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Valorizada a contratação de profissionais com experiência em 
controle de custos, planejamento e processos contábeis.

A pandemia fez com 
que as empresas 
apertassem ainda 

mais seu fluxo de caixa. 
Muitas companhias tiveram 
de realizar verdadeiros 
malabarismos orçamentá-
rios para resistir às duras 
imposições causadas pela 
crise sanitária. Uma das 
formas encontradas foi 
apostar na contratação de 
profissionais com experiên-
cia em controle de custos, 
planejamento e processos 
contábeis. Segundo levan-
tamento do PageGroup, 
referência mundial em re-
crutamento especializado 
de executivos, a busca por 
especialistas desse tipo 
aumentou 50% nos quatro 
primeiros meses do ano em 
relação ao mesmo período 
do ano passado. 

Há pouco tempo, conseguir 
um cargo de liderança era algo 
impensável para mulheres, 
mas felizmente a situação vem 
mudando devido à sensibiliza-
ção no âmbito da diversidade, 
da inclusão e da equidade de 
gênero. Entretanto, há algumas 
questões que precisam ser 
debatidas, tais como a pouca 
representatividade em cargos 
de liderança e de gestão, os 
salários menores do que os 
dos homens, a sobrecarga por 
conta da associação com a vida 
familiar, entre outros. 

Segundo Sandra Cristina 
Domingos, coordenadora do 
atendimento corporativo do 
Senac/SP, historicamente as 
mulheres começaram a assumir 
postos de trabalho no Brasil 
somente após terem tido direito 
a voto e iniciarem sua jornada 
de trabalho, passando a ser 
mais protagonistas das próprias 
vidas, sustentando suas famílias 
e provocando uma mudança 
estrutural nas empresas. E a 
pandemia acabou aumentando 
as diferenças. Embora a pro-
porção de mulheres mais quali-
ficadas no mercado de trabalho 
esteja crescendo, as diferenças 
de renda e a pouca representa-
tividade em cargos gerenciais 
ainda são problemáticas que se 
fazem presentes nesse cenário. 

“Acredita-se que a pandemia 
trouxe um retrocesso para a 
evolução das mulheres no mer-
cado de trabalho. O desempre-
go foi maior para as mulheres 
porque elas estão mais presen-
tes nos setores afetados direta-
mente pelo isolamento social, 
como o setor de consumo, por 
exemplo. Também houve o 
fato de que o confinamento fez 
aumentar ainda mais sobre as 
mulheres as tarefas domésticas, 
principalmente com filhos e 
familiares, o que impactou di-

retamente na produtividade”, 
esclarece Sandra. 

“A liderança feminina tem 
características importantes que 
trazem inúmeros benefícios a 
equipes e organizações. Elas 
tendem a ser menos centrali-
zadoras, delegando e pedindo 
mais auxílio às equipes, com-
partilhando problemas e solu-
ções e estimulando o trabalho 
a partir de uma construção 
coletiva. Além disso, estão 
acostumadas a fazer diversas 
atividades ao mesmo tempo, o 
que as torna mais flexíveis nas 
tomadas de decisões”, afirma a 
coordenadora. 

Outra ideia equivocada re-
fere-se ao julgamento de que 
as mulheres são mais frágeis e 
não ‘aguentam’ as pressões e os 
desafios das grandes decisões e 
dos conflitos inerentes aos altos 
cargos de gestão. Além disso, 
deve-se considerar o aspecto 
de que, pela característica de 
flexibilidade dessa liderança, 
muitas vezes as mulheres não 
são valorizadas como líderes, e 
há os que tentam desqualificá
-las e desautorizá-las. “Assim, 
profissionais acabam se sentindo 
confortáveis e estimulados a 
contribuir e expressar suas ideias 
contribuindo para que todos es-
tejam alinhados para obterem o 
sucesso juntos”, explica Sandra. 

Os líderes precisam tam-
bém priorizar a inclusão e a 
diversidade nas equipes, pois 
o sentimento de aceitação faz 
com que os profissionais se 
engajem mais e se sintam mo-
tivados e orgulhosos por suas 
conquistas. Valorizar o trabalho 
e o progresso dos profissionais 
das mulheres, evitando que o 
sucesso seja entendido como 
sorte, acaso ou privilégios é uma 
necessidade urgente. - Fonte 
e mais informações: (https://
corporativo.sp.senac.br/). 

