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Ter ou não diploma 
na era digital?

Ter nas mãos um 
diploma universitário 
é o sonho de uma 
parcela considerável 
da população

Mas será que hoje, 
com tudo que temos 
acesso, principal-

mente a internet, ter um 
diploma é um divisor de 
águas nas decisões de con-
tratações? Em um mundo 
que está vivendo revolu-
ções tecnológicas, o que 
afinal fará diferença para a 
geração de profissionais do 
futuro? E como as escolas, 
universidades e o governo 
estão se preparando para 
este cenário exponencial 
de mudanças? 

Foi buscando compreen-
der mais a fundo o que será 
essencial para um alto de-
senvolvimento no mercado 
de trabalho nos próximos 
anos que o WEF - World 
Economic Forum - reali-
zou uma pesquisa citando 
as dez habilidades que o 
profissional deve ter para 
não ficar para trás. Eu, par-
ticularmente, gostei muito, 
porque todas elas entram 
em habilidades comporta-
mentais conhecidas como 
Soft Skills, algo que bato 
na tecla há pelo menos seis 
anos. 

Essas dez habilidades 
citadas são: Flexibilida-
de cognitiva, negociação, 
orientação a serviço, julga-
mento e tomada de deci-
sões, inteligência emocio-
nal, coordenação, gestão 
de pessoas, criatividade, 
pensamento crítico e reso-
lução de problemas. E o que 
vai acontecer nos próximos 
anos? A diferença entre uma 
pessoa formada e o cargo 
ocupado vai aumentar, e, 
na minha visão, o diploma 
vai se tornar cada vez mais 
obsoleto. 

Além disso, os problemas 
que enfrentamos dentro do 
mercado de trabalho serão 
menos lineares, aumentan-
do a necessidade de equipes 
multidisciplinares, multico-
nectadas e preparadas para 
cenários imprevisíveis. Nos 
próximos anos, para conse-
guir um trabalho, você não 
será mais avaliado pelo di-
ploma e, sim pelo portfólio, 
ou seja, pela sua capacidade 
e histórico de resolução de 
problemas. 

Dentro desse cenário 

acredito que muitos profis-
sionais irão estranhar essa 
mudança, pois continuam 
buscando meios tradicio-
nais para crescerem no mer-
cado e encontrar vagas de 
emprego. É claro que temos 
que considerar profissões 
regulamentadas, como me-
dicina, direito, entre outras 
que você precisa de fato da 
formação e credenciamento 
para exercer a profissão, 
mas quando falamos de Eco-
nomia Criativa e Mercado 
Digital, essa necessidade 
muda completamente. 

Somente uma pequena 
minoria vai abrir os olhos 
para esta crise e começar 
a buscar métodos alterna-
tivos para aumentar suas 
skills e consequentemente 
seu salário, e alcançar o 
sucesso em suas carreiras 
não lineares. Porém, gran-
des empresas brasileiras de 
tecnologia como Nubank, 
iFood, Creditas e Loggi, 
já seguem o modelo e não 
exigem mais diploma uni-
versitário para nenhuma 
vaga. Bravo! 

Antigamente, era muito 
comum vermos nossos pais 
e avós buscando estabilida-
de em suas profissões, hoje 
isso mudou, pois a lógica 
de trabalho digital não é 
linear. Somos obrigados a 
nos reinventar todos os dias 
porque os conteúdos que 
estudamos na universidade 
tem um prazo de validade 
muito curto. 

A questão é, como você 
está encarando o desafio de 
se preparar para alcançar 
seus objetivos profissionais? 
Sabemos que os ensinos 
tradicionais não preparam 
os alunos para o mercado di-
gital. Há uma enorme lacuna 
entre a teoria, o conteúdo 
absorvido e a aplicação real 
no mercado de trabalho. 
Mas afinal, ter ou não um 
diploma na era digital? 

Acredito que mais que um 
diploma, as pessoas devem 
ter vontade de aprender e 
sede de crescimento. O fim 
do diploma já chegou. Se 
você espera que somente 
ele te dê um lugar ao sol, 
pode ser que fique espe-
rando na sombra por muito 
tempo. 

Faça você mesmo a sua 
própria trilha! 

(*) - É fundador e 
CEO da Gama Academy. 

