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D - Agricultura de Precisão   
A Trimble, referência mundial em agricultura de precisão, lança 
campanha para sortear um monitor GFX-350™ e o controlador 
NAV-500™. As tecnologias de última geração serão distribuídas por 
um sorteio online. A inscrição poderá ser feita na página oficial da 
promoção (https://sorteiotrimble.com/). O “Sorteio Trimble - Va-
lorizando o Agricultor” é a continuação de uma rede de ações ao 
produtor rural que a Trimble realizada em comemoração ao dia 28, 
Dia do Agricultor. O GFX-350 é o primeiro passo para a agricultura 
de precisão. 

E - Plano de Retomada
A Air Europa confirma a segunda frequência semanal em sua rota São 
Paulo/Madrid, a partir de setembro, com voos sendo realizados às terças 
e sábados. O incremento de mais uma frequência na rota faz parte do 
plano de retomada gradual da companhia, depois da paralisação em de-
corrência da pandemia. A rota voltou a operar em 15 de julho e, durante 
o mês de agosto, segue com a frequência todos os sábados. A retomada 
também prevê a volta dos voos em Fortaleza, Recife e Salvador, em 
novembro, todos com destino a Madrid de onde é possível aproveitar 
as conexões da companhia para outras cidades do continente europeu 
(www.aireuropa.com.es). 

F - Ferramenta de Gamificação
O acesso de usuários na plataforma de jogos matemáticos da Ma-
tific, utilizada nas atividades escolares de cerca de 3 milhões de 
alunos a distância no País, cresceu mais de cinco vezes durante 
a pandemia. O sistema da Matific é utilizado por alunos de 5 a 12 
anos e por cerca de 7,5 mil colégios públicos e privados no Brasil, 
sendo uma alternativa lúdica de reforço escolar a distância, além 
de colaborar na redução dos impactos de aprendizagem para os 
estudantes menos favorecidos. A plataforma beneficia atualmente 
mais de 40 mil professores, que utilizam o sistema de aulas para 
suas turmas, do ensino infantil ao sexto ano do fundamental. Saiba 
mais em: (www.matific.com.br).

A - Artesãos e Artistas 
No momento em que o turismo vive um de seus maiores desafios, a GOL 
Linhas Aéreas, lança uma alternativa para, mesmo com o distanciamento 
social, aproximar toda a sociedade das comunidades que dependem dele para 
se manterem ativas. O projeto Aproximando Distâncias nasce em linha com o 
propósito da Companhia aérea, de “Ser a Primeira Para Todos”. O portal não 
tem fins lucrativos para a empresa e consiste em uma plataforma de conteúdo 
e uma loja virtual dedicados exclusivamente à promoção do turismo, da arte 
e cultura brasileira. Pelo portal (www.aproximandodistancias.com.br), 25 
artistas irão expor sua arte e oferecer ao Brasil o que o público só poderia 
ter acesso viajando pelas diferentes regiões. 

B - Gestão Estratégica 
Como resposta a esse cenário de pandemia, a escola de negócios IBS 
Americas lançou seu programa de minicursos online gratuitos, ministra-
dos por professores doutores formados pela USP. Com uma dedicação 
do aluno equivalente a uma aula de 3 horas de duração, o curso inclui 
em uma videoaula explicando um conceito de Administração, um artigo 
com estudo de caso relevante sobre o tema e um teste de conhecimentos. 
Os aprovados recebem certificado de participação e ainda concorrem 
a bolsas de estudos no exterior. Para conferir os minicursos, clique no 
link: (https://ibs-americas.com/blog/2020/08/06/ibs-americas-lanca-seu-
quarto-minicurso-gratuito/).

C - Festa do Divino
A fotógrafa e diretora artística Andrea Goldschmidt lançou o projeto 
“Caminhos do Divino”, um webdocumentário que revela um olhar ino-
vador para a “Festa do Divino” de São Luiz do Paraitinga, um evento 
que acontece há 215 anos e é um dos símbolos do patrimônio imaterial 
da cultura paulista. A exposição virtual (www.caminhosdodivino.com.
br) é o resultado de seis anos de trabalho dedicados às gravações, com-
pilação e edição desse material audiovisual e fotográfico documental 
inédito, que explora as possibilidades de desenvolvimento de uma obra 
documental e também promove uma experiência diferente: interativa, 
não-linear e espacializada.

