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OPINIÃO
Como inovar o modelo 

de negócios

A forma como fazemos 

negócios está se 

transformando a cada 

dia e os modelos são 

reinventados por 

alguma empresa, a toda 

hora 

No jargão das startups, as 
“dores” que as empre-
sas precisam resolver 

mudam de abordagem a cada 
momento. Quando falamos em 
inovação em modelo de negó-
cios, sempre alguém cita que 
o Airbnb não possui nenhum 
quarto, que a Amazon não 
possui estoque, que a Uber não 
possui carros e que o Nubank 
não tem agências. Esses são al-
guns dos modelos de negócios 
mais emblemáticos dos últimos 
anos, mas não os únicos.

Estava lendo uma entrevista 
com Jay Samit sobre seu livro 
Disrupt You! (Seja Disrupti-
vo!), onde, entre outras coisas, 
ele cita uma startup que loca 
um apartamento do Airbnb e o 
subloca para o cliente fi nal. Sua 
função é entregar as chaves, 
cuidar da faxina e dos outros 
serviços que, normalmente, o 
dono do imóvel não quer se 
preocupar. No fi nal das contas, 
todos saem ganhando. Isso 
nada mais é do que inovar a 
inovação.

No fi nal de 2018, a convite do 
LinkedIn, escrevi um artigo (O 
que esperar para 2019) sobre 
as previsões para o ano. Como 
em todas as previsões, algumas 
errei e outras acertei, como 
o declínio do Facebook, por 
questões de credibilidade em 
relação ao uso de dados dos 
usuários. 

Como o leitor certamente se 
lembra, houve um vazamento 
de 82 milhões de dados, em 
2018. 

O próprio Mark Zuckerberg 
comentou que “Quando penso 
no futuro da internet, acho que 
uma plataforma de comunica-
ção focada na privacidade se 
tornará ainda mais importante 
do que as plataformas abertas 
de hoje. Acredito que o futuro 
da comunicação se tornará 
cada vez mais privado, com ser-
viços de criptografi a que garan-
tam a liberdade e a segurança 
das conversas dos usuários”. 
Em outras palavras, o modelo 
de negócios do Facebook vai 
mudar. Do contrário, minha 
previsão se concretizará. 
Quem aí se recorda do Orkut?

É importante lembrar que 
muitas reformulações de mo-
delo de negócios são baseadas 
em tecnologia, porém, é claro 
que existem outros catalisa-
dores. Lembro que, no início 
da década de 1990, quando o 
telefone celular foi populariza-
do aqui no Brasil pela Motorola 

(o famoso “tijolão”), ele era 
utilizado apenas para ligações 
sem fi o, o que já era o máximo. 
Quando apareceu o primeiro 
celular que enviava mensa-
gens, foi o maior sucesso. 
Depois vieram os smartphones 
e suas novidades. 

A partir disso, surgiram no-
vos negócios - milhões de bra-
sileiros ganham dinheiro com 
aplicativos para celular, por 
exemplo. Temos 220 milhões 
de smartphones no Brasil e 
cerca de 45 milhões de pessoas 
já utilizaram aplicativos para 
obter renda. Se pensarmos que 
o desemprego está patinando 
na casa de 13 milhões, é razoá-
vel concluir que muitos desses 
ditos “desempregados” estão 
ganhando alguma renda por 
meio de um aplicativo. 

O interessante é que essa 
tendência veio para fi car, ou 
seja, as pessoas que até recen-
temente estavam fora do mer-
cado formal hoje podem fazer 
parte de uma nova geração de 
empreendedores. Até agora, 
falamos em startups, porém, 
a necessidade de inovar afeta 
a todos. Como coordenador do 
Comitê de Fomento da ANPEI, 
visitei a Bosch, em 2018, em 
Campinas. 

Algo me chamou muito a 
atenção na apresentação ins-
titucional da empresa: o CEO 
global da Bosch, avaliando os 
cenários derivados da Inovação 
4.0, composto por Internet 
das Coisas (ioT), mobilidade 
autônoma, impressão 3D, 
comunicação 5G, computação 
na nuvem e outras inovações, 
decidiu que era hora de rein-
ventar a empresa.

