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OPINIÃO
Por que fracassamos?

Por trás de qualquer 

história de sucesso 

há uma de coragem, 

determinação, 

resiliência, superação

As principais razões para 
o fracasso de profi ssio-
nais e empreendedores 

muitas vezes estão mais rela-
cionadas às suas defi ciências 
em gerenciar suas emoções 
e comportamentos do que a 
falta de habilidades técnicas 
necessárias para suas funções.

As pessoas têm uma ten-
dência em responsabilizar as 
questões técnicas, e, por isso, 
as emocionais acabam sendo 
minimizadas ou deixadas de 
lado até mesmo com certo 
preconceito ou, porque não, 
por um processo de autos-
sabotagem. No esporte, por 
exemplo, fi ca bastante visível 
o quanto os aspectos emocio-
nais são determinantes em 
momentos de decisão. Ao bater 
um pênalti, de acordo com o 
equilíbrio emocional do atleta 
ou a falta dele, o que ele pratica 
diariamente e repetidamente, 
acaba se tornando um enorme 
desafi o. 

No ambiente de trabalho 
acontece o mesmo. A difi cul-
dade de trabalhar em equipe, 
a falta de desempenho diante 
da pressão, o relacionamento 
entre chefe e subordinado, a 
forma como se lida com incer-
tezas, o controle da ansiedade, 
difi culdade de liderar e de ser 
comandado, além da difi cul-
dade de superar frustrações, 
dentre muitos outros aspectos 
emocionais, são fatores que 
frequentemente transformam 
excelentes profi ssionais (que 
dominam todas as suas tarefas 
do ponto de vista técnico) em 
membros medianos da equipe, 
diante de suas difi culdades 
de gerenciar justamente suas 
emoções.

Para um empreendedor, por 
exemplo, esses fatores passam 
a ter ainda mais importância, 
em especial porque ele vai 
precisar navegar em ambientes 
mais instáveis, com constantes 
mudanças de cenários econô-
micos, concorrência etc, ou 
seja, o chamado mundo VUCA 
- vulnerável, incerto, comple-
xo e ambíguo. Além disso, 
esses aspectos também irão, 
eventualmente, afetar os seus 
funcionários, os quais poderão 
decidir deixá-lo na mão, passar 

a trabalhar na concorrência ou, 
quem sabe, até mesmo “criar” 
uma demanda judicial. 

Somado a isso acrescente 
também as questões rela-
cionadas aos consumidores. 
Afi nal, o produto ou serviço 
poderá fi car ultrapassado do 
dia para a noite e não gerar 
mais uma boa satisfação ao 
cliente, gerando assim, even-
tualmente, um aumento nas 
devoluções ou reclamações e, 
consequentemente, proble-
mas com o fl uxo de caixa, que 
já estava apertado por conta 
dos juros que aumentaram 
para manter o capital de giro. 
Com isso, o banco já começou 
a gentilmente ameaçar cortar o 
crédito do negócio.  Percebe o 
quanto os aspectos emocionais 
são importantes para o sucesso 
de um empreendedor?

No meio disso tudo, muitos 
se perdem, deixam de lado 
convicções importantes para 
que se mantenham capazes 
de virar o jogo, fi cam desesti-
mulados, perdem a visão e têm 
até vontade de desistir mesmo 
tendo consciência que essas 
adversidades também fi zeram 
parte da vida daqueles que 
chegaram ao topo, mas foram 
capazes de lidar com elas de 
outra maneira, destacando-se 
da maioria e “chegando lá”. 
Muitas vezes, esses, que são 
constantemente aplaudidos, 
não são os que detêm o melhor 
conhecimento técnico. Aliás, 
isso é muito mais comum do 
que pensamos!

Por trás de qualquer história 
de sucesso há uma de coragem, 
determinação, resiliência, 
superação, inteligência emo-
cional, liderança e um domínio 
técnico que, embora também 
seja muito importante, defi -
nitivamente não ocupa um 
espaço tão relevante quanto 
o mercado normalmente lhe 
atribui.

É por isso que estamos aqui 
falando muito mais sobre 
comportamento e mentalidade 
(mindset), pois, por diversos 
estudos já realizados, estes são 
os “ingredientes” que defi nem 
o destino de um profi ssional ou 
empreendedor. 

Já quanto às informações 
técnicas, o que não faltam 
atualmente são lugares para 
o empreendedor aprender 
esse aspecto necessário para 
realização do seu projeto.

