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O novo termo em in-
glês ganhou força e 
já é disseminado no 

sistema de contratação de 
funcionários de grandes 
empresas. Soft Skills são as 
características que moldam 
a personalidade de um in-
divíduo, ou seja, trata-se da 
parte comportamental dos 
profissionais. 

O termo, em tradução 
literal para o português, 
significa habilidades inter-
pessoais, ou seja habilidades 
para se relacionar melhor e 
realizar melhor as atividades 
no dia a dia de uma empresa. 
Em 2017, a pesquisa global 
Capgemini Digital Transfor-
mations Institute, mostrou 
que 60% das empresas 
apresentam dificuldades 
em encontrar profissionais 
com soft skills. A busca 
por profissionais com essas 
habilidades sociais aumen-
tou consideravelmente. A 
pesquisa entrevistou 1.250 
executivos pelo mundo, e 
indicou que eles buscam em 
seus colaboradores: Foco no 
Cliente (65%), Colaboração 
(64%), Paixão por aprender 
(64%), e Habilidade Organi-
zacional (61%). 

Jefferson Vendrametto, 
diretor de relações institu-
cionais do Cebrac (Centro 
Brasileiro de Cursos) e 
professor de mentoria para 
Startups e Empreendedores, 
afirma que o que mais elucida 
a importância das softs skills 
é que não basta o currículo 

A busca por profissionais com essas habilidades sociais 
aumentou onsideravelmente.
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A empresa precisa avaliar seu quadro de profissionais e definir 
qual pode ser o melhor perfil para o momento.

Abertura 
de empresas 
cresceu 
17,7% 
em junho

O Indicador de Nasci-
mento de Empresas da 
Serasa Experian mostra 
que foram criados 277.857 
novos negócios em junho, 
quantia que representa 
um crescimento de 17,7%, 
após duas quedas, na 
comparação ano a ano. 
Segundo o economista 
da Serasa Experian, Luiz 
Rabi, “Abrir um negócio 
está diretamente ligado 
à confiança do empreen-
dedor no mercado e da 
população com o consumo. 

Por isso, a necessidade 
de se reinventar e gerar 
novas fontes de renda, 
atrelada à reabertura e 
a retomada dos setores 
de Serviço e Comércio, 
incentivam o brasileiro 
nesse sentido”. Dentre as 
empresas abertas, os micro 
empreendedores indivi-
duais (MEIs) equivalem a 
78,0% do total, enquanto 
as sociedades limitadas 
ocupam 10,2% e as em-
presas individuais apenas 
3,6%. Quando comparados 
com o mesmo mês do ano 
anterior, apenas as em-
presas individuais revelam 
variação negativa. 

Como as micro, peque-
nas e médias empresas 
dependem muito de capital 
de giro, é importante que 
os novos empreendedores 
façam um planejamento 
financeiro desde o início 
da operação do negócio. 
Estar pronto para encarar 
momentos de incerteza e 
ter algumas estratégias 
planejadas podem fazer a 
diferença na manutenção 
da receita (AI/SerasaEx-
perian).

Eduardo Oyakawa – Filocalia – O pós doutor 
em filosofia da arte, nessa obra revisita um “algoz 
literário”, seguramente para melhor entendê-lo e 
eventualmente fazer-lhe justiça. Pari passu , foi 
levantando o tapete da história e suas descobertas 

foram impressionantes. Um fenômeno normal, quando nos 
enfronhamos e revemos algo que há muito tempo havíamos 
lido. Faz-se a luz! O autor brilhantemente se expõe. Narra e 
sustenta com ímpar dignidade literária, suas descobertas. Não 
chega ser hermético, todavia, dada sua profundidade e magni-
tude, é para poucos.

Os Sagrados Cães Dançarinos: 
Mística e heresia em Franz Kafka

Renato Júnior e Laurejan Ferraço – Renato, 
policial expert em operações de confronto, ou seja , 
“barra pesada ”e Laurejan , comunicador, publicitário 
e jornalista, uniram suas vivências para urdir essa 
trama ficcional, que tem muito de real! Trata-se do 

dia a dia de policiais que deparam-se em inusitadas situações 
de risco no combate ao câncer social que é a droga ilícita e seu 
comércio nacional e internacional, bem como eventuais bastido-
res de gangs traficantes. Cenas de horror, nada impossíveis de 
ocorrer, são relatadas com uma incrível fluidez, prendendo em 
suas páginas o perplexo leitor. Verdadeiramente impactante!!

Guerra Transnacional: Operações 
policiais entre o real e o 
imaginário: Do Brasil para o mundo

Ana Coradazzi e Lucas Cantadori – M G – 
Valendo-se do Rio como metáfora para trajetória 
de vida, ou seu término, os autores, profissionais 
da medicina oncológica, elencaram histórias reais, 
que vivenciaram e que tiveram grande impacto em 

suas vidas, tanto profissional quanto particularmente. Natural-
mente o luto é o inevitável cotidiano desses guerreiros, todavia, 
nota-se um denodo impressionante para manter o paciente 
com aceitável condição de vida, minimizando sofrimentos, até 
derradeiro suspiro. Ressalte-se o foco no incondicional respeito 
às condições físicas e psíquicas do enfermo bem como de seus 
familiares. Impactante!