Guilherme Junqueira (*) 

À medida que o mundo 
avança lentamente 
em direção ao retorno 

às atividades do dia a dia, os 
desafios serão maiores para 
os líderes e gerentes inspira-
rem seu time. De olho neste 
cenário, André Franco, CEO 
da Dialog.ci, explica que, 
além de se preocupar com 
a saúde financeira, as em-
presas também estão tendo 
que  achar novas formas de 
manter o engajamento dos 
colaboradores. 

“Foi um desafio adaptar 
a comunicação nos tem-
pos de home office, mas a 
tecnologia provou que este 
tipo de trabalho já pode 
ser aplicado com sucesso. 
Porém, manter a motivação 
dos colaboradores com o 
distanciamento físico, tem 
se tornado um desafio para 
muitas empresas”, explica, 
ao listar algumas dicas de 
como os líderes devem se 
posicionar em um mundo 
pós-pandemia e como adap-
tar uma boa comunicação:
	 •	Alinhe a sua comuni-

cação: a forma como a 
mensagem é transmiti-
da ao público interno é 
muito importante para 
gerar engajamento. “É 
preciso avaliar o perfil da 
sua empresa para saber 
qual a melhor forma de 
disseminar uma mensa-

As empresas estão encontrando novas formas de manter o 
engajamento dos colaboradores.
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Em maio, 
13,3% das 
pessoas 
ocupadas 
exerceram 
teletrabalho

Em maio, o teletrabalho 
foi exercido por 13,3% das 
pessoas ocupadas no Brasil, 
o equivalente a 8,7 milhões 
de trabalhadores, segundo o 
estudo que teve como base 
a pesquisa do IBGE. Esse 
percentual é menor do que o 
potencial de teletrabalho pro-
jetado anteriormente pelos 
pesquisadores, que estima-
ram que poderia ser possível 
para 22,7% das ocupações no 
Brasil, o equivalente a 20,8 
milhões de pessoas. 

Em maio, 84,4 milhões de 
pessoas estavam ocupadas. 
Dessas, 19 milhões, 22,5%, 
estavam afastadas de suas 
atividades, sendo que 15,7 
milhões de pessoas respon-
deram que estavam afasta-
das do trabalho devido ao 
distanciamento social, o que 
corresponde a 82,9% dos 
afastamentos. “Assim, 65,4 
milhões de indivíduos exer-
ciam suas atividades laborais 
em maio no país – 13,3% (8,7 
milhões) estavam exercendo 
suas atividades de forma 
remota.

A região com a maior quan-
tidade de trabalhadores efe-
tivamente atuando de forma 
remota é a Sudeste, com 5,1 
milhões de pessoas, o que 
representa 17,2% do total de 
empregados na região. Esse 
montante representa 59% do 
total de ocupados remotos. 
Em contrapartida, na Região 
Norte, apenas 7,1% (326 
mil) das pessoas ocupadas 
exerciam suas atividades de 
maneira remota. Em quanti-
dade de pessoas, 3,1 milhões 
(36%) dos trabalhadores em 
teletrabalho estão no estado 
de São Paulo; 1,2 milhão 
(13,6%), no Rio de Janeiro; 
e 685 mil (7,9%), em Minas 
Gerais.

O estudo aponta que 10,3% 
dos homens empregados 
estavam trabalhando remota-
mente, ao mesmo tempo que 
17,9% das mulheres ocupadas 
exerciam seu trabalho de 
forma remota. Considerando 
apenas as pessoas que traba-
lhavam remotamente, 46,4% 
eram homens e 53,6% eram 
mulheres (ABr).

Comunicação interna: a gestão de 
pessoas durante e pós-pandemia

Muitas empresas tiveram que adotar home office e outras medidas seguindo as normas de distanciamento 
social por conta da Covid-19

dade. O momento atual 
é com certeza desafiador 
em muitos sentidos e o 
profissional de RH pre-
cisa ser a consciência e 
a ouvidoria da empresa. 

É hora de ter empatia 
e solidariedade para lidar 
com as dificuldades, estar 
aberto a ouvir as pessoas 
para implementar medidas 
efetivas e também ter mais 
flexibilidade em relação às 
atividades. Este cenário evi-
denciou que a produtividade 
deve ser mais importante 
que carga horária. O momen-
to é de pensar no todo, nos 
colaboradores e nas famílias 
e proporcionar um ambiente 
de compreensão e leveza.

