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Os novos cursos online oferecidos pelo Sebrae por meio dos aplicativos 
Whatsapp e Telegram já alcançaram mais de 60 mil pessoas, com aproxi-
madamente 100 mil matrículas realizadas, de janeiro até agosto. Com fácil 
acesso pelo celular, os empreendedores adquirem conhecimento sobre 
diversos temas para alavancar os negócios. Os conteúdos são oferecidos 
a partir da troca de mensagens do usuário com chatbots, ou seja, assis-
tentes virtuais comandados por tecnologia de inteligência artificial.  

Marketing e gestão nos cursos do Sebrae via 
Whatsapp e Telegram

Apesar da crise financeira intensificada pela pandemia, o ano de 
2020 marcou a entrada de milhares de brasileiros no mundo dos in-
vestimentos. De acordo com a Associação Brasileira das Entidades dos 
Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), o número de pessoas 
físicas em investimentos saltou 13,4% no ano passado. Para quem 
acompanha esse fenômeno com empolgação, mas ainda não conse-
guiu começar a investir, algumas dicas são importantes. Ao entrar no 
mercado financeiro, o investidor precisa saber onde está pisando para 
obter aplicações rentáveis.  

Empresário lista oito erros comuns ao começar a 
investir

Diante das transformações trazidas pela pandemia e pelo novo cenário 
de transformação digital em que vivemos, é importante que as tomadas 
de decisões sejam cada vez mais baseadas no mercado de trabalho e na 
gestão de dados - além de ser necessário que o gestor comece a rea-
daptar o seu pensamento estratégico. Para se ter uma ideia, um estudo 
do IDC, encomendado pela empresa de data analytics Qlik, realizado 
com 1,2 mil líderes de negócios em 11 países, aponta que as empresas 
brasileiras que aprimoraram a tomada de decisões investindo em análise 
de dados tiveram, em média, um aumento de 21% nas receitas.  

Mercado de trabalho fragilizado: cinco dicas para 
tocar sua empresa

Pattanaphong Khuankaew_CANVA

Negócios em Pauta

Mercedes-Benz: 65 anos no Brasil 
A Mercedes-Benz se mantém determinada a entregar aos clientes 

tudo aquilo que eles esperam de uma marca reconhecida em todo 
o mundo pela qualidade, credibilidade e confiabilidade, em seus 
65 anos no Brasil. Além de veículos eficientes e rentáveis para o 
transporte de carga e de passageiros, a marca possui a maior Rede 
de Concessionários do Brasil, Oficinas Dedicadas na estrutura 
do próprio cliente e as unidades SelecTrucks, Truck Centers e 
CenterBus, somando mais de 300 pontos de atendimento junto 
às principais rotas de transporte e logística. Esse compromisso 
de estar próximo dos clientes foi firmado antes mesmo do início 
da produção de veículos no Brasil. Em 1951, a rede de atendi-
mento aos produtos da marca já era composta por mais de 100 
representantes intitulados distribuidores, cobrindo quase todo 
o território nacional.    Leia a coluna completa na página 3
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Arbitragem nas franquias é tema de palestra 
virtual na ABF Rio

@Com a pandemia, aumentaram as pendências com rene-
gociação entre marcas e empreendedores no país. Para 

solucionar os conflitos de forma alternativa existe a arbitragem, 
via rápida de solução entre as partes e que visa a desafogar o 
Judiciário. Para tratar desse assunto, a Associação Brasileira de 
Franchising Seccional Rio de Janeiro (ABF Rio) promove no 
próximo dia 16 de setembro, às 10h, o Café com Franquia Virtual 
com o tema: "Arbitragem nas franquias em 12 respostas objeti-
vas", ministrado por Roberto Soares, presidente da 8ª Câmara de 
Arbitragem-Rio de Janeiro, Sidnei Amendoeira, diretor Jurídico 
da ABF e sócio da MMA Advogados; Hannah Fernandes, diretora 
Jurídica da ABF Rio e sócia da Di Blasi, Parente & Associados e 
David Nigri, membro do Conselho Fiscal da ABF Rio e diretor da 
NIGRI Advogados Associados. O evento será mediado por Flavio 
Maia, diretor de Relacionamento da ABF Rio, diretor da BGT e 
do Grupo de Comunicação EISHOW (https://bit.ly/3u5DfxE).  

  Leia a coluna completa na página 2

https://www.youtube.com/channel/UCTZMtywr9H8r9qWMMXCQKqQ

VULNERABILIDADE

O mercado e as empresas de 
tecnologia da informação estão 
em constante mudança para 
oferecer o melhor serviço ao seu 
cliente. 

Essas rápidas transformações se 
devem ao fato de que a todo ins-

tante novas ferramentas, processos e 
programas da área de TI são desenvol-
vidos ou atualizados, gerando melhores 
resultados e estabilidade. 

Em paralelo a essas mudanças, temos um novo 
perfil do profissional de TI que necessita possuir 
três habilidades principais: disponibilidade, 
comunicação e disciplina. Quando falamos em 
disponibilidade, faço uma comparação com os 
profissionais da área da saúde. Assim como a 
saúde das pessoas, os sistemas de TI não têm 
horário para dar problemas. 

