
Brasil: caminhos 
tortuosos sufocam os 

empreendedores

Vivemos no 
Brasil atual uma 
combinação perversa 
de fatores: falta de 
comando e uma 
pandemia em níveis 
brutais que ceifa vidas 
e empregos

Até fevereiro, ao com-
pletar doze meses 
da chegada do vírus 

ao Brasil, 1, 04 milhão de 
negócios haviam fechado, 
segundo dados do Ministé-
rio da Economia. Dados do 
IBGE mostraram que até 
abril, 14,4 milhão de pessoas 
estavam desempregadas. É 
a pior taxa desde o início 
da contagem, em 2012. E o 
dado se torna mais preocu-
pante quando observamos a 
falta de um comando capaz 
de reverter esse quadro nos 
próximos meses. 

É possível concluir que 
a crise instaurada pelo 
Coronavírus afundou de 
vez o que há anos estava à 
deriva. Em 2015 e 2016, no 
segundo mandato de Dilma, 
a queda do PIB acumulou 
7,2%, o pior entre 38 países 
avaliados pela Austin Ratin-
gs. O índice era reflexo da 
alta inflação, da escassez 
de crédito e do aumento do 
desemprego que, na época, 
chegou a 12,6%. Após a 
saída da presidente, seu 
sucessor, Temer, ensaiou 
uma retomada. A taxa de 
juros reduziu de 14,25% 
para 6,5%, a inflação passou 
de 9,32% para 2,76%. Mas 
o desemprego subiu para 
13,1%.

Para além dos números, o 
que vemos hoje é um jogo 
político escrachado de inte-
resses próprios e plano de 
poder de olho nas eleições 
do ano que vem. A começar 
pelo clã Bolsonaro que lida 
com acusações como o caso 
das rachadinhas e usa fake 
news e acusações sem pro-
vas contra um dos maiores 
parceiros comerciais do país 
e fornecedor de insumos 
para a produção de vacinas 
contra a Covid-19: a China. 

E nosso presidente segue 
afirmando que a pandemia 
é consequência de uma 
“guerra biológica” e, como 
sempre, por razões óbvias, 
sem apresentar provas. A 
especulação, já desmen-
tida pela OMS, na prática 
só dificulta nossas relações 
comerciais e emperra a 
chegada de insumos e de 
vacinas ao Brasil. Neste mo-
mento, o cenário reforça a 
ideia de uma década de 1990 
decepcionante na perspec-
tiva econômica e aponta 
para um novo período de 
resultados pífios. 

Em um país com negócios 
fechando as portas e com o 
desemprego em alta, não é 
de se estranhar que os bra-
sileiros, que ocupavam a 29ª 
posição no World Happines 
Report, o Relatório Mundial 
de Felicidade, hoje ocupem 
a 41ª entre 95 nações. Afinal, 
o Brasil, que em 2010 vaci-
nou 80 milhões de pessoas 
em três meses contra a 
H1N1, hoje luta para chegar 
a 25 milhões de cidadãos 
totalmente vacinados em 
campanha que começou 
em janeiro. Além de salvar 
vidas, o ritmo de imunização 
é essencial para a retomada 
dos negócios, empregos e 
do nível de satisfação da 

população. 
Estima-se que o PIB tenha 

encolhido 4,3% em 2020. E 
isso não se deve apenas ao 
Coronavírus. Já em 2021, a 
FGV apontou crescimento 
de 1,4% da economia em 
fevereiro Em comparação 
com o mesmo período de 
2020, o crescimento é de 
1,6%, mas não podemos nos 
enganar. Não há motivo para 
aplausos ou para prestação 
de continências. Estas taxas 
são comparativas a meses 
de profunda recessão. Aos 
empreendedores, comer-
ciantes e prestadores de 
serviços, resta buscar novas 
saídas para não fecharem 
suas empresas. 

O mercado financeiro 
aposta em duas principais 
soluções: a liberação de 
crédito e a diminuição de 
impostos. Apenas o Pro-
nampe não é suficiente. É 
preciso um projeto maior 
ou programas que não 
abarquem empreendedores 
por meses, mas sim que 
tracem um planejamento a 
longo prazo. Ainda sobre a 
liberação de créditos, cabe 
ao governo garantir a oferta 
de capital de giro de ma-
neira que o empreendedor 
não seja refém de bancos 
tradicionais, passíveis de 
rejeitar o financiamento na 
situação atual. 

E precisamos, mais do que 
nunca, das tão postergadas 
reformas administrativas e 
tributárias. Mas essas mu-
danças acontecerão? Ao que 
o cenário indica, não será 
esse o nosso caminho. O que 
se apresenta como solução 
continua a ser a dependên-
cia das demandas externas 
da exportação de commo-
dities brasileiras, por parte 
de países consumidores 
como a China e os Estados 
Unidos, com o Brasil mais 
uma vez “acomodado” nesse 
cenário de exportador de 
matéria-prima e importador 
de produtos industrializa-
dos, o que mascara graves 
problemas estruturais. 

