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Satisfação 
não depende 

de remuneração, mas 
sim de propósito

Um dos maiores 
problemas 
relacionados ao 
ambiente de trabalho 
é a satisfação 
profissional

As pessoas desejam sa-
ber como podem ser 
felizes atuando em 

suas posições, mas existem 
muitos cenários em que uma 
pessoa não está mais feliz ou 
à vontade no emprego atual. 
Apesar de ocuparem um 
bom cargo e terem remu-
neração adequada, muitas 
pessoas ainda podem se 
sentir insatisfeitas com o 
que estão fazendo. 

No entanto, não existe 
uma fórmula pronta para so-
lucionar essa questão. Vale 
lembrar que satisfação não 
está relacionada a dinheiro: 
embora o salário não seja 
ruim, muitos ainda estão 
infelizes na profissão. Nes-
ses casos, o ideal é avaliar 
se talvez não seja hora de 
mudar de carreira. Também 
existem as insatisfações 
temporárias, que podem 
ser causadas pelo ambiente, 
pela equipe ou até mesmo 
algum momento que a em-
presa esteja passando, por 
essa razão é importante 
avaliar. 

Uma conversa com gesto-
res sobre mudança de área, 
cargo e atividade também 
pode fazer bem. Atualmente 
as equipes de Recursos 
Humanos entendem que há 
profissionais que são gran-
des talentos e que talvez 
estejam posicionados em 
lugares inadequados. Às 
vezes, dentro da própria 
empresa existem outras 
posições que fazem mais 
sentido. 

É fundamental não ter 
medo de procurar novas 
oportunidades no local 

onde trabalha, mas se for 
necessário, não há problema 
algum em buscar um cami-
nho em uma nova empresa. 
Nesse sentido, vale apostar 
em novos desafios. Quanto 
maior for o seu desafio, 
maior é a possibilidade de 
mostrar o seu valor e a sua 
competência. Para isso, 
também é necessária uma 
palavra que está na moda, 
que é propósito, a razão 
pela qual você faz aquilo 
que você faz.

Existem dois elementos 
fundamentais para estar 
satisfeito no trabalho, o 
propósito que te move e os 
desafios que você vai ter 
pela frente. Se você não sabe 
o seu propósito e quais são 
os desafios, provavelmente 
terá insatisfação com a sua 
carreira. Atualmente há 
diversas formas e métodos 
que ajudam a encontrar 
esses fatores, e a melhor 
parte é que quando você os 
encontra, as coisas passam a 
fluir com mais naturalidade. 

Quando existe o sentimen-
to de ser o melhor momento 
profissional, ao acordar feliz 
para trabalhar e quando os 
dias passam mais rápido, é 
nesse momento que você 
teve propósito ou, em outras 
palavras, encontrou motivo 
para fazer aquilo que você 
fez o dia inteiro. É ideal lem-
brar que o mais importante 
não é os outros acreditarem 
em você, é você acreditar 
em si mesmo.  

É necessário encontrar o 
motivo que faz você levan-
tar todos os dias para fazer 
aquilo que você quer. Por 
isso os desafios e os objeti-
vos são fundamentais para 
que você tenha uma plena 
satisfação profissional. 

(*) - É diretor executivo do Ibex - 
Institute for Business Excellence, 

sediado em Orlando (EUA). 
É autor de diversos livros, entre eles 

do best-seller O Poder da Atitude 
(www.slivnik.com.br).

Alexandre Slivnik (*)

É fundamental a incorporação dos aquecedores solares de 
água no planejamento da matriz energética nacional.

O Parlamento da Itália 
ganhou ontem (12) mais 
um representante da comu-
nidade ítalo-brasileira. Após 
o parecer positivo de uma 
comissão, a presidente do 
Senado, Elisabetta Casellati, 
proclamou a entrada de Fabio 
Porta no lugar de Adriano 
Cario, que teve seu mandato 
cassado no fim de 2021 por 
fraude eleitoral. Casellati dis-
se que sua decisão se baseia 
na deliberação adotada pelo 
Comitê Eleitoral do Senado, 
determinando que o assento 
de Cario ficasse com Porta. 

Nascido em Caltagirone, 
na região da Sicília, Porta 
tem 58 anos e construiu 
sua carreira política como 
representante da comuni-
dade ítalo-brasileira, que já 
contava com dois integran-
tes no Parlamento italiano: 
os deputados Luis Roberto 
Lorenzato, da legenda de 
ultradireita Liga, e Fausto 
Longo, do grupo misto.

Porta pertence ao Partido 
Democrático (PD), de cen-

tro-esquerda, e já havia sido 
deputado por uma década. 
Nas eleições de 2018, tentou 
alçar um voo maior com uma 
candidatura ao Senado pela 
circunscrição da América do 
Sul - a Itália elege parlamen-
tares para representar cida-
dãos que vivem no exterior 
-, porém acabou a disputa 
em terceiro lugar.