(*) - É consultor e fundador do 
Instituto Gestão Consciente.

João Cosenza (*)
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News@TI
Vagas de Tecnologia, Produto, Operações e 
Marketing em São Paulo
@A fi ntech de empréstimo pessoal Lendico, uma das principais do 

país, está com diversas vagas abertas para estagiários, analistas, 
coordenadores para diferentes áreas de atuação. O escritório da empresa 
está localizado no bairro de Pinheiros, em São Paulo. As oportunidades 
são para: Desenvolvedor, Designer, PO, Coordenador de Crédito e mais. 
Hoje a equipe é formada por quase 80 colaboradores e até o fi m do ano a 
Lendico pretende aumentar seu quadro em até 40%. "Buscamos pessoas 
que fujam do comum, que sejam apaixonadas pelo que fazem e que, acima 
de tudo, saibam trabalhar em uma equipe diversa de forma produtiva e 
divertida" diz Marcelo Ciampolini, CEO da Lendico (www.lendico.com.br).

Empresa usa jogos e games para aumentar 
a assertividade no recrutamento
@Quem está acostumado a ver as peças de LEGO® Education espa-

lhadas pela casa, nas salas de aula pode, agora, encontrar também 
nas empresas, durante uma entrevista de emprego. Isso porque a forma 
de recrutar está mudando, dando lugar às novas tecnologias como a 
gamifi cação. Relembrar o período nostálgico da infância pode ser tão 
prazeroso quanto conseguir uma colocação no mercado. Com o objeti-
vo de avaliar os candidatos na sua essência, eliminando pontos fracos 
do recrutamento clássico, a International School, empresa focada em 
oferecer um programa bilíngue para escolas, encontrou uma maneira 
diferente de aumentar a precisão nas contratações e, naturalmente, 
reduzir o número de turnover. A empresa tem atualmente mais de 200 
funcionários, alocados nas capitais São Paulo, Fortaleza e Rio de Janeiro, 
e prevê aumentar a equipe com mais de 70 colaboradores até o fi m do 
ano (http://internationalschool.global).

Silnei Kravaski (*) 

Porém, 2019 chega com boas perspectivas 
para a área de TI. O Gartner aponta para 

uma diversidade de tendências, como IOT, 
inteligência artifi cial, tecnologias imersivas 
e ética e privacidade digital, que trarão im-
pactos signifi cativos para a sociedade nesse 
ano, demonstrando que os investimentos em 
Transformação Digital vão estar em alta. Pro-
jetos visando iniciativas tecnológicas e novos 
paradigmas de mercado serão impulsionados 
ainda mais a partir deste ano.

O novo cenário político também ajuda, pois, 
na medida em que a economia for destravando, 
será natural que o mercado de TI, principal-
mente no tocante a serviços e soluções, volte a 
crescer. A expectativa para 2019 é que o novo 
governo consiga dar tranquilidade para que os 
investimentos sejam retomados. Há também uma 
enorme transformação no mercado acontecendo 
e as empresas precisam acompanhar tudo isso. 

Mas será que as organizações estão tecnolo-
gicamente preparadas para acompanhar esse 
crescimento?  A resposta é que algumas sim e 
outras não. Nos últimos anos, diversas empresas 
mantiveram suas infraestruturas de TI ou estão 
com elas obsoletas. Embora em um primeiro 
momento esse cenário tecnológico pareça e até 

Quais as perspectivas de investimentos para 
transformação digital em 2019?

on premise. Isso varia muito dependendo da sua 
mentalidade, da necessidade, da maturidade, de 
como ele vai consumir essa TI, entre outros pon-
tos. E só quem está no dia a dia, é especializado, 
conduz de maneira menos dolorosa toda essa 
transformação. O ponto principal é contar com 
empresas que apoiem nessa jornada e saibam 
dizer como evoluir de um ponto ao outro. E o 
que mais chama a atenção e faz diferença nesse 
mercado é a capacidade de dar opções para o 
cliente consumir, inclusive a infraestrutura de 
TI, de acordo com a necessidade, com seu tipo 
de negócios, com as diretrizes corporativas, 
entre outros pontos específi cos.  

Já estamos vivendo uma revolução. A forma de 
vender e consumir TI tem mudado consideravel-
mente. Em suma, os orçamentos de TI para 2019 
também refl etem em investimentos crescentes 
com recursos para apoiar novas iniciativas de 
negócios e de transformação digital. 2019 será, 
portanto, de aprimorar o uso de tecnologias que 
ajudam as empresas a estarem preparada para 
tendências como transformação digital, data 
center transformation e everything as a service. 

