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O que mudará 
para as lideranças 
após a pandemia 

“Nada do que foi será, 
de novo, do jeito que 
já foi um dia”

Essa alusão à música do 
cantor Lulu Santos é 
para destacar que a 

pandemia já tem deixado 
esse aspecto muito claro, 
seja nas empresas seja nas 
relações pessoais. Afinal, é 
uma fase em que tudo tem 
sido questionado, desde 
processos, modus operan-
di, relações comerciais até 
mesmo metodologias ou 
modelos de trabalho. 

A palavra disrupção, que 
era um jargão corporativo, 
nunca esteve tão em evidên-
cia na prática. Os negócios 
estão sendo questionados, 
e-commerce e delivery des-
pontaram, e outras formas 
de consumo estão surgindo. 
A maioria das pessoas está 
confinada dentro de casa, 
muitas vezes, trabalhando 
no modelo de home office. 
Com isso, o uso das tecno-
logias e plataformas digitais 
foi impulsionado para via-
bilizar os relacionamentos 
com líderes, liderados, 
pares ou mesmo clientes. 

Assim, a grande pergunta 
que todos têm feito é: o que 
mudará após esse período 
no âmbito das organiza-
ções? Os impactos ainda 
são incalculáveis. Todavia, 
para o Brasil, que já estava, 
desde 2015, em uma crise 
latente, haverá reflexos 
maiores, exigindo das li-
deranças competências e 
habilidades diferenciadas. 
Se funciona, já está obso-
leto! A crise da saúde em 
que estamos globalmente 
inseridos mostrou, de forma 
clara, que as empresas que 
possuem uma cultura de 
poder e controle foram as 
mais afetadas no início e 
durante esta pandemia. 

Por terem uma gestão mais 
centralizada, não oferecem 
um ambiente propício para 
ideias criativas e ousadas. 
Já as corporações com boas 
práticas de talent manage-
ment (gestão de pessoas) 
e, ao mesmo tempo, mais 
digitalizadas, conseguiram 
migrar seus funcionários 
para o modelo de atuação 
home office, por exemplo, 
mantendo a mesma entrega 
de resultados. Isso significa 
que aquelas empresas que 
sobreviverem à crise atual 
terão, certamente, uma 
mudança de mindset, com 
mais foco em performance 
do que em controle de horas 
trabalhadas. 

Além disso, o momento 
é propício para que os ges-
tores identifiquem novos 
líderes situacionais, ou 
seja, aquelas pessoas que 
não estão em posição de 
liderança hoje, mas têm 
despontado com ideias 
criativas, simples, ousadas 

e assertivas, características 
que diferenciam um bom 
profissional do profissional 
mediano. Nesse cenário, o 
líder precisa ser curioso na 
busca por proposições não 
usuais e fomentar esse mes-
mo mindset em seu time, 
proporcionando um clima 
de cooperação e cocriação.

Dessa forma, as ideias 
fluem com mais naturalida-
de, contribuindo para criar 
um ambiente propício para 
geração de novas soluções. 
Não é uma tarefa fácil, 
pois é preciso orquestrar 
interesses diversos, lidan-
do com pessoas, projetos 
e processos. A Singularity 
University, centro de estu-
dos do Vale do Silício, de-
lineou, recentemente, seis 
competências primordiais 
do líder do futuro: futuris-
ta, inovador, tecnologista, 
humanitário, antropólogo 
e curioso.

Como já sabemos, o futu-
ro é agora, e é necessário 
que o líder, de fato, tenha 
essas habilidades ou se-
rão os próximos a serem 
substituídos. Neste mundo 
volátil, incerto, complexo e 
ambíguo, também conheci-
do como “Vuca”, tudo tem 
se transformado de maneira 
acelerada, com novas crises, 
novos concorrentes, novas 
tecnologias e novos desejos 
dos consumidores. Tudo 
isso exige que as lideranças 
estejam atentas às tendên-
cias e às mudanças. 

Afinal, quem previa que 
uma pandemia como a que 
estamos vivenciando lite-
ralmente pararia o mundo? 
Em função disso, as empre-
sas estão revisando planos 
estratégicos, estruturas e 
a forma como deverão ca-
minhar daqui para frente, 
bem como aprimorando o 
olhar em busca dos novos 
talentos. Ao mesmo tempo, 
é preciso criar ações para o 
pós-pandemia. 

