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OPINIÃO
Plano de carreira é 
coisa do passado

Plano de carreira já é 

coisa do passado. Hoje, 

as empresas têm falado 

sobre trilha de carreira

Que esclarece não só 
requisitos de formação 
formal, mas também 

comportamentos e atitudes 
que um profi ssional deverá de-
monstrar para ocupar cargos 
mais elevados. Nesse contexto, 
a carreira deixa de ser respon-
sabilidade da empresa, e passa 
a caber ao indivíduo. 

Em um mundo VUCA - do 
inglês volatile (volátil), uncer-
tain (incerto), complex (com-
plexo) e ambiguos (ambíguo) 
-, as garantias de desenvolvi-
mento de carreira pautada em 
organogramas já não são mais 
factíveis. Garantir que cargos 
estarão disponíveis para um 
profi ssional em determinado 
lapso de tempo é infundado 
quando os negócios são di-
nâmicos. 

As empresas, por sua vez, 
têm se preparado para oferecer 
um ambiente de desenvol-
vimento, no qual as pessoas 
descubram seu propósito, pos-
sam exercer sua criatividade 
e desenvolvimento pessoal e 
onde conheçam o caminho 
que deverão percorrer para 
o desenvolvimento de suas 
carreiras na organização. 

As áreas corporativas de 
desenvolvimento organiza-
cional têm se preocupado 
em oferecer suporte a essa 
jornada, promovendo comu-
nicação clara e transparente 
a respeito de oportunidades 
e requisitos, apostando no 
desenvolvimento individual. 
E também com treinamentos 
formais, por meio de ações 
como coaching, mentoring 
e empowerment, que estão 
focadas no aprendizado do 
próprio indivíduo, além de 
suas aspirações, capacidades, 
valores e planos de futuro. 

Fazer parte de uma orga-
nização é muito mais do que 
exercer uma função técnica 
para a qual o indivíduo se 
preparou por meio de for-
mações específi cas. Signifi ca 
realmente comungar dos 
mesmos valores corporativos, 
encontrar sentido no que a 
organização se propõe a ofere-
cer para a sociedade, sentir-se 
bem com a cultura e o clima 
organizacional. 

Quando existir propósito 
em estar, é hora de entender 
como funciona a organização, 
quais são os cargos disponíveis 
e quais são os requisitos téc-
nicos e comportamentais que 
exigem. Para isso, é importante 
criar relacionamentos inter-
nos, participar de projetos e 
ações corporativas, perguntar 
sobre desenvolvimento e trilha 
de carreira, falar abertamente 
sobre ambições e ajustar-se às 
necessidades do negócio. 

É muito comum que as 
pessoas se frustrem quando 
acham que foram injustiçadas, 
e isso realmente pode acon-
tecer, mas antes desse senti-
mento é primordial entender 
os motivos pelos quais não foi 
escolhido para determinada 
promoção, por exemplo, e 
entender o feedback como 
aprendizagem. Assim como 
em qualquer relacionamento, 
a relação de um indivíduo com 
a empresa também depende 
de muito diálogo e resiliência. 

Nesse novo cenário, os pro-
fi ssionais de recursos humanos 
são responsáveis em conectar 
as pessoas ao negócio, e, no 
mundo VUCA, garantir que 
isso ocorra com o máximo 
de transparência e agilidade 
é primordial. Para isso, o de-
senvolvimento da liderança é 
o principal desafi o. Por meio 
dos líderes as pessoas enten-
dem, ou não, qual é o foco do 
negócio, as oportunidades 
de carreira e os atributos 
profi ssionais valorizados pela 
organização. 

Em suma, a tarefa é com-
partilhada, ou seja, empresa e 
colaboradores precisam man-
ter diálogo constante sobre as 
necessidades organizacionais. 
Enquanto é papel da organi-
zação oferecer transparência 
a respeito dos atributos que 
mais valoriza e a jornada que 
pode levar um profi ssional a 
ser promovido, também é pa-
pel do colaborador esclarecer 
suas ambições, estar envolvido 
com o negócio, demonstrar 
que seu propósito pessoal 
está alinhado aos propósitos 
da organização. 

O plano de carreira é coisa do 
passado, porque o que importa 
é o desenvolvimento da car-
reira - uma responsabilidade 
do indivíduo e que pode ser 
suportado pelas organizações. 

(*) - É gerente de RH da Husqvarna 
para América Latina. 