O Médico e o Rio: Histórias, 
experiências e lições de vida

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Empresas têm dificuldade para 
achar profissionais 

com Inteligência Emocional
Você pode nunca ter ouvido o termo soft skills, mas com certeza já trabalhou com alguém que vivia 
reclamando o tempo todo da empresa, ou que não sabia trabalhar em equipe

primordiais também. 
	 •	Solução de problemas 

e adaptabilidade - 
Grandes empresas têm 
desafios e metas diárias, 
nem sempre o desem-
penho ou o trabalho são 
100%, saber se adaptar 
às situações desfavorá-
veis e reverter isso em 
resultados positivos den-
tro das possibilidades, 
mostra essa vontade de 
trazer a melhoria para o 
lugar onde se trabalha. 
A criatividade também 
é muito valorizada, en-
xergar as situações em 
diversos ângulos bus-
cando sempre a melhor 
solução para a empresa, 
os colegas e os clientes. 

	 •	Inteligência Emo-
cional - Diz respeito à 
leitura comportamental 
que fazemos das outras 
pessoas e como reagimos 
a elas. Quem nunca re-
cebeu uma mensagem, 
leu e achou algo que 
na realidade não era 
bem aquilo. Vivemos em 
um mundo onde somos 
bombardeados por infor-
mações o tempo todo, 
temos que estar prepa-
rados emocionalmente 
para lidar com elas e re-
agir de forma adequada, 
principalmente em um 
ambiente de trabalho. 

Fonte e mais informações: 
(http://portal.cebrac.com.
br/). 

ser impressionante se o 
candidato não tem postura 
profissional. “Nosso mundo 
exige pessoas que sejam 
competentes, mas que sai-
bam deixar um ambiente 
harmônico. Consigam lidar 
de forma madura com as 
críticas, com as pessoas e 
com o todo da empresa. 

Hoje, muitos são demitidos 
por não terem essa inteligên-
cia emocional que é primor-
dial para o bom funciona-
mento da empresa. Pessoas 
felizes, geram ambientes fe-
lizes e resultados melhores”, 
afirma o Diretor do Cebrac, 
onde o compromisso com 
o desenvolvimento huma-
no profissional se estende 
também em despertar a Eco 
Consciência dos estudantes 
e concomitantemente o de-
senvolvimento prático das 
Softs Skills. 

“Não formamos apenas 
profissionais, estendemos 
a formação além da sala de 
aula. Valorizando sempre 
a importância das relações 
interpessoais no ambiente de 
trabalho, estamos há 25 anos 
no mercado e desde o início 
já tínhamos esse pensamento 
em nossa missão”, afirma 
Jefferson, diretor do Cebrac. 
Pensando nisso, Jefferson 
listou três áreas que ele acha 
importante no desenvolvi-
mento das soft skills: 
	 •	Empatia - A partir 

do momento que nos 
colocamos no lugar do 
outro, sabemos res-
peitar as diferenças e 
trabalhar com diversas 
pessoas, desenvolven-
do uma mentalidade 
colaborativa. Respeitar 
as hierarquias e ter uma 
comunicação efetiva, são 

O que vale mais: experiência ou a 
vontade de aprender?

Uranio Bonoldi (*)
 
O título desse texto é 

uma questão recorrente 
no momento da contrata-
ção ou mesmo para quem 
procura emprego. Do lado 
da empresa há a dúvida: ao 
buscar um profissional que 
atenda ao perfil da vaga, 
qual a melhor opção? Um 
que atue há mais tempo 
no mercado, com mais 
experiência ou um recém-
formado que irá precisar de 
um apoio maior? É normal 
que a empresa procure por 
pessoas que obtenham me-
lhor desempenho no pro-
cesso seletivo, - mas vem 
a pergunta: o que é mais 
valorizado nesse processo? 

A experiência de muitos 
anos atuando ou a veloci-
dade de aprendizagem e 
execução das tarefas? A 
empresa precisa avaliar seu 
quadro de profissionais e 
definir qual pode ser o me-
lhor perfil para o momento 
e, a regra que pode valer 
mais a pena é procurar o 
melhor equilíbrio entre os 
dois perfis. Ou será que 
não? O mercado de traba-
lho hoje guarda inúmeros 
desafios. 

Minha proposta e reflexão 
se dá por conta dos perfis 
profissionais que estão 
atuando lado a lado e que 
são diferentes: temos os 
profissionais que fazem 
parte dos baby boomers 
(nascidas entre os anos de 
1940 a 1960) e a geração 
X (nascidas entre 1960 e 
1980), - pessoas que valo-
rizam mais a segurança do 
trabalho e a estabilidade 
financeira. 

Do outro lado encontra-
mos a geração Y ou millen-
nials (nascidos entre 1980 
a 1995), - preocupados 
com causas sociais e com-
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prometidos com os próprios 
valores. Vamos entender 
melhor o perfil de cada um? 
Profissionais experientes - 
nascidos a partir dos anos 
60 possuem experiência e 
sabedoria a seu favor, pas-
saram por acontecimentos 
políticos históricos e por isso 
são mais fiéis ao trabalho, 
possuem mais resiliência e, 
normalmente, preferem a 
estabilidade. 

