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Graças às redes 5G e à arquitetura Edge Computing, será possível 
usar aplicações com baixíssima latência e uma onipresença tamanha que 
será difícil discernir o que é humano, o que é digital. Para essa evolução 
acontecer, porém, é necessário equacionar a demanda por profissionais 
de Telecom preparados para os desafios que o 5G traz para o ambiente 
das operadoras. Há um descompasso entre a formação atual dos gestores 
das redes 3G e 4G e o conhecimento exigido para gerir a rede 5G.  

5g e edge computing trazem novos desafios  
para o profissional de telecom

Diversos fatores são cruciais para investidores aprenderem a olhar star-
tups com o objetivo de analisar o risco de investimento e o seu potencial 
de retorno. Os principais tópicos observados são comuns para muitos 
negócios: time, tamanho de mercado, grau de diferenciação, modelo de 
receita, tração, entre outros. De acordo com o Mapa de Investidores 
2020, 88,3% dos investidores estão ativos para aplicar capital em novas 
startups brasileiras e 70,3% já estão investindo e gerando portfólio. No 
entanto, além desses itens fundamentais, outros pontos que também 
devem ser considerados muitas vezes são ignorados.  

cinco pontos diferenciais que investidores buscam  
em startups

“O mundo mudou”, “estamos vivendo novos tempos”, são frases que 
vêm cada vez mais fazendo sentido em meio a diversas transformações 
tecnológicas e sociais acontecendo no mundo. Essas mudanças vêm 
ocorrendo por conta das novas gerações que possuem diferentes 
formas de se expressar, pensar e agir. Segundo Richard Vasconcelos, 
CEO da LEO Learning, empresa de soluções digitais para treinamentos 
corporativos, esse comportamento além de ser notado na sociedade, 
será assunto de prioridade nas organizações, que devem procurar por 
tipos de habilidades diferentes do que vemos no mercado hoje.  

as habilidades que devem ser buscadas pelas 
empresas na próxima década
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negócios em Pauta

enovo processo de pintura para automóveis
"Carros tão coloridos quanto nós" é o lema de uma iniciativa ligada a 

aumentar a consciência da diversidade entre a equipe do BMW Group 
em Leipzig, Alemanha. Agora, o lema ganha um significado a mais, à 
medida que o mundo automotivo dá as boas-vindas a uma nova varie-
dade de cores para a pintura a partir de um processo "individual". Os 
primeiros BMW Série 1 e BMW Série 2 Gran Coupe, para aqueles que 
preferem cores menos comuns, estão saindo em tom brilhante nas cores 
Speed Yellow, San Marino Blue, Ermes Green e Nardo Grey. O preto e 
o branco ainda estão entre as cores mais populares para carros, mas os 
clientes estão cada vez mais procurando uma pintura mais expressiva 
e "individual". A linha de cores permite que o cliente personalize seu 
modelo com qualidade, precisão, tecnologia e garantia de fábrica do 
BMW Group.    Leia a coluna completa na página 3
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cursos gratuitos de cibersegurança

@A Check Point® Software Technologies Ltd . (NASDAQ: CHKP), uma 
fornecedora líder de soluções de cibersegurança global, anuncia a 

disponibilidade de dois novos cursos gratuitos com foco em segurança de 
usuários e de acesso remotos e em gerenciamento de workloads. O portfólio 
de cursos Check Point Jump Start já oferecido pela área de treinamento 
e educação da empresa, cuja missão é tornar o conhecimento de ciberse-
gurança acessível a todos, de estudantes a profissionais de TI no mundo, 
proporciona cursos eLearning gratuitos, via plataforma da Udemy , uma 
das parceiras da Check Point Software. Um dos novos cursos gratuitos 
está voltado à solução Check Point Harmony Endpoint, por meio da qual a 
força de trabalho remota pode ser protegida contra o complexo cenário de 
ameaças sofisticadas da atualidade. O Harmony Endpoint evita as ameaças 
mais iminentes ao endpoint, como ransomware, phishing ou malware drive-
-by, enquanto minimiza rapidamente o impacto da violação com detecção 
e resposta autônomas. Os cursos gratuitos estão disponíveis no site da 
Udemy.    leia a coluna completa na página 2
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Próximo ano

o mercado imobiliário e a 
construção civil são dois segmentos 
que conseguiram continuar em 
alta mesmo durante a pior fase da 
pandemia. 

Para se ter uma ideia, de acordo com a Câ-
mara Brasileira da Indústria da Construção 

(CBIC), em 2020 as vendas de unidades resi-
denciais novas cresceram 9,8% no Brasil. Para 
este ano, as previsões são de crescimento entre 
5% e 10% diante de uma alta de 3% do PIB. 