Fabio Bier (*)
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News@TI
Startup cria solução que promete revolucionar o 
ensino de Ciências

@Você sabia que aproximadamente 70% das escolas de Ensino 
Fundamental não possuem laboratório de Ciências da Natu-

reza? Os dados do INEP, autarquia federal vinculada ao Ministério 
da Educação (MEC), corroboram o que todo educador já sabe de 
cor e salteado: a escassez do espaço laboratorial, e das práticas 
de experimentação e observação nele propiciadas, funcionam 
como um balde de água fria (ou melhor, gelada) no processo de 
instigar e manter o interesse dos alunos do 6º ao 9º ano – e isso 
justamente em uma fase da vida em que a curiosidade e a busca 
por respostas estão à fl or da pele. Para ajudar a reverter o atual 
panorama da lacuna de laboratórios no ambiente educacional, a 
startup brasileira Capiche Education acaba de lançar o software 
de Realidade Virtual e Inteligência Artifi cial Capiche VRAI, que 
permite ao aluno imergir em um ambiente virtual no qual é possí-
vel vivenciar a aprendizagem por meio de experimentos e tarefas 
lúdicas (www.capiche.com.br).

Ironhack e The Sims se unem para oferecer € 
800.000 em bolsas de estudo

@A Ironhack, escola de tecnologia em funcionamento desde 
2013, e The Sims™, a famosa franquia de jogos da Electronic 

Arts (NASDAQ: EA), se uniram para comemorar o lançamento 
do pacote de expansão The Sims 4 Vida Universitária. Os Sims de 
Vida Universitária podem ir à faculdade e aprender as habilidades 
necessárias para o sucesso de suas futuras carreiras. Fazendo a 
ponte entre o mundo real e os jogos, a nova bolsa de estudos in-
centiva os jogadores e jogadoras a aprenderem novas habilidades 
e a descobrir algumas carreiras emocionantes e de alta demanda 
nos setores de games e tecnologia de ponta (http://www.ironhack.
com/br/impacto-social/ea-thesims-bolsas). 

ricardosouza@netjen.com.br
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Business Process Outsourcing 
e o futuro das organizações

Régis Lima (*)

O ambiente corporativo brasileiro 
vem sofrendo grandes transforma-
ções nos últimos anos. Seja com a 

chegada de tecnologias disruptivas ou de 
novos métodos de gestão, por exemplo, a 
verdade é que o setor empresarial nunca 
foi tão concorrido e dinâmico.

Diante deste contexto, para atender às 
exigências do mercado e se permanecer 
competitivo, é essencial que os gestores 
busquem pelas melhores estratégias de 
otimização e desempenho empresarial. 
Pensando nisso, uma prática que vem 
ganhando destaque é a contratação de 
serviços de Business Process Outsourcing 
(BPO).

Para se ter uma ideia, de acordo com 
dados levantados pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografi a e Estatística (IBGE), foi 
constatado que o mercado tem crescido 
progressivamente. Somente em 2018, 
22% dos profi ssionais formais eram ter-
ceirizados, totalizando US$ 47,8 bilhões 
em contratos. Para este ano, a estimativa 
é que o setor cresça 25%, alcançando mais 
de 4 milhões de profi ssionais, segundo o 
Information Services Group (ISG).

Ainda de acordo com o ISG, entre os 
setores que mais crescem no mercado de 
BPO estão as áreas de TI e Infraestrutura. 
Apesar disso, o Outsourcing pode agregar 
muitas outras áreas de uma empresa, como 
a Contábil e Fiscal, de Recursos Humano, 
Logística e Financeira, por exemplo.

Diferenciais competitivos

Contratar empresas de BPO para deter-
minadas áreas de uma corporação certa-
mente pode trazer grandes benefícios e 
maior competitividade à organização. Isso 
porque, com a prática, é possível que o ges-
tor e toda sua equipe concentrem maiores 
esforços e recursos no core business da 
companhia, deixando as atividades opera-
cionais e mecânicas sob responsabilidade 
da empresa contratada.

Além de maior desempenho às ativi-
dades-fi m, é possível que a organização 
consiga reduzir custos, uma vez que, ao 
terceirizar alguns setores, ela evita gastos 
com contratação de profi ssionais, de equi-
pamentos e softwares, que muitas vezes 
não conseguem ser integrados aos ERPs 
já utilizados na empresa.

Com a redução de gastos fi xos, é possível 
que o gestor busque por investimentos em 
novas tecnologias, bem como possibilite 
seu time trabalhar com atividades que 
demandam maior criatividade e senso 
crítico, ajudando em ações estratégias 
no dia a dia da empresa. Isso, com toda 
certeza, possibilitará maior assertividade 
e otimização, conduzindo a companhia 
ao sucesso.

Seja assertivo na contratação de uma 

empresa de BPO

Para fi nalizar, gostaria de destacar a 
importância da cautela na hora de esco-
lher uma instituição de BPO. Antes de 
contratar qualquer serviço, certifi que-
-se de que ela possui credibilidade, 
profi ssionalismo e consultoria para os 
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procedimentos implementados. Afi nal, 
é essencial que a empresa tenha toda a 
estrutura e know-how nas atividades que 
serão desempenhadas.