Profissionais recém-che-
gados ao mercado de tra-
balho - geração Y nasceram 
com a transformação digital, 
são hiperconectados e mul-
titarefas, conseguem fazer 
várias coisas ao mesmo 
tempo com rapidez e prio-
rizam experimentar novos 
desafios. Outro ponto a ser 
destacado é que esse tipo 
de profissional é engajado às 
causas sociais e analisam o 
propósito da empresa. 

O importante nesse en-
contro de gerações dentro 
do ambiente corporativo é 
que haja integração. Fazer 
com que as habilidades 
e costumes dos diferen-
tes perfis profissionais se 
complementem, já que a 
experiência e sabedoria dos 

veteranos, pode motivar 
para um aprendizado maior 
dos novatos. Parece clichê 
“ouça os mais velhos”, mas 
não é. Essa interação gera 
um resultado muito positi-
vo para os dois lados. 

Ao longo da minha carrei-
ra como gestor de empresas 
e professor, observo como 
os perfis agregam entre 
si e colaboram um com o 
outro, tanto no aprendi-
zado, como no dia a dia, a 
interação e a troca de ex-
periências e conhecimento 
entre estes perfis, pelo seu 
convívio, é fundamental 
para o desenvolvimento 
das habilidades sócio emo-
cionais e, às vezes, isso é 
praticado intuitivamente. 

O mercado é amplo e as 
oportunidades são diferen-
tes, o que precisa ser levado 
em consideração é o perfil 
para a vaga independente-
mente da idade do profis-
sional. Esse relacionamento 
pode gerar valor e ganhos 
inestimáveis para o profis-
sional e para a empresa. 

(*) - É professor para turmas 
de MBA na Fundação Dom Cabral, 

palestrante e escritor 
(www.uraniobonoldi.com.br).

Luiz Gustavo Borges (*)
 
Desde que a pandemia se 

alastrou por todo o país, di-
versos setores da economia 
tiveram que encontrar alter-
nativas para não fecharem as 
portas. 

E mesmo com a abertura 
parcial de muitos segmentos, 
há ainda aqueles que não 
podem - em hipótese alguma 
- retomar parcialmente suas 
atividades, como é o caso dos 
eventos, festivais, shows e 
congressos. 

Para se ter uma ideia, um 
levantamento realizado pelo 
Sebrae em parceria com a 
Associação Brasileira de Em-
presas de Eventos (ABEOC) 
e União Brasileira dos Pro-
motores de Feiras (Ubrafe), 
aponta que o isolamento so-
cial provocado pela Covid-19 
impactou 98% das empresas 
desse nicho. 

Em um mercado que cor-
responde a 4,32% do Produto 
Interno Bruto (PIB) brasileiro 
e capaz de gerar cerca de 25 
milhões de empregos (diretos 
e indiretos), esses números 
chegam ser alarmantes. Po-
rém, a transformação digital 
tem sido a esperança de muitas 
companhias e artistas do ramo 
para continuarem dando an-
damento em suas atividades, 
mesmo que remotamente. E 
antes que vocês me questio-
nem se o digital irá acabar com 
o presencial, me antecipo e 
digo que não! 

Enxergo como estratégias 
complementares para pro-
porcionar ainda mais novas 
experiências ao público. Com 
tantas adaptações e aprendi-
zados nesse período, daqui 
para frente será preciso en-

tender que eventos on e off 
andarão lado a lado, ou seja, 
juntos eles conseguirão atingir 
um público muito maior de 
telespectadores, rompendo 
barreiras que envolvem di-
nheiro, distância, entre outros 
motivos. 

Alguns eventos tradicionais 
já aderiram ao online como 
forma de dar continuidade 
na programação, como foi 
o caso da Campus Party, 
um dos maiores congressos 
tecnológicos do mundo, que 
impactou mais de 10 milhões 
de participantes em 5 mil pa-
lestras simultâneas exibidas 
em 31 países. 

Já a Associação Brasileira 
de Startups (Abstartups), 
entidade sem fins lucrativos 
que representa o ecossistema 
brasileiro de startups, se uniu 
ao Sebrae e a Associação Ca-
tarinense de Tecnologia para 
promover a primeira edição 
unificada da Conferência 
Anual de Empreendedorismo 
e Startups (CASE) junto ao 
Startup Summit, principal 
evento do ecossistema do sul 
do País, em formato online, 
totalmente gratuito e cheio 
de novidades. 

Exemplos como esses aci-
ma mostram que o ambiente 
online trouxe um respiro para 
o setor. A expectativa é que 
ainda ocorram muitos eventos 
digitais e, independente de ser 
no ambiente online ou offline, 
daqui para frente será preciso 
pensar em diferentes formas 
de interações para continuar 
proporcionando experiências 
incríveis para o público. 

Pensem nisso! 

(*) - É CEO da Congresse.me, primeira 
e maior plataforma de congressos 

online do Brasil. 

Por que a presença digital 
tem se tornado importante?


