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OPINIÃO
Partnership e meritocracia: 

ingredientes para uma 
cultura de sucesso

Você já deve ter ouvido 

a frase “o olho do dono 

engorda o gado”

Uma referência à impor-
tância da proximidade 
dos empresários com 

o dia a dia das suas respecti-
vas empresas e equipes. Mas 
quem é empresário sabe das 
difi culdades de empreender. 
Começar um negócio do zero 
envolve diversos desafi os que 
passam desde o propósito da 
empresa, objetivos, estratégia, 
até a montagem da equipe. A 
lista é longa. Contudo, quando 
você consegue desenvolver sua 
empresa e ela começa a “tomar 
corpo” as coisas vão mudando. 

Com a evolução, também 
passamos a ter um entendi-
mento e uma clareza maior 
de como sua própria empresa 
funciona. Até o momento em 
que a sua equipe se torna 
“grande demais para caber em 
uma sala”. Manter e propagar 
a cultura de uma empresa é 
muito difícil. Principalmente se 
falamos de equipes grandes e 
com distância geográfi ca entre 
as unidades da organização. 

Com o passar do tempo, 
também surgem as difi culda-
des em reter talentos e você 
descobre que os bons profi s-
sionais querem mais do que 
apenas dinheiro. Mas calma. 
Não quero assustar ninguém. 
Agora, imagine se existissem 
vários “donos” olhando para 
o mesmo “gado”. Ter mais 
pessoas preocupadas com o 
negócio e com a visão de sócio 
é fundamental para a perpe-
tuidade de uma organização. 

É também uma peça chave 
para manter talentos: além 
do reconhecimento, esses 
talentos passam a ser donos 
de parte da empresa, tendo 
mais possibilidades de ganho 

e construindo seu próprio 
patrimônio. O partnership se 
baseia nesses princípios. Mui-
tas empresas já reconhecem 
o potencial dessa estratégia 
e, além da meritocracia têm 
grande parte da equipe como 
sócia. 

Assim, é possível ter mais 
pessoas com o “pensamento 
de dono”, manter e desenvol-
ver bons profi ssionais, além 
de criar um ambiente mais 
diversifi cado. Essas pessoas 
também passam a contar com 
ganhos que vão além da sua 
produção individual, pois pos-
suem parte da empresa, têm 
direito a dividendos e possuem 
o ativo como patrimônio. Claro 
que a solução não é colocar 
todas as pessoas de sócias da 
empresa. 

O processo para tornar-se 
sócio pode ser simples, mas 
não necessariamente fácil. 
É preciso atingir suas metas 
com consistência, agregar 
para a organização de outras 
formas, sem ser apenas pelo 
seu resultado individual e, 
claro, ter os valores e a cultura 
da empresa, com pensamento 
de sócio - mesmo antes de se 
tornar um. É um procedimento 
totalmente relacionado ao 
mérito: não por tempo de casa, 
currículo ou idade.

Muitas organizações bem 
sucedidas utilizam esse mode-
lo, como a Messem, Goldman 
Sachs e a XP Investimentos. 
E eu acredito muito nesse 
conceito. Não é algo fácil de se 
implementar, repito, mas vale 
a pena. Afi nal, não devemos 
nos importar em “dividir em 
mais fatias” com quem vai nos 
ajudar a “fazer um bolo maior”.

(*) - É sócio e assessor Financeiro 
responsável pela área de expansão 

e performance da Messem 
Investimentos.

Willian Kahler (*)
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News@TI
Remessa Online receberá evento que ensina 
programação para jovens da periferia
@ A Remessa Online, primeira fi ntech brasileira que realiza desde 

pequenas a grandes remessas internacionais pela internet, abrigará 
o evento Install Fest, no próximo sábado, 29/6. O projeto, organizado 
pela Comunidade PerifaCode, trata-se de um workshop para ensino 
de programação para jovens da periferia, que desejam iniciar carreira 
como desenvolvedores. O evento será realizado a partir das 15h, na 
sede da Remessa Online (Avenida Faria Lima, nº 1355 – 19º andar).