A liderança feminina tem características importantes que 
trazem inúmeros benefícios a equipes e organizações.
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Percorremos apenas 20% deste século e temos 
certeza de que ele promete mudanças cada vez mais 
rápidas em nosso cotidiano

A internet 2.0 já ficou no passado, a indústria já está no 
4.0, os sistemas de comunicação na quinta geração 
(5G). Algumas das maiores empresas do planeta 

eram bebês na virada do século. A revolução silenciosa que 
essas empresas provocaram está apoiada em Tecnologia 
da Informação e Comunicação, conhecida pela sigla TIC. 

Em 2000, a Amazon era uma menina de seis anos, ainda 
não remunerava seus acionistas, e o Google havia nascido 
apenas dois anos antes. As outras empresas que vou citar 
aqui, nem haviam sido criadas: a Tesla foi criada em 2003, 
o Facebook em 2004, o AirBnb em 2008, a Uber em 2009, 
junto com o WhatsApp e o ifood surgiu em 2011.

Quem sabe quem serão as próximas? É certo que es-
tas jovens empresas desbancaram as gigantes do século 
passado em muito pouco tempo e atingiram valores de 
mercado muito maiores do que suas predecessoras. As 
próximas maiores empresas do mundo já estão operando, 
timidamente ainda, provando seus modelos de negócio, 
criando demandas e mercados, reinventando maneiras de 
se fazer as coisas, resolvendo antigos problemas, e – por 
que não? – buscando soluções para problemas do futuro.

Uma das áreas que está em ascensão e que tem ocupado 

espaço crescente na mídia, nas redes sociais, e nos negócios 
é a de FinTechs. Esse rótulo é dado às empresas que sur-
gem com propostas inovadoras para o mercado financeiro 
e muitas delas já incomodam as empresas tradicionais do 
setor. Elas atuam em diversos nichos, como intermediação, 
micro transações, risco e muitas outras, mas baseiam sua 
atuação nas moedas tradicionais, emitidas pelos governos 
soberanos de cada país.

Não há dúvida que a tecnologia aplicada melhora os ser-
viços, reduz custos e taxas, assim como mitiga os riscos de 
fraudes e boa parte desse sucesso se deve ao aspecto digital 
das trocas de recursos entre pessoas, empresas e demais 
agentes. Diversos mecanismos e sistemas de prevenção 
têm sido desenvolvidos e aplicados para dar mais segurança 
às transações. Porém, ainda acontecem furtos e fraudes.

E se houvesse uma moeda para usarmos em nossos 
negócios e transações financeiras, que fosse à prova de 
fraudes, atrelada a um mecanismo que pudesse garantir a 
integridade de todas as operações? Tudo isso existe, desde 
2009, quando foi lançada a criptomoeda chamada Bitcoin. 
O mecanismo utilizado para aquisição e para trocas com 
essa moeda se chama BlockChain e utiliza um sofisticado 
algoritmo de criptografia e de ação em rede, que confere 
grande credibilidade à essa moeda.

No início, seus criadores desenvolveram um modelo de 
criação de moeda para quem trabalhasse na rede de vali-

dação das transações. A valorização da moeda se deu por 
conta de vários aspectos, como o sigilo das operações, a 
curiosidade, a independência de governo, por ser uma 
moeda negociável no mundo todo e pela qualidade dos 
algoritmos de segurança e de integridade das informações. 
Pouco a pouco, a rede de validação foi crescendo, assim 
como o valor da moeda, que hoje é aceita em diversos 
negócios e transações comerciais pelo mundo e até aqui 
no Brasil.

Hoje, apenas 12 anos depois, já são mais de uma cen-
tena de criptomoedas, e todas elas utilizam mecanismos 
baseados no BlockChain, semelhantes ao utilizado no 
BitCoin, o que garante igualmente a elas a integridade 
das informações e das transações.

Então, prepare-se: em breve você poderá ser surpreen-
dido por seu empregador, quando ele perguntar se pode 
pagar seu salário em alguma criptomoeda, assim como vai 
poder fazer compras no e-commerce com essas mesmas 
moedas. Não acredita? Olhe aí nas suas gavetas. Certa-
mente vai encontrar um canhoto de cheque. Aquilo que 
usávamos na pré-história de 10 ou 15 anos atrás.

(*) Graduado em Engenharia, pós-graduações em Marketing e Computação 
Aplicada à Educação, Mestrado em Educação Matemática e Doutorado em 

andamento na mesma área, Luis Pacheco tem experiência no mercado 
financeiro e em empresas digitais, atua como professor no ensino superior, 

como pesquisador e é autor de conteúdo especializado.

