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Como manter 
o time engajado 

Engajamento é um 
tema nevrálgico, em 
tudo e para tudo.

Quando você é um 
empreendedor e tra-
balha sozinho, como 

no meu caso e precisa se 
manter o tempo todo enga-
jado, este processo parece 
ser simples, mas já tem a sua 
própria dificuldade. À medi-
da que aumenta a quantida-
de de pessoas trabalhando 
em torno de uma agenda, 
a própria compreensão da 
agenda e as motivações 
em torno dela aumentam a 
complexidade do processo. 

Por isso, há diferentes 
formas de engajar o time, 
como também, de mantê-lo 
engajado. Quanto maior for 
a empresa, mais alto tende 
a ser o nível de complexida-
de, mas todas as empresas 
encontrarão algum nível de 
complexidade. 

O engajamento e o envol-
vimento da equipe são pri-
mordiais para o sucesso de 
qualquer implementação, 
seja em projetos corporati-
vos ou na vida pessoal. 

Com os OKRs não seria 
diferente. O OKR deveria 
ser parte dos artefatos de 
engajamento dos times 
naturalmente, mas especial-
mente em tempos de home 
office, imposto pelas restri-
ções sociais adotadas para 
o combate à pandemia. O 
framework funciona muito 
bem de maneira assíncrona, 
ainda que exija um mínimo 
de encontro do time. Quan-
do objetivos e resultados-
chave estão bem definidos, 
o time pode trabalhar com 
muita autonomia tendo em 
vista o resultado pactuado 
esperado ao final do ciclo. 

Assim, se contrapõe em 
boa medida ao modelo de 
gestão baseado em co-
mando e controle, onde se 
limita muito a autonomia 
das pessoas e se favorece a 
microgestão, ou seja, cada 
um se sente à vontade para 
agir como entender. 

O OKR engaja o time por-
que, se o desenvolvimento 
é bem feito, ele participa 
do processo de construção 
das metas de negócio. No 
início de um determinado 
ciclo, as prioridades são 
definidas em conjunto, não 
só pela liderança e depois 
cascateada. 

São priorizados os temas, 
escolhe-se qual ponto vai 
atacar e se define o que será 
considerado sucesso, quais 
são as evidências de que 
o objetivo foi atingido, ou 
seja, os resultados-chave. 
Sim, é possível que a equipe 
desvie ou até mesmo perca 
o foco no meio do processo. 
Os times vivenciam estas 
situações por diferentes 
motivos: um, porque co-
meçam a definir OKRs em 
coisas que antes não davam 
atenção, sem deixar de fazer 
as outras coisas que já esta-
vam fazendo. Dois, porque 
simplesmente não priori-

zam e se dedicam àquilo 
que é mais importante no 
momento. 

Portanto, é primordial 
ter a disciplina de acompa-
nhamento sobre o que foi 
pactuado como prioridade 
no início do ciclo. Novas 
ações devem ser priorizadas 
na medida em que ajudam a 
entregar o objetivo de forma 
geral. Primeiro, entenda 
que é possível e aceito errar, 
em segundo lugar, aceite 
errar mais um pouco, isso 
ocorrerá praticamente ao 
longo do primeiro ano. Cla-
ro, haverá acertos também, 
mas é importante ter claro 
que é preciso perseverar 
durante alguns ciclos, em-
penhando muitas horas para 
encontrar o jeito correto da 
organização se beneficiar da 
implementação. 

O OKR tem por premissa 
os ciclos curtos, ou seja, 
quando perceber o erro 
você já terá a possibilidade 
de corrigi-lo mais rápido se 
o ciclo fosse longo. A gestão 
e a execução da estratégia 
passam necessariamente 
pelas pessoas e, então, esta 
é uma agenda que está in-
timamente ligada à cultura 
da empresa. No início os 
OKRs respeitam a cultura 
para, ao longo dos ciclos, ir 
alterando-a se o programa 
vai sendo bem sucedido. É 
necessário que o processo 
implementado integre os 
dois. 

