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O sangue é um tecido vivo, produzido na medula óssea dos ossos cha-
tos, vértebras, costelas, quadril, crânio e esterno. Ele circula pelo corpo 
levando oxigênio e nutrientes a todos os órgãos. O plasma, parte líquida 
do sangue, é composto por 90% de água, proteínas e sais, e representa, 
aproximadamente, 55% do volume de sangue circulante no corpo. Por 
meio do sangue, são levadas para nosso organismo as substâncias neces-
sárias para a manutenção da vida nas células, como: proteínas, enzimas, 
hormônios, fatores de coagulação, imunoglobulina e albumina.  

A composição sanguínea e suas principais 
enfermidades

De todos os países europeus, o custo de vida em Portugal é o mais barato. 
Entretanto, se você fizer uma análise detalhada do salário-mínimo e de 
gastos do dia a dia, verá que é mais alto do que viver no Brasil, mas nada 
impossível de manter e ainda tem a qualidade de vida que super compensa. 
O custo de vida em Portugal gira em torno de mil euros. São vários fatores 
que influenciam o custo final, desde a cidade, até o número de pessoas na 
família, passando ainda pelo padrão de vida estabelecido.   

Como está o custo de vida em Portugal 
atualmente?

Também chamado de viés confirmatório ou de tendência de confir-
mação, segundo a Wikipédia, é a tendência de se lembrar, interpretar 
ou pesquisar por informações de maneira a confirmar crenças ou 
hipóteses iniciais. Faz parte da dinâmica do nosso cérebro: buscamos 
informações que confirmem o que já acreditamos. O processo de for-
mação de uma conclusão é invertido: ao invés de buscar informações 
que permitam chegar a uma definição, já temos uma conclusão pré-
-concebida e, então, vamos buscar informações que sirvam de respaldo 
ao que concluímos.  

Viés de confirmação: o inimigo da ciência
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Negócios em Pauta

Apaixonados por motocicletas
Com uma série de atividades, desde cursos a workshops, a agenda 

do Rider Experience promete proporcionar conhecimento, diversão, 
entretenimento e experiências para seus clientes aproveitarem ao má-
ximo sua motocicleta BMW Motorrad. O evento é o programa oficial de 
experiências da BMW Motorrad Brasil que traz conhecimento e diversão, 
além de reforçar o relacionamento da marca com os apaixonados por 
motocicletas. No dia 19, no Haras Tuiuti, em São Paulo, acontece o Rider 
Training On Road - Nível 1, curso para aprimoramento das técnicas de 
pilotagem e habilidades no asfalto. Uma edição especial do workshop de 
Mecânica Básica ocorrerá no mesmo local, com tópicos sobre ergonomia 
e ajuste de suspensão. Já no dia 20, na Fazenda Cristal, em Mogi Guaçu/
SP, será realizado o Rider Training Off Road - Níveis 1 e 2, curso que 
explora técnicas de segurança, habilidade e equilíbrio para garantir o 
puro prazer de pilotar. Inscrição e mais informações: (www.bmwride-
rexperience.com.br).    Leia a coluna completa na página 3

Foto: bmw.com/reprodução

News@TI

Modelo híbrido de trabalho é tema 
de palestra da Câmara Francesa

@A pandemia pegou todos de surpresa, fazendo com que assim pre-
cisássemos nos adaptar a grandes mudanças. Com esse propósito, 

a Câmara Francesa está organizando um painel intitulado "Nosso futuro: 
modelos híbridos de trabalho e suas implicações na Cultura e nos relacio-
namentos humanos" e abordará justamente os efeitos do trabalho híbrido 
e home office nas relações no mundo corporativo. O evento acontece no 
dia 11 de junho próximo às 10 horas via Zoom. "Todo e qualquer tipo 
de mudança repentina exige paciência para adaptação. Quanto trata-se 
de uma mudança motivada por um acontecimento catastrófico como a 
pandemia, um cuidado especial é indispensável já que envolve fatores 
emocionais e isso pode afetar as relações em ambiente de trabalho", diz 
João Roncati, diretor da People+Strategy (https://www.ccfb.com.br/
eventos/nosso-futuro-modelos-hibridos-de-trabalho-e-suas-implicacoes-
-na-cultura-e-nos-relacionamentos-humanos/).    Leia a coluna 
completa na página 2

Reprodução/https://www.ccfb.com.br/eventos/

O relatório 'The Future of Jobs 
Report', publicado em outubro 
de 2020 pelo Fórum Econômico 
Mundial, prevê a extinção e a 
geração de cerca de 90 milhões de 
empregos nos próximos cinco anos. 

Esse número pode parecer assustador, 
mas a boa notícia é que existe uma 

probabilidade de 85% das profissões que 
vão existir no mundo, por volta de 2030, 
ainda não tenham sequer sido criadas. 

É o que aponta o estudo Realizing 2030: A 
Divided Vision of the Future, desenvolvido 
pela Dell Technologies em parceria com o 
Institute For The Future (IFTF). Duas pala-
vras representam uma grande importância 
nesse processo de reciclagem e aquisição 
de conhecimentos profissionais para o 
sucesso futuro: o reskilling e o upskilling.

