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Otimização de 
custos: como 
potencializar 
os resultados 
de sua 
empresa 
través de uma boa 
gestão da área de 
compras?

Fernando Méro

Empreendedorismo
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Quando se fala na melhor forma de divulgar uma empresa, existem 
várias preocupações, como quais ferramentas utilizar, quais canais de 
comunicação investir e como fazer com que a empresa tenha destaque 
para o seu público alvo. Da mesma maneira, essas dúvidas aparecem 
quando surge a seguinte pergunta: que tipo de marketing utilizar, o 
tradicional ou o digital? Quando se trata de empresas de pequeno e 
médio porte, com orçamentos enxutos, existe a preocupação de quanto 
investir e como isso poderá trazer retorno financeiro no conhecimento 
da marca, empresa ou produto.   

Estratégias do trade turístico?

Muitas mudanças ocorreram nos últimos meses e com o Treinamento 
e Desenvolvimento das empresas não foi diferente. Vamos aos fatos: 
rápida digitalização de processos + a diversidade (cargos home-office, 
linha de frente, serviços essenciais). Sim, o mercado como um todo 
teve que se adaptar. Apesar dos novos ajustes, podemos já concluir 
que o setor de Gestão de Pessoas entendeu a necessidade de os pro-
fissionais manterem o processo de aprendizagem para que possam 
crescer em suas carreiras e contribuir com a inovação e o sucesso de 
suas companhias.   

Impulsionar o desenvolvimento dos profissionais

Os benefícios operacionais de uma cultura corporativa respaldada 
pela segurança das informações disponíveis são variados e apontam para 
oportunidades enriquecedoras. Felizmente, nos últimos anos, a discussão 
acerca da segurança dos dados armazenados pelas organizações tem 
ocupado um largo espaço no cenário empresarial do país. Embora seja 
possível visualizar um contexto em que ainda há muito o que se aprimorar 
em termos de estrutura de TI e solidez no fluxo de informações, nunca 
se teve tantas alternativas factíveis no mercado para se reverter essa 
situação reconhecidamente prejudicial para todos.   

Integridade dos dados deveria ser prioridade

Freepik

Negócios em Pauta

Vacinando 70 Milhões
A segunda etapa da vacinação contra a febre aftosa acon-

tece neste mês para imunização de bovinos e bubalinos com 
até 2 anos de idade, para a maioria dos estados brasileiros. 
Ao todo, espera-se imunizar cerca de 70 milhões de animais. 
As vacinas devem ser adquiridas nas revendas autorizadas 
e mantidas entre 2°C e 8°C. Devem ser usadas agulhas 
novas para aplicação da dose de 2 ml na tábua do pescoço 
de cada animal, preferindo as horas mais frescas do dia, 
para fazer a contenção adequada dos animais e a aplicação 
da vacina (Mapa).    Leia a coluna completa na página 3
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Diálogos ABIMED debate acordo comercial 
Brasil-EUA

@Após quase dois anos de negociação, os governos do 
Brasil e dos Estados Unidos anunciaram, na segunda 

quinzena de outubro, a conclusão de três acordos comerciais 
inéditos. Para saber como estes acordos mudarão a relação 
entre os dois países, a Associação Brasileira da Industria 
de Alta Tecnologia de Produtos para a Saúde (ABIMED) 
realizará mais uma edição do Diálogos ABIMED. A webinar 
será no dia 5 de novembro, a partir das 14 horas, e tem por 
objetivo oferecer valor aos associados, com a disseminação 
de conhecimento e informações do setor e aportar dados 
de cunho mais técnico acerca do acordo comercial. O 
evento será aberto ao público e poderá ser acompanhado 
pelo link https://webinar.center/join/TXF7829.   Leia a 
coluna  completa na página 2
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Dados recentes divulgados nos 
Estados Unidos mostram que 68% 
dos alunos de cursos online são 
profissionais experientes. 

Uma avaliação relevante, de acordo 
com o especialista em educação Al-

fredo Freitas (*) que considera o dado 
fundamental para compreender o perfil 
futuro dos estudantes de modo global, 
inclusive no período pós-pandêmico. 
"A maneira como as pessoas estudam 
vai mudar. Sairemos de uma realidade 
de ensino mais presencial para uma 
realidade virtual e global. 

Ou seja, um estudante do interior do 
Recife pode estudar numa universidade 
da Inglaterra, assim como um estu-
dante de Florianópolis pode se formar 
numa universidade americana. Não há 
fronteiras no ensino do futuro", avalia 
o diretor da universidade americana 
Ambra University que há mais de dez 
anos forma, em português, estudantes 
do mundo inteiro. 