Ainda mais nos tempos de 
hoje, é preciso replanejar 
com mais frequência do que 
antigamente e a execução 
precisa ser ajustada tão logo 
se tenha um novo planeja-
mento, por isso é necessário 
comunicar rapidamente 
as eventuais mudanças de 
direção nos rumos da or-
ganização. 

O OKR facilita a comu-
nicação entre as pessoas, 
assim, a ausência de alguém 
da agenda profissional por 
problemas pessoais, por 
exemplo, facilita aos que 
ficam reajustar a rota com 
base em limitação de recur-
sos, competências dispo-
níveis e, se for o caso, em 
repactuar metas. A equipe 
que sabe como seu trabalho 
contribui para a estratégia 
da empresa, por participar 
do processo de construção 
e estar alinhada às priori-
dades, trabalha de maneira 
mais engajada e alcança 
melhores resultados. 

O uso de um modelo de 
gestão com OKRs é capaz de 
fazer com que a companhia 
seja mais eficaz em atingir 
seus objetivos, tenha cola-
boradores mais engajados 
e felizes e, acima de tudo, 
proporciona uma mudança 
cultural de crescimento 
constante muito importante 
para o seu negócio. 

(*) - Com experiência no mercado 
corporativo, é especialista na 

implementação do método OKR. 
Fundou a Pragmática Consultoria 

em Gestão, objetivando ajudar  
organizações em suas jornadas 

de transformação (www.
gestaopragmatica.com.br).

Pedro Signorelli (*)

As empresas encontram na automação de marketing a solução para ganhar tempo e se dedicar aos 
trabalhos criativos.

Pensando nisso, a Pa-
reto, startup de in-
teligência artificial 

especializada em RPA para 
marketing e vendas, apre-
senta ao mercado uma so-
lução para otimizar o dia a 
dia de equipes de marketing 
e oferecer um novo modelo 
aos profissionais do setor. 

A solução torna possível 
para as agências controlar 
a performance de mídia de 
todos os seus clientes em 
uma só tela. Um gestor de 
mídia, por exemplo, conse-
gue acompanhar toda a sua 
carteira de clientes e, com 
poucos cliques, otimizar as 
campanhas e automatizar 
o orçamento do mês. Já o 
diretor da agência, pode 
antecipar possíveis proble-
mas, sabendo quais clientes 
e quais carteiras estão com 
os melhores e os piores resul-
tados projetados para o mês. 

Sem isso, conciliar as 
diversas atividades às aná-
lises de campanhas pode 
acarretar em erros, além 
de minar o tempo para 
concentração nas partes 
criativas que o setor exige. 
O tempo é algo valioso se 
desperdiçado, prejudica o 
trabalho como um todo. 
No mercado, a cobrança 
para a entrega dos servi-
ços também é intensa. Por 

Uma pesquisa feita pela 
Offerwise constatou que 
70% dos entrevistados 
pretendem realizar com-
pras online na Black Friday 
2021. Para o especialista 
em logística e presidente do 
Conselho de Administração 
da Pathfind, Antonio Wro-
bleski, a Black Friday deste 
ano será a maior de todas 
quando falamos em vendas 
pela internet. “Acredito 
que o mercado como um 
todo não vai vender mais, 
mas o mercado como e-
commerce sim”.

O especialista acredita 
ainda que há uma ten-
dência de microempreen-
dedores trabalharem no 
marketplace dos grandes 
operadores e que os pe-
quenos varejistas vão se 
destacar nas vendas por e-
commerce. “De 1,5 milhão 
a 2 milhões de empresas 
se beneficiam com esse 
processo de colocar seus 
produtos no mercado onli-
ne. As pequenas e médias 
empresas, conseguindo 
estabelecer um objeti-
vo pé no chão, poderão 
vender pela internet com 
a ajuda do marketplace 
dos grandes operadores 
e realizar muitas vendas 
nesta Black Friday”.