Platzi e Facebook anunciam parceria 
@ A Platzi, escola online de formação em tecnologia, e Facebook 

fi rmaram uma parceria que vai conceder mil bolsas de estudos 
no Brasil e em outros países da América Latina. A união destas 
gigantes da tecnologia tem como objetivo principal contribuir para 
o desenvolvimento de talentos e crescimento econômico na região.  
"A educação online efi caz é uma solução escalável para a pobreza e 
uma resposta ao momento positivo que a América Latina está vivendo 
na área da tecnologia. A missão da Platzi é transformar os nossos 
países em economias digitais, e em parceria com o Facebook, esse 
novo programa de bolsas de estudo visa esse objetivo, formando a 
próxima geração de profi ssionais e empreendedores." John Freddy 
Vega, CEO da Platzi. As inscrições estão abertas até o próximo dia 
21/07 e os candidatos deverão se aplicar pelo site https://platzi.com.
br/bolsasestudo-fb/.

CASD abre inscrições para 760 vagas
@ Estão abertas as inscrições para o vestibulinho 2020 do CASD-

vest, projeto do Curso Alberto Santos Dumont (CASD) voltado 
para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica que 
desejam se preparar para o Enem e os vestibulares das melhores 
faculdades do País. As inscrições foram abertas em 10 de junho e 
vão até 18 de agosto. Serão oferecidas 520 vagas para o CASDvest 
e as aulas começarão em janeiro. A taxa de inscrição é de R$10,00, 
mas há também a possibilidade de pedido de isenção. 

iPlace abre Assistência Técnica no Shopping 
Eldorado em SP
@ A iPlace, maior Apple Premium Reseller do Brasil, anuncia a 

abertura na próxima terça-feira, 02/07, da terceira Assistência 
Técnica Autorizada (AT) da marca na cidade de São Paulo, onde 
possui 18 lojas, e a quinta no estado, que conta com um total de 48 
pontos de venda da empresa. A novidade será inaugurada num dos 
maiores shopping centers do Brasil, o Shopping Eldorado, em coquetel 
exclusivo para clientes que passarem pela loja neste dia. O público 
poderá conhecer todos os benefícios da AT, que incluem serviços 
especializados, reparos dentro e fora da garantia, para todos os pro-
dutos da linha Apple e acessórios exclusivos. A Assistência Técnica 
iPlace do Shopping Eldorado funciona de domingo a domingo, em 
horário integral do shopping. Cada atendimento é individualizado e o 
cliente pode agendá-lo conforme a sua disponibilidade, diretamente 
na iPlace ou pelo site iplace.com.br/sub/assistencia-tecnica-iplace.
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Atualmente, as fi ntechs, mais conhe-
cidas como bancos digitais, caiu no 
gosto dos brasileiros. Por conta da 

facilidade na aprovação, menos burocracia 
e rapidez, muitos estão deixando de lado os 
bancos tradicionais - seja na hora de possuir 
uma conta, ter um cartão de crédito e até 
mesmo solicitar um empréstimo. Segundo 
dados da SimilarWeb, os sites dos bancos 
digitais já somaram mais de 12,5 milhões 
de visitas ao mês. Eles acreditam que o 
segmento promete crescer ainda mais 
neste ano de 2019.   

 
De acordo com levantamento da Simplic 

(www.simplic.com.br) - primeira fi ntech a 
oferecer empréstimo 100% online a pesso-
as físicas - só no ano passado mais de 100 
mil brasileiros solicitaram e conseguiram 
um empréstimo por meio da plataforma. A 
empresa analisa mais de 6 mil solicitações 
de empréstimos por dia e hoje possui mais 
de 3 milhões de clientes espalhados pelo 
Brasil.  “As fi ntechs se tornam opções para 
quem não consegue crédito em instituições 
fi nanceiras tradicionais. Na Simplic o nosso 
objetivo é facilitar a aprovação de crédito 
de forma segura e inovadora para todos que 
necessitam do dinheiro em pouco tempo, pos-
sibilitando também crédito para negativados 
e trabalhadores informais”, explica Rogério 
Cardozo - diretor - executivo da Simplic no 
Brasil.  O especialista apontou algumas dicas 
seguras de conseguir dinheiro emprestado 
por Fintechs. Confi ra.

