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App traz melhorias para a gestão empresarial

@A Engetron, pioneira na aplicação da IoT no setor de 
energia em missão crítica, traz para o mercado uma 

funcionalidade que entrega informações em tempo real 
sobre máquinas e equipamentos, ligados ao sistema de 
energia, permitindo detectar falhas, indicando manutenções 
preditivas, contribuindo para o aumento da vida útil dos 
equipamentos e, consequentemente, gerando continuidade 
do negócio e potencializando a produtividade (https://www.
engetron.com.br/).    Leia a coluna completa na página 2

Negócios em Pauta

Agricultura Familiar Orgânica 
Na próxima semana, entre os dias 12 e 15, acontece em 

Nuremberg a maior feira de produtos orgânicos do mundo, a 
Biofach 2020, reunindo visitantes e expositores de diversos 
países. Para representar o Brasil, dez empreendimentos da 
agricultura familiar orgânica – cooperativas, agroindústrias 
e empresas que promovem a inclusão econômica e social 
de pequenos produtores - foram selecionados por chamada 
pública e terão a oportunidade de expor seus produtos. 
Polpa de açaí, geleia de umbu, frutas secas de bacuri e 
cupuaçu, café, cachaça, cacau em amêndoas, guaraná em 
pó e mel são alguns dos produtos que serão expostos no 
Estande Brasil.    Leia a coluna completa na página 3

Ao fazer uma aposta 
audaciosa para 2019, o 
escritório jurídico Braga 
& Moreno descobriu que 
contratar pessoas pela 
vocação e pela vontade 
de trabalhar seria mais 
produtivo e lucrativo 
do que simplesmente 
fazer uma análise fria do 
currículo profissional. 
Valorizar a diversificação 
de perfis tornou-se uma 
meta da empresa. 

Para conhecer melhor seus pro-
fissionais, o Braga & Moreno 

convidou seus 55 colaboradores 
a realizarem teste de personalida-
de. Com isso, descobriu que seus 
colaboradores tinham apenas 10 
das 16 personalidades possíveis. 
Outra constatação interessante: 
80% dos profissionais do escritó-
rio pertenciam ao mesmo tipo de 
personalidade “cônsul” e “defen-
sor”, ou seja tinham padrão mais 
metódico e conservador. 

“Ficou claro para nós que, 
muitas vezes, os profissionais 
desejados não são aqueles que as 
empresas precisam. Promover a 
inclusão de perfis completamen-
te diferentes do padrão existente 
foi um desafio para o escritório”, 
destaca César Moreno, sócio do 
Braga & Moreno.

“Buscamos um ambiente no 
qual as pessoas possam ter sua 
primeira chance de trabalho ou, 
ainda, uma chance para testar 
uma possível transição de car-

reira. Para elaborar essa tran-
sição, o escritório desenvolveu 
uma metodologia própria com 
base no método SCRUM e 
criou seis comitês internos”, 
complementa Moreno.

Para acelerar a 
nova metodologia, 
o Braga & More-
no contratou Maria 
Eduarda de Olive-
ria, uma jovem de 18 
anos, que terminara 
sua experiência de 
jovem aprendiz na 
IBM. “É difícil tra-
zer pessoas muito 
jovens ou com uma 
visão disruptiva 
para um escritório tradicional 
de advocacia. Mas, indiscutivel-
mente, esse processo cria um 
ambiente positivo, no qual as 
pessoas são contratadas pelo 
que elas realmente são e não 
pelo que aparentam ser em seu 
currículo”, diz Maria Eduarda.

Outro desafio do Braga & Mo-
reno foi ir além da diversidade 

Promover 
a inclusão 
de perfis 
completamente 
diferentes do 
padrão existente 
foi um desafio.

O rato do 
banhado

Por Heródoto Barbeiro

Política

   
Leia na página 2

O mercado de trabalho não para de exigir conhecimento dos profis-
sionais - de quem já está empregado e de quem quer uma oportunidade. 
Uma das modalidades que o SENAI aponta como mais procurada é 
o ensino técnico, quem tem duração mais curta e enfoque maior em 
aulas práticas do que um curso superior tradicional. Em 2019, apenas 
nos dez cursos mais procurados da instituição foram mais de 100 mil 
matrículas.  