Além disso, é imprescindível que a 
equipe de profi ssionais seja capacitada 
e especialista naquela área de atuação, 
contando com recursos de tecnologias 
disruptivas e automação em seus processos 
operacionais.

Por fi m, é importante que o gestor estabe-
leça um acompanhamento contínuo, a fi m 
de analisar quais benefícios aquela contra-
tação tem proporcionado à companhia. Isso 
possibilitará, inclusive, maior assertividade 
nas demais áreas da corporação.

E então, você está focado no seu negócio 
ou apenas perdendo tempo e dinheiro 
com processos que fogem do seu Core 
Business?

*Régis Lima tem mais de 16 anos de experiência em 
Gestão de Equipes e atuação em cargos executivos 

de empresas nacionais e multinacionais do mercado 
de TI. Atualmente é diretor executivo na Lumen IT, 

sendo responsável pelas áreas comercial, fi nanceira 
e de marketing da empresa.

A contratação de uma empresa de BPO possibilita que a companhia deixe de lado atividades operacionais 
e mecânicas, dedicando-se ao seu Core Business

6 problemas causados por ataques cibernéticos
A mais recente pesquisa global de sof-

tware realizada pela BSA | The Software 
Alliance revela os principais impactos 
enfrentados pelas empresas que sofrem 
com ataques de malwares. A cada segundo 
surgem oito novas ameaças todos os dias 
– número bastante considerável para as 
companhias.

“Os dados mostram a importância de 
investir em ferramentas e softwares licen-
ciados, pois os fabricantes e desenvolve-
dores empregam esforços e capital com a 
fi nalidade de aprimorar constantemente a 
segurança da informação”, explica Antonio 
Eduardo Mendes da Silva, conhecido no 
mercado como Pitanga, country-manager 
da BSA | The Software Alliance.

O levantamento mostra quais são os 
principais impactos causados pelos ata-
ques de malwares às companhias. Confi ra:

1 - As organizações enfrentam a pos-
sibilidade de quase uma em cada três 
encontrar um malware quando obtém ou 
instala um software não licenciado. Isso 
signifi ca um risco triplicado de ter sérias 
consequências devido aos ataques por 
utilizar ferramentas de modo irregular.

2 - Lidar com o malware associado ao 
software irregular pode custar mais de 
US$ 10 mil por computador infectado, 
totalizando mais de US$ 359 bilhões 
dependendo do porte da empresa. Isso 
porque, além das multas, os gastos para 
solucionar os problemas causados pelo 
ataque costumam ser bem elevados.

3 - Os usuários estão se conscientizando, 

5 - Para ajudar a mitigar esses impactos, 
o número de CIOs que têm uma política 
formal por escrito sobre o uso de software 
licenciado saltou signifi cativamente de 
41% em 2015 para 54% em 2018. No 
entanto, apenas 35% dos trabalhadores 
estão cientes a respeito de uma política 
formal por escrito, sugerindo uma lacuna 
crítica na educação.

6 - As organizações que tomam medidas 
proativas entendem que um aumento de 
20% na conformidade de software pode 
melhorar os lucros de uma empresa em 
11% - aumento de mais de meio milhão 
de dólares para companhias de médio 
porte que integraram a pesquisa.

mas ainda há muito trabalho a ser feito. 
Cerca de 68% dos usuários de computador 
e 48% dos CIOs classifi caram o malware 
como uma das três principais razões para 
não usarem softwares não licenciados. 
Aproximadamente metade dos CIOs ainda 
não tem conhecimento dos problemas en-
frentados por quem opta pelo uso irregular 
dessas ferramentas.

4 - As principais preocupações dos CIOs 
com relação a essas ameaças de malware 
não licenciadas incluem a perda de dados 
corporativos ou pessoais, inatividade do 
sistema, interrupções da rede e o custo 
de desinfecção de sistemas. Isso impacta 
toda a corporação.
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HyperX lança edição Rose Gold do headset Cloud Mix
A HyperX acaba de anunciar a chegada ao Brasil 

do headset gamer HyperX Cloud Mix Rose Gold 
Edition, uma versão do Cloud Mix que combina 
desempenho sonoro de alta qualidade com apa-
rência elegante e exclusiva nas cores branco e 
rose gold. Projetado para quem quer jogar, ouvir 
música ou conversar com os amigos, o Cloud Mix 
Rose Gold Edition é um headset ‘game and go’, ou 

seja, ideal para quem está sempre em movimento e 
não quer se desconectar. Versátil, pode ser usado 
com ou sem fi o e tem tecnologias Dual Chambers, 
Hi-Rez e Bluetooth. O HyperX Cloud Mix Rose 
Gold Edition já está disponível no KaBuM! e tem 
o preço sugerido de R$ 1.299,90. Para saber mais 
sobre a HyperX e seus produtos acesse https://
www.hyperxgaming.com/br.