G - Faturamento do Agronegócio
Pesquisa realizada pela KPMG apontou que, para 33% dos empresários 
do setor de agronegócio do Brasil, o faturamento das empresas que 
lideram deve aumentar entre 10% e 25% este ano. Segundo o estudo, 
outros 33% dos entrevistados esperam por um resultado próximo ao 
obtido no ano anterior. Para 66% dos entrevistados o faturamento das 
empresas do setor cresceu nos meses de abril e maio, se comparado 
com o mesmo período do ano anterior. Já para outros 33%, no entanto, 
o nível de receitas obtidas permaneceu o mesmo nos dois meses. 

H - Extensão em Ortomolecular 
A terapeuta ortomolecular Heloísa Bernardes oferece o Curso de Ex-
tensão, exclusivo para ex-alunos de Terapia Ortomolecular. Dividido em 
módulos durante 10 meses, objetiva potencializar as  técnicas e estudos 
sobre o tema, com o intuito de obter o registro junto ao cadastro brasileiro 
de ocupação do Ministério do Trabalho. O conteúdo propõe um estudo 
de quântica avançada e compreende um resposta terapêutica completa 
e capaz de agir na totalidade do ser humano com técnicas sutis, vitais 
e físicas. O curso é profissionalizante, ministrado através de vídeo aula 
/online. Os alunos receberão certificado da Faculdade Hélio Alonso. 
Inscrições (www.heloisabernardes.com.br). 

I - Monografias em Finanças
O CFA Society Brazil prorrogou as inscrições para a 4ª edição do Prêmio 
de Monografias em Finanças. Os candidatos poderão enviar seus tra-
balhos até o dia 15 de setembro para garantir a vaga na premiação que 
incentiva a inovação financeira e do mercado de capitais no Brasil. Quem 
possui graduação, pós-graduação, mestrado ou doutorado no Brasil e no 
exterior pode participar da competição. Os artigos submetidos à banca 
podem ter mais de um autor, desde que todos os participantes estejam 
inscritos. Regulamento disponível em (www.cfasociety.org.br/premio). 
Outras informações: (premio@cfasociety.org.br).

J - Abecip de Jornalismo
Estão abertas as inscrições para o 17º Prêmio Abecip de Jornalismo, 
realizado pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário 
e Poupança (Abecip). O objetivo do prêmio é reconhecer trabalhos jor-
nalísticos sobre o mercado imobiliário. Podem ser inscritas matérias nas 
categorias crédito imobiliário e o mercado de imóveis durante e pós-pan-
demia; fontes de recursos para o financiamento imobiliário; e segurança 
jurídica, educação financeira e responsabilidade social da construção civil. 
Serão premiadas até 10 reportagens com R$ 6.500,00. São aceitas matérias 
publicadas nas versões impressa ou online de jornais, revistas, rádios, TV 
e sites. Inscrições e mais informações em: (https://www.abecip.org.br/).

Carreira: subir não 
é a única opção

Toda e qualquer 
crise demanda das 
empresas alguns 
ajustes em seu design 
organizacional e por 
vezes eliminação 
de alguns níveis de 
gestão

Neste caso, trabalhar 
em uma empresa 
que precisa redu-

zir os níveis por conta do 
atual momento do país, 
pode fazer com que a 
expectativa de subir na 
carreira não ocorra ou 
seja postergada durante 
os próximos meses. Caso 
esteja fora do mercado, 
pode ocorrer algo ainda 
mais delicado, dificultando 
as oportunidades no nível 
que você deseja.

E agora? Quais são os 
possíveis caminhos?