“Passar apenas mensagens 
corporativas engessadas e 
falar exclusivamente sobre o 
que vai mal, pode ser arrebata-
dor para a saúde emocional do 
seu time, ainda mais pensando 
em um cenário pós-pandemia, 
em que todos já estarão exaus-
tos de notícias negativas. 
Concentre-se nas mensagens 
positivas, que transmitam 
confiança e verdade. Garanta 
que os líderes estejam inves-
tindo nas pessoas acima de 
tudo, criando um ambiente 
saudável e próspero”, finaliza 
André Franco. 

Fonte e mais informações: 
(https://www.dialog.ci/).

gem com efetividade. 
Para isso, saiba que 
tipo de mensagem você 
quer passar, tenha uma 
comunicação que faça 
sentido com a cultura 
da sua empresa, sem 
sobrecarregar a rotina 
dos colaboradores e, o 
mais importante, escolha 
o método de entrega e o 
tom de voz que ofereça 
maior receptividade.”, 
comenta o especialista. 

	 •	Aproveite o retorno 
para reinventar a sua 
empresa: como estamos 
enfrentando um cenário 
atípico jamais vivido, va-
mos entrar em um “novo 
normal” que mudará a 
forma das pessoas pen-
sarem e agirem, onde a 

tecnologia e praticidade 
serão prioridades nos 
processos operacionais 
das corporações. “É o 
momento de quebrar 
regras e paradigmas, 
pensando em uma cul-
tura mais inclusiva, com 
um foco maior em pro-
tocolos de segurança e 
saúde para garantir o 
bem-estar e felicidade da 
equipe”, complementa.

	 •	Proporcione um am-
biente leve: quando os 
colaboradores sentem 
confiança e humanidade 
no trabalho, isso pode ser 
traduzido em resultados 
positivos, como ideias 
inovadoras, um bom 
atendimento ao cliente 
e alto grau de produtivi-

As nossas escolhas neste momento irão 
determinar como será o nosso futuro.

Sérgio Ferreira (*)
 
Uma das poucas certezas sobre as crises 

econômicas é que ninguém sai das crises 
como entrou. Saímos melhores ou piores. 
As nossas escolhas neste momento irão 
determinar como será o nosso futuro quan-
do a tempestade passar. Não temos como 
prever a duração e tão pouco os impactos 
finais que terão nossos negócios com a 
atual crise economia, política e sanitária 
que vivemos. 

Por isso, devemos focar no que está sob o 
nosso controle. Assumindo que queremos 
sair melhor do que entramos na crise, é 
preciso refletir sobre possíveis caminhos 
a percorrer. Como se guiar? Listei cinco 
aspectos que merecem especial atenção 
para controlar os impactos deste momento. 
	 •	Demanda e despesas - Alguns es-

tudos sugerem que apenas em 2023 
retornaremos ao nível de atividade 
econômica do ano passado. É possível 
que a recuperação venha antes, mas 
contar com isso pode custar caro de-
mais. O mercado, nos próximos meses, 
será de menos clientes com menos 
dinheiro para consumir. Por isso, é 
preciso readequar as despesas. Isto 
significa reduzir gastos daquilo que 
antes considerávamos “intocáveis”.

  Quanto menor for a despesa fixa e 
maior a variável, menos as empresas 
sofrem quando há queda de demanda 
e faturamento, como estamos vivendo 
agora. Quanto maior a alavancagem 
(a relação entre as despesas fixas e as 
variáveis), maior o risco do negócio. 

	 •	Clientes - Nunca o valor de um cliente 
foi tão precioso. Entender as neces-
sidades do cliente neste momento 
significa entender muito mais do que 
os seus hábitos passados de compra e 
sua nova forma de consumir. Se o seu 
cliente atualmente está em atraso com 
os pagamentos, não o fez por má fé, 
mas por necessidade, o que significa 
que vocês deverão dialogar e encon-
trar um meio termo para que o seu 
negócio possa sobreviver e para que 
o seu cliente possa pagar e continuar 
comprando. 

  O custo de uma perda de cliente, e 
posterior investimento na conquista de 
outro apenas para substituir o cliente 
perdido, seguramente não se paga 
economicamente. É importante ter em 
mente que não existe relacionamento 
entre empresas, mas entre pessoas 
que trabalham em empresas parcei-
ras. Entender de pessoas e do fator 
humano é um diferencial competitivo 
extremamente valioso neste momento. 

