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MERCADO
FINANCEIRO

Levantamento recente realizado pela Lendico, fintech especializada 
em empréstimo pessoal online, aponta o empreendedorismo como 
uma das principais causas para os brasileiros solicitarem crédito nos 
meses de agosto e setembro deste ano. Do total solicitado em setembro, 
29% dos empréstimos foram para as pessoas investirem em um novo 
negócio ou na própria empresa. Quando falamos da região Nordeste, 
este número salta para 41%. Tem sido um ano de grandes desafios, 
com uma pandemia inesperada e que trouxe consequências das mais 
diversas para o mundo todo.   

Saiba antes de solicitar um empréstimo pessoal

Em um ano extremamente atípico, os especialistas esperam uma Black 
Friday mais digital e planejada, com um aumento de 10 a 15% em relação 
a 2019. Segundo pesquisa do Reclame Aqui, 70% dos consumidores 
pretendem gastar neste dia 27, mesmo no cenário adverso criado pela 
Covid-19.  Acompanhando o mercado, a Conecta Lá, empresa responsável 
pelo ingresso de diversos lojistas para o ambiente de vendas digitais, 
com menos de um ano de existência já prevê um número de vendas 
70% maior em novembro que os meses anteriores.   

Cinco dicas para vendedores na Black Friday

A Fiverr, uma das plataformas online para freelancers mais utilizadas 
em todo o mundo atualmente, anuncia sua chegada ao Brasil, dando 
início às suas atividades na América do Sul. Com operações nos Estados 
Unidos e Europa, a empresa acaba de lançar seu site em português com 
formas de pagamento que atendem ao mercado brasileiro, aceitando agora 
transações em reais, seja por cartão de crédito ou boleto. A plataforma 
oferece mais de 400 categorias diferentes de profissionais freelancers 
em oito verticais, como design gráfico, marketing digital, programação e 
tecnologia, música e áudio, redação, tradução, vídeo e animação.   

Conectar empresas a freelancers

Foto de Christina Morillo no Pexels

Negócios em Pauta

Empreendedor do Ano 
Líder em serviços de auditoria e consultoria, a EY recebe 

inscrições para a 23ª edição do Programa Empreendedor 
do Ano Brasil até o próximo dia 30. O programa Objetiva 
reconhecer a jornada de empreendedores e líderes brasi-
leiros que se destacam por construir empresas de sucesso, 
com crescimento acelerado, e por promoverem transforma-
ções e ações de cunho socioambiental que gerem impacto 
positivo na sociedade e ajudem a melhorar o mundo dos 
negócios. São cinco categorias: Master, Emerging, Impacto 
Socioambiental, Family Enterprise e Executivo Empreen-
dedor. Inscrição e mais informações pode ser obtidas pelo 
site (eoy.ey.com).    Leia a coluna completa na página 3

Foto: acontecendoaqui.com/reprodução

News@TI

MentorRanks Bootcamp Revised

@A Obr.global oferece nesta sexta, 20/11, das 9 às 13h, o 
MentorRanks Bootcamp Revised (pós-Covid) – ONLI-

NE, a 1ª etapa de certificação de mentor internacional. Um 
novo olhar para o investimento anjo do Vale do Silício em uma 
jornada vencedora. O programa apresenta dinâmicas atuais 
praticadas por investidores anjo do Vale do Silício e mostra 
como as startups podem atrair seus investimentos. Destaca 
especialmente as perspectivas e abordagens na nova era 
pós-pandemia, que exigirá de cada um mais criatividade, 
ajustes, adaptações e análises constantes, necessárias para 
o futuro dos investimentos. Que tipo de investidor é o mais 
adequado para a startup? Como o mentor pode ajudar na 
estruturação da estratégia de financiamento? Como os in-
vestidores anjo do vale estão analisando oportunidades de 
investimento no pós-pandemia? (https://bit.ly/37PS7HU).   

 Leia a coluna  completa na página 2

Reprodução

Habilidade fundamental para 
a vida pessoal e profissional, 
comunicar-se de forma assertiva 
é essencial.

Nestes tempos em que não podemos 
estar presentes e quando as video-

conferências e o home office tornaram-
-se parte da rotina de trabalho, a boa 
comunicação é tremendamente crucial. 

Essa vocação é ainda mais importante 
para quem atua em cargos de liderança. 
Gestores necessitam ser excelentes co-
municadores. Os líderes precisam inspirar, 
conectar a equipe, apresentar relatórios e 
também falar sobre problemas e desafios. 