O gerente de inovação co-
mentou que, durante muito 
tempo, a companhia foi con-
servadora, desenvolvendo 
internamente ferramentas, 
componentes e soluções para 
os clientes. Agora, promove 
a inovação inside e outside 
ao mesmo tempo. Estimula 
empreendedores internos 
a desenvolver soluções que 
possam ser comercializadas 
e, paralelamente, estimula 
empreendedores externos a 
criarem produtos e serviços a 
partir de demandas (ou dores) 
dos clientes da companhia.

Em suma, a empresa ajustou 
o seu modelo de negócios, 
adequando-se aos novos tem-
pos e às atuais demandas dos 
consumidores. Independente-
mente do porte, o que se espera 
dos negócios hoje é que eles 
sejam capazes de reconhecer 
quando é preciso mudar - antes 
que seja tarde.

(*) - É Assistente do Diretor de 
Gestão Corporativa da Eletronorte, 

Coordenador do Comitê de Fomento 
à Inovação da ANPEI e membro 

do Comitê Técnico da Conferência 
ANPEI 2019.

Luis Frade (*)

News@TI
Magic: the Gathering Arena promove evento in-
game com o novo formato de jogo Brawl

@Jogadores de Magic: the Gathering Arena têm até segunda-feira, 9 
de setembro, ao meio-dia, para  curtir o evento in-game Brawl no 

Tribunal de Eldraine que, além de introduzir os cards da próxima coleção 
do jogo, apresenta o formato Brawl, recém ofi cializado pela Wizards of the 
Coast (WotC), desenvolvedora do game. Brawl no Tribunal de Eldraine 
está em português e permite aos jogadores escolherem entre quatro 
decks pré-construídos para disputarem até oito partidas. Todos que 
conquistarem seis vitórias receberão como recompensa quatro cópias do 
card Ordem da Meia-Noite (https://magic.wizards.com/pt-br/mtgarena).

Serpro Talks discute Transformação Digital
@Tansformar o Brasil numa nação digital com foco no cidadão é o 

objetivo do governo federal. A implementação dessa estratégia 
conta com o apoio de todos os órgãos brasileiros, entre eles, o Serpro 
que reconhece em sua missão a conexão do governo e sociedade. 
Atuando com esse propósito e fortalecendo a implementação de 
soluções e ações educacionais que promovam a mudança de com-
portamento e mentalidade (mindset), desenvolvimento de novas 
habilidades (skillset) e oferta de recursos tecnológicos (toolset), a 
empresa realiza na próxima terça-feira, 10 de setembro, a partir das 
14h30,  o Serpro Talks, um evento de compartilhamento de ideias e de 
conhecimentos, visando a disseminação de insights tanto na empresa 
quanto para a sociedade (http://assiste.serpro.gov.br/index.php).

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

A importância do marketing 
pessoal para o sucesso profi ssional
Em um mercado cada vez mais competitivo, "apenas" ser competente pode não ser sufi ciente para que 
um profi ssional consiga se manter e até almejar crescimento corporativo. É preciso ir além

Fábio Pajaro (*)

Mais do que cumprir com as obri-
gações inerentes ao cargo, é ne-
cessário que isso seja mostrado a 

quem está ao redor, tanto abaixo como – e 
sobretudo – acima na cadeia hierárquica. 
Em suma, mais do que ser um bom pro-
fi ssional, é necessário fazer com que isso 
transpareça aos olhos dos seus pares, sejam 
eles chefes ou subordinados.

O marketing pessoal nunca foi tão rele-
vante para o sucesso profi ssional como na 
atualidade. Diferentemente de idos tempos, 
quando a imagem não era tão relevante, os 
profi ssionais do século XXI precisam saber 
vender-se não apenas como bons produ-
tos. É essencial que estejam em uma boa 
embalagem, ou seja, mantenham uma boa 
reputação sob todos os aspectos (técnico, 
visual, intelectual, comportamental, emo-
cional e até virtual). E, como se não bastasse 
a complexidade de tamanha exigência, 
ainda é preciso que todas essas visões sejam 
coerentes entre si, o que ajuda a fortalecer 
a imagem como natural, e não algo forjado 
como ferramenta de autopromoção.

Pode parecer óbvio, mas, para construir 
uma reputação positiva, o pri-
meiro passo é a qualifi cação 
profi ssional. Sem conteúdo de 
qualidade, não há embalagem 
que consiga ser vendedora, 
por mais perfeita que possa 
parecer sob o ponto de vista 
estético. Portanto, seja para 
quem está em busca de em-
prego, seja para quem sonha 
como uma nova colocação ou 
para quem almeja uma promo-
ção, os primeiros passos são a 
formação e o aprimoramento 
constante.