Para isso, Antonio dá 

A indústria automobilística é um 
dos setores mais fortes de fábricas 
e responsável por despontar várias 
tecnologias importantes utiliza-
das no ramo industrial. Por isso, 
muitos ramos prestam atenção ao 
movimento feito no mercado de 
automóveis.

A produção de um veículo passa 
por decisões inteligentes e estuda-
das para garantir maior eficiência 
e entregar segurança aos usuários. 

Desde a lataria, dispositivos de 
seguranças e testes de funciona-
mento, cada detalhe faz parte de 

uma engrenagem complexa de 
qualidade. Uma delas é a utilização 
de lubrificantes especiais desenvol-
vidos cuidadosamente por marcas 
como Kluber e Rocol para diferentes 
componentes do veículo. Na carro-
ceria e parte externa é preciso de-
senvolver um produto que consiga 
resistir ao sal, água e poeira por 
muitos anos, além de se adaptar às 
diferentes temperaturas e manter 
mecanismos como vidros elétricos 
e tetos solares funcionando durante 
toda sua vida útil.  

Quando pensamos no interior do 

veículo, é preciso oferecer lubri-
ficantes que consigam reduzir os 
ruídos e manter o design planeja-
do pelos engenheiros, atendendo 
reguladores, botões e maçanetas, 
tudo isso sem fazer mal à saúde, 
ser inodoro e não embaçar os vi-
dros. “As soluções são projetadas 
de acordo com requisitos muito 
rigorosos e precisam respeitar 
o atrito e movimento feito pelos 
componentes ao serem usados”, 
explica Luiz Maldonado, CEO da 
Lubvap, distribuidora de soluções 
de lubrificação.

Os freios, direção e motor são 
outra preocupação. Com exigên-
cias ainda mais específicas, esses 
sistemas precisam passar seguran-
ça ao usuário, com produtos que 
aguentem as altas temperaturas e 
não sofram modificação ao entrar 
em contato com outros produtos 
que se acumulam nos sistemas. 
“Lubrificar os motores e engrena-
gens é sempre um desafio. Essas 
partes estão sujeitas a uma grande 
variedade de requisitos e precisam 
superar desafios para que funcio-
nem corretamente”, finaliza Luiz.

O faturamento da indústria auto-
mobilística é de aproximadamente 
US$ 2,5 trilhões por ano, segundo 
a Organização Internacional de 
Fabricantes de Veículos Auto-
motores, e no Brasil esse número 
ultrapassou os U$ 61 bilhões em 
2018 (Anfavea). Nos seis primeiros 
meses de 2021, 1.074 mil unidades 
foram licenciadas no país, 32,8% 
a mais que no mesmo período de 
2020, porém, 17,9% a menos que 
no primeiro semestre de 2019. - 
Fonte e mais informações: (www.
Lubvap.com.br).

Automação ajuda a escalar 
agências de marketing

Escalar uma agência é sempre um desafio. Especialmente quando as tarefas repetitivas e as rotinas 
tomam todo o tempo, não sobrando nada para outras mais estratégicas e criativas

rios uma dedicação maior a 
questões importantes que 
envolvem o raciocínio e a 
criatividade. 

“É uma mudança de cultu-
ra. Com o tempo e a evolução 
do digital e das redes sociais, 
as empresas encontraram 
seus públicos em novos 
meios. Ao mesmo tempo, 
novas demandas surgiram 
e novas métricas a serem 
analisadas também. Agora, 
graças à tecnologia, a Pareto 
cumpre sua missão de Reu-
manizar Pessoas e Robotizar 
Processos, liberando a men-
te humana para fazer aquilo 
que faz de melhor: ser criati-
va, estratégica e brilhante”, 
conclui o executivo. - Fonte e 
outras informações: (https://
pareto.io/pt-br/).
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isso, zerar a perda de horas 
com tarefas repetitivas 
privilegia a adoção de mais 
estratégias. 

