
Não existem soluções 
“tamanho único” 

nos negócios

Devido à LGPD 
dados críticos ou 
outras formas de 
cumprimento da 
legislação e regras de 
governança, a adesão 
à nuvem privada 
ganha cada dia mais 
destaque no mercado 
corporativo

Com o tempo, apren-
demos a desenvol-
ver um grau mais 

sofisticado de equilíbrio 
na adoção da computação 
em nuvem, uma aborda-
gem mais experiente e 
mais madura, que está 
impulsionando também a 
popularização da nuvem 
híbrida. Atualmente, ado-
tando uma combinação 
de nuvens pública ou/e 
privada ou/e híbrida, as 
organizações conseguem 
potencializar seu ecossis-
tema computacional por 
meio de ganhos em flexi-
bilidade, escalabilidade 
e gestão dos recursos 
conforme a demanda dos 
negócios.  

Já, aquelas organiza-
ções que adotam tecnolo-
gias de infraestrutura hi-
perconvergente (HCI) se 
colocam em uma posição 
de vantagem no mercado. 
Isso, porque constroem 
as bases necessárias para 
uma experiência unifica-
da, tanto na modalidade 
on-premise (no local) 
como na nuvem públi-
ca, ou seja: obtêm uma 
experiência de nuvem 
híbrida unificada. Mas 
vamos parar e considerar 
quantos tipos de nuvens, 
instâncias, formas, ser-
viços e especialidades 
estamos potencialmente 
falando agora. 

Esta não é apenas uma 
nuvem híbrida como 
uma combinação de nu-
vem pública e privada, 
numa equação clássica 
de soma: 1 +1 = 2; a or-
ganização moderna que 
pensa no futuro usará op-
ções multicloud híbridas 
para ganhar a liberdade 
oferecida por diferentes 
nuvens, com benefícios 
diversificados baseados 
em seus serviços de nu-
vem nativa, sob distintas 
restrições de governança, 
em múltiplas licenças e 
com diversos acordos de 
faturamento de acordo 
com o consumo.

Ao reunir estrategica-
mente uma implementa-
ção multicloud híbrida, 
as organizações podem 
colher níveis desejáveis 
de portabilidade e de 
flexibilidade. Colocada 
em prática, essa porta-
bilidade significa que 
aplicações e cargas de 
dados de trabalho podem 
ser portáteis por meio 
do hardware e da nuvem 
de qualquer fornecedor. 
Para tornar essa portabi-
lidade possível, as organi-
zações conseguem maior 
controle usando o softwa-
re de uma infraestrutura 
hiperconvergente, 

Ou seja, que evita os 
tradicionais três silos se-
parados de computação, 
de armazenamento e de 
rede para que possa reu-
nir todos os recursos sob 
um único guarda-chuva 

de software. Sem a simpli-
cidade de gerenciamento 
unificado oferecida por 
uma infraestrutura hiper-
convergente, as equipes 
de operações em nu-
vem naturalmente acham 
muito mais complexo e 
problemático gerenciar e 
executar ambientes com-
putacionais altamente 
distribuídos.

Qualquer modalidade 
de nuvem precisa ser 
capaz de ser alocada na 
nuvem pública e depois 
transferida para um am-
biente híbrido (ou mesmo 
ser apta à combinação 
híbrido-privada) a qual-
quer momento. Nenhuma 
empresa pode ficar en-
gessada ou presa a uma 
modalidade de nuvem ou 
fornecedor, sem flexibili-
dade. É preciso ser capaz 
de migrar uma cópia 
exata de um aplicativo 
ou carga de trabalho de 
um ambiente para outro. 

As empresas devem 
considerar e planejar as 
estratégias de migração, 
considerando a aborda-
gem de volume e cresci-
mento do tráfego e pensar 
sobre a mudança para a 
eficiência operacional de 
curto e longo prazo. Se 
as nuvens não puderem 
se mover sem problemas 
para onde as cargas de 
trabalho precisam ser 
executadas, elas não se-
rão úteis aos negócios. Os 
benefícios da adoção de 
uma abordagem híbrida 
multicloud se traduzem 
diretamente no mundo 
das empresas em que a 
mudança constante é a 
norma aceita.

Abandonar as infra-
estruturas legadas de 
TI permite que as em-
presas se tornem mais 
competitivas em relação 
aos modelos econômicos 
tradicionais em que um 
produto ou um serviço é 
criado para um mercado 
específico. Hoje, tudo isso 
mudou e as organizações 
podem tirar vantagem 
da modalidade híbrida 
multicloud por permi-
tir modelos econômicos 
ágeis e que se adaptam 
rapidamente às condi-
ções dos negócios.

