lidar com situações 
emocionais faz as soft  skills ganharem 
destaque no ambiente de trabalho.

Entre 8 soft  skills pré estabelecidas pelo 

levantamento, 37,10% dos recrutado-
res destacam em primeiro lugar “saber 
trabalhar em equipe” como a habilida-
de mais importante e em segundo lu-
gar “inteligência emocional” (32,20%). 
Já entre as habilidades que consideram 
menos importantes estão “senso de li-
derança” (1%)  e “resolução de confl i-
tos” (5,40%).

As habilidades comportamentais tam-
bém estão em destaque entre os profi s-
sionais que fazem parte de outras áre-
as, onde 97,8% acreditam que as soft  
skills são importantes para o desen-
volvimento profi ssional. Além disso, 
64,5% dizem que já tiveram suas soft  
skills avaliadas nos processos seletivos.

As soft  skills são importantes para o 
RH porque consistem em aptidões que 
as empresas necessitam e que fazem a 
diferença no tratamento com clientes 
e internamente. “São habilidades que 
você não encontra facilmente em um 
currículo. Nesse cenário, os candidatos 
precisam de autoconhecimento para 
saber enaltecer seus pontos fortes”, co-
menta Ana Paula Prado, CEO do Info-
jobs.

O RH também se pauta por essas habi-
lidades quando avalia profi ssionais não 
habituais daquela área. Esses profi s-
sionais podem, por exemplo, estar em 
fase de transição de carreira, mudança 
de segmento, posição ou podem ain-
da não possuir a competência técnica 
para o cargo, mas têm uma experiência 
diferenciada e se destacam por compe-
tências que vão além do currículo.

Confi ra a lista das soft  skills mais bus-
cadas pelos profi ssionais de RH:

• saber trabalhar em equipe 
(37,10%)
• inteligência emocional 
(32,20%)
• boa comunicação (8,90%)
• resiliência (6,9%)
• resolução de confl itos (5,40%)
• boa organização de tempo 
(4,50%)
• criatividade (4%)

• senso de liderança (1%)
Sobre o Infojobs 

Com mais de 35 milhões de visitas ao 
mês e 45 milhões de cadastros, o In-
fojobs é uma empresa de soluções de 
tecnologia para RH. A plataforma de 
oportunidades profi ssionais e busca de 
talentos oferece, há 18 anos, ferramen-
tas avançadas para gerir os processos 
seletivos das empresas e facilitam aos 
candidatos a vantagem de cadastrarem 
seus currículos de forma gratuita, con-
templando profi ssionais de todos os 
perfi s. Recentemente, a empresa atin-
giu o número de 100 mil anúncios pu-
blicados, acompanhando a tendência 
de crescimento das oportunidades no 
mercado.
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O que considerar antes de adotar o trabalho híbrido em 2023? Conheça 5 dicas 
da Woba

Startup apoia empresas em suas jor-
nadas para implantação da rotina 

de trabalho híbrido com ações de for-
talecimento da cultura, escolha correta 
e redução de custos com serviços de 
infraestrutura para escritórios, even-
tos, salas de reuniões e comerciais em 
uma rede de 1.600 espaços no Brasil, 
México e Portugal

Empresas brasileiras ainda têm difi cul-
dade de se adaptar ou até de entende-
rem o que é o trabalho híbrido. 
Pesquisa Google Workspace, em parce-
ria com a consultoria IDC Brasil, mos-
tra que 56% das corporações nacionais 
adotaram o trabalho híbrido em 2022. 
Quase a metade ainda não, mas elas 
querem. A Woba, startup brasileira 
que auxilia as organizações nessa tran-
sição, se tornou referência na América 
Latina, recebeu investimentos de mais 
de 50 milhões ao longo desse ano e não 
para de crescer. Confi ra quais são as 
suas dicas para empresas que planejam 
fl exibilizar o trabalho de seus colabora-
dores em 2023.

1. Entender quando ir para o formato 
híbrido

Cada empresa tem uma jornada única 
para implantação e adaptação ao mo-
delo de trabalho híbrido. Saber a hora 
certa para retornar ao escritório, mui-
tas vezes, é o maior desafi o. Para isso, é 
necessário que as organizações come-
cem a mapear com os colaboradores, 
seja por meio de rodas de conversas 
virtuais ou pesquisas de clima, como 
eles estão se sentindo e qual é a melhor 

forma de trabalho para eles. A partir 
dos dados, será possível entender o 
momento atual e preferências deles.