Depois de um longo pe-
ríodo de isolamento social, 
muitos funcionários podem 
retornar às organizações, 
angustiados, depressivos, 
ansiosos ou já habitua-
dos com outra rotina de 
trabalho. Será primordial 
uma atuação muito bem 
orquestrada entre todas as 
áreas da organização. E já 
que o futuro é hoje, seja um 
líder, independentemente 
da posição em que você 
esteja. Para isso, busque se 
conhecer profundamente. 

Quando o profissional 
consegue entender seu pa-
pel na sociedade, na família 
e na empresa, consequen-
temente, poderá estar mais 
alinhado ao seu propósito de 
vida e, de fato, construir um 
belo legado.

(*) - É CEO, Board Advisor e 
Headhunter da Prime Talent, empresa 

de busca e seleção de executivos, 
que atua em todos os setores da 

economia na América Latina.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: GABRIEL PEREIRA SAnTOS, profissão: departamento comercial, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/04/1999, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cosmo Antonio Santos e de Elizan-
gela Pereira da Costa Santos. A pretendente: SuELLEn MACHADO DOS SAnTOS, 
profissão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 07/04/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Manoel Messias Silva dos Santos e de Vanessa Machado Fonseca.

O pretendente: OSVALDO TEIxEIRA DE MELO, profissão: operador de ponte rolante, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/10/1968, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Abel Teixeixa de Melo e de Maria José de 
Melo. A pretendente: ELISABETE xAVIER, profissão: técnica em enfermagem, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/11/1967, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Benjamim Xavier Filho e de Almerentina Virgilia Xavier.

O pretendente: LuCAS SAnTOS DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Santo André, SP, data-nascimento: 25/02/1997, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Marcelo da Silva e de Eliete Pereira dos Santos da Silva. A pretendente: 
REnATA SAnTOS RODRIGuES DA SILVA, profissão: operadora de telemarketing, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/09/1997, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Rodrigues da Silva e de Jocilene dos Santos Oliveira.

O pretendente: IDEBLAnDES CALIxTO SAnTOS, profissão: químico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Brasília, DF, data-nascimento: 30/06/1992, residente e domiciliado 
em Poá, SP, filho de Jornandes Calixto dos Santos e de Ivonete Maria Santos. A pre-
tendente: ROSELI CAIRES OLIVEIRA, profissão: vendedora, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/09/1971, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Braulino Caires de Oliveira e de Maria da Luz Oliveira.

O pretendente: EMERSOn DE JESuS SILVA, profissão: operador de telemarketing, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 20/06/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edmilson Silva e de Mirian Maria 
de Jesus. A pretendente: DÉBORA MOREIRA DE OLIVEIRA, profissão: operadora 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/07/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco 
Manoel de Oliveira e de Maria Gecini Moreira de Lima.

O pretendente: ALMIR REIS DOS SAnTOS, profissão: agente escolar, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/01/1973, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Albertino Batista dos Santos e de Izabel Maria dos 
Santos. A pretendente: CAMILA APARECIDA DE OLIVEIRA, profissão: cuidadora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/02/1993, residente 
e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Adriana Aparecida de Oliveira.

O pretendente: CLEITOn VIEIRA DA SILVA, profissão: operador de empilhadeira, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/01/1979, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Cardoso Vieira da Silva e de Maria 
Rodrigues dos Santos Silva. A pretendente: SILMARA SAnTOS DO nASCIMEnTO, 
profissão: repositora, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, 
data-nascimento: 20/11/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Joel Antonio do Nascimento e de Rosimeire da Penha Santos do Nascimento.

O pretendente: nIxOn FELIPE RIBEIRO DOS SAnTOS, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/01/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Oriel Rosa dos Santos e de Eva Maria Ribeiro de Souza. A 
pretendente: EDILEnE RIBEIRO BARBOSA, profissão: professora, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Senhor do Bonfim, BA, data-nascimento: 05/09/1985, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alfredo José Barbosa e de Josefa Ribeiro Barbosa.

O pretendente: OSÉIAS PEREIRA ALVES, profissão: repositor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/05/2001, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Osvaldo Pereira Alves e de Raimunda Maria Alves. A 
pretendente: KAMILLy CHRIS FRAnCISCA DE OLIVEIRA, profissão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/04/1997, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edivaldo Gomes de Oliveira e de Isabel 
Cristina Francisca de Oliveira.

O pretendente: EVAnDRO DIAS ALVES, profissão: ajudante de montagem de materi, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/02/1990, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Dermani Dias Alves e de Eva 
Maria Alves. A pretendente: KELy MEIRELES DA SILVA, profissão: auxiliar de ensino, 
estado civil: solteira, naturalidade: Águas Vermelhas, MG, data-nascimento: 26/01/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adilson Fernandes da Silva 
e de Nilza Meireles da Silva.