As organizações pre-
cisam ter a liberdade de 
fazer com que os recursos 
computacionais sejam 
alocados ou realocados de 
acordo com as demandas 
do negócio ou do merca-
do. Isso porque uma equi-
pe de TI que utiliza uma 
arquitetura multicloud hí-
brida pode implementar 
instantaneamente uma 
nova infraestrutura, seja 
na nuvem pública ou pri-
vada, mostrando-se mais 
dinâmica e com tempo de 
resposta mais rápido do 
que os das equipes tradi-
cionais de TI on-premise.

Não existem soluções 
“tamanho único” nos 
negócios. A adoção da 
infraestrutura multicloud 
híbrida é uma forma de 
viabilizar um caminho 
moderno e atraente, com 
grande agilidade nos ne-
gócios por meio de uma 
infraestrutura hipercon-
vergente.

 
(*) - É country manager 

da Nutanix Brasil.
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O método, que reduz 
o desgaste de uma 
ação na Justiça tra-

dicional, cujo processo pode 
durar cinco anos ou mais, 
é uma alternativa bastante 
vantajosa, pois não há a ne-
cessidade de passar anos à 
espera de uma sentença defi-
nitiva do Poder Judiciário, o 
que aumenta a insegurança 
do negócio, assim como os 
custos decorrentes da ação. 

Para a FecomercioSP, 
há um caminho promissor 
para este mecanismo no 
país, principalmente no 
contexto de crise sanitária. 
Um levantamento do TST 
aponta que, em decorrência 
da Covid-19, a Justiça do 
Trabalho recebeu o ingresso 
de, aproximadamente, 24 
mil brasileiros, com ações 
relacionadas à pandemia. 
Deste total, a maior parte 
(21.824) foi registrada em 
2020. Já os 2.114 restantes, 
nos primeiros meses deste 
ano. O impacto do aumento 
das ações foi percebido tan-
to na indústria, quanto no 
transporte e no comércio, 
que registraram o maior 
número de reclamações 
trabalhistas, respondendo a 
40% do total (9.579 ações). 

Muitos destes conflitos, 

O método reduz o desgaste de uma ação na Justiça tradicional.

Arbitragem reduz desgaste da 
empresa em ações trabalhistas

(RGPS), poderá ser pactua-
da cláusula compromissória 
de arbitragem, desde que por 
iniciativa do empregado ou 
mediante a sua concordância 
expressa.

A arbitragem passou a 
fazer parte do ordenamen-
to jurídico, podendo ser 
utilizada em tais situações, 
com a aprovação da Reforma 
Trabalhista, Lei. 13.467, de 
2017.

Ela pode ser feita con-
tratando uma instituição 
privada, conhecida como 
“câmara de arbitragem”, ou 
por árbitros que atuem de 
forma independente. 

O mecanismo é também 
flexível, uma vez que as 
empresas que, inicialmente, 
não inseriram a previsão 
deste método para resolução 
de conflitos trabalhistas, no 
contrato de trabalho, têm a 
possibilidade de fazê-lo. Nes-
te caso, pode-se colocar essa 
previsão posteriormente, 
mediante a inserção de uma 
cláusula compromissória, 
garantindo que, na ocorrên-
cia de conflitos trabalhistas, 
estes serão resolvidos por 
meio dela – e não da Justiça 
tradicional. - Fonte e mais 
informações: (www.feco-
mercio.com.br).

Empresas que recorrem à arbitragem e à mediação para resolução de conflitos nas relações 
trabalhistas conquistam soluções em menos tempo, com segurança jurídica e sigilo
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contudo, poderiam ser deci-
didos de forma mais rápida 
por meio da arbitragem, 
observados os limites esta-
belecidos no artigo 507-A da 
Lei 13.467/2017, que dura, 
no máximo, um ano e meio. 
Neste mecanismo, a diver-
gência entre a empresa e o 
trabalhador é “julgada” por 
um terceiro, o árbitro, um 
profissional capacitado para 
avaliar o conflito e proferir 
uma sentença com respaldo 
jurídico.

A partir do momento em 
que os envolvidos escolhem 
o árbitro, a decisão deverá 
ser respeitada por ambos, 
não havendo recursos para 
instâncias superiores. Desta 

forma, tanto para empresa 
quanto para o trabalhador, o 
benefício é maior do que no 
processo tradicional. Para o 
empregado, como o volume 
de ações trabalhistas é muito 
superior aos procedimentos 
arbitrais, o recebimento de 
seus direitos, caso a empresa 
lhe deva algo, ocorre mais 
rapidamente e com menos 
desgaste.