A etapa seguinte está direta-
mente relacionada à anterior. 
Ostentar um currículo repleto 
de cursos e/ou exibir uma car-
teira de trabalho com anos e até décadas 
de experiência, por si, não agrega valor à 
imagem profi ssional. O que vai mostrar os 
ganhos que este arcabouço pode trazer à 
empresa é a aplicação dos conhecimentos e 
das experiências no dia a dia. Assim, sempre 
que as missões recebidas extrapolarem o 
escopo do cargo, mostrar criatividade e de-
senvoltura na resolução de problemas e na 
entrega de valor trará ganhos signifi cativos 
em termos de reputação.

Mas nada disso será sufi ciente para a ima-
gem do profi ssional se não houver compro-
metimento. A dedicação é exigida e testada 
a todo momento, desde o cumprimento de 

prazos em tarefas corriqueiras até ques-
tões mais amplas, como os objetivos de 
curto, médio e longo prazos da empresa 
ou organização. Assim, é preciso assumir 
as responsabilidades e buscar entender 
o seu papel na engrenagem corporativa, 
procurando cumpri-lo de forma mais ágil, 
efi ciente e engajada possível. Para isso, é 
necessário planejamento – uma agenda 
com o detalhamento de tarefas, reuniões 
e compromissos ajuda não só a manter 

as coisas em ordem, como 
também passa a quem está ao 
redor a ideia de organização.

Agora, fi nalmente, podemos 
falar na embalagem. Conforme 
pesquisa da consultoria Ro-
bert Half junto a diretores de 
recursos humanos, a maioria 
dos brasileiros (54%) se ves-
te de forma inadequada no 
trabalho – para se ter ideia, 
no mesmo quesito, a média 
mundial foi de 42%. Segundo 
o levantamento, 22% dos 
gestores dizem que uma boa 
aparência infl uencia bastante, 
45% afi rmam que contribui 
signifi cativamente e 41% di-
zem que infl uencia pelo menos 
um pouco na reputação do tra-

balhador. Então, não tenha dúvida de que, 
se você quer crescer profi ssionalmente, se 
vestir de forma adequada ao cargo deve 
ser visto como uma prioridade.

Importante: adotar um visual adequado 
nada tem a ver com beleza física ou inves-
timento em roupas de grife. O essencial 
é manter a higiene, aliada a vestimentas 
adequadas à função. Ou seja, qualquer 
item que possa ferir o chamado bom senso 
deve ser descartado. Entre as mulheres, 
recomenda-se discrição em roupas e ma-
quiagens. Entre os homens, deve-se evitar 
a barba malfeita – ou usa-se barba, bem 
aparada, ou o rosto liso. Para ambos os 

sexos, a dica é manter cabelos, pés, pele e 
unhas bem-cuidados. E, claro, não exagerar 
no perfume.

Além do visual adequado, o profi ssional 
não pode se descuidar da imagem virtual. 
Aliás, esta parece ser a grande mudança na 
gestão de recursos humanos na era digital. 
Hoje, um dos primeiros passos dos recru-
tadores é conferir os perfi s dos candidatos 
nas redes sociais. Da mesma forma, chefes 
e colegas não ignoram as suas postagens, 
sejam aquelas feitas nos fi nais de semana ou 
as publicadas no horário de trabalho. Então, 
fi que atento. Na dúvida, seja cauteloso ao 
abordar temas controversos.

Por fi m, algumas dicas que também 
podem contribuir para melhorar a sua 
imagem. Sempre que possível, tente me-
lhorar suas habilidades de comunicação. 
Quando escrever, verifi que a ortografi a e 
evite gírias. Se tiver tempo, pesquise sobre 
linguagem corporal e aprenda a passar uma 
imagem adequada ao ambiente corporativo. 
Quando falar, tenha cuidado para não se 
expor demais.

Ao trabalhar em equipe, procure com-
preender e se fazer entender sem atritos 
ou sobressaltos. Mesmo que não seja uma 
pessoa extrovertida, tente ao menos ser 
simpático e empático com quem o ro-
deia – cumprimente o porteiro do prédio, 
mostre-se prestativo com a telefonista que 
repassou uma ligação para um colega que 
está em reunião externa.

E nunca deixe de fazer networking. 
Quando possível, assista palestras e par-
ticipe de cursos e seminários. Aproveite 
essas ocasiões para trocar cartões de visi-
tas. Isso ajudará a manter o seu nome no 
mercado, fazendo com que seja lembrado 
em eventuais oportunidades dentro ou fora 
da empresa onde atua.

