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As instabilidades econômica e política, aliadas à pandemia, apontam 
para um cenário de alta no desemprego, subocupação e desalento no 
mercado de trabalho brasileiro, com diversos setores estagnados há 
mais de um ano. Na contramão deste movimento, o mercado financeiro 
tem se mostrado um segmento forte e, há mais de uma década, tem 
ganhado espaço entre a população e aumentado sua influência na 
economia brasileira.  

Descubra as oportunidades de carreira  
no Mercado Financeiro

Com baixo investimento inicial, as Vendas Diretas se consolidaram 
como uma opção acessível para empreender, reunindo mais de 4 
milhões de pessoas e elevando em até 40% o orçamento familiar dos 
envolvidos. A Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas 
(ABEVD) resumiu, em cinco passos, o processo para que novos 
empreendedores independentes, como são formalmente chamadas 
as pessoas que trabalham representando produtos ou serviços de 
marcas consolidadas diretamente para os consumidores finais, sai-
bam como ingressar neste importante mercado de trabalho.  

Como se tornar um empreendedor independente 
de Vendas

O professor da FECAP e especialista em Administração Financeira 
e Finanças Pessoais Márcio Wu separou algumas dicas para ajudar 
quem quer atingir o objetivo de colocar as finanças pessoais em dia. 
1. - Antes de poupar, pague as dívidas - Poupar não é um costume 
do brasileiro, mas a chegada da Covid-19 trouxe a percepção da 
importância de se manter fundo de reserva que possa ser utilizado 
em momentos como este.  

7 dicas de ouro para melhorar suas  
finanças pessoais
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Negócios em Pauta

Certificado sanitário em restaurantes
Os habitantes da Itália com mais de 12 anos precisam apresentar um 

certificado sanitário digital ou impresso para acessar academias, piscinas 
públicas, cinemas, teatros, feiras, congressos, eventos esportivos, shows 
e áreas cobertas de bares e restaurantes. A medida é uma tentativa 
do governo do premiê Mario Draghi de estimular a vacinação contra a 
Covid-19 e fazer o país atingir a tão sonhada imunidade coletiva. Até o 
momento, cerca de 65% da população está ao menos parcialmente vaci-
nada contra o novo Coronavírus, enquanto 54% das pessoas concluíram 
o ciclo de vacinação, mas o ritmo de aplicação das primeiras doses vem 
caindo nas últimas semanas. O chamado "passe verde" pode ser obtido 
por pessoas totalmente vacinadas contra a Covid-19; ou que tenham 
tomado a primeira dose há pelo menos 15 dias; curados da doença há 
no máximo seis meses; ou indivíduos que tenham testado negativo em 
exames PCR ou de antígeno há no máximo 48 horas (ANSA).    Leia a coluna completa na página 3
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News@TI

Encontro de profissionais de TI oferecerá mais 
de 200 horas de conteúdo gratuito

@Está confirmada a terceira edição do ano do The Developer's 
Conference, maior conferência de comunidades de tecnologia 

do Brasil, que reúne profissionais, empresários e grandes players 
do mercado de TI mundial para fomentar a colaboração e a troca 
de conhecimento. O TDC TRANSFORMATION, acontece entre 24 
e 26 de agosto, em formato 100% digital – por meio da Plataforma 
Hopin - e visa repetir o sucesso das edições anteriores que juntas 
tiveram um público de mais de 35 mil pessoas. Ao todo, o encontro 
somará mais de 700 palestras em mais de 300 horas de conteúdo, 
com grande destaque para o Basic Pass, um conteúdo totalmente 
gratuito, especialmente pensando para trabalhar as competências 
para evolução das empresas brasileiras, e a valorização das pessoas, 
sejam profissionais de TI ou aquelas que querem entrar nessa área 
(https://hopin.com).    Leia a coluna completa na página 2
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MUDANÇA

Há vários pontos a considerar 
quando se pensa numa liderança 
de resultados, no entanto, eu 
consigo centrar esse perfil em 
dois pontos: clareza de direção e 
suporte ao longo da jornada.

Pedro Signorelli (*)
 

Isso porque o líder de resultados tem a 
consciência da importância do time e do 

quanto é necessário que todos conheçam 
os rumos da companhia. 