2. Como escolher o escritório 
(ou escritórios)

Após compreender o momento atu-
al dos colaboradores, é necessário se 
preparar para escolher a estrutura que 
acolha a capilaridade de empresas. 
Ou seja, é necessário disponibilizar es-
trutura de qualidade para colaborado-
res, independente de sua localização. 
Assim, fi ca possível que estes traba-
lhem perto de casa ou de compromis-
sos, por exemplo. Além de poderem 
encontrar, nestes espaços de trabalho, 
colegas da mesma cidade ou região, o 
que fortalece a cultura organizacional 
e evita a sensação de solidão, muito 
presente no trabalho remoto. Segundo 
dados do relatório “O novo futuro do 
trabalho”, da Microsoft , de 2022, o tra-
balho remoto pode causar a sensação 
de isolamento e culpa. 
O estudo apontou também que 81% 
das pessoas com menos de 35 anos 
sentiram solidão no trabalho remoto 
de longo prazo.

3. Entender o objetivo do modelo 
de trabalho

O modelo híbrido de trabalho oferece 
inúmeros benefícios como redução de 
gastos com infraestrutura, como con-
tas, segurança, serviços gerais, entre 
outros; e o acesso a potenciais parcei-
ros de negócios pelos coworkings. 
Mas, antes de mudar a forma de traba-
lho e envolver os colaboradores nessa 
mudança, é essencial saber qual o ob-
jetivo da empresa. Deseja reduzir os 
gastos? Segundo dados coletados pela 
Woba, com base em seus clientes, ao 
optar por coworkings são diminuídos 
até 45% a menos de custos com contra-
tos fl exíveis e estrutura completa sem 
investimento inicial. Quer atrair os 
melhores talentos, independentemente 
de sua localização geográfi ca? Então é 
necessário uma forma de contemplar 
todos com infraestrutura adequada. 
Ao entender o que a empresa busca, é 

possível potencializar os resultados.

4. Considerar o que os colaboradores 
querem

Segundo dados coletados pela Woba, 
com base em seus clientes, 70% dos 
colaboradores optam por um emprego 
com a fl exibilidade do trabalho híbri-
do. As pessoas querem escolher uma 
jornada de trabalho fl exível, realizada 
de qualquer lugar e que valorize a qua-
lidade de vida. Considerar um modelo 
de trabalho híbrido adaptável aos cola-
boradores é essencial para engajar, de-
senvolver e reter talentos. Por exemplo, 
defi nir modelos de trabalho híbrido 
com 3 dias estabelecidos para o pre-
sencial e 2 para o remoto, não é uma 
modalidade híbrida, mas presencial

5. Estruturar a empresa para ser 
“remote fi rst”

É comum uma empresa querer ser hí-
brida, mas falhar em tornar seus pro-
cessos, de fato, remotos. Para que ela 
possa ser híbrida, é importante que 
os processos, acesso à informação e 
tomada de decisão sejam remote fi rst. 
Ou seja, é considerar que todo mun-
do está trabalhando remoto, mesmo 
que só haja apenas uma pessoa nessa 
modalidade de trabalho, por exemplo. 
Assim, os processos devem funcionar 
tanto para quem está presencial, quan-
to remoto, com a participação de todos 
e sem prejudicar quem não está no es-
critório.

A Woba tem a missão de ser uma com-
panheira de pessoas e empresas na 
jornada da fl exibilização do trabalho, 
acelerada pela pandemia. Este proces-
so mudou a forma como as pessoas 
procuram emprego ou querem se man-
ter nele, exigindo que empresas se ade-
quem à nova realidade.

“Os colaboradores estão optando por 
instituições que ofereçam opções de 
trabalhos fl exíveis, anywhere offi  ce 
(em qualquer lugar do mundo). 
Quando isso não é possível, há uma 
maior taxa de rotatividade e difi culda-
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des no de atração, recrutamento e re-
tenção de novos talentos, por exemplo. 
Sabemos que isso impacta as organiza-
ções, mas principalmente as pessoas, 
que querem ter mais qualidade de vida. 
A Woba traz um conceito de equilíbrio, 
de buscar o que se almeja para ter uma 
relação trabalho e vida que soma, e não 
que subtrai. É poder trabalhar perto 
da escola do seu fi lho e fazer com que 
seu trabalho se enquadre à sua rotina, 
e não o contrário”, afi rma a CEO da 
Woba, Roberta Vasconcellos.

Na jornada em busca de um coworking 
ou outro espaço de trabalho, para o 
usuário fi nal, a Woba funciona como 
um marketplace, onde é possível es-
colher trabalhar sozinho ou acom-
panhado em escritórios privados ou 
compartilhados. Locais para eventos e 
reuniões em grandes centros, com po-
tenciais parceiros de negócios e cone-
xões e só pagar pelo uso. Para a empre-
sa, as soluções se integram ao oferecer 
a tecnologia para um ecossistema de 
escritórios asset light e 360º, com con-
tratos fl exíveis e inexistência de multa 
ou caução, por exemplo. Há diversas 
formas para criar um ecossistema de 
trabalho com inteligência e efi ciência.