(*) É Diretor Executivo da Planus Cloud, 
Networking & Services, empresa responsável pelo 
desenvolvimento do Planus IT 360°, portfólio que 

ajuda as empresas a prepararem-se para as novas 
demandas da transformação digital.

seja sufi ciente, não signifi ca que seus negócios 
expandirem 10% ou 15%, por exemplo, ela es-
tará amparada, afi nal ela vai sim consumir mais; 
os problemas de armazenamento de dados vão 
surgir; bem como a telefonia tornar-se-á cada 
vez mais missão crítica. Não se esquecendo 
da transformação digital, nova lei de proteção, 
máquinas conversando com máquinas, entre 
outros aspectos que exigem atualização. Tudo 
isso, aliado a premissa de aumento de pro-
dutividade e de competitividade, demandam 
mudanças em caráter emergencial.

Mas, levando em consideração que tecnologia 
não é o core business de quem precisa trans-
formar sua infraestrutura de TI, fi ca ainda mais 
complicado identifi car em que estágio da curva 
de maturidade encontra-se ou mesmo qual o 
melhor caminho a seguir. O melhor é priorizar 
o Capex ou o Opex? Deixar tudo dentro de casa, 
levar para uma cloud pública, privada ou híbrida?

Segundo o IDC, até 2022, 80% das empresas 
vão estar em cloud, mas no Brasil talvez possa-
mos esperar que essa velocidade seja um pouco 
mais lenta. Em minha opinião, não sei se daqui 
cinco anos chegaremos a essa marca dos 80%, 
mas que esse é um caminho gradativo e sem 
volta, não tenha dúvida. Não acho que exista o 
radical, não acho que tudo tenha que estar na 
nuvem ou que alguém deva ter uma infra 100% 

2018 foi um ano em que o mercado fi cou um pouco retraído, grandes investimentos não foram feitos e alta do dólar, 
instabilidade política, incertezas, colaboraram para que de certa forma esse cenário de paralização perpetuasse

O governador do Rio de Ja-
neiro, Wilson Witzel, anunciou 
que o estado terá o primeiro 
presídio vertical do Brasil, com 
nove andares, capaz de alojar 
5 mil presos. A estrutura será 
erguida no espaço de uma 
unidade penal do Complexo 
de Bangu, o Presídio Plácido 
de Castro, que “está em más 
condições de conservação”. 
Witzel ressaltou que a amplia-
ção do sistema penitenciário 
também é uma resposta às 
medidas propostas pelo minis-
tro da Justiça, Sergio Moro, de 
endurecimento das leis penais.

“A primeira questão que 
eu coloquei para o ministro 
Sergio Moro, foi o impacto 
disso no sistema carcerário. 
Nós estamos desenvolvendo 
aqui no Rio um modelo de 
presídio vertical, com nove 
pavimentos, que pode acon-
dicionar em cada cela de seis 
a oito presos. Isto já está em 
andamento, nós já estamos 

A estrutura será erguida no espaço de uma unidade penal do 

Complexo de Bangu, o Presídio Plácido de Castro.
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A instituição científica  
elaborou um mapa das 
comunidades cujo aces-

so pode estar difi cultado em 
decorrência de bloqueios cau-
sados pela lama que vazou após 
a tragédia.

O levantamento revela que 
cerca de 1.090 domicílios, 
abrangendo uma população 
de 3.485 pessoas, podem ser 
afetados pela falta de acesso 
ao SUS, com difi culdade para 
obter medicamentos e com o 
sistema de abastecimento de 
água obstruído, entre outros 
problemas. “A demanda dentro 
da área que foi soterrada é tão 
grande que algumas pessoas 
podem ser esquecidas”, diz 
Christovam Barcellos, pesqui-
sador do Observatório de Clima 
e Saúde da Fiocruz.

Segundo ele, a situação pode 
levar à desassistência de pes-
soas que dependam de hemo-
diálise ou que tenham doenças 
crônicas como hipertensão e 
diabetes. “Elas precisam ter 
cuidado especial, porque o qua-

O impacto da lama sobre o bioma traz alterações na 

biodiversidade, podendo favorecer a proliferação de caramujos, 

transmissores da esquistossomose, e de mosquitos da dengue.
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Fiocruz alerta para agravamento de 
doenças na população após tragédia

Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) alertaram ontem (5) para a possibilidade de 
agravamento de doenças crônicas na população de Brumadinho e dos arredores, sobretudo em locais 
isolados e sem acesso aos serviços de saúde, em decorrência do rompimento da barragem da Vale na 
Mina Córrego do Feijão

mas em alguns locais eles eram 
inexistentes. 