A ideia de que o distanciamento entre 
líder e liderados serve para manter a 
autoridade é na verdade uma péssima 
forma de manter a autoridade que, na 
verdade, vem pelo reconhecimento da 
atuação de cada um nas áreas do negócio 
e pela forma com que orienta e apoia 
seus liderados na execução das tarefas. 

Os canais de comunicação podem ser di-
versos, o importante é que a comunicação 
seja eficiente. Antigamente a conversa 
com a equipe ocorria por memorandos, 
hoje ela pode ser feita por um post na 
rede social da empresa, por exemplo. O 
ponto crucial é que ela ocorra e que seja 
feita da maneira mais clara possível, de 
modo a ser entendida por todos, inde-
pendente do nível hierárquico de cada 
um na companhia. 

Outro aspecto importante é que ge-
rentes e coordenadores, naturalmente 
mais próximos do dia a dia do time, 
tenham pleno conhecimento dos rumos 
da empresa para comunicar a mesma 
mensagem, sem ambiguidades ou alguma 
distorção na comunicação. Você já ouviu 
aquela expressão: a equipe é o espelho do 
líder? É ótimo que seja assim, desde que 
o líder, claro, seja focado em resultados, 
porque assim também será a equipe. 

Claro que é importante apontar que 

O perfil do líder de resultados
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ser focado em resultados não é atropelar 
ninguém, longe disso, é agir com clareza 
e objetividade. Tem algumas atitudes e 
pensamentos que são contrários àqueles 
que se espera de um líder de resultados, 
mas que ainda persistem. Vou apontar 
aqui três delas: 

1. -  Subestimar o esforço de comunica-
ção, achar que o que foi dito em uma 
reunião do C-Level seja suficiente 
para a mensagem chegar clara até 
ao estagiário; 

2. -  Falar exclusivamente por meio de 
números, indicadores e metas; 

3. -  Estar envolvido demais na agenda 
do dia a dia do negócio e trabalhar 
pouco as pessoas. 

Note que nos três casos o foco são justa-
mente as pessoas, que só ficam sabendo 
dos rumos da empresa quando o líder tem 
a transparência na gestão como forma de 
agir. Os líderes de gerações mais antigas 
costumavam guardar as informações para 
si como forma de manter o poder. Hoje em 
dia, é imprescindível um nível maior de 
compartilhamento de informações sem 
que isso implique em perda de poder. 

Na verdade é o contrário, essa transpa-
rência propicia um alcance de melhores 
resultados, inclusive, por meio de um 
maior engajamento do time, já que ele 

entende melhor o porquê de fazer deter-
minadas coisas, este ou aquele projeto. 

O desafio de comunicação nessa era 
da evolução exponencial da tecnologia 
faz com que, não por acaso, a gestão 
por OKR - Objectives and Key Results 
(Objetivos e resultados chave) - venha 
conquistando cada vez mais os gestores 
de empresas de todos os portes. 

Ela é uma ferramenta extremamente 
adequada para comunicar a estratégia 
a todo o instante para a organização, in-
clusive as maiores, só para citar algumas, 
Intel e Google, já a adotaram. A gestão 
por OKR tem por princípio entender 
que o plano de execução tem que se 
adaptar constantemente, à medida que 
é necessário responder às mudanças no 
ambiente ou na medida em que vamos 
tendo maior clareza da situação e pre-
cisamos ajustar o plano. 

Será que alguém consegue pensar num 
momento da história em que a necessi-
dade de ajuste nos rumos das organiza-
ções tenha sido mais constante e mais 
importante do que o momento atual? 

(*) - É especialista "insider" na implementação 
de OKR em empresas de diversos tamanhos e 

segmentos, e ministrando palestras e workshops  
de implementação de OKR. 

Aumenta a produção de 
cerveja  

Em 2020, o Brasil chegou a um total 
de 1.383 cervejarias registradas no 
Ministério da Agricultura, um aumento 
de 14,4% em relação ao ano anterior, 
segundo o Anuário da Cerveja 2020. O 
país é o 3º maior produtor de cerveja 
do mundo, atrás apenas de China e 
Estados Unidos. O Dia Internacional 
da Cerveja foi comemorado na última 
sexta-feira (6), e acontece sempre na 
primeira sexta-feira do mês de agosto 
(AI/Mapa).
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