 
• Entenda como funciona a empresa 

Antes de solicitar qualquer empréstimo 
conheça a empresa. Saiba suas regras, 
taxas, como funcionam os processos e tire 
todas as dúvidas. 

Dicas para fazer um empréstimo online 
seguro com uma Fintech

• Não deposite dinheiro antecipado 

para receber o seu empréstimo 

Evite fraudes! Muitas empresas solicitam 
que os clientes depositem um valor anteci-
pado para receber o seu empréstimo, mas 
isso é ilegal. Se você está precisando de 
dinheiro, como irá realizar esse depósito? 
Não caia nessa cilada. Caso uma empresa 
peça, desconfi e.

 
• Jamais passe contatos pessoais nas 

redes sociais 

Tome cuidado ao passar dados pes-
soais na internet. Não envie número de 
telefone, documentos (rg e cpf) e outras 
informações em comentários do Face-
book, Instagram, etc. Empresas sérias 
não irão pedir os seus dados por meio de 

Segundo site de pesquisas, a busca por bancos digitais chegou a somar mais de 12,5 milhões de 
visitas ao mês

comentários nas redes sociais. Inicie o 
atendimento ali, mas formalize tudo por 
email ou telefone.

 
• Peça indicação de conhecidos 

Quando estiver pensando em solicitar um 
empréstimo peça indicação de conhecidos. 
Normalmente, sempre tem algum amigo ou 
parente que já tenha feito e tem alguma 
empresa segura para sugerir.

 
• Pesquise sobre a empresa na internet 

Atualmente existem vários sites que 
mostram a credibilidade da empresa, como 
é o atendimento, serviços, produtos, etc. 
Neles você consegue ver o que os clientes 
postam, sendo reclamações/elogios e pro-
blemas resolvidos.

Cursos
A Comstor, unidade de negócios da Westcon-Comstor Americas espe-
cializada em ecossistemas Cisco, oferece em julho os seguintes cursos:

ROUTE - Implementing Cisco IP Routing

Certifi cação: Prepara o aluno para a prova ROUTE
Data: 01 a 05/07/2019
Horário: 09:00 - 18:00
Público-alvo: Interessados em obter as certifi cações Cisco CCNP®, 
CCDP®, CCIP® e CCIE® e profi ssionais responsáveis pela imple-
mentação ou troubleshoot de redes em ambiente corporativo privado 
público ou de ISPs.

WIFUND - Implementing Cisco Wireless Network Fundamentals

Data: 01 a 05/07/2019
Horário: 09:00 - 18:00
Público-alvo: este curso é destinado aos profi ssionais que estão en-
volvidos na gestão técnica em soluções Cisco WLAN, que envolve as 
atividades de instalação, confi guração, operação e solução de problemas. 
Esse público inclui: Engenheiros de rede; Administradores.

ICND2 - Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2

Certifi cação: 640-802 CCNA
Data: 08 a 12/07/2019
Horário: 09:00 - 18:00
Público-alvo: candidatos à certifi cação CCNA®.

ICND2 - Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2

Certifi cação: 640-802 CCNA
Data: 22 a 26/07/2019
Horário: 09:00 - 18:00
Público-alvo: candidatos à certifi cação CCNA®.

Local dos cursos: São Paulo - SP
Tel.: +55 11 5186-4300
Inscrições: treinamento.br@westconcomstor-la.com
Website: http://br.comstor.com/content/academy

A Westcon, unidade de negócios da Westcon-Comstor Americas espe-
cializada nas áreas de segurança e convergência, oferece em julho os 
seguintes cursos: F5, Fortinet, Palo Alto Networks e VMware.

VMware vSphere - Install Confi gure and Manage v6.X

Certifi cação: VCP - VMware® Certifi ed Professional 6
Data: 01 a 05/07/2019
Local: Comstor SP
Horário: 09:00 - 18:00
Público-alvo: profi ssionais que administram ambientes virtualizados.

