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Um profissional liberal é "aquele legalmente habilitado a prestar 
serviços de natureza técnico-científica, de cunho profissional, com 
a liberdade de execução que lhe é assegurada pelos princípios 
normativos de sua profissão". Essa é a definição de acordo com 
o Estatuto da Confederação Nacional das Profissões Liberais. 
Especialistas da Express CTB selecionaram aspectos importantes 
deste grupo.   

O que é um profissional liberal e quais são 
seus direitos?

Muito tem se falado, estudado e treinado sobre a mudança de mindset 
com o objetivo de estarmos mais preparados para as demandas existentes 
e as projeções futuras. A força produtiva e ativa no Brasil, que ocupa parte 
da gestão das empresas, não nasceu na era digital, e sim de uma cultura 
bem diferente do que hoje vivemos. Aí está o grande desafio. Mindset 
é construção mediante a bagagem que carregamos ao longo da nossa 
jornada. A forma como pensamos rege diretamente nossos sentimentos, 
que por sua vez, influenciam nossas ações e, consequentemente, refletem 
nossos resultados.  

Como mudar o processo mental para atender 
às demandas futuras
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Negócios em Pauta
Lembrança vintage

A Brastemp anuncia par-
ceria com a Coca-Cola® por 
meio do lançamento da edição 
limitada do icônico frigobar 
Brastemp Retrô personalizado 
com a clássica garrafa de vidro 
e parte do logo da Coca-Cola 
estampados na porta do mo-
delo. O Frigobar Brastemp 
Retrô Edição Limitada Coca-
-Cola tem 76 litros e resgata 
uma lembrança vintage com 
os pés-palito, o clássico logo 
"Brastemp" e o puxador, 
ambos originais da marca dos 
anos 50. Além disso, traz co-
res e acabamentos inspirados 
nas tendências mais atuais e 
conta com design exclusivo 
da marca Coca-Cola. Para 
Allyne Magnoli, diretora de 
marketing da Whirlpool, detentora da marca Brastemp, o consumidor 
de produtos retrô gosta de usar o produto para se empoderar e mostrar 
que seu ambiente é único. "Por isso, unimos duas marcas clássicas, com 
um design jovem e moderno do produto, para criar um frigobar com 
edição limitadíssima pensando nos lovers de Brastemp e da Coca-Cola", 
comenta a executiva. O modelo exclusivo será vendido nas principais 
lojas do Sam 's Club e no site (https://www.brastemp.com.br/frigobar-
-brastemp-retro-edicao-limitada-coca-cola-bra08cv/p).    Leia a 
coluna completa na página 3
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Evento gratuito da TOPdesk ensina técnicas 
para encantar clientes

@A TOPdesk, especialista em service desk para ITSM e Enterprise 
Service Management (ESM), promove no próximo dia 15 de junho 

(8h30), o TOPdesk SEE 2021 que irá abordar como a gestão da tecno-
logia pode fidelizar clientes. Trata-se de uma iniciativa online, ao vivo e 
gratuita que mostra, por meio de experiências de sucesso, boas práticas e 
tendências do novo mercado transformado pela pandemia, como encantar 
clientes com experiências digitais. “O chamado ‘Fator CX ou UX’ é um 
determinante crucial para que as organizações tenham sucesso ao longo 
da próxima década. As melhores experiências de serviços são construídas 
com foco nas pessoas e por isso neste ano, o tema principal do maior 
evento de transformação digital da empresa é ajudar os profissionais de 
serviços e ITSM a entenderem como promover a satisfação dos clien-
tes”, explica Tiago Krommendijk, diretor geral da TOPdesk no Brasil 
(https://page.topdesk.com/pt-br/see2021?utm_source=referral&utm_
medium=imprensa&utm_campaign=br-see-imprensa&utm_con-
tent=2021).     Leia a coluna completa na página 2

Webinar Serviços de Polinização e Mel de Soja
Renato Cavalheiro é engenheiro agrônomo, produtor rural e apicultor 
no Mato Grosso do Sul. Ele é um dos palestrantes do Webinar Serviços 
de Polinização e Mel de Soja – Potenciais do Agro Brasileiro, no dia 1º 
de junho, às 17h. Cavalheiro desenvolve de forma conjunta e integrada 
a produção de soja e apicultura em uma mesma área, com resultados 
positivos e benéficos em ambas as atividades. Ele também dá consul-
toria para sojicultores que querem agregar as abelhas a seus cultivos. 
Inscrição e mais informações: https://zcu.io/s4BG
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Palavra da língua inglesa que 
significa retorno ou avaliação, 
o feedback vem sendo 
usado como uma ferramenta 
estratégica de desenvolvimento 
pessoal nas organizações.

Programas de treinamento empresarial 
usam o conceito tanto para orientar seus 

colaboradores a crescer e se aperfeiçoar 
na carreira, quanto para estimulá-los nas 
iniciativas internas. 

 
“O feedback é uma forma de comunicação 

que tem como objetivo dar um retorno a 
alguém, ajudando essa pessoa a observar 
seu comportamento passado e melhorar seu 
desempenho”, explica a consultora de empre-
sas Luciane Botto, mestre em Organizações 
e Complexidade e que há mais de dez anos 
atua no desenvolvimento de presidentes e 
diretores corporativos. Ao contrário do que 
alguns gestores imaginam, avaliar o funcio-
nário e depois expor a ele o resultado de seu 
desempenho não significa que o feedback 
deve sempre focar nas deficiências. 