(*) É Acionista na Trivale Administração LTDA

Eff ecta Coaching

Além do visual 
adequado, o 
profi ssional 
não pode se 
descuidar da 
imagem virtual. 
Aliás, esta 
parece ser a 
grande mudança 
na gestão 
de recursos 
humanos na era 
digital. 

Segundo a Neurolinguística, as palavras 
ativam processos cognitivos que, ao serem 
processadas pelo cérebro, buscam signi-
fi cado em experiências anteriores. Quer 
um exemplo? REFRIGERANTE. Qual foi a 
primeira coisa que te vem à cabeça quan-
do lê essa palavra? Talvez uma marca de 
refrigerante específi ca, mas talvez sejam 
as bolhas que ele faz ao ser colocado em 
um copo e o sabor dele gelado que essa 
palavra te faz lembrar. 

Isso acontece porque as palavras refl e-
tem diretamente na sua neurologia e, en-
tão, você pode salivar, sentir sede arrepio 
etc. Porém, ainda mais forte do que essas 
sensações provocadas por palavras são o 
que elas podem fazer em seu subjetivo, 
no seu inconsciente. 

As chamadas crenças limitantes, na 
Neurolinguística, são aquelas negativas 
que impedem o indivíduo de trilhar o ca-
minho para o sucesso. Um exemplo disso 
é quando alguém diz, por exemplo: “Eu 
não consigo fazer tocar violão” ou “tocar 
violão é impossível”. Nosso cérebro, ao 
processar tais frases, vê o “violão” como 
um vilão, criando uma barreira que o im-
pede de se dedicar 100% àquilo, tornando 
a sua crença autorrealizável.

Para começar a se desfazer da crença 

limitante, é preciso ressignifi car. Isto é: 
todo mundo tem uma habilidade única e 
pode se tornar bom no que faz. Da mes-
ma forma, não é porque alguém te disse 
uma vez que você é incapaz que isso é 
verdade ou porque você falhou uma vez 
irá falhar sempre. É muito importante 
ter essa consciência e sempre procurar, 
primeiro conscientemente, a ser melhor 
consigo mesmo.

Fazer isso sozinho nem sempre é fácil, 
afi nal, muitas vezes a crença está enrai-
zada no nosso subconsciente. Para te 
ajudar nesse processo, existem diversas 
empresas que se destacam no ramo do 
coaching. Entretanto, uma em especial, 
tem sido referência em seu nicho não 
somente por ajudar a mudar o mindset de 
milhares de profi ssionais do ramo imobi-
liário, mas também por oferecer diversos 
cursos de capacitação: o Instituto Quebre 
As Regras (IQR) atua há seis anos como 
uma instituição educacional privada, que 
já impactou mais de 10 mil alunos. 

O principal lema de Guilherme Ma-
chado, CEO do IQR e criador da Meto-
dologia Quebre As Regras, é: “A dor de 
desaprender hoje traz o prazer de vender 
sempre”. Ele explica: Todo mundo quer 
mudar o mindset e treinar o cérebro para 

conquistar voos maiores, mas a verdade 
é que muitos não estão dispostos a de-
saprender, algo essencial para se livrar 
das crenças limitantes. Ressignifi car não 
é apenas dar outro signifi cado a uma 
palavra; é entender o porquê e saber que 
não são só as palavras negativas que nos 
deixam para trás. É o apego ao passado 
e às experiências anteriores!”

Guilherme cita o exemplo dos corretores 
de imóveis, que apegados ao que já foram 
um dia, não conseguem aprender novas 
técnicas de vendas e acabam perdendo 
espaço no mercado porque ainda pensam 
que são bons vendedores: “É uma unani-
midade que o mundo se transformou, o 
mercado evoluiu e o cliente não compra 
da mesma forma. O apego ao sucesso do 
passado resulta em perda de vantagem 
competitiva no presente e o triste fi m do 
negócio no futuro.”

É por isso que fazer uma reprogramação 
mental é fundamental para a constante 
evolução. Quando o lado positivo das 
coisas são trabalhados e as velhas crenças 
deixadas para trás, as crenças limitantes 
vão diminuindo a cada dia.

Desafi e-se a pensar diferente.
 
(guilhermemachado.com/qrclass)

Competência é algo pessoal


