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Muito além de uma avaliação de desempenho, como era visto 
anteriormente, o feedback se tornou uma ferramenta poderosa de 
desenvolvimento humano, que deve ser praticada por todo mundo. 
Ela não fica restrita apenas aos gestores de uma determinada em-
presa.  Em uma gestão cada vez mais horizontal em plena era da 
Transformação Digital, todo profissional deve se valer desse impor-
tante recurso, a começar por ele próprio e, ao utilizá-lo, é possível se 
destacar como protagonista nesse contexto, quando cada um deve 
assumir a responsabilidade por seu crescimento.  

Como pedir feedback e melhorar o desempenho  
no trabalho

Um dos impactos mais discutidos desde o início da pandemia, 
a forma de consumir mudou para quase todos os paulistas, como 
mostra pesquisa da FecomercioSP. Nove em cada dez (90,9%) 
dizem que, por causa da crise da Covid-19, alteraram os padrões 
de consumo. O número é 18,6 pontos porcentuais maior do que o 
registrado pela Federação em outubro de 2020 – quando, no mesmo 
levantamento, 72,3% pessoas apontavam ter mudado os hábitos 
de compras.  

Maioria das pessoas mudou padrões de consumo 
durante a pandemia

Isso mesmo, com mais de 50 nutrientes, o ovo fornece proteínas, ami-
noácidos, lipídeos, minerais, além de boa parte das vitaminas de que o 
nosso corpo necessita. Entre seus inúmeros benefícios, ajuda a diminuir 
a incidência de doenças crônicas (cardiovasculares, diabetes, obesidade 
e hipertensão arterial), protege a saúde dos olhos, reforça o sistema imu-
nológico, fortalece músculos e combate o envelhecimento precoce.  

Um único ovo tem mais de 50 nutrientes e 
inúmeros benefícios para a saúde

Foto de cottonbro no Pexels

Negócios em Pauta

Novo mascote da Azzurra
A Federação Italiana de Futebol (Figc) acaba de anunciar a criação 

de um mascote que vai acompanhar a Azzurra em suas aventuras. É um 
cachorro da raça pastor maremano-abruzês, que possui um rosto terno e 
amável, além de estar vestido com a camisa da seleção da Itália. O design 
do mascote foi criado pelo artista italiano Carlo Rambaldi (1925 - 2012), 
que é conhecido pelos seus trabalhos na área do cinema. "Sua fama no 
exterior é extraordinária, mas ele reclamava que era pouco conhecido na 
Itália. Tenho orgulho de dar vida a outra de suas criações. Simbolicamente, 
damos a Rambaldi o seu quarto Oscar e aos italianos muita doçura", decla-
rou Gabriele Gravina, presidente da Figc. Nas notas anexadas ao esboço 
do novo mascote da seleção italiana, Rambaldi escreveu que escolheu a 
imagem do pastor "porque é um cão de grande coragem, capacidade de 
decisão, tipicamente italiano e por sua origem estar intimamente ligada 
à história milenar da terra e do povo". Ainda esclarece que a figura é 
"adequada para representar o esporte mais bonito do mundo e as paixões 
que desperta"  (ANSA).     Leia a coluna completa na página 3
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Processo seletivo aberto para cursos 
de Educação Executiva

@A Educação Executiva Mackenzie da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie (UPM) possui programas de atualização, com cursos de 

curta duração nacionais e internacionais (Exchanging Hemispheres), de 
aperfeiçoamento, com cursos de média duração, além de especializações, 
com cursos de pós-graduação Lato Sensu, todos voltados para educação 
corporativa. A pós-graduação lato sensu está com processo seletivo aberto, 
para programas na modalidade online e ao vivo (e-MBA’s, e-MBI’s e e-LLM’s), 
os quais fornecem aos executivos de diferentes áreas ferramentas, estrutura 
e aprendizado para liderar e se destacar no ambiente corporativo. Os cursos 
oferecem uma experiência de aprendizagem na qual a excelência acadêmi-
ca da UPM é aplicada ao mundo corporativo, com turmas compostas por 
profissionais do mercado, proporcionando a melhor reprodução possível da 
realidade do trabalho. Para mais informações sobre a Educação Executiva, 
acesse https://www.mackenzie.br/educacao-executiva/universidade.    Leia a coluna completa na página 2
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A nova realidade provocou um 
ritmo acelerado de mudanças, 
mas andar rápido demais pode 
ser desconfortável. 

Por exemplo, podemos ser demandados a fazer 
recomendações para situações inéditas, ou 

valorar um negócio sem um conjunto completo de 
métricas. Isso significa que é preciso ser visionário, 
ampliar os processos de pensamento, buscar diver-
sas perspectivas e convencer os outros sobre o que 
será importante para sua organização. 

Se você avançar devagar, pode até acertar todos 
os passos, mas chegará com dois anos de atraso. 
Como disse Mark Twain: "A melhoria contínua é 
melhor do que a perfeição atrasada". É por isso que 
agilidade e velocidade - valores que a tecnologia 
em nuvem oferece - estão na ordem do dia. Aqui 
estão algumas maneiras de avançar rapidamente 
e trazer novos valores para clientes e negócios. 