Reskilling - Nada  mais é do que o 
termo em inglês correspondente à requa-
lificação. Corresponde à possibilidade do 
colaborador aprender novas qualidades 
ou métodos que lhe possibilitem realizar 
trabalhos diferentes. A aplicação desse 
método ocorre, geralmente, quando a 
empresa nota no funcionário a existência 
de características que podem ser melhor 
aproveitadas caso aplicadas em outros 
setores e outras atividades empresariais.

A técnica, que destoa do upskilling 
(conforme veremos abaixo) atua como 
uma espécie de ajuste de rota. Isso permite 
que haja a realocação do colaborador a fim 
de que ele passe a prestar serviços em um 
setor diferente do qual se encontra, no qual 
pode ser mais produtivo e interessante à 
organização. A técnica corresponde a um 
investimento realizado dentro da própria 
empresa. Cabe ao gestor apresentar ao 
colaborador formas de aprendizado, como 
cursos, palestras e até mesmo sua profis-
sionalização por meio da concessão de 

Reskilling e Upskilling: não dá 
para fugir do novo
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CONsuMO

bolsas de estudo para ensino superior ou 
especialização, por exemplo. 

Algumas ações são importantes para iniciar 
um processo de reskilling são: descubra quais 
áreas correlatas à sua estão em ascensão; 
entenda como aproveitar sua bagagem para 
migrar de carreira; analise possibilidades de 
reposicionamento dentro da sua empresa; 
desenvolva soft skills requisitadas como 
pensamento crítico e analítico; e invista em 
cursos intensivos que favorecem uma entrada 
mais rápida no mercado.

Upskilling - Esse termo advém do inglês 
e sua tradução para português corresponde 
a “aprimoramento”. Sua aplicação diz res-
peito ao desenvolvimento das capacidades 
que o empregado já apresenta. Enquanto 
no reskilling a técnica é aplicada de forma 
a desenvolver habilidades em outras áreas 
diversas àquela de atuação do colaborador, 
aqui o foco se dá no aprofundamento de 
seus conhecimentos e habilidades.

Assim, é possibilitado ao empregado 
aprender mais sobre seu ofício, sendo que a 
sabedoria adquirida é reaplicada na empresa 
investidora. Nesse caso o funcionário já pos-
sui certo domínio. A empresa que investe no 
aprimoramento do empregado busca, assim, 
agregar valor à própria instituição em que ele 
já presta serviços.

É possibilitado ao colaborador aprender 
técnicas e conceitos que lhe permitam au-
mentar a qualidade do que já desenvolve 
dentro de uma organização, assim como 
otimizar seu tempo.

Por mais que muitas organizações estejam 
criando iniciativas de atualização de habili-
dades para as pessoas colaboradoras, você 
pode tomar à frente em seu próprio processo 
de upskilling. Algumas formas de fazer isso 
são: desenvolver uma mentalidade de life-
long learner; estudar as novas tendências 
da sua área de atuação; investir em cursos 
de atualização; desenvolver seu domínio 
de ferramentas tecnológicas; e aproveitar 
as oportunidades de aperfeiçoamento ofe-
recidas na empresa.

Diferenças - A diferença entre ambos 
os conceitos está no objetivo da formação: 
enquanto o upskilling visa ensinar a um tra-
balhador novas competências para otimizar 
seu desempenho, o reskilling (também 
conhecido como reciclagem profissional) 
procura dar treinamento a um funcionário 
para realojá-lo num novo posto na empresa. 
Em linhas gerais, diz-se que o primeiro 
cria trabalhadores mais especializados e 
o segundo mais versáteis.

Qual o papel do RH nesse tipo de 
ação? - O RH é o centro dessa estratégia. 
Uma vez que é ele que atua como uma ponte 
entre o colaborador e a empresa e uma de 
suas principais atribuições é justamente o 
desenvolvimento de talentos. Assim, cabe 
ao departamento desenvolver planejamen-
tos estratégicos para garantir o melhor 
aproveitamento e gestão de pessoas. 

Além disso, é preciso que o setor 
acompanhe de perto as necessidades 
e mudanças do mercado, garantindo o 
treinamento e desenvolvimento de novas 
funções e a recolocação dos profissionais 
em novos cargos. Fonte: Conexus Con-
tent Company.

Entrada de turistas na França
A partir desta quarta-feira (9), a França 

vai permitir a entrada livre de cidadãos 
da União Europeia que já tenham sido 
completamente vacinados contra a Co-
vid-19. O anúncio foi feito pelo ministro 
dos Transportes, Jean-Baptiste Djebbari, 
que disse que esses turistas não precisarão 
mais fazer exame para a doença antes do 
embarque. Serão aceitas as quatro vaci-
nas já autorizadas na UE (AstraZeneca, 
Janssen, Moderna e Pfizer). Outros 16 
países, incluindo Brasil, África do Sul e 
Índia, seguem na lista "vermelha" (ANSA).
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