Além da celeridade, o 
mecanismo também é uma 
boa alternativa, uma vez que 
em contratos individuais de 
trabalho cuja remuneração 
seja superior a duas vezes o 
limite máximo estabelecido 
para os benefícios do Regime 
Geral de Previdência Social 

Vanessa Melo Ribeiro (*)

Dominar uma língua estrangeira é fun-
damental – não apenas para o mercado de 
trabalho, mas também para diversas ativi-
dades e responsabilidades de nossa vida. 

Por mais que o inglês ainda seja o pre-
ferido e mais buscado, o espanhol vem 
ganhando cada vez mais o destaque que 
merece frente à sua tamanha importância 
internacional. Ao todo, são mais de 585 
milhões de pessoas que falam espanhol 
– cerca de 7,5% da população mundial, 
segundo o Anuário Espanhol do Mundo, 
divulgado pelo Instituto Cervantes. Com 
tamanha predominância, o idioma se tor-
nou o segundo mais falado no mundo, um 
título extremamente relevante no cenário 
internacional.

As consequências de tamanha impor-
tância são claras no mundo corporativo 
e, até mesmo, na vida pessoal de muita 
gente. Sem falar que é o idioma é muito 
mais fácil de ser aprendido do que muitos 
imaginam. Por isso, listamos os principais 
motivos que tornam seu aprendizado 
essencial atualmente. Confira:
 1) É uma das línguas mais faladas 

do mundo: hoje, o espanhol é consi-
derado como o segundo idioma mais 
falado no mundo, atrás somente 
do inglês. São mais de 420 milhões 
de nativos dessa língua, sendo 
oficial em 21 países. Mesmo que 
sofra diferenças de expressões em 
determinadas regiões, ele se torna 
indispensável para a comunicação 

internacional.
 2) Será um diferencial para o 

currículo: falar inglês já se tornou 
uma habilidade comum em muitos 
currículos e um requisito básico 
no mercado de trabalho – afinal, 
é ensinado nas escolas desde que 
somos pequenos. 

  Por isso, candidatos que possuem 
fluência em um terceiro idioma, se 
destacam mais em uma entrevista 
de emprego. Especialmente o espa-
nhol, já que é um dos mais utilizados 
internacionalmente. Você estará à 
frente de muitos concorrentes, prin-
cipalmente em processos seletivos 
de organizações internacionais que 
demandam outras línguas no dia a 
dia.

 3) Favorecerá as oportunidades 
profissionais no exterior: pro-
fissionais bilíngues são muito mais 
atrativos para o mercado. Então, 
imagine um que fale três línguas 
– sendo duas as mais faladas no 
mundo. Com o espanhol em seu 
portfólio, as chances de conquistar 
uma oportunidade profissional no 
exterior são potencializadas, abrin-
do portas incríveis para seu futuro.

 4) Porta de entrada para outras 
línguas: muitos brasileiros falam 
o famoso “portunhol” que, até 
mesmo, é entendido pelos nativos 
dessa língua. Isso acontece pois os 
dois idiomas são muito parecidos 

gramaticalmente. Com o espanhol, 
o aprendizado de outras línguas 
consideradas românticas, como o 
italiano ou o francês, se torna mais 
fácil – uma vez que compartilham a 
origem do latim e outras semelhan-
ças de sintaxe e do vocabulário.

 5) Melhor entendimento vendo 
filmes e séries com áudio origi-
nal: os filmes e séries em espanhol 
vem ganhando enorme destaque na 
televisão e canais de streaming. Com 
um maior domínio do idioma, será 
mais fácil assisti-los em seu áudio 
original – quem sabe até mesmo 
com as legendas em espanhol, para 
treinar a escrita. Será um treino 
excelente para conquistar a fluência 
na língua.

Mesmo que muitas pessoas ainda man-
tenham o foco no estudo do inglês, não há 
mais como deixar de lado a importância 
do espanhol em nossas vidas. O que não 
faltam são métodos de ensino, especial-
mente a distância, desenvolvidos durante 
a pandemia. 

Um bom exemplo é a Academia do 
Espanhol, que permite o aprendizado da 
língua de forma rápida, simples e muito 
acessível. É um investimento que vale 
muito a pena, principalmente quando 
descobrirmos quantas portas podem ser 
abertas com esse idioma.

(*) - É CEO da SEDA College Online, plataforma 
online de idiomas (https://sedacollegeonline.com/).

Por que é tão importante aprender espanhol?