Sobre a Woba – A Woba é um ecossis-
tema de soluções de trabalho. Fundada 
em 2017, dentro da comunidade San 
Pedro Valley, em Belo Horizonte (MG), 
com o nome BeerOrCoff ee, tornou-se 
o maior marketplace de coworkings da 
América Latina. Em 2022, aderiu ao 
“Work-Life Balance” e se transformou 
em Woba. Sem sede e 100% remota, 
conta com mais de 150 colaboradores, 
que trabalham de norte a sul do Brasil 
e do exterior. Entre seus clientes estão 
XP, Ifood, Yalo, Albert Einstein, Gupy 
e Banco Inter. Os recebidos são de R$ 
8 milhões (2018) de Kees Koolen, fun-
dador do Booking.com, e de R$ 50 mi-
lhões (2021) dos fundos Kaszek e Va-
lor. Atualmente, participa do programa 
de aceleração Scale-Up Endeavor, que 
seleciona empresas com alto potencial 
de crescimento no país.
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Trend Micro oferece suporte a Data Lake de segurança baseada em padrões abertos da 
AWS

A Trend Micro contribui com os 
feeds de dados que ajudam as 

equipes de segurança a obter maior vi-
sibilidade dos dados de ameaças para 
minimizar riscos

A Trend Micro Incorporated, prove-
dora global de segurança cibernética, 
é parceira de lançamento de uma nova 
tecnologia de Data Lake de segurança 
da Amazon Web Services (AWS), ba-
tiada de Amazon Security Lake.

Segundo a empresa, muitas organi-
zações lutam para revelar o valor dos 
dados de log e eventos armazenados 
em silos diferentes em ferramentas de 
Nuvem e locais. A Trend Micro contri-
bui com os feeds de dados que ajudam 
as equipes de segurança a obter maior 
visibilidade dos dados de ameaças para 
minimizar riscos, custos e complexida-
de de segurança.

O Amazon Security Lake centraliza au-
tomaticamente os dados de segurança 
de uma organização da Nuvem e de 
fontes locais em um Data Lake especí-
fi co na conta da AWS de um cliente

“Outro desafi o crítico do cliente agora 
foi removido. Este marco mais recente 
alivia os desafi os críticos de operação 
de segurança em ambientes de Nuvem, 
capacitando as equipes de segurança a 
maximizar sua efi ciência no gerencia-
mento de dados em escala”, disse Mike 
Milner, vice-presidente de tecnologia 
de Nuvem da Trend Micro.

O Amazon Security Lake coloca o 
cliente no controle removendo essas 
barreiras e disponibilizando dados crí-
ticos para as soluções de segurança e 
análise de terceiros de sua escolha. O 

suporte para OCSF acelera a ingestão 
de dados e o trabalho de análise execu-
tado por essas soluções.

“Com o Amazon Security Lake, ana-
listas e engenheiros agora podem criar 
e usar facilmente um Data Lake cen-
tralizado para aumentar a visibilidade 
dos dados de log e eventos necessários 
para aprimorar a proteção de cargas 
de trabalho, aplicativos e dados críti-
cos”, disse Rod Wallace, gerente-geral 
do Amazon Security Lake. “Ele ofere-
ce grandes novas oportunidades para 
otimizar as principais tarefas de segu-
rança. Estamos muito satisfeitos em ter 
a Trend Micro a bordo desde o início”, 
comentou.

O Amazon Security Lake centraliza au-
tomaticamente os dados de segurança 
de uma organização da Nuvem e de 
fontes locais em um Data Lake espe-
cífi co na conta da AWS de um cliente. 
Os dados de segurança no Amazon 
Security Lake podem ser usados para 
alimentar ferramentas de análise de 
terceiros para detecção deameaças, 
zinvestigação e resposta a incidentes. 
Ele oferece suporte ao padrão Open 
Cybersecurity Schema Framework 
(OCSF) para normalização contínua e 
ingestão de dados de ameaças.

“Possuir nossos próprios dados de se-
gurança seria um grande avanço e es-
tamos entusiasmados com a AWS e a 
Trend Micro por permitir esse pro-
gresso. Nenhuma organização é 100% 
à prova de violação hoje, o que coloca 
uma enorme pressão sobre nós para 
aprimorar nossos recursos de detecção 
e investigação de ameaças. As políticas 
de retenção de dados de 90 dias dos 
fornecedores são um grande obstáculo 
para esses esforços.”, disse MJ DiBerar-
dino, CEO da Cloudnexa.
Serviço

www.trendmicro.com
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