O profissional que demonstra dominar 
esse quesito não se encontra em qualquer 
esquina e é muito disputado no mercado 
de trabalho. 

No papel de professora de oratória, 
gosto de citar Peter Drucker, conhecido 
como o "pai" da administração moderna. 
Ele dizia que 60% dos problemas admi-
nistrativos são causados por uma comu-
nicação ineficaz. Independe se você é 
capaz de ter contato visual, escutar, estar 
atento e verdadeiramente interessado na 
conversa é indispensável. 

E também, apresentar suas ideias 
de forma clara e objetiva e alinhada ao 
público é uma questão obrigatória para 
o sucesso da mensagem. É imperativo 
reforçar que a responsabilidade pelo que 
as pessoas entendem da comunicação 
é 100% de quem comunica. Portanto, 
como aprimorar sua comunicação? Para 
comunicar bem é importante prestar 
atenção a alguns detalhes, como: 

1 - Conheça o seu público - quanto 
mais tem informações sobre o perfil das 

Comunicação assertiva: 
seis dicas para atingir o alvo

pessoas para quem vai falar, mais facil-
mente o interlocutor se conectará a elas. 
Saber de antemão o tipo de linguagem 
que utilizam e o nível de conhecimento 
que possuem sobre o assunto tratado 
facilita o alinhamento de informações. 

2 - Esteja presente e conectado - 
criar conexão com quem se está falando é 
o primeiro passo. Em uma conversa pre-
sencial ou por vídeo, fazer contato visual 
faz muita diferença. Procure sempre falar 
como se estivesse olhando nos olhos das 
pessoas. Isso mostra segurança e gera 
credibilidade na mensagem. Olhe para 
a câmera no celular, no computador... 
Essa atitude faz com que as pessoas se 
sintam conectadas. 

3 - Esteja atento e aberto para 
escutar - quando um diálogo acontece, 
as pessoas desejam se sentir importantes 
na conversa. Por isso, estar presente e 
disponível para escutar verdadeiramente 
é de total importância nesse processo. 

4 - Fale com segurança - passar 
segurança ao falar requer conhecimento 
do assunto em questão. Mesmo que não 
tenha tanta experiência em gravar vídeos 
ou gerenciar reuniões - mas domina o 
assunto -, tem 80% do sucesso em suas 
mãos. Além disso, dominando o tema 

você também estará preparado para 
responder perguntas que possam surgir. 

5 - Divida o seu discurso ou con-
teúdo em três etapas - essa é uma 
regra de raciocínio simples e que faci-
lita o entendimento da mente humana 
ao receber informações segmentadas. 
Distribua o conteúdo em três partes. Por 
exemplo: começo, meio e fim; objetivo 
do produto, o produto e onde comprar; 
apresentação, dicas e fechamento etc. 

6 - Ao final, documente e verifique 
se todos compreenderam as informa-
ções - para reforçar o entendimento é 
recomendável repetir os pontos básicos ao 
final da conversa ou, se possível, enviar uma 
mensagem escrita contendo um resumo 
das informações. Os formatos de ata de 
reunião com tópicos abordados e próximos 
passos são boas dicas. E mais: sempre se 
disponibilize para resolver dúvidas! 

Lembre-se: comunicar com assertivi-
dade é um hábito. Seu constante exer-
cício traz mais naturalidade e facilidade 
ao processo. Além disso, a habilidade na 
comunicação ajuda a construir relações 
mais positivas na vida pessoal e no am-
biente de trabalho. 

(Fonte: Carla Falcão é palestrante, especialista em 
mídias sociais, Carreira e Negócios).

Transparência como 
forma de influência 
na relação com 
clientes

Por Renato Martinelli

Empreendedorismo
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QuARTA REvOLuçãO INDuSTRIAL: 
AS PEçAS QuE FALTAvAM PARA O 

ADvENTO DA ECONOMIA CIRCuLAR 
    Leia na página 6

NOvOS MODELOS

A volta do Boeing MAX
A Administração Federal de Aviação 

dos Estados Unidos autorizou ontem 
(18) a Boeing a retomar os voos com 
o modelo 737 MAX, retirado do mer-
cado internacional em março de 2019 
após dois acidentes aéreos fatais, que 
ocorreram em um curto espaço de 
tempo, pouco após o lançamento, na 
Indonésia e na Etiópia. Assim que o 
mercado financeiro norte-americano 
abriu, as ações da empresa tiveram 
uma valorização de 7,12% em Wall 
Street (ANSA).
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