Hoje, as empresas en-
contram na automação de 
marketing a solução para 
ganhar tempo e se dedicar 
aos trabalhos criativos. A 
startup brasileira robotiza 
funções de marketing que 
podem ser resolvidas pelas 
próprias máquinas, permi-
tindo que agências de todo 
o país possam ter controle 
total sobre o tempo e que 
não tenham de se preocu-
par com tecnologia, mas 
sim com o melhor a seus 
clientes. 

“Os profissionais de marke-
ting conhecem bem seus 
papéis cruciais no desen-

volvimento da estruturação 
das empresas, assim como 
também têm consciência 
de que se tivessem mais 
tempo para dedicar-se ao 
trabalho criativo poderiam 
contribuir ainda mais, mas 
são barrados pela necessida-
de em resolver coisas que a 
própria tecnologia já é capaz 
de resolver. 

Essa é a grande dor que 
nós conseguimos solucio-
nar para as empresas, com 
resultados surpreendentes 
já em curto prazo”, afirma 
Rica Barros, CEO da Pa-
reto. Em muitos casos, as 
empresas que contam com 
a tecnologia já conseguem 
triplicar os rendimentos 
com uma simples mudança 
que permite aos funcioná-

Black Friday 2021 será a maior em 
vendas online nos últimos 10 anos

consumidores ganham ao 
adquirir produtos caros, 
mas que entram em pro-
moções excelentes nessa 
época. 

No Brasil, infelizmente 
a regulação do direito 
do consumidor é muito 
falha e vemos muitas 
coisas sendo vendidas 
pela ‘metade do dobro’. 
Se houvesse promoções 
como as feitas nos EUA, 
também haveria uma rela-
ção de ganha-ganha entre 
vendedor e consumidor”. 
A Black Friday, que sur-
giu nos Estados Unidos, 
era conhecida como uma 
sexta-feira ruim para o 
comércio. Por ser um 
dia após o feriado de 
Ação de Graças, a queda 
das vendas era gigante. 
Para  atrair as pessoas a 
comprar nesse feriado, 
criou-se a Black Friday. 

No Brasil, o mercado 
importou o dia da mega 
liquidação em 2010 e a 
data passou a ser incluída 
no calendário comercial 
do país, já que os lojistas 
perceberam o potencial de 
vendas do dia. “Em 2012, a 
iniciativa cresceu, renden-
do na mesma proporção 
lucros e polêmicas, como 
o apelido pejorativo Black 
Fraude”, explica Leão.

algumas dicas: “Pesquisar 
sobre o seu produto e o 
posicionamento dele no 
mercado para concluir se há 
necessidade de aumentar o 
estoque ou não. Algumas 
pequenas empresas não 
têm histórico de vendas de 
outros anos na Black Fri-
day, por isso é importante 
que usem outras maiores 
como referência e inspira-
ção para a logística e fluxo 
de vendas”. 

Segundo pesquisa feita 
pelo UOL, 92% das pessoas 
que pretendem comprar 
durante a Black Friday estão 
optando por pesquisar ante-
cipadamente os percentuais 
de descontos dos produtos 
de interesse. O especialista 

em direito internacional, 
Leonardo Leão, alerta que 
é necessária atenção. “O 
consumidor deve ficar mui-
to atento para que a Black 
Friday não vire uma ‘Black 
Fraude’”. 

Leonardo, que é CEO e 
consultor de imigração e 
negócios internacionais da 
Leão Group - com sedes no 
Brasil, Estados Unidos e 
Europa -, diz que a Black 
Friday é muito importante 
economicamente, e com-
para a tentativa dos dias 
de promoções aqui no 
Brasil com a realidade dos 
EUA. “Lá, há uma relação 
clássica de ganha-ganha: 
os vendedores ganham na 
quantidade de vendas e os 

Os pequenos varejistas vão se destacar 
nas vendas por e-commerce.
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O mercado de lubrificantes para o setor automobilístico