	 •	Tecnologia - O home office, muitas 

Empresários continuam re-
latando as dificuldades recor-
rentes em manter os negócios, 
mesmo com a flexibilização da 
quarentena, uma vez que a 
recuperação econômica tende 
a ser lenta e gradual. Por isso, 
a FecomercioSP, a Facesp e a 
Associação Comercial de São 
Paulo se uniram para diálogo 
com o BNDES. As três en-
tidades têm enviado ofícios 
descrevendo que os recursos 
liberados ainda não chegaram 
aos empreendedores, sobre-
tudo aos pequenos e médios, 
os que mais têm sofrido as 
consequências da crise. 

Por sua vez, a institui-
ção garante que tem feito 
concessões de crédito, por 
meio das MPs 975 e 977, 
com liberação de R$ 5 bi-
lhões para pequenas e mé-
dias empresas que tiveram 
receita de R$ 360 mil a R$ 
300 milhões em 2019, o que 
veio ao encontro dos pleitos 
da Federação no sentido de 
o Tesouro Nacional entrar 
com o Fundo Garantidor 
para Investimentos (FGI). 
Contudo, a FecomercioSP 
constata que os valores dis-

ponibilizados ainda não são 
suficientes diante das perdas 
causadas pela pandemia. 

Em cem dias de quarentena 
no Estado de São Paulo, de 
24 de março a 30 de junho, a 
Entidade estima um prejuízo 
de R$ 43,7 bilhões ao comércio 
varejista. Quanto ao fecha-
mento do ano, a Federação 
prevê queda de 7,1% no fatu-
ramento do varejo na compa-
ração com 2019 – baixa de R$ 
53,7 bilhões. E mesmo com a 
autorização de reabertura em 
algumas regiões do Estado, a 
retomada econômica tende 
a ser gradual e morosa. Por 
isso, fez novas solicitações ao 
BNDES, a fim de que quantia 
seja ampliada.

A FecomercioSP avalia 
que é importante que os 
recursos cheguem às em-
presas rapidamente, tanto 
para que consigam manter 
os funcionários, quanto para 
evitar um fechamento ainda 
maior dos negócios durante 
(e após) a crise. A estimativa 
da Federação é de que 44 mil 
pequenas empresas encerrem 
as atividades em 2020 (AI/
FecomercioSP).

Sair melhor ou pior desta crise econômica 
e política é uma questão de escolha

vezes percebido como um risco à pro-
dutividade das empresas, finalmente 
virou um aliado justamente a serviço 
do aumento da produtividade. Uma vez 
passada a pandemia, quantas viagens 
serão realmente necessárias para a boa 
gestão dos negócios? Nesta linha de 
adesão tecnológica, temos também a 
economia com aluguéis de escritórios 
e salas de reunião quando é promovido 
um home office eficiente. Já fez as con-
tas como os aprendizados adquiridos 
durante a crise podem se traduzir em 
economias vitalícias de dinheiro para 
o seu negócio? 

	 •	Super comunicar - Neste momento, 
devemos usar e abusar da comunicação 
transparente e direta com os nossos 
funcionários, fornecedores, clientes, 
parceiros comerciais e acionistas. Fa-
lar abertamente sobre os desafios da 
empresa abre espaço para um trabalho 
colaborativo e para a construção de 
novas rotas. 

	 •	Caixa - A recessão pode ser longa e 
isto está completamente fora do nosso 
controle. Um caminho é trabalhar com 
diferentes cenários de recuperação. 
Em todos eles, uma certeza: cuidar e 
proteger o caixa deve ser prioridade 
máxima. Ter linhas de crédito dispo-
níveis pode significar a sobrevivência 
de muitos negócios. 

Precisamos nos acostumar com a ideia 
de que a vida não vai “voltar ao normal” 
e, sabendo que as melhores organizações 
não são necessariamente as maiores, nem 
as teoricamente mais fortes, mas sim as 
que possuem maior capacidade de adap-
tação, devemos enxergar as mudanças 
como oportunidades antes que os nossos 
concorrentes o façam! 

(*) - É consultor focado em gestão com resultados e 
conselheiro formado pelo IBGC. 
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BNDES precisa liberar mais 
recursos às empresas