Na ocasião, foram eleitos 
pela América do Sul os se-
nadores Ricardo Merlo, com 
base na Argentina, e Adriano 
Cario, do Uruguai. No en-
tanto, uma investigação do 
Ministério Público de Roma 
comprovou que milhares de 
cédulas com voto em Cario 
foram preenchidas pelas 
mesmas mãos. Os resultados 
da investigação foram enca-
minhados ao Senado, que, no 
início de dezembro, cassou 
o mandato do parlamentar. 
Porta terá pouco mais de 
um ano de mandato, já que 
a atual legislatura está pre-
vista para acabar em março 
de 2023 (ANSA).

Inovar nos modelos de negócios é uma necessidade crescente 
entre as empresas.

Luan Gabellini (*)  
 

Mas entre a vontade 
do empreendedor 
e o cumprimento 

desta meta há inúmeros 
fatores que determinam o 
sucesso, ou o fracasso, da 
organização. Para alcançar 
esse desempenho, o trabalho 
precisa ser contínuo, ou seja, 
a todo instante o gestor deve 
buscar formas e modelos 
inovadores para atrair e con-
verter seus consumidores. 

No comércio eletrônico 
uma opção surge como a 
mais eficiente para poten-
cializar os resultados: as 
vendas recorrentes por meio 
de assinaturas de produtos e 
serviços. Inovar nos modelos 
de negócios é uma neces-
sidade crescente entre as 
empresas, principalmente 
após a aceleração digital 
provocada pela pandemia. 
Levantamento da Markenz 
Consulting mostrou que 
quase metade das com-
panhias analisadas (45%) 
quis ampliar ou desenvolver 
comércio eletrônico. Além 
disso, três em cada quatro 
(74%) buscaram ampliar a 
presença no mundo digital. 
Por fim, 71% buscam criar 
novos produtos ou serviços. 

Em suma: os dados mos-
tram que os empreende-
dores encontraram no am-
biente digital um canal 
importante de vendas e, 
principalmente, estão bus-
cando novas soluções para 
ampliarem seus resultados. 
É justamente neste ponto 

Zerada alíquota 
de importação 
de produtos 
hospitalares

Foi publicado no DOU 
de ontem (12) um decreto 
presidencial que inclui dois 
itens na lista de produtos 
para uso em laboratórios, 
clínicas, hospitais, consul-
tórios e campanhas que têm 
alíquota zero do PIS/Pasep, 
da Cofins, do PIS/Pasep-Im-
portação e da Cofins-Impor-
tação. São eles: cateteres 
intravenosos periféricos, 
de poliuretano ou de copo-
límero de etilenotetrafluo-
retileno (ETFE); e artigos 
para fístula arteriovenosa, 
compostos de agulha, base 
de fixação tipo borboleta, 
tubo plástico com conector 
e obturador.

De acordo com a Secreta-
ria-Geral da Presidência da 
República, a perda estimada 
de arrecadação, com a inclu-
são desses itens, será de R$ 
3,50 milhões por mês para o 
ano de 2022. Em 2023, esti-
ma-se uma perda arrecada-
tória de R$ 45,27 milhões; e 
para 2024, R$ 48,57 milhões. 
A perda de arrecadação para 
o ano de 2022, no entanto, 
será compensada por meio 
da elevação de 5% para 10% 
das alíquotas do IPI inci-
dente sobre vidros planos 
classificados. “Para os anos 
seguintes, a perda já será 
contemplada na estimativa 
de receita anual”, comple-
menta (ABr).

Por que as vendas 
recorrentes têm o poder 

de potencializar os negócios?
A teoria é simples: uma empresa bem-sucedida é aquela que consegue ampliar as vendas para manter 
a operação do negócio e também para melhorar sua rentabilidade

preparado para os desafios 
e particularidades desse 
modelo. Isso implica investir 
nas melhores soluções de 
tecnologia. É preciso encon-
trar um sistema capaz de in-
tegrar as vendas recorrentes 
à própria gestão. 

Assim, é possível otimizar o 
estoque, frete e a movimen-
tação financeira sem trazer 
riscos para toda a opera-
ção. Felizmente, o avanço 
tecnológico faz com que os 
melhores fornecedores dis-
ponibilizem tudo isso em um 
único projeto, uma espécie 
de multiplataforma capaz 
de automatizar todos os 
processos. No competitivo 
ambiente do e-commerce, 
incrementar as vendas com 
novas opções é uma necessi-
dade cada vez maior. A pan-
demia levou para o ambiente 
digital as empresas que ainda 
resistiam aos canais online. 
Assim, a concorrência está 
ainda mais