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Uma boa comunicação e liderança têm total relação com conexão. 
Se você pode se conectar com outras pessoas em todas as esferas, — 
individual, em grupos e com uma plateia — seus relacionamentos se 
tornam fortes, sua percepção de comunidade melhora, sua influência 
aumenta e sua produtividade vai à estratosfera. “Quando me refiro à 
comunicação, não está em causa a capacidade oratória do líder, mas as 
competências que lhe permitem dirigir, instruir, compartilhar e inspirar 
os seus colaboradores.”   

Lidar com as barreiras da comunicação

Sabemos que empreender não é uma tarefa fácil, principalmente no 
Brasil. O desafio é ainda maior para quem decide criar uma startup, ini-
ciativa que traz a inovação como principal componente de seu DNA. Em 
universo único, que conta até com uma linguagem própria, a jornada se 
torna ainda mais peculiar. Entre unicórnios, pitchs, aportes e exits, nesse 
ecossistema não basta apenas ter um bom produto ou serviço, é preciso 
planejar cada passo do negócio, principalmente no início, onde uma falha 
pode levar a perdas financeiras e até ao fracasso de uma boa ideia.   

Dicas práticas para empreender em startups

Após uma longa e exaustiva caminhada, você consegue completar 
sua faculdade. Agora, é hora de dar o próximo passo em direção a um 
nível superior. Mas, afinal, qual caminho seguir? Uma das principais 
alternativas para quem quer se posicionar no mercado de trabalho é 
cursar pós-graduação. A pós-graduação é um curso que, para ser reali-
zado, é necessário que você tenha um diploma em um curso superior, 
seja ele um bacharelado, licenciatura ou até mesmo um tecnólogo. É 
importante entender que existem dois tipos de pós-graduações: Stricto 
Sensu e Lato Sensu. Ambas possuem abordagens diferentes que podem 
ir direto ao encontro de seus interesses.   

Pós-graduação: o que é e quais tipos existem?

Freepik

Negócios em Pauta

Entregas Last Mile
A Picap, startup colombiana que atua no serviço de en-

tregas last mile, acaba de fechar parceria com Transfolha, 
uma das mais tradicionais empresas de logística do país. 
O acordo envolve entregas na capital paulista e em toda a 
Região Metropolitana de São Paulo. A ideia é que o serviço 
seja expandido para Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A 
Transfolha conta com uma malha que abrange 1.800 cidades 
no Brasil. Um dos grandes desafios da empresa é realizar a 
entrega sem atrasos e com segurança. A Picap, que conta 
com um portfólio de cerca de 100 mil motociclistas cadas-
trados em sua plataforma em mais de 11 capitais, vem se 
especializando no serviço de entregas em todo o país.    
Leia a coluna completa na página 3
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Como transformar negócios através de 
conversas é o tema do Bots4U 2020

@A Take Blip convida você para “Entrar na Conversa” 
e participar da 4ª edição do Bots4U, que acontecerá 

online, nos dias 7, 8 e 9 deste mês. O Instituto Inhotim, 
localizado em Brumadinho, em Minas Gerais, será o palco 
do Bots4U 2020. Os palestrantes estarão online, mas um 
time Take Blip apresentará o evento em um espaço mon-
tado no local. Com o tema “Entre na Conversa”, a ideia é 
demonstrar como é possível transformar negócios por meio 
de conversas. Para isso, grandes parceiros de tecnologia 
e clientes Take Blip vão compartilhar tendências, novida-
des, boas práticas e histórias de sucesso do universo da 
tecnologia, chatbots e contatos inteligentes (https://www.
bots4u.com.br).   Leia a coluna  completa na página 2
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Para quem trabalha com design, 
fotografia, edição, animação 
ou desenho artístico, a mesa 
digitalizadora é um acessório 
fundamental.

Mas, além disso, essa ferramenta 
também pode otimizar o tempo e 

potencializar a qualidade do trabalho 
de outros tipos de profissionais que 
demandam muito tempo na frente do 
computador.

“A mesa garante maior precisão e é 
um processo natural, já que aprende-
mos a escrever com papel e caneta na 
mão. Quando a escrita ou o desenho 
são feitos na parte sensível da mesa, 
tudo já estará direto na tela do compu-
tador”, explica Thiago Tieri, gerente de 
marketing da Wacom no Brasil. Confira 
7 razões para aposentar o mouse e 
trocá-lo por uma mesa digitalizadora.