O pretendente: GERSOn CORREIA RODRIGuES, profissão: ajudante geral, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Bocaiúva, MG, data-nascimento: 20/07/1984, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Jerson Rodrigues e de Ana 
Lucia Correia Rodrigues. A pretendente: ADRIAnA DA SILVA CORRER, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/11/1989, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcelo Aparecido Correr 
e de Arlete da Silva Correr.

O pretendente: CREnALDO CABOCLO DOS SAnTOS, profissão: pedreiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Itapetinga, BA, data-nascimento: 13/01/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rafael Batista dos Santos e de Anair 
Caboclo dos Santos. A pretendente: ELIEnE OLIVEIRA SAnTOS, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Itapetinga, BA, data-nascimento: 22/04/1982, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ademar Pereira Santos e de Ana 
Bispo de Oliveira.

O pretendente: EDVALDO nOEL RIBEIRO, profissão: vendedor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Vitória de Santo Antão, PE, data-nascimento: 04/06/1977, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Noel José Ribeiro e de 
Luzinete Julia Ribeiro. A pretendente: ELIAnE MACHADO FOnSECA, profissão: 
do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: João Pessoa, PB, data-nascimento: 
21/04/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Severina 
Machado Fonseca.

O pretendente: BRunO DALLA DÉA DE OLIVEIRA, profissão: bombeiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Mauá, SP, data-nascimento: 04/06/1980, residente e 
domiciliado em Mauá, SP, filho de Antonio de Oliveira e de Noely Dalla Déa. A pre-
tendente: nILMARA JESuInA SAnTAnA, profissão: auxiliar administrativo, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/04/1985, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gilson dos Santos Santana e de 
Eunice Jesuina dos Santos Santana.

O pretendente: DIEGO FOnSêCA MARTInS, profissão: conferente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/07/1990, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, filho de João Batista Martins e de Elilma Fonsêca Arruda. A pretendente: 
THAMIRIS APARECIDA LOREnçO, profissão: analista de atendimento, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/10/1987, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Arnaldo Regio Lorenço e de Maria das 
Graças da Silva Lorenço.

O pretendente: MOACIR PInHEIRO JunIOR, profissão: contador, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/11/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Moacir Pinheiro e de Dilma Costa Pinheiro. A 
pretendente: FERnAnDA FIOREnTInO LOPES, profissão: recepcionista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/01/1993, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Laslo Lopes e de Regina 
Fiorentino Lopes.

Com as portas fecha-
das, as vendas físicas 
sofreram drásticas 

quedas. Por outro lado, 
o comércio pela internet 
se consolidou como uma 
importante ferramenta de 
negócios e vai ser ampliada 
após o fim da Quarentena. 
E os números comprovam o 
crescimento deste nicho de 
negócios: estudo feito pela 
Kantar mostra a entrada de 
1,2 milhões de novos lares no 
comércio pela internet entre 
os meses de janeiro e março. 

Outro dado é que as vendas 
por este canal explodiram 
com as pessoas em casa, com 
crescimento de 48,3%. Ao 
mesmo tempo em que as ven-
das aumentam, o Brasil ainda 
tem um número pequeno, 
menos de 20%, de empresas 
e profissionais liberais com 
atividades digitais.

Para ajudar profissionais 
liberais e pequenos empre-
sários a estruturarem seus 
negócios on-line neste novo 
momento da economia, que 
exige rapidez e eficiência, 
o especialista em negócios 
digitais Thiago Menegão, 
da Menegão Inteligência 
em Negócios Digitais, criou 
o projeto “Desafio 30 dias” 
(https://desafio.thiagome-
negao.com.br/home-pa-
ge1588879352739).

Implantar um negócio digital 

Thiago Menegão: especialista em negócios digitais.
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Crescimento das vendas pela internet 
exige mudanças nas estratégias

A pandemia da Covid-19 e o isolamento social estão acelerando a transformação da economia mundial 
e os negócios das empresas e profissionais liberais

com esta nova realidade. “O 
isolamento social imposto 
pela Covid-19 só acelerou 
este processo que era ine-
vitável”, afirma. O alerta do 
especialista é baseado em 
dados recentes. A 41ª edição 
do Webshoppers, relatório 
sobre as vendas online do 
País elaborado semestral-
mente pela EbitNielsen - em 
parceria com a Elo, revela 
o impacto da quarentena 
nos negócios: da segunda 
quinzena de março até o fim 
de abril, houve crescimento 
de 48,3% nas vendas pela 
internet no Brasil. No conso-
lidado de 2019, o comércio 
eletrônico ultrapassou a 
marca de R$ 60 bilhões em 
faturamento e atingiu 148 
milhões de pedidos.