Amplie o modo de pensar o ganho e o 
risco - Muitos aderiram ao movimento da trans-
formação digital, mas nem todos entendem suas 
implicações. Por isso, líderes podem não saber 
realizar mudanças fundamentais em suas equi-
pes. Uma possível explicação é que a fórmula de 
análise clássica de retorno sobre investimentos 
(ROI) não se adequa à transformação digital e 
ao ambiente de nuvem. O modelo clássico não 
abrange o baixo risco, a agilidade e a velocidade 
que a nuvem entrega. 

É importante entender que a nuvem permite 
a modelagem de um projeto rapidamente, sem 
precisar passar semanas no cálculo de uma 
arquitetura, na definição da computação ou 
do armazenamento exato a ser adquirido. Uma 
plataforma de computação em nuvem pode 
permitir que você ajuste as decisões de maneira 
paralela às mudanças nos negócios. O caminho é 
parar de gastar demais em infraestrutura e usar 
a nuvem conforme a necessidade. Gaste tempo 
com o valor comercial da iniciativa. 

Encontre um líder que defenda esforços 
de adoção à nuvem - Identifique e conecte-se 
com um líder que entenda o valor comercial de 
uma transformação digital e que será parceiro 
na hora de desenvolver a proposta de valor 
e contar essa história. Esse profissional deve 

A jornada para a nuvem pode ser 
difícil, mas vale a pena
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CONhEçA A CARREIRA DE RECRUTADOR 
NA áREA DE TECNOLOgIA     Leia na página 6
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educar outros sobre o valor da transformação 
para os negócios da empresa. Envolver o lado 
comercial ajudará a ilustrar que não se trata da 
adoção da tecnologia pela tecnologia, mas, sim, 
porque essa é a providência mais inteligente. 

Recentemente, modernizamos uma aplicação 
que estava rodando em uma plataforma desatua-
lizada para um de nossos clientes. As mudanças 
eram difíceis e achar pessoas para apoiá-las vir-
tualmente era quase impossível. Com o aplicativo 
modernizado, a empresa agora pode garantir mais 
negócios. Executá-lo na nuvem se traduz em uma 
integração mais rápida do colaborador, porque 
a empresa não precisa instalar o aplicativo nos 
desktops de novos funcionários. 

É importante trabalhar com um parceiro para 
ajudá-lo a comunicar o valor da nuvem ao seu 
conselho e líderes de negócios. Um parceiro com 
experiência em nuvem enfatizará a qualidade 
em vez da quantidade e pode compartilhar 
estudos de caso que ilustram como outras 
pessoas perceberam os benefícios da nuvem 
para os negócios. 

Não existe modelo único de como fazer as 
coisas neste ambiente. Alguns provedores de 
soluções em nuvem fazem as mesmas coisas 
continuamente e costumam repetir esses 
métodos em todos os clientes. Evite essas 
empresas e escolha um parceiro que atenda 
às suas necessidades específicas. 

Aproveite equipes menores e mais ágeis 
- Use equipes menores para se concentrar em 
pequenas cargas de trabalho. Certifique-se de 
que essas equipes representem funções dife-
rentes na empresa. Dessa forma, as divisões de 

departamentos não acarretarão atrasos. Em vez 
de micro gerenciar essas equipes, confie nelas 
e as capacite para fazer seu trabalho. 

Um grande varejista é um exemplo desse 
novo modelo de funcionamento. Suas equipes 
multifuncionais de produto incluem um gerente 
de produto, que geralmente não é da TI; desen-
volvedores ou engenheiros de TI; e um designer 
de experiência do usuário. A liderança não diz a 
eles como resolver um problema, ela apenas diz 
qual é o problema e os principais indicadores 
de desempenho que eles precisam trabalhar. 

A equipe decide a estrutura, que pode mudar 
de acordo com o desafio em questão. Os membros 
da equipe se reúnem pela manhã e decidem quem 
fará o quê e quando. Eles estão prontos para 
começar. É rápido e simples. Mais importante 
ainda, a equipe é responsável pelos resultados. 

Concentre-se no progresso e não na 
disrupção - Fala-se muito hoje em dia sobre 
como as organizações precisam "aceitar que 
a mudança disruptiva é a norma". Em vez de 
focar na disrupção, concentre-se em como 
promover a inovação em prol da organização 
e do trabalho das equipes. Inovação e melhoria 
contínuas, equipes ágeis, campeões da nuvem, 
uma ampla perspectiva sobre ROI e risco e 
parceiros de qualidade tornarão você mais 
responsivo, avançado e mais rápido. 

Pode ser uma jornada desconfortável às 
vezes, mas é o que empresa precisa fazer. 

(Fonte: Michael Morrison é Vice-presidente sênior e 
diretor geral de Nuvem, Infraestrutura e Segurança 

na Unisys - www.unisys.com.br).

Conselho de Segurança da ONU
O Brasil ocupará assento não per-

manente no Conselho de Segurança 
da ONU no biênio 2022-2023. Decisão 
foi tomada em eleições ocorridas na 
sexta-feira (11), em Nova York, na 75ª 
Assembleia Geral, nas quais o Brasil 
recebeu 181 votos. Segundo nota do 
Ministério das Relações Exteriores, o 
Brasil pretende fortalecer as missões 
de paz da ONU e defender os mandatos 
que corroborem a interdependência 
entre segurança e desenvolvimento. Al-
bânia, Emirados Árabes Unidos, Gabão 
e Gana, também foram eleitos (ABr).
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