Não dá para entrar na vida de TI pensando 
que será uma rotina sem eventuais imprevistos, 
por isso é fundamental ter disponibilidade e 
entender que momentos assim fazem parte da 
profissão. O mundo hoje é totalmente conec-
tado e a comunicação se tornou uma aptidão 
essencial nesta área. É preciso ter capacidade 
de conseguir se comunicar com uma variedade 
de perfis diferentes. 

Cada vez mais pessoas estão trabalhando com 
isso, com níveis diferentes de maturidade e co-
nhecimento da tecnologia. Os profissionais que 
conseguem fortalecer uma comunicação eficiente, 
entendendo a necessidade de cada pessoa para 
então conseguir levar a tecnologia até ela, têm 
uma forte vantagem no mercado de trabalho. 

Sempre existe algo novo surgindo em nosso 
mercado e é essencial possuir disciplina para 
estudar e se manter atualizado. Não dá para 
depender apenas de cursos oficiais em institui-
ções sobre novas tecnologias, é preciso estar 
constantemente atualizado das novidades, leis, 
regulamentações. As novas tecnologias andam 
muito mais rápidas que a criação de novos cursos 
e capacitações em instituições, por exemplo, 
e é exatamente por isso que é exigido essa 

O novo perfil do profissional de 
Tecnologia da Informação
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constante atualização dos profissionais de TI 
de maneira autodidata. 

A forma de trabalho deste profissional também 
mudou. Anos atrás um colaborador teria que ficar 
alocado em determinado espaço da empresa para 
realizar suas funções, mas com a possibilidade 
do trabalho remoto, as oportunidades para as 
pessoas foram ampliadas, tornando o mercado 
mais competitivo, inclusive com questões sala-
riais. Não é raro ver uma pessoa que vive numa 
cidade cujo custo de vida é menor que de uma 
capital, se inscrever em empresas de grande 
porte, situadas em grandes metrópoles, e ainda 
assim poder continuar vivendo na mesma cidade. 

Com o surgimento da tecnologia em nuvem 
(como google drive, icloud, etc), inicialmente 
voltadas a empresas, e posteriormente, já 
consolidadas, se tornaram soluções para pes-
soas físicas. Em outras palavras, isso traz uma 
mobilidade incrível para qualquer colaborador 
pegar o computador e ir trabalhar e acessar seus 
arquivos em qualquer lugar, deixando-o mais 
livre. Nós, como empresas, também precisamos 
mudar para aceitar e entender este novo perfil 
que está no mercado de trabalho. 

Tornar o processo seletivo mais rápido também 
faz parte desta mudança. Podemos dividir as 
atividades de entrevistas em duas partes, em um 
primeiro momento avaliar o perfil do candidato 
como fit cultural com a empresa, personalidade, 
soft skills e questões comportamentais. Em uma 
segunda etapa, entrevista com a área para qual 
a vaga é destinada, momento em que o time, 

ao qual o novo colaborador fará parte, valida 
se o profissional possui as habilidades técnicas 
para atingir as metas. 

Quanto mais essenciais formos, mais rápido 
será o processo e menos burocrático. A empresa 
também necessita trabalhar a sua cultura e 
entender que as pessoas são a base de tudo. 
Oferecer um espaço de inovação onde os fun-
cionários se sintam à vontade, motivados para 
testarem suas ideias, com uma boa gestão e 
próxima de seus colaboradores é a fórmula 
ideal de manter os profissionais constantemente 
engajados e interessados.

Esses novos modelos de administração são 
um reflexo da evolução da tecnologia. Basta 
ir ao passado para uma empresa nos anos 70, 
quando o chefe olhava para os colaboradores 
do andar de cima, fiscalizando em vez de atuar 
próximo, ao lado dos funcionários. A velocidade 
da tecnologia possibilitou a evolução da forma 
de gestão nas empresas, onde é preciso estar 
junto, auxiliando cada pessoa a desbloquear o 
potencial das melhores habilidades que possui.

Existem diversas oportunidades para quem 
deseja trabalhar neste mercado, uma área que 
cresce cada vez mais e o novo perfil do profis-
sional de TI é um reflexo desta mudança, não 
só quando falamos sobre a profissão, mas uma 
reação de atualização dentro das próprias em-
presas para acomodar esses novos profissionais.

(Priscilla Karolczak é Gerente de Atendimento e 
Desenvolvimento da KingHost, empresa que oferece 

soluções digitais).

Indústria recuou 1,3%
A produção industrial recuou 

1,3% em julho. É o segundo resul-
tado negativo consecutivo, acumu-
lando com o mês anterior perda de 
1,5%, após alta de 1,2% em maio. 
Com a queda, a produção industrial 
ficou 2,1% abaixo do patamar pré-
-pandemia, de fevereiro de 2020. No 
ano, o setor registra alta de 11% e, 
em doze meses, de 7%. Os números 
são da pesquisa divulgada ontem 
(2) pelo IBGE (ABr).
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