Entretanto, alguns especialistas também acre-
ditam que, nos próximos dois anos, o mercado 
não continuará nesse processo de crescimento. 
Acredito que, diante dos olhos dos especialis-
tas, um dos maiores incentivos, inclusive em 
época de pandemia, é a viabilidade de crédito 
proporcionada pelo governo, que incentiva o 
mercado em taxas junto com os bancos. Neste 
cenário, sabemos que o mercado não terá 
crédito para sempre e talvez o crescimento se 
atenue um pouco.

É importante entender que o mercado sempre 
se adapta. Pelo fato de que se daqui a dois anos, 
os bancos e o Governo não incentivarem mais 
as taxas, é provável que haja uma redução no 
mercado imobiliário em si, porque haverá menos 
oferta de crédito, menos construção e dinheiro 
no mercado para as pessoas financiarem imó-
veis. Porém, este é um olhar voltado mais para 
o mercado residencial.

Quando paramos para falar de construção civil, 
estamos falando da área industrial e do varejo. 
Essas áreas nunca param, elas se adaptam. Em 
um cenário em que as indústrias e lojas não vão 
crescer, ao menos elas manterão o que tem ou 
renovarão, olhando para um prisma de melhorar 
pontos que possam viabilizar o crescimento dos 
lucros deles.

Durante a pandemia, construtoras que tra-
balham viabilizando o mercado imobiliário 
através de financiamento do banco, continuaram 
trabalhando independente da pandemia. Já as 
construtoras que trabalham sob demanda sofre-
ram, pois as empresas não sabiam para onde o 
mercado estava indo e cortaram investimento. 

Com uma visão de oferta de crédito reduzida, 
essa parte do setor começará a se adaptar e o 
mercado continuará girando. Talvez não com 
tanto crescimento, mas seguirá sem parar.

o cenário da construção civil para 2022
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.   O olhar do mercado para o futuro - Apesar 
das retrações inevitáveis que aconteceram no 
mercado por conta da pandemia, as projeções 
são para que a construção civil tenha, em 2021, 
o maior crescimento do setor em oito anos. De 
acordo com o estudo Desempenho Econômico 
da Indústria da Construção do 2º Trimestre 
de 2021, realizado pela CBIC, a projeção de 
crescimento do setor neste ano subiu de 2,5% 
para 4%.

Entretanto, é importante manter o olhar em 
algo que pode ser tanto positivo quanto nega-
tivo para o setor. Muitas pessoas seguraram 
os investimentos durante a pandemia e estão 
com demanda represada. Com isso, a vontade 
de investir em novas possibilidades está alta. 
Depois de quase dois anos de pandemia, as 
pessoas estão se reestruturando e replanejando 
para começar a investir de volta. 

Estão começando a ter mais segurança, en-
tão as obras vão acontecer. Esse é o aspecto 
positivo do cenário para o futuro do mercado, 
mas também pode ser algo negativo. Durante 
a pandemia, a cadeia de produtos, insumos e 
equipamentos para a construção civil sofreu 
e ainda sofre muito com a falta de materiais. 
Se a demanda represada for solta de uma vez, 
a escassez de material pode ser uma das con-
sequências. Infelizmente, é um setor que leva 
mais tempo para se recuperar.

Além disso, um dos grandes desafios aos 
quais o mercado deve se manter atento, é que a 
qualidade da mão de obra de construção civil é 
muito precária - as pessoas não estudam sobre 
e não são preparadas para a qualidade. Com o 
crescimento de obras, vai ser cada vez mais 
difícil encontrar uma mão de obra qualificada 
para trabalhar e garantir as entregas.

Com a previsão de crescimento e novos 
investimentos para o mercado, a busca das 
construtoras é crescer cada vez mais junto 
ao mercado. Quando pensamos no futuro, a 
maior expectativa é se posicionar perante os 
grandes players como uma excelente alternativa 
para as adaptações de ambientes e para novas 
construções. Por isso, é importante trabalhar 
inúmeros procedimentos internos para forne-
cer a melhor estrutura para dar segurança às 
grandes empresas.

É fundamental continuarmos olhando para as 
exigências das empresas, sempre entregando 
um padrão alto de qualidade de gestão, ge-
renciamento e entrega. A visão organizacional 
interna da construtora demonstra para os 
grandes players do mercado que é possível 
oferecer toda uma estrutura para que a obra 
aconteça no melhor dos procedimentos e com 
o máximo de segurança.

(Victor Gomes é CEO da Expertise Construtora).

eventos com 500 pessoas
A cidade do Rio de Janeiro já pode 

realizar eventos em locais abertos, 
com lotação máxima de 500 pessoas, 
e competições esportivas em estádios 
e ginásios com público que esteja 
com o esquema vacinal completo e 
respeitando a lotação de 50% da capa-
cidade. A flexibilização foi possibilitada 
pela diminuição nas internações por 
doenças respiratórias na cidade, bem 
como a queda de casos confirmados e 
de óbitos (ABr).
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