Cursos mais buscados em 2019

Depois da Reforma da Previdência, a expectativa é que a Reforma 
Tributária saia do papel ainda em 2020. “A briga de interesses pelo 
protagonismo dessa importante mudança precisa ser deixada de lado. 
Os contribuintes, empresários e todos os cidadãos em geral sofrem 
com um verdadeiro manicômio tributário, ressalta o coordenador e 
professor de programas de MBA da Universidade Positivo nas áreas 
Tributária, Contabilidade e Controladoria, Marco Aurélio Pitta. Segun-
do ele, se o Brasil quiser entrar na OCDE, precisa fazer as mudanças 
necessárias.   

Reforma Tributária neste ano

A cada dia as relações e os negócios são construídos por meio de 
ferramentas virtuais. Ainda que o contato físico, o famoso olho no olho, 
nunca deva perder sua importância, muitas organizações têm entendi-
do que, a depender da atividade, condicionar o colaborador a ir até o 
escritório diariamente é enquadrá-lo em uma rotina que não contribui 
em nada com a criatividade, a inovação e o engajamento. Pensando em 
grandes centros urbanos, onde além de tudo o próprio deslocamento é 
estressante, a jornada ainda pode ser menos produtiva.   

Home office

Avanços tecnológicos

CONTABILIDADE 
E RELATóRIOs 
FINANCEIROs 
EsTãO 
OPERANDO EM 
uM MODELO 
ANTIgO DE 
TECNOLOgIA 

    Leia na página 6

Freepik

Diversidade de perfis é tão 
importante quanto a de 

gênero no mercado de trabalho

de gênero. Era preciso primeiro 
entender a diversidade de 
perfis. “Quando a proposta foi 
apresentada pelas advogadas 
do escritório, acreditei descon-
fiando. Meu sócio Waldir Braga 

foi mais entusiasta 
e acreditou no pro-
jeto. Contudo, após 
quase um ano de 
muitas novidades 
implementadas, 
fica clara a mu-
dança no ambiente 
e na imagem da 
empresa. Além dis-
so, vários trabalhos 
novos surgiram e 
até mesmo a con-

tratação ficou mais fácil”, ex-
plica César Moreno.

Um outro passo do projeto foi 
reorganizar o banco de talentos 
do escritório. Dessa forma, eles 
vem entrevistando candidatos 
de formações, idades e experi-
ências completamente fora do 
seu antigo padrão. Desde os 
mais jovens até os mais expe-

rientes, ninguém é descartado. 
“É fundamental ver além da ex-
periência do candidato ou até 
mesmo dos cursos realizados. 
O verdadeiro desafio do RH 
moderno é entender o perfil do 
candidato e como ele se aplica 
ao nosso negócio. Antigamente, 
nós contratávamos; hoje nós 
garimpamos”, diz Ana Luiza 
Santos, que hoje faz a gestão 
de pessoas do escritório. 

Quando decidiu mudar de 
área de trabalho, depois de 
muitos anos atuando em RH, 
Natasha Tanaka candidatou-se 
a uma vaga de chef de cozinha 
pelo Facebook do escritório 
Braga & Moreno. Aos 35 anos de 
idade, sem nenhum curso em 
culinária, mas repleta de talen-
to nato, Natasha foi a escolhida 
para a vaga de chef, dentre 15 
finalistas, mesmo a maioria das 
candidatas tendo muitos cursos 
e vasta experiência na área. 
O critério de desempate foi a 
vocação e o desejo de mudar, 
apresentados por ela. 

“Eu sempre amei restaurante, 
meus pais eram donos de res-
taurante e estudar e trabalhar 
com administração de empresas 
nunca me trouxe felicidade. 
Eu só queria uma chance de 
mostrar meu talento na cozi-
nha”, diz Natasha Tanaka. Eloá 
Fuganholi é outro exemplo de 
colaboradora do Braga & More-
no sem experiência no ambiente 
jurídico. Vinda de um estúdio de 
tatuagens, ela estava em dúvida 
sobre o curso a seguir. 

(Fonte: César Moreno é advogado e 
sócio do Braga & Moreno).
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Foto: Sylvia Waschner/Reprodução

AI/Engetron

Fusão FCA e PsA
A Fiat Chrysler Automobiles 

(FCA) anunciou ontem (6) que 
a fusão com o grupo francês PSA, 
dono da Peugeot e da Citroën, será 
concluída entre o fim de 2020 e o 
início de 2021.  A informação está 
em um comunicado da empresa 
ítalo-americana sobre seu balanço 
de 2019, que registrou lucro líquido 
de 2,7 bilhões de euros, queda de 
19% na comparação com 2018, e fa-
turamento de 108,2 bilhões (-2%).
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