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Já faz algum tempo que a inovação se tornou uma verdadeira obses-
são para as empresas. Entendendo que esse é o único caminho para a 
sobrevivência em um contexto de complexas e profundas transforma-
ções, a maioria parece já ter se atentado a essa necessidade. Apesar 
disso, grande parte delas mal consegue engatinhar no tema. Prova 
disso é uma pesquisa realizada pela Palas, consultoria pioneira na ISO 
de inovação, a 56.002, que coletou informações sobre inovação em 60 
empresas, sendo quase a metade de grande porte.  

Pesquisa: empresas demandam inovação, mas estão 
despreparadas

As inovações da cadeia de suprimentos podem causar impacto positivo 
nas pessoas, no desempenho da indústria e nos mais diversos setores 
da economia mundial. Neste cenário, o Gartner, Inc., líder mundial em 
pesquisa e aconselhamento para empresas, anuncia as oito principais 
tendências de tecnologia para atender à crescente necessidade de digi-
talização e integração das redes de cadeia de suprimentos ao redor do 
globo. Os analistas do Gartner selecionaram os temas por seu potencial 
transformacional e sua capacidade de promover resiliência operacional 
em funções de negócios, tecnologia e prestação de serviços.  

Principais tendências de tecnologia para a gestão 
de cadeias de suprimentos

A KPMG realizou uma pesquisa analisando quatro possíveis padrões 
de retomada dos 40 principais setores da economia brasileira, após um 
ano do início da pandemia da Covid-19. Segundo o estudo, o setor de 
varejo - especialmente nos segmentos online, farma e alimentar - está 
no processo de crescimento, em que as empresas que atravessam o 
atual momento ganham fôlego com o comportamento do consumidor, 
favoravelmente alterado durante a crise.  

setor de varejo inicia processo de retomada de 
crescimento
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negócios em Pauta

O futuro da mobilidade
A inovadora proposta de mobilidade da MINI, apresentada em formato 

digital em novembro de 2020, ganha forma com o MINI Vision Urbanaut. 
Agora, como parte desse novo conceito, o BMW Group apresentou, em 
Munique, a versão física do carro, permitindo que o público conheça 
de perto o âmbito espacial e sustentável do veículo. O lançamento re-
presenta a imagem de como o uso inteligente do espaço pode fornecer 
uma resposta às necessidades das futuras cidades e estilos de vida. Para 
isso, o modelo acompanha o chamado "Momentos MINI", que reúne as 
experiências que os usuários gostariam de ter a bordo, como uma pla-
taforma digital facilitadora para direção em cidades e estradas, e para 
aspectos básicos, como som e iluminação. Além disso, todo o interior 
do MINI Vision Urbanaut apresenta uma série de materiais reciclados, 
sendo estes também renováveis. Outras informações: (www.mini.com.
br).   leia a coluna completa na página 3
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mulheres em cibersegurança

@Por seu trabalho como responsável pela área de cibersegurança na 
everis América Latina, María Pilar Torres Bruna foi eleita como uma 

das 50 mulheres mais influentes em cibersegurança na região, de acordo 
com a iniciativa "Top Women in Cybersecurity, Latin America 2021". O 
evento é organizado pela WOMCY, uma organização sem fins lucrativos 
formada por mulheres com foco no desenvolvimento da cibersegurança 
na América Latina, e pela WISECRA, Women in Security & Resilience 
Alliance. Ao premiar lideranças femininas na área de cibersegurança, a 
eleição tem como objetivo diminuir a desigualdade de gênero no setor, 
promovendo maior diversidade na indústria de tecnologia - além de 
destacar os melhores trabalhos das premiadas. A pandemia da COVID-19 
aumentou muito a necessidade de melhorar a cibersegurança, fruto do 
processo de digitalização que se tornou cada vez mais urgente. Como 
resultado, as organizações estão buscando ampliar o número de espe-
cialistas em cibersegurança no curto prazo, enquanto as desigualdades 
de gênero ainda prevalecem neste ambiente (www.everis.com).    leia a coluna completa na página 2
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cOmPras On-line

se observarmos os empregos 
ocupados pelos imigrantes nos eua 
como um todo e aqueles ocupados 
pelos que chegaram nos últimos 
dois anos, veremos algumas 
diferenças tanto no perfil dos 
profissionais quanto pelos cargos 
ocupados por eles. 

"a pandemia acelerou tendências já 
existentes em trabalho remoto, e-

-commerce e automação, precisando de até 
25% mais profissionais do que o estimado.", 
apontou pesquisa publicada em fevereiro 
pela McKinsey & Company, empresa de 
consultoria americana.