Outro ponto de inflexão 
será, provavelmente, um 
caminho duro e ainda ao 
custo de muitas vidas até 
chegarmos ao estágio de 
vacinação em massa na clas-
se mais produtiva brasileira 
(pessoas com idade entre 30 
e 50 anos) e a liberação da 
produção econômica. Em 
um cenário como este, tudo 
indica que viveremos, como 
diz o amigo e consultor em 
estratégia Fausto Morey, o 
“capitalismo de laços”, des-
crito pelo professor Sérgio 
Lazzarini em seu livro de 
mesmo título como “um 
emaranhado de contatos, 
alianças e estratégias de 
apoio gravitando em torno 
de interesses políticos e 
econômicos [...] 

Trata-se de um modelo 
assentado no uso de rela-
ções para explorar oportu-
nidades de mercado ou para 
influenciar determinadas 
decisões de interesse”. Ou 
seja, o país continuará tra-
çar caminhos tortuosos e 
buscará um novo “jeitinho 
brasileiro”, que mais uma 
vez não combate a causa, 
mas que se adapta às con-
sequências.

 
(*) - É fundador e CEO da startup 

Finplace, fintech que conecta 
empresas que precisam de crédito 

com instituições financeiras. Foi por 
10 anos vice-presidente de operações 

do Grupo Credit Brasil 
(www.finplace.com.br).
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Muitas vezes, quando 
falamos sobre a ne-
cessidade dos ven-

dedores serem mais digitais, 
pensamos automaticamente 
no uso de novas plataformas 
tecnológicas como meio de 
permitir a sua adaptação ao 
mundo atual e, com isso, 
aumentar a sua produtivi-
dade. Porém, não é apenas 
a adesão à tecnologia que 
deve pautar a atuação de 
um vendedor antenado com 
o mundo atual. 

Hoje em dia, esse tipo de 
profissional precisa também 
contar com características 
comportamentais e culturais 
para conseguir se relacionar 
e se conectar com o cliente 
de uma forma assertiva. 
Para navegar melhor por 
esse contexto, disponibilizo 
algumas dicas para que to-
dos os vendedores possam 
se tornar mais digitais. Elas 
vão muito além da utilização 
da tecnologia em si. Confira: 
	 •	Questione o modelo 

padrão do mercado 
- Até hoje existe um 
certo estereótipo sobre 
a atuação dos vendedo-
res. Em muitas ocasiões, 
pensamos como modelo 
ideal aquele “vendedor 
comerciante”, como um 
corretor imobiliário ou 
um representante co-
mercial de concessioná-
ria. 

  Obviamente nada contra 
esses profissionais, mas 
precisamos deixar claro 

O profissional precisa se relacionar e se conectar com o cliente 
de uma forma assertiva.

A gestão financeira é um esforço diário, que precisa ser 
constante na rotina da sua empresa para garantir a eficiência. 

Profissionais de vendas precisam 
ser ainda mais digitais na pandemia

Hoje em dia, esse tipo de profissional precisa também contar com características comportamentais e 
culturais para conseguir se relacionar e se conectar com o cliente de uma forma assertiva

foco temas quentes do 
momento. 

  Como a área de vendas 
não depende do talento 
do profissional - pelo 
contrário, é uma ativida-
de ensinável -, a dedica-
ção é fundamental para 
esse profissional conse-
guir se aprimorar no dia 
a dia. Certamente, saem 
na frente as pessoas que 
gostam de consumir esse 
tipo de conteúdo, uma 
vez que conseguem se 
aperfeiçoar e, com isso, 
aumentam suas chances 
de performar mais den-
tro da organização.

	 •	Use a tecnologia a seu 
favor - Obviamente, 
o vendedor digital tem 
que estar antenado com 
a tecnologia. Porém, ele 
necessita principalmente 
dominar as ferramentas 
de produtividade. Ou seja, 
um software para esse fim 
não foi feito para controlar 
suas atividades, mas para 
ajudá-lo a chegar mais 
rápido no cumprimento 
de suas metas.

  Esse é o mindset que 
precisa ser ajustado para 
que consiga escalar seu 
trabalho e, consequen-
temente, ser muito mais 
produtivo. A tecnologia 
é o meio para o vende-
dor conseguir alcançar 
os resultados, jamais a 
responsável por isso. 

(*) - É sócio-fundador e CEO da 
Ramper, startup criadora da principal 

plataforma de prospecção digital de 
vendas (www.ramper.com.br).
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que boa parte do ranço 
com a figura do vendedor 
vem de suas estratégias 
empregadas nas nego-
ciações - como o carisma 
e a persuasão. Por isso, o 
vendedor digital precisa 
questionar essas verda-
des absolutas criadas 
a partir de definições 
totalmente empíricas. 
Vendas não exige dom ou 
talento. Somente requer 
habilidade e ela pode ser 
desenvolvida ao longo do 
tempo.

	 •	Saiba trabalhar com 
autonomia - Todo ven-
dedor digital precisa 
saber trabalhar com 
autonomia. Entretanto, 
essa não é uma tarefa 
fácil. Diferente dos pro-
fissionais que trabalham 
no modelo mais pare-
cido com uma linha de 
produção, como um call 
center, onde o sistema 
diz o que precisa fazer, 
o vendedor digital é um 

pouco mais dono do seu 
próprio destino. 