Freitas considera que embora haja um 
aumento significativo de estudantes em 
idade universitária que escolhem a edu-
cação online, a maioria dos estudantes 
online já são profissionais de carreira. 
Nos EUA, o perfil do aluno online é de 
32 anos de idade, o que mostra que já 
é um profissional que transita entre as 
carreiras. Segundo Relatório Analítico 
da Aprendizagem a Distância no Brasil, 
o perfil dos alunos de EAD mostra que 
53% dos estudantes são mulheres.

Quase metade dos alunos matricula-
dos em cursos EAD, 49,78% têm entre 
31 40 anos e são alunos que em sua 
maioria trabalham. Nos EUA, o perfil 

Estudante do futuro será conectado e 
transitará entre carreiras profissionais 

atual de estudantes EAD já consolida 
o perfil de ‘trocador de carreiras pro-
fissionais’ - o profissional que opta por 
seguir uma formação online distinta 
para adquirir e ampliar o escopo de 
trabalho. 

Dados do perfil de conectividade da 
pesquisa TIC Domicílios 2019, mostram 
que 74% dos brasileiros acessaram a in-
ternet pelo menos uma vez nos últimos 
três meses. No grau de instrução, 97% 
dos usuários que têm curso superior 
acessam a rede. O Brasil conta com 
134 milhões de usuários de Internet. O 
relatório mais recente sobre economia 
digital, divulgado pela ONU, mostra 
que os Estados Unidos possuem 242 
milhões de pessoas conectadas. 

Os últimos dados mostram que an-
tes da pandemia as pessoas estavam 
conectadas e com o isolamento social 
a conectividade aumentou. O acesso 
à internet pelo celular chega a 80,2% 
dos domicílios brasileiros. O setor edu-
cacional foi diretamente impactado. 
O ensino já está mudando. É preciso 
seguir a tendência mundial de inves-
timentos em ensino virtual. 

O ensino superior via internet se 
transformou num grande celeiro de 
talentos. Profissionais de altíssimo 
gabarito no Brasil continuam buscando 
formação no exterior. E profissionais 
no exterior continuam buscando for-
mação em instituições brasileiras. O 
perfil de pessoas que estão em busca de 
progressão na carreira é de continuar 
seus estudos de forma online. 

Profissionais com mais títulos aca-
dêmicos tem menos tempo de ir pre-
sencialmente à sala de aula. O que os 
fazem procurar cada vez mais o ensino 
via internet. Sendo assim, a sala de aula 
nesse ambiente virtual se transforma 
num grande celeiro de talentos pro-
fissionais do mundo todo que podem 
interagir e aproveitar a conexão para 
expandir seus horizontes. 

De acordo com a pesquisa americana, 
22% dos alunos de pós-graduação nos 
Estados Unidos estudam exclusiva-
mente online, em comparação com 
11% dos alunos de graduação. Quanto 
mais alto o nível de carreira e mais ex-
periente é o profissional, menos tempo 
ele terá para estar em sala de aula. 

Mais conectados com profissionais do 
mundo inteiro, os profissionais brasi-
leiros que decidem apostar no ensino 
superior via internet vão também am-
pliar o networking. As possibilidades 
são infinitas na conectividade. Intera-
ções inevitáveis e, inclusive, ofertas de 
trabalho no exterior podem acontecer. 

(*) - Pós em 'Project Management' pela Sheridan 
College no Canadá, graduado em Engenharia 

de Controle e Automação e Mestre em Ciências, 
Automação e Sistemas, pela Universidade de 

Brasília, é Diretor de Educação e Tecnologia da 
Ambra University.

MUDANÇAS

CINCO ATITUDES PARA TIRAR A INOVAÇãO 
DO PAPEL E VENCER O NEgACIONISMO 
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O mais votado
O postulante democrata à Casa 

Branca, Joe Biden, já é o candidato a 
presidente mais votado da história dos 
Estados Unidos. Em uma eleição com 
participação recorde, Biden já acumula 
pelo menos 69.542.488 votos, 50,2% do 
total, superando a cifra alcançada por 
Barack Obama em 2008 (69.498.516). 
O republicano Donald Trump, por sua 
vez, tem pelo menos 66.671.806 votos 
(48,1%), número que fica atrás apenas 
de Biden e Obama. Os dados se referem 
aos resultados computados até 14h26 de 
ontem (4) - (ANSA).
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