F5 ADM BIG IP - Administering BIG-IP

Data: 01 e 02/07/2019
Local: InforMaker
Horário: 09:00 - 18:00
Público-alvo: este curso é voltado para administradores de rede, ope-
radores e engenheiros responsáveis pelo gerenciamento da operação 
de uma rede de distribuição de aplicativo BIG-IP.

F5 LTM - Confi guring BIG-IP Local Traffi c Manager 

Data: 03 a 05/07/2019
Local: InforMaker
Horário: 09:00 - 18:00
Público-alvo: este curso é destinado a profi ssionais de rede respon-
sáveis pela instalação, confi guração, confi guração e administração do 
sistema BIG-IP LTM.

PAN 210 - Firewall 8.x: Essentials - Confi guration and Management

Certifi cação: ACE
Data: 08 a 12/07/2019
Local: Comstor SP
Horário: 09:00 - 18:00
Público-alvo: Engenheiros de segurança, Engenheiros de Rede e TI.

Tel.: +55 11 5186-4300
Inscrições: treinamento.br@westconcomstor-la.com
Website: http://br.westcon.com/content/academy
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As férias de julho estão chegando e, para 
quem vai aproveitar para viajar ou curtir a 
cidade, listamos algumas dicas para otimizar o 
tempo livre. Hoje em dia, é possível fazer quase 
tudo pela internet e sem complicações. Confi ra 
essas dicas e desfrute do melhor da internet:

1. Ingressos para cinema, shows, teatro

Se você deseja aproveitar as férias para 
ver aquele fi lme novo, uma peça de teatro 
ou o show da sua banda preferida, saiba que 
existem aplicativos específi cos para essas atra-
ções. Com eles, é possível comprar ingressos, 
escolher o melhor lugar e pagar pela internet. 
Basta chegar na hora e aproveitar, sem perder 
tempo na fi la da bilheteria.

2. Hospedagem

Ainda para quem planeja viajar, buscar na 
internet costuma ser a melhor opção. Além 
de ampliar o raio de busca, existem sites que 

listam os melhores hotéis e pousadas, com base 
nas avaliações dos clientes e serviços, além 
de comparar os preços. Para quem prefere 
alugar um imóvel e ter mais fl exibilidade e 
privacidade, no site do Mercadolivre.com.br 
você encontra opções de aluguel de tempora-
da em diferentes cidades do Brasil, basta só 
escolher o que mais atende duas necessidades 
pelo fi ltro de busca.

3. Reserva de Restaurante

Um dos passeios preferidos dos brasileiros é 
sair para comer, e as opções são muitas tanto em 
São Paulo, conhecida pela diversidade da sua 
gastronomia, como em outras regiões. Porém, 
os melhores restaurantes costumam ter longas 
fi las de espera e, alguns, só trabalham com 
reserva. Alguns aplicativos são especializados 
no tema e fáceis de fazer reserva. Eles também 
indicam quais itens do menu são o carro chefe 
da casa, além das avaliações de outros clientes. 

4. Compras

Ainda no ritmo de resolver tudo pela inter-
net, existem aplicativos que podem ajudar 
bastante no dia a dia. Com eles, é possível 
agendar compras de supermercado, farmácias, 
retirar documentos e outros. As possibilidades 
são muitas, e já que as férias são para relaxar 
e aproveitar ao máximo o tempo livre, eles 
podem ajudar bastante.

5. Serviço de mecânico/peças

automotivas

Para quem irá viajar de carro e teve um 
imprevisto ou quer economizar tempo, o site 
do Mercadolivre.com.br oferece o serviço de 
mecânico e lojas de peças automotivas. Com 
isso, comprar, agendar e contratar esse tipo 
de trabalho fi ca mais fácil, basta entrar no 
site ou app e procurar o que deseja, após a 
contratação você recebe em casa de forma 
prática e segura.

Como resolver tudo pela internet e aproveitar as férias de julho


