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Acredito que seja um consenso que um dos maiores medos enfren-
tados pela humanidade é o de falar em público. A timidez, aquele 
frio na barriga e principalmente o temor daquele famoso “branco” 
causando um vexame, são os maiores obstáculos enfrentados em 
uma apresentação. E mesmo entre aqueles que não sofrem desses 
males, saber articular um discurso de modo fluido, lógico e objetivo 
é algo que precisa ser aperfeiçoado continuamente.   

Oratória e liderança: e se a vida tivesse 
“rodinhas” de segurança?

A pandemia alterou a dinâmica de trabalho do alto escalão. É o 
que revela inédito levantamento realizado pelo PageGroup, líder 
global em recrutamento executivo, em parceria com o Centro de 
Liderança da Fundação Dom Cabral. De acordo com a pesquisa, 
dois em cada três líderes estão acelerando tomada de decisões em 
função da atual crise sanitária e econômica. O estudo aponta que 
40% estão tomando decisões muito mais rápidas, 30% um pouco 
mais rápidas, 13% não notaram mudança significativa, 13% notaram 
decisões um pouco mais devagar e 4% muito mais devagar. .   

Dois em cada três líderes estão 
acelerando a tomada de decisões

No próximo dia 31, termina o prazo para que os profissionais e imobi-
liárias dos 25 Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis façam suas 
declarações e contribuam para evitar os crimes de lavagem de dinheiro por 
meio da comercialização de imóveis no Brasil. No exercício anterior (de 
fevereiro de 2019 a janeiro de 2020), dos 443.421 inscritos, 30,7% (179.683) 
fizeram a declaração de não ocorrência de atividades suspeitas.   

Corretores de Imóveis contribuem para 
evitar crimes de lavagem de dinheiro

Freepik

Negócios em Pauta

Práticas Pedagógicas 
A Samsung oferece aos educadores uma plataforma online 

com dicas de técnicas inovadoras para aulas a distância. 
O Especializa+ surgiu por meio de uma parceria entre a 
empresa, o Google For Education e o Amplifica com o 
objetivo de levar novos conceitos e inspirar educadores 
por meio de novas ferramentas e recursos tecnológicos, já 
à disposição de professores. Conta com um programa de 
treinamento para educadores sobre o universo Google for 
Education. São três módulos (Lendo o mundo, Interagindo 
e Criando, e Sistematizando a Aprendizagem e Refletindo), 
com videoaulas guiadas. As inscrições são gratuitas e podem 
ser feitas pelo site (https://samsung.com.br/especializa/).  
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Foto: inpresspni.com/reprodução

News@TI

Plataforma Toolzz para associados do Instituto 
Êxito de Empreendedorismo

@Até o final de fevereiro, todos os associados do Instituto 
Êxito terão acesso gratuito por 30 dias para testar todas 

as funcionalidades da plataforma de EAD e LMS criado pela 
Edulabzz, o Toolzz. Já pensou em criar sua própria Netflix da 
educação? Ou criar um marketplace de venda de cursos online 
igual a Hotmart? Com o Toolzz você pode criar sua própria pla-
taforma de EAD e monetizar seus cursos em uma plataforma 
exclusiva com a sua identidade visual. O sistema inovador está 
alinhado com a modernização da educação e a oferta de novas 
formas de ensinar por meio da tecnologia. A plataforma funciona 
como um hub de soluções digitais e reúne em um só lugar, todas 
as ferramentas que uma escola, universidade ou empresa de 
treinamentos precisa para evoluir para a Educação 4.0 (https://
toolzz.com.br/).   Leia a coluna  completa na página 2

AI/Instituto Êxito de Empreendedorismo

1. - Desenvolvedores terão mais voz 
no direcionamento da tecnologia e na 
estratégia de dados das companhias 
- Veremos uma mudança agressiva de 
estratégias em todas as indústrias, onde 
CIO’s dependerão mais dos seus times 
de desenvolvimento para guiar a direção 
técnica da companhia. 

Historicamente, equipes de desenvolvi-
mento adotaram uma abordagem de cima 
para baixo para mover seus dados para a 
nuvem, mas – como várias coisas no mun-
do – isso mudou com a pandemia com o 
reforço de ambientes baseados na nuvem. 

Em 2021, veremos times de DevOps 
tendo muito mais voz em seus processos 
de estratégia de dados, e como resultado 
veremos um grande aumento na mobilidade 
das cargas de trabalho, correlacionando 
com um aumento nas técnicas de geren-
ciamento de dados na nuvem. 

  
2. - Foco maior na proteção e ges-

tão da plataforma de colaboração de 
trabalho em nuvem - Forças de trabalho 
distribuídas já estavam em uma trajetória 
ascendente, mas foram completamente 
aceleradas com a pandemia da COVID-19. 
Com diversas empresas estendendo o tra-
balho em casa, a confiança nas plataformas 
de colaboração baseadas em nuvem só 
aumentará. 