Menegão explica que a 
sobrevivência das empresas 
está diretamente ligada ao 
mundo digital. “Os números 
mais recentes comprovam 
isso. É hora das empresas 
e empreendedores olharem 
seus negócios no mundo 
digital de forma estraté-
gica e até como fator de 
sobrevivência”, ressalta. 
“As vendas físicas vão con-
tinuar existindo, mas com 
tamanho reduzido a partir 
de agora”. Mais informações 
no site: (https://desafio.
thiagomenegao.com.br/ho-
me-page1588879352739).

é o primeiro passo antes de se 
pensar em investimentos pesa-
dos para o inicio de um e-com-
merce. Com experiência em 
implantação de projetos em 
pequenas e médias empresas 
e multinacionais, Menegão se 
propõe a orientar empresários 
neste processo, que começa 
com o site próprio. “Ao longo 
de 30 dias, as pessoas apren-
derão, de forma fácil e prática, 
noções básicas sobre a impor-
tância do mercado digital para 
a sobrevivência dos negócios, 
processo para atração de 
novos clientes e conversão 
em vendas e, principalmente, 
como montar, colocar no ar 
e gerenciar o próprio site”, 
explica.

Diariamente, a pessoa 
receberá uma instrução, 
um vídeo e uma tarefa sim-

ples como, por exemplo, 
cadastrar uma conta em 
um serviço na web, fazer 
uma pesquisa estratégica no 
Google, colocar seu negócio 
na internet, começar a di-
vulgar e vender produtos e 
serviços. “O usuário poderá 
ver e rever o vídeo com um 
passo a passo, quantas vezes 
desejar”. Além das tarefas 
diárias, será oferecida orien-
tação para que o empresário 
ou profissional liberal entre 
na rede com bom posicio-
namento de mercado, saiba 
analisar demanda (com base 
nas buscas no Google) e vo-
lume de buscas e pesquisa.

Menegão conta que poucas 
empresas e profissionais 
liberais no Brasil estão pron-
tos para conquistar mercado 
digital e realizar vendas 

Alex Takaoka (*) 

É preciso adotar novas estratégias para 
resolver a escassez de profissionais quali-
ficados na área de segurança cibernética. 

A falta de capacitação neste setor foi 
um problema recorrente no ano de 2019. 
Para este ano, é importante que as em-
presas utilizem abordagens progressivas 
e criativas para atrair e preparar novos 
talentos. Segundo estimativas da Cyberse-
curity Venture, instituição de pesquisas de 
cibereconomia global, o setor deverá gerar 
cerca de 3,5 milhões de empregos até 2021. 

Isso ocorre porque os crimes cibernéticos 
têm sido cada vez mais comuns. Entre as 
violações cometidas está o chamado ran-
somware, em que os criminosos ‘seques-

tram’ arquivos e informações relevantes 
e cobram um resgate por eles. Segundo 
uma pesquisa da Emsi Software, empresa 
de segurança especialista em ransomware, 
houve um aumento de 41% desse cibercri-
me em 2019 e mais de 200 mil organizações 
sofreram ataques do gênero. 

Diante de um desafio dessa magnitude, 
é preciso um pensamento completamente 
novo para progredir em direção a uma so-
lução. Uma alternativa para contornar essa 
lacuna no mercado, seriam as soluções de 
automação. No entanto, apesar de ajuda-
rem, reduzindo muito o trabalho manual e 
repetitivo, tais soluções não são suficientes. 

O verdadeiro benefício da automação 
está em permitir que analistas qualificados 
lidem com ameaças com maior agilidade, 

fornecendo informações contextuais mais 
ricas. Portanto, ainda há necessidade de 
pessoas bem qualificadas nesta área. É 
pouco provável que uma solução completa 
e automatizada para a crise de habilidades 
apareça no curto prazo. Sendo assim, a de-
manda por especialistas para aconselhar as 
organizações sobre medidas de segurança 
cibernética ainda será intensa. 

As empresas interessadas em adotar 
estratégias de cibersegurança precisam se 
unir a instituições de ensino para começar 
a estabelecer um futuro em que existam 
profissionais bem preparados para ocupar 
os diversos postos de trabalho que ainda 
irão surgir. 

(*) - É Diretor de Vendas da Fujitsu do Brasil.

Demanda em cibersegurança aponta falta de profissionais
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