  Empresas que possuem 
uma área de vendas 
digitais costumam mos-
trar o que esperam de 
resultado, mas a parte de 
“como fazer” é o próprio 
profissional que acaba 
determinando. Isto é, o 
vendedor digital precisa 
ser mais dono do seu pró-
prio tempo, escolhendo 
bem onde empregar seu 
esforço e energia.

	 •	Consuma conteúdos 
diferenciados - Todo 
vendedor digital precisa 
estar antenado sobre 
o funcionamento do 
mercado. É necessário 
ler livros, blogs e ouvir 
podcasts especializados 
na área em questão, 
sejam nacionais ou do 
exterior. Também é re-
comendado, sempre que 
possível, a participação 
em cursos de extensão 
ou que tenham como 

O Supremo Tribunal Federal (STF) 
fixou a tese segundo a qual os empre-
gados públicos de empresas estatais, 
que se aposentaram após a reforma da 
previdência de 2019, perdem o vínculo 
empregatício e não podem seguir traba-
lhando e recebendo salário. O entendi-
mento foi alcançado no julgamento de 
um recurso da União e dos Correios que 

pediam a reversão de uma decisão da 
Justiça Federal. 

Os ministros fixaram uma tese de reper-
cussão geral para o assunto, que de agora 
em diante serve de parâmetro para casos 
similares envolvendo empregados dos 
Correios e de outras empresas estatais. 

O enunciado deve ser usado para destra-
var cerca de 1,7 mil processos espalhados 

pelo país que aguardavam o entendimento 
do Supremo. Na tese, além de afirmar que 
a aposentadoria inviabiliza a permanên-
cia no emprego público somente após o 
advento da EC 103/2019, os ministros 
também fixaram que as disputas sobre o 
assunto são de natureza administrativa, 
e portanto de competência da Justiça Fe-
deral comum, e não da trabalhista (ABr).

FinOps permite uso eficiente da 
nuvem pelas empresas

Você sabe o que é FinOps? Essa expressão, à primeira 
vista estranha, é a união de dois termos: ‘Financeiro’ e 
‘Operações’. Trata da gestão financeira do consumo em 
nuvem, que busca pela otimização do investimento das 
empresas neste tipo de tecnologia. Usar só o que precisa, 
quando necessário e da melhor maneira possível. Apesar 
de parecer simples, esse é um dos grandes desafios para 
companhias que pretendem migrar algum dos seus am-
bientes para cloud e para as que já estão lá, gerenciar. 

Para quem vai migrar, a dificuldade é identificar quais 
cargas de trabalho serão transferidas e quais os custos 
esperados. Já no segundo cenário, o desafio é identificar 
qual carga está usando cada recurso e como este uso está 
impactando os custos. Afinal, a nuvem tem uma vanta-
gem que, se mal gerida, pode ser prejudicial: nela você 
paga por recurso usado. Se a sua operação cresce e seu 
negócio precisa de mais recursos, você pode escalar isso 
com rapidez e facilidade. 

O mesmo ao contrário, se sua empresa descontinua um 
produto ou possui alguma operação sazonal, você consegue 
diminuir a utilização de recursos (e o custo), muito mais 
rápido do que se esse serviço fosse realizado dentro de 
casa. Mas, se você possui muitos recursos na nuvem e não 
utiliza o FinOps, uma operação pode ficar esquecida no 
ambiente, consumindo dados que poderiam ser utilizados 
em outras cargas de trabalho. 

“A gestão financeira é um esforço diário, que precisa 
ser constante na rotina da sua empresa para garantir a 
eficiência. Pense que ela precisa fluir como em um vídeo, 
e não como um recorte, uma fotografia”, afirma Guilherme 
Barreiro, diretor geral da Nextios, unidade de negócios 
do Grupo Locaweb. Com o FinOps a empresa otimiza a 
gestão de custos e aprimora a governança, permitindo 
que mais recursos possam ser investidos na melhoria do 
seu negócio. 

De acordo com a pesquisa “Moving to a Connected 
Cloud Architecture”, do IDC Research, 71% dos usuários 
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de cloud corporativa acreditam que é muito importante 
implementar um plano de controle de gerenciamento 
compartilhado em todos os recursos de cloud, a fim de 
melhorar o desempenho de ponta a ponta, controle de 
custos e ativos de infraestrutura e gerenciamento de 
configuração. 

“A tecnologia é sempre o meio para viabilizar algum pro-
duto ou solução, não o fim. Por isso é importante contar 
com parceiros que entendam de tecnologia, para que o 
seu time consiga focar esforços no desenvolvimento do 
seu negócio. 

A Nextios conta com formas práticas de gerir com 
responsabilidade financeira o modelo de gastos vari-
áveis da nuvem, aplicando soluções que incentivam a 
cultura e a conscientização de custos, estabelecendo 
critérios e alertas para atender às metas financeiras e 
obter a maior eficiência para o negócio da sua empresa”, 
finaliza Barreiro. -  Fonte e mais informações: (www.
nextios.com.br).

Funcionário de estatal aposentado deve deixar emprego