Isso significa que ainda mais equipes 
buscarão aproveitar o poder da nuvem para 
armazenar um fluxo de dados das platafor-
mas de colaboração. Neste ano, isso criará 
mais foco, conscientização e necessidade 
de proteção e gerenciamento de dados em 
software de colaboração. 

  
3. - Com o declínio de hardware, 

modelos definidos por software se 
tornarão mais proeminentes? - Os 
aparelhos diminuirão em atrativos à me-
dida que há uma mudança em direção a 
modelos definidos por software. Há dez 
anos, os hardwares eram esses brinquedos 
brilhantes que todos queriam ter em suas 
mãos, entretanto eles não tiveram a perma-

Previsões para 2021 em tecnologia

nência que nós prevíamos. Na verdade, nós 
vimos uma mudança em direção a backup 
como serviço. 

O trabalho remoto na pandemia teve um 
impacto real sobre como nós lidamos com 
hardware em 2020, que continuará em 
2021 com modelos definidos por software 
ocupando o centro do palco. 

4. - Aprendizado de máquina passa-
rá a ser democratizado na nuvem em 
torno dos dados - Já estamos vendo as 
organizações reconhecendo oportunidades 
ilimitadas disponíveis por meio dos dados 
que elas já têm coletado. Dados reutilizados 
serão uma grande tendência para a qual 
nós veremos as organizações mudando 
neste ano, com muitos alavancando o 
poder do aprendizado de máquina para 
ajudá-los nisso. 

Isso está ainda em um estado emergente, 
entretanto, sua adoção aumentará à medida 
que as organizações reconhecerem como 
isso pode ajudá-las a analisar e reutilizar 
dados que elas já têm. Ao alavancar o 
aprendizado de máquina na nuvem, as 
organizações se tornarão por fim mais 
inteligentes. 

  
5. - As multas de regulamentação de 

compliance não verão um aumento. 
Elas continuarão em tendência de queda 
- As regulamentações de privacidade de 
dados continuarão a ganhar forma em 2021. 

Em particular, eu prevejo as novas regu-
lamentações federais sobre o tema ainda 
no início do ano. No entanto, as multas de 
conformidade continuarão numa tendência 
de queda como vimos em 2020. 

Nós vimos um grande salto nas multas de 
conformidade em 2019, o que consolidou 
o quão a sério GDPR, CCPA precisavam 
ser levados. Agora que essa atenção foi 
recebida e a conscientização já existe, a 
mudança será em relação a uma maior 
consistência das regulamentações de 
privacidade a nível federal. 

6. - Os investimentos em TI irão se 
recuperar - Apesar da turbulência da 
economia trazida pela pandemia em 2020, 
nós veremos de cinco a 10% de aumento 
nos gastos gerais em TI em 2021. Os inves-
timentos provavelmente focarão mais em 
segurança, modernização geral de sistemas 
(backup, aparelhos, migrações de nuvem 
etc.), e atualização de software. 

Além disso, organizações prestarão 
atenção no que estava em espera em 2020 
para endereçar os gastos de TI que acon-
tecem em uma base recorrente anual. Por 
exemplo, hardware deve ser atualizado a 
cada três anos, e se a pandemia interrom-
peu a atenção de uma organização para 
hardware, é possível que também tenha 
um investimento nesse sentido. 

(Fonte: Danny Allan é CTO da Veeam Software - 
www.veeam.com).
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SERvIçO ESSENCIAL

EMPRESáRIO CONTábIL: PROFISSIONAL A 
SERvIçO DAS EMPRESAS E DA ECONOMIA 
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Covid e a II Guerra
A quantidade de mortes causadas 

pelo coronavírus Sars-CoV-2 nos Esta-
dos Unidos superou o total de baixas 
americanas na II Guerra Mundial, 
segundo dados da universidade Johns 
Hopkins. Até a última quarta-feira (20), 
o país contabilizou 405.400 mortos des-
de o início da pandemia. De acordo com 
dados do Departamento de Assuntos 
dos Veteranos, o total de óbitos durante 
a II Guerra foi de 405.399. Os Estados 
Unidos já somam no total mais de 24 
milhões de casos de Covid-19  (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/empresario-contabil-profissional-a-servico-das-empresas-e-da-economia-brasileira/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-22-01-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-21-01-2021-2/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/corretores-de-imoveis-contribuem-para-evitar-crimes-de-lavagem-de-dinheiro/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/dois-em-cada-tres-lideres-estao-acelerando-a-tomada-de-decisoes/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/oratoria-e-lideranca-e-se-a-vida-tivesse-rodinhas-de-seguranca-como-as-das-bicicletas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/herodoto-barbeiro/a-vacina-finalmente-chegou/