O significado original da 
palavra carreira aponta 
para a ideia de caminho/
estrada por onde passa-
vam os carros. Carreira 
é como uma “jornada” 
metafórica de um indiví-
duo através da aprendi-
zagem, do trabalho e de 
outros aspectos da vida. 
Já a “gestão de carreira” 
é algo muito sério e que 
não pode ser delegado a 
terceiros, como era feito 
no passado, quando al-
guns responsabilizavam o 
chefe, a empresa ou a área 
de recursos humanos.

Cada dia fica mais evi-
dente que as empresas 
podem criar condições ou 
oferecer oportunidades 
de desenvolvimento e de 
aprendizado, mas quem 
deve cuidar do seu destino 
e da sua carreira é você 
mesmo. É importante as-
similar que “mobilidade de 
carreira” é diferente hoje 
em dia e existem mais op-
ções do que simplesmente 
subir a famosa escada 
corporativa. Enriqueci-
mento, exploração, late-
ralidade, realinhamento, 
verticalidade e saída são 

seis possíveis estratégias 
de carreira.

As experiências de en-
riquecimento permitem 
que você aprenda novas 
habilidades ou adicione 
responsabilidades à fun-
ção atual.As experiências 
exploratórias são atribui-
ções de curto prazo que 
lhe permitem tentar algo 
novo. Os movimentos 
laterais expandem a sua 
rede e trazem boas opor-
tunidades dentro e fora 
do ambiente profissional. 
Com o realinhamento, 
você dá um passo intencio-
nal para trás para mudar 
o foco e procurar o que 
é realmente importante 
para o desenvolvimento.

A verticalidade é nor-
malmente uma promoção 
ou algum outro passo 
para cima. E por vezes a 
solução é sair da organi-
zação, já que em alguns 
casos a expectativa de 
permanecer em um lugar, 
com uma função de maior 
responsabilidade, não será 
realizada. Ainda assim, 
algo fundamental para ter 
sucesso nesse caminho é 
não pensar na sua carreira 
de modo tradicional, linear 
e previsível. 

Uma boa carreira é a 
proteana: multilinear e 
multidirecional. Ou seja, 
ela é sem fronteiras, au-
todirigida e caracterizada 
especialmente pela flexi-
bilidade, pelo limite es-
treito entre os interesses 
profissionais e pessoais, 
pela busca de condições de 
trabalho mais gratificantes 
e pela qualidade de vida, 
em que o que é produzido 
profissionalmente deve 
ter um novo significado 
pessoal.

Por esse motivo é es-
sencial refletir como foi 
a sua carreira até aqui e 
como ela deve ser daqui 
para frente.

(*) - Graduada em Psicologia pela 
USP, pós-graduada em Administração 

de Empresas pela FGV, pós-MBA na 
European School of Management 

and Technology, é coach, mentora e 
palestrante (www.bianobrega.com.br).

Beatriz Nóbrega (*)

Já o número de compu-
tadores, notebooks e 
tablets é de 180 milhões. 

Houve um aumento de 10 
milhões no número de smar-
tphones ativos em relação a 
2018, revela a 30ª Pesquisa 
Anual de Administração e 
Uso de TI nas Empresas, 
realizada pela FGV-SP. 

O perfil dos usuários tam-
bém tem mudado bastante. 
Vale lembrar que o leilão para 
ocupar a nova frequência de 
celular a ser aberta no país, 
o 5G, no Brasil está previsto 
para 2021, segundo o Minis-
tério das Comunicações e a 
Anatel. De acordo com Yuri 
Kaminski, especialista em 
marketing digital do Portal 
de Planos, site que reúne 
todos os planos de internet, 
celular, TV e telefone em 
um só lugar, a chegada do 
5G mudará, ainda mais, a 
forma como a população 
consome internet. Ele se-
parou 5 curiosidades sobre 
os serviços de telefonia e 
internet no país: 
	 •	O país no mercado 

mundial de smartpho-
nes - O Brasil é o quinto 

O último trimestre de 2019 foi encerrado com 226 milhões de 
celulares em serviço.
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O setor industrial brasileiro começa a reverter o pessi-
mismo iniciado em abril, quando o Índice de Confiança do 
Empresário Industrial (ICEI), medido pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), despencou, chegando a 34,5 
pontos em uma escala de zero a 100. Levantamento divul-
gado ontem (12) pela entidade mostra que, em agosto, 
esse índice ficou em 57 pontos, “o que significa que a 
confiança voltou de forma disseminada”, informou a CNI.

O número representa uma alta de 9,4 pontos na compa-
ração com julho (47,6 pontos). Em junho, o ICEI estava em 
41,2 pontos; em maio, 34,7 pontos; e em abril, 34,5 pontos. 
Em agosto de 2019 esse índice estava em 59,4 pontos. De 
acordo com a CNI, a sensação de otimismo é reforçada 
pelo fato de o índice registrado em agosto ter ficado acima 
da média histórica do Icei, que é de 53,4 pontos.

O indicador antecede o estudo que apontará o desem-
penho industrial. Por isso representa uma tendência de 
como se comportará a produção industrial brasileira nos 
próximos meses, uma vez que, para haver os investimen-
tos e o aumento de produção necessários à retomada da 
atividade industrial, é necessário que haja, antes, resgate 
da confiança do setor.

Em nota, o diretor de Desenvolvimento Industrial da 

Para a CNI, os piores momentos da crise causada pela 
pandemia ficaram para trás.
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Brasil é o 5º maior mercado 
de smartphones no mundo

O Brasil é um país extremamente conectado por celulares: há hoje 230 milhões de celulares ativos no país
fixa foram contabili-
zados no país, contra 
32,652 milhões do ser-
viço telefônico.

	 •	Campeão de pré-pagos 
- Segundo estudo da Ana-
tel o último trimestre de 
2019 foi encerrado com 
226 milhões de celulares 
em serviço, dos quais 
51,63% eram pré-pagos e 
48,37% pós-pagos. Já no 
fim de 2018, os celulares 
pós-pagos dominavam 
41% do mercado de te-
lefonia móvel nacional. 
A pesquisa indica um 
aumento de planos pós
-pagos, mas o pré-pago 
no Brasil ainda domina.

	 •	Compras pelo celular 
- Quase 80% dos bra-
sileiros fazem compras 
pelo smartphone, afirma 
pesquisa encomendado 
pelo Paypal feita de for-
ma global pela Ipsos. Os 
smartphones acabam se 
tornando a opção mais 
barata de se ter acesso à 
internet e redes sociais. 
Fonte e mais informa-
ções: (https://portalde-
planos.com.br/).

maior mercado de smar-
tphones no mundo e foi 
o que mais cresceu no 
segundo trimestre de 
2019 em comparação 
com o mesmo período do 
ano anterior: aumento de 
1,3%, com 10,8 milhões 
de unidades vendidas, 
informa o Gartner.

	 •	Aumenta número de 
antenas - Segundo da-
dos do SindiTelebrasil, 
o país alcançou 100 mil 
antenas de telefonia e 
internet móvel em ope-
ração, o que representa 

um crescimento de 6% 
desde maio de 2019, com 
a instalação de 5.612 
novas instalações. 

	 •	Cresce uso de inter-
net fixa - O Brasil já 
conta com um número 
de contratos de Internet 
fixa (SCM) maior que o 
registrado no serviço de 
telefonia fixa (STFC), 
revelam estatísticas de 
acesso de telecom em 
março publicadas pela 
Anatel. No terceiro mês 
de 2020, 32,998 milhões 
de contratos de Internet 

CNI: setor industrial brasileiro 
começa a reverter o pessimismo

CNI, Carlos Abijaodi, disse que os piores momentos da 
crise causada pela pandemia ficaram para trás, embora 
o empresário da indústria ainda perceba que a situação 
econômica é negativa, na comparação com os últimos seis 
meses. Ele acrescentou que projetos importantes, como 
novo marco do saneamento e o o novo marco legal do gás 
natural, vêm avançando no Congresso, o que é bem-visto 
pelo setor privado (ABr).

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões 
neste jornal, consulte sua agência de confiança, ou ligue para 3106-4171www.netjen.com.br