Criptomoedas - modinha 
ou tendência?

Dispara a procura por profissionais 
especializados em controle de custos

“A procura por especia-
listas em finanças, especial-
mente com viés contábil, 
registrou uma verdadeira 
explosão nesse começo de 
ano. As empresas estão pro-
curando substituir profissio-

nais que não apresentaram 
bom desempenho por outros 
que tragam melhores resul-
tados, sejam multitarefas e 
conversem com o negócio. 
Esse é o tipo de perfil que 
mais tem sido demanda-

do recentemente”, analisa 
Lucas Papa, gerente sênior 
do PageGroup. O consultor 
conta que a alta demanda 
por esses especialistas está 
vindo, principalmente, de 
empresas dos setores Far-
ma, Agro, Infra, Telecom 
e Construção. “Querem 
recrutar desde analistas até 
gerentes”. 

Veja quais são os profis-
sionais de Finanças mais 
demandados. Para chegar 
a essa lista, o PageGroup 
consulta permanentemente 
empresas de todos os portes 
em 14 setores de todo o Bra-
sil. A partir dessa conversa, 
os consultores consolidam 
essas informações e produ-
zem a relação final dos car-
gos com maior possibilidade 
de demanda das empresas. 
Confira a lista: 

Cargo O que faz Perfil da vaga

Analista contábil 

Profissional responsável por classificação e 
conciliação contábil e financeira, apuração 
de impostos diretos e indiretos, elaboração 
de relatórios contábeis e análise de lança-
mentos e despesas.

Graduação em Contabilidade e conhecimento em plane-
jamento e contabilidade financeira, além de análise de 
custos e de balanço. Salário: R$ 6 mil a R$ 9 mil. Motivo 
para alta: necessidade de reforço das equipes de supor-
te à gestão em meio à crise. Percentual de aumento da 
procura pela vaga: 20% 

Gerente contábil

Planeja, supervisiona e gerencia atividades 
contábeis de acordo com as estratégias 
de negócio da empresa, realiza provisões 
orçamentárias e analisa e elabora balanços 
e balancetes.

Graduação em Contabilidade, capacidade para manipular 
grande volume de dados e de gestão de equipe. Salário: 
R$ 18 mil a R$ 25 mil. Motivo para alta: otimizar processos 
e planejamento contábil/controladoria e reporte para a 
matriz. Percentual de aumento da procura pela vaga: 27% 

Controller
Profissional de finanças com pilar de con-
tabilidade e que tem toda a estrutura de 
finanças abaixo.

Conhecimento generalista de finanças, contabilidade/
controladoria e fiscal. Capacidade de transitar entre 
áreas e liderança de times robustos. Salário: R$ 20 mil 
a R$ 25 mil. Motivo para alta: otimização de estruturas 
e área de finanças mais próxima do negócio. Percentual 
de aumento da procura pela vaga: 33%

Gerente de 
tesouraria

Responsável por supervisionar as ativi-
dades da área financeira: contas a pagar, 
contas a receber, fluxo de caixa e or-
çamento. Com o objetivo de estabilizar 
financeiramente a empresa, deixando as 
contas em ordem, gerando lucro à com-
panhia.

Analítico e estratégico, com habilidade em matemática 
financeira e aptidão em comunicação e negociação, 
além de possuir conhecimento na área de tributos 
e gestão de custos. Salário: R$ 20 mil a R$ 25 mil. 
Motivo da alta: dado o cenário atual, muitas empresas 
precisam de uma liderança sênior para negociar com 
bancos e representar a companhia. Percentual de 
aumento da procura pela vaga: 13%

Coordenador de 
contas a receber 

(com foco 
em crédito e 
cobrança)

Responsável por acompanhar a liquidação de 
títulos e vencimentos, cobrança de débitos 
em aberto, conciliação de retornos e ban-
cária, efetua a renegociação de contratos, 
dívidas e pagamentos.

Perfil analítico com boa comunicação e conhecimento 
em matemática financeira. Conhecimento nos sistemas 
ERP são um diferencial. Salário: R$ 9,5 mil a R$ 13 mil. 
Motivo da alta: Dado o cenário atual, várias empresas 
precisarão solicitar a renegociação de contratos, dívidas 
e pagamentos. Percentual de aumento da procura pela 
vaga: 17%. 

Fonte e outras informações: (https://www.page.com/).
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Liderança feminina: 
desafios e oportunidades 

a partir da pandemia
catracalivre.com/reprodução