1) Precisão e Ergonomia - Mesmo 
profissionais experientes não possuem 
habilidade suficiente para escrever uma 
frase (ou mesmo uma palavra) com um 
mouse. Independente dos programas 
que facilitam isso, o mouse não tem essa 
função e o resultado nunca é agradável. 

Agora, uma mesa digitalizadora torna 
as anotações completamente naturais, 
semelhante à quando se usa um papel 
e uma caneta, gerando resultados de 
alta qualidade e de melhor compre-
ensão também.  As canetas tornam o 
uso ergonomicamente mais fácil que 
qualquer mouse atualmente.

2) Sensibilidade à Pressão - 
Quando se usa um mouse, as opções 

7 motivos para trocar o mouse 
por uma mesa digitalizadora

são simples: clica, ou clica e mantém 
pressionado. Já as mesas digitalizadoras 
abrem um grande leque de opções por-
que a pressão utilizada na caneta pelo 
usuário pode alterar completamente o 
resultado. De acordo com a pressão, é 
possível alterar o tamanho, a opacidade, 
a fluidez e outros atributos do traço que 
está projetando na tela. É possível até 
controlar algumas funções de determi-
nados aplicativos só com a caneta.

3) Rapidez - Trabalhar com uma 
mesa digitalizadora é muito mais rápido 
do que com um mouse pelas opções 
de funções da mesa e da caneta, além 
do movimento natural ao utilizá-los. 
Por exemplo, fotógrafos que precisam 
editar uma imagem de uma modelo e 
precisam alterar uma parte do cabelo 
na foto: ao usar o mouse, além de levar 
um tempo excessivamente longo, o 
novo cabelo criado perde em qualidade; 
ao usar a caneta e a mesa, é possível 
criar novos fios muito similares aos 
originais e em um período muito menor 
de tempo.

4) Não é necessário recarregar 
a caneta - Os mouses com fios não 
permitem muito movimento do usuário 
e os wireless precisam ser carregados 
de tempos em tempos, algumas vezes 
até no meio de um momento crucial 
do trabalho. Mas, especificamente as 
canetas Wacom, não têm necessidade 
nenhuma de recarga ou troca de pilhas, 
o que permite otimizar o tempo e focar 
nas prioridades estabelecidas.

5) Atalhos - Alguns mouses podem ter 
um botão lateral para auxiliar em atalhos 
de funções ou apps do computador. Mas 
muitas opções de mesas digitalizadoras, 
assim como as canetas também, têm 
muitas opções de atalhos para diversas 
funções, como zoom na página ou até 
pintar uma imagem só ao clicar um botão.

6) Touch - Uma habilidade das me-
sas digitalizadoras é ligar ou desligar 
o botão de touch. Assim, é possível 
utilizar essa funçãoem uma criação 
de um projeto, como também para 
acessar outros aplicativos ou navegar 
na internet, por exemplo.

7) Mapeamento de tela - Ao usar 
um mouse, é preciso clicar em cada 
ponto da tela que deseja produzir algo. 
Ao movimentar o mouse, nem sempre 
o curso irá para a mesma direção (de-
pendendo dos programas utilizados). 
A mesa digitalizadora funciona como 
um mapa da tela, então, se mover a 
caneta, o cursor estará em movimento 
também, facilitando o uso. 

As mesas digitalizadoras da Wacom 
têm compatibilidade com Windows, 
MacOS e Android. Fonte e mais infor-
mações: (www.wacom.com).

RETOMADA DA ECONOMIA

GUIA PARA A RETOMADA 
DAs ATIvIDADEs: é MELhOR 

vENDER MAIs OU LUCRAR MAIs? 
    Leia na página 6
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Emplacamentos de veículos 
A Fenabrave informou que foram em-

placados 328.233 veículos, em setembro. 
Com isso, o acumulado do ano chegou 
a 2.132.549, quantidade 27,77% menor 
que a de 2019. O que se observou foi 
um crescimento em apenas duas cate-
gorias: a de motocicletas (3,77%) e a de 
automóveis e comerciais leves (14,56%). 
Ao todo, em setembro, foram vendidas 
99.623 motocicletas e 198.792 unidades 
de automóveis e comerciais leves. Na 
comparação com setembro de 2019, os 
índices apresentaram, respectivamente, 
alta de 13,55% e queda de 10,92%.
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