 
Os empregos preenchidos por brasileiros 

imigrantes nos últimos 10 anos, por exemplo, 
mostram um maior nível de qualificação pro-
fissional e acadêmica. Ou seja, as certificações 
passaram a ser vitais para se tornar mais indi-
cado para o trabalho que o imigrante deseja.

 
Após avaliar o impacto duradouro da 

pandemia sobre a demanda de trabalho, a 
combinação de ocupações e as habilidades 
exigidas pelo mercado, Rodrigo Costa, 
consultor empresarial e CEO da AG Immi-
gration - escritório americano de advocacia 
imigratória, compilou uma lista das profissões 
que estão em alta para os brasileiros que pre-
tendem desembarcar em terras americanas 
nos próximos meses.

 
De acordo com o profissional, aqueles que 

trabalham nas áreas da saúde, logística, en-
genharia, aviação e tecnologia da informação 
(TI) saem na frente. Isso representa uma 
ruptura com as escolhas normais de carreira 
da comunidade imigrante como um todo. “Nos 
últimos anos, houve uma mudança muito 
grande na origem e no grau de instrução dos 
imigrantes brasileiros nos EUA”, disse o CEO 
da empresa que presta consultoria e suporte 
para entrada e permanência legal nos EUA.

 
Para uma perspectiva melhor, aqui está 

uma lista das cinco principais áreas que estão 
em alta para brasileiros nos EUA e porquê 

Como o perfil do imigrante brasileiro 
nos eua está mudando

pi
xe

ls
ho

t/C
A

N
VA

S

1.   Saúde - É estimado que o envelheci-
mento da população americana impulsione 
uma diversidade de empregos na área de 
saúde, o que resulta em grande demanda de 
auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas, 
médicos e enfermeiros. Há oportunidades 
na saúde em todos os espectros. A grande 
necessidade de profissionais de saúde tam-
bém não desaparecerá depois que a pandemia 
acabar totalmente.

 
2. Profissionais da área de logística 

(portuária, aeroviária). Com o mundo 
focado em manter o fluxo de bens e serviços 
essenciais enquanto lutamos contra a pande-
mia, esta é a hora dos profissionais da Cadeia 
de Suprimentos brilharem.

 
3.   Engenharia - Para manter os negócios 

fluindo normalmente, engenheiros e profissio-
nais de tecnologia precisam trabalhar nos basti-
dores para atender às demandas do novo mundo 
e local de trabalho em constante mudança.

 
4.   Aviação - Pilotos estão entre os pro-

fissionais mais raros de se encontrar hoje 
nos EUA, e os salários são excelentes. A 
escassez de profissionais de aviação se deve 
ao fato de que na última década muitos pilo-
tos americanos foram trabalhar nas grandes 
companhias aéreas do Oriente Médio, além 
de outros tantos terem se aposentado. O 
mercado interno americano não conseguiu 

gerar uma quantidade nova de pilotos que 
atenda as imensas demandas dos EUA, e 
por isso existem muitas oportunidades para 
pilotos estrangeiros.

 
5. Tecnologia da Informação (TI) - O 

mercado de TI está “sedento” por novos talen-
tos vindos de outros países para trabalharem 
nas “Big Techs” americanas, especialmente 
aquelas situadas na região do Vale do Silício 
(Califórnia). No Brasil, houve nos últimos 
15 anos um grande aumento no número de 
profissionais de TI, muitos deles com bacha-
relado completo e até mesmo com cursos 
de pós e graduação e MBA dentro da área. 
Profissionais com esse perfil podem encon-
trar excelentes vagas de emprego nos EUA.

 
Olhando para o futuro, cada vez mais haverá 

uma necessidade contínua de trabalhadores 
qualificados nas indústrias técnicas e cien-
tíficas, o que é um grande atrativo para os 
imigrantes - particularmente aqueles com 
formação acadêmica avançada e que já es-
tejam bem posicionados em suas carreiras. 

“Há uma forte demanda em todas essas 
áreas, e os empregadores nesses setores 
costumam enfrentar grandes desafios para 
encontrar trabalhadores qualificados ame-
ricanos”, aponta Rodrigo que mora no país 
há dez anos. - Fonte e outras informações:  
(https://agimmigration.law/).

Prova de vida em casa
O INSS publicou portaria, no Diário 

Oficial da União de ontem (5), prevendo 
a possibilidade de seus beneficiários 
com dificuldades de locomoção solici-
tarem a realização de prova de vida em 
casa, mediante visita de representante 
do instituto. Idosos acima de 80 anos 
também poderão solicitar o serviço 
por meio de um requerimento. A 
visita favorecerá beneficiários “sem 
procurador ou representante legal 
cadastrado” (ABr)
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