 
Ele pode e deve abranger questões positi-

vas, falar onde está indo bem para reconhecer 
a habilidade, a atitude da pessoa e até mesmo 
incentivá-la a manter tal comportamento. 
Assim, do ponto de vista da consultora, o 
uso do feedback deve ser estimulado nas 
empresas. Luciane assegura que o assunto 
precisa avançar no ambiente corporativo e 
na cultura pessoal de líderes e colaboradores. 
Temos muito a evoluir no sentido de expor 
o que pensamos, de modo autêntico, direto, 
genuíno e também no ponto de receber o re-
torno do outro sem levar para o lado pessoal. 

Empresas e pessoas fechadas a essa de-
volutiva estão fechadas para a inovação e 
isso é muito crítico. Segundo pesquisa da 
FIA Employee Experience, um em cada 
cinco trabalhadores brasileiros não recebem 
avaliações de desempenho feitas por seus 
chefes, o que sinaliza a existência de uma 

Prática do feedback melhora os 
resultados nas pessoas e empresas

Im
ag

em
 d

e 
ka

lh
h 

po
r P

ix
ab

ay

PandeMia faz buSCa POr teStaMentOS e 
PLanejaMentO SuCeSSóriO diSParareM

    Leia na página 6

PLanejaMentO de SuCeSSãO faMiLiar

grande lacuna quando o tema é gestão e 
produtividade. Já os consultores de empre-
sas norte-americanos Jack Zenger e Joseph 
Folkman realizaram pesquisa que analisou, 
ao longo de três anos, o comportamento 
referente a pedidos de feedback de 51.896 
líderes. Eles descobriram que líderes que 
pedem mais feedbacks são apontados como 
mais fortes. 

Outra revelação curiosa da pesquisa: pes-
soas tendem a pedir mais feedback quando 
são mais novas na carreira. Com o passar do 
tempo, isso diminui. 

Ao investir no modelo de treinamento que 
valoriza o feedback, é preciso levar em conta 
vários aspectos e situações para garantir o 
resultado desejado, especialmente a habilida-
de na condução e o momento adequado. Isso 
porque, existem pessoas que não gostam de 
se expor, tem dificuldade em lidar com uma 
devolutiva ou ainda tem pouca maturidade 
para isso. 

 
A questão é válida tanto para quem vai dar, 

quanto para quem vai receber o feedback. Há 
gestores que não percebem, mas passam boa 
parte do dia criticando e julgando não só o 
trabalho ou resultado do outro, mas atacando 
em caráter pessoal. Por isso, o modo de dar 
uma opinião é fundamental e precisa ter 

habilidade nisso. Escolher o momento e local 
adequado, planejar, se colocar no lugar de 
quem vai receber a informação e cuidar com 
o ‘tom da conversa’ são detalhes essenciais. 

Em vez de falar sobre aquilo que a pessoa 
é, descreva situações nas quais o comporta-
mento poderia ter sido outro – esclarecendo 
os efeitos em si, no outro e na empresa e as 
expectativas futuras. Uma boa estratégia 
é calibrar - com educação e respeito pelo 
outro - a informação de retorno que será 
exposta. Quando falamos ao outro o que 
sentimos e pensamos - e ao mesmo tempo nos 
comunicamos com assertividade, respeito e 
empatia - temos maior chance de ser sinceros 
sem machucar. 

O feedback é necessário no ambiente de 
qualquer empresa e não deve ser visto no papel 
de vilão. As pessoas precisam saber como estão 
se saindo, que comportamentos devem ser 
ajustados e quais podem ser repetidos. Quando 
bem empregado, o feedback transforma-se 
numa ferramenta importante de mudanças, 
que pode impactar de forma positiva a vida 
pessoal e profissional de quem recebe.

 
Quem recebe um feedback deve encarar 

a situação como uma oportunidade de au-
todesenvolvimento, não como uma punição. 
Portanto, agradeça pelo outro ter dedicado 
um tempo para dar um retorno a você. De-
vido à sua importância, a avaliação deve ser 
utilizada em espaços regulares de tempo, o 
que ajuda a reforçar a cultura da avaliação 
constante de desempenho para o cumpri-
mento de metas e alcance de resultados. 

 
Quanto maior a regularidade, melhor. A 

pessoa, time ou empresa terá condições de 
caminhar para a excelência numa velocidade 
maior, de fazer os ajustes constantemente. É 
mais fácil fazer isso quando já se tem a cultura 
de que esses ajustes não são necessariamente 
erros, mas partes integrantes do processo. A 
prática constante do feedback aprimora as 
relações de trabalho e pessoais. - Fonte e mais 
informações: (www.lucianebotto.com.br).

itália abre vacinação
A Itália deve iniciar a vacinação 

contra a Covid-19 de todas as pessoas 
acima dos 16 anos no próximo dia 3 de 
junho. Com isso, a imunização deixará 
de ser realizada por faixa etária e poderá 
ser agendada por qualquer cidadão. O 
governo quer acelerar a vacinação já no 
verão europeu para evitar que regiões 
específicas do país precisem retroceder 
nas faixas de controle sanitário. A meta 
é que o país vacine 700 mil pessoas por 
dia não apenas nos centros criados para 
a campanha nacional, mas em diversos 
pontos do país (ANSA).
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