Outra recomendação mais 
imediata diz respeito à neces-
sidade de controle de vetores 
de doenças infecciosas. Isso 
porque o impacto da lama 
sobre o bioma traz alterações 
na biodiversidade local. Um im-
pacto sobre predadores poderia 
favorecer a proliferação de 
caramujos, transmissores da es-
quistossomose, e de mosquitos 
que transmitem, por exemplo, 
a dengue, a chikungunya e a 
febre amarela. 

“É uma área de transmissão 
de esquistossomose, todo o 
vale do Rio Paraopeba”, alerta 
Barcellos. Há risco de que 
as pessoas, com receio de se 
contaminarem, passem a arma-
zenar água de forma incorreta, 
facilitando a reprodução do 
mosquito Aedes Aegypti. Há, 
ainda, preocupação com novas 
ocorrências de leptospirose, 
doença típica de situações de 
enchentes e inundações, e de 
doenças respiratórias (ABr).

dro pode se agravar, inclusive 
com o impacto psicológico do 
desastre”, alerta. Os últimos 
números divulgados pela Defe-
sa Civil de Minas Gerais aponta 
para 134 mortos e 199 pessoas 
desaparecidas. 

O pesquisador Diego Xavier, 
que também atua no Obser-
vatório de Clima e Saúde da 

Fiocruz, acredita que profi s-
sionais de saúde estão lidando 
com perdas. Os pesquisadores 
defendem que seja cobrado da 
mineradora Vale uma projeto 
de reparação que leve em 
conta melhoras estruturais. 
Segundo Barcellos, houve 
sistemas de saneamento da-
nifi cados pela força da lama, 

Rio terá primeiro presídio 
vertical do país, anuncia Witzel

fazendo um projeto básico para 
encaminhar ao Departamento 
Penitenciário”, disse Witzel, 
ao participar da posse do novo 
presidente do TJ, desembarga-
dor Cláudio de Mello Tavares.

O presídio vertical deve custar 
de R$ 60 milhões a R$ 80 milhões 
e representará uma moderni-
zação no sistema penitenciário 
estadual. “Imaginem que nós po-
deremos, com R$ 800 milhões, 
termos 70 mil novas vagas aqui 
no estado”, calculou Witzel.

O governador disse que o pré-

dio será construído o mais bre-
ve possível e que o projeto está 
sendo tocado pela Secretaria 
Estadual de Obras, em um pri-
meiro momento, para reduzir 
custos: “Estou andando com 
o projeto de forma acelerada, 
para que a gente consiga im-
plementar esse presídio, que 
será uma inovação em termos 
de estabelecimento prisional 
no Brasil. Isto tudo está sendo 
feito com a nossa Secretaria 
de Obras, sem contratação de 
terceirizados” (ABr).

Papa Francisco cogita 
mediar crise na 
Venezuela

O papa Francisco cogitou ontem 
(5) a hipótese de uma mediação 
da Santa Sé na crise na Venezuela, 
desde que seja um desejo dos dois 
lados. Na última segunda (4), Nicolás 
Maduro disse ter mandado uma men-
sagem a Jorge Bergoglio pedindo 
sua ajuda para instaurar um diálogo 
político no país. Francisco afi rmou 
que ainda não leu a carta, mas pro-
meteu “ver o que é possível fazer”.

“Mas para que se dê o último 
passo, a mediação, é necessária 
vontade política de ambas as par-
tes. Ambas as partes devem pedir. 
Assim foi com Argentina e Chile”, 
declarou o Papa no retorno de sua 
viagem a Abu Dhabi, em referência 
à mediação de João Paulo II para 
um acordo de paz entre Argentina 
e Chile, que batalhavam por ilhas 
no Canal de Beagle.

A Igreja já tentou buscar uma solu-
ção pacífi ca para a crise na Venezuela, 
mas não obteve frutos, ao contrário de 
suas mediações para a reaproximação 
entre Cuba e Estados Unidos e nas 
negociações de paz com as Farc. 
Quem também se juntou aos pedidos 
por diálogo foi a Rússia, principal 
aliada de Maduro e que cobrou que 
governo e oposição se sentem à mesa 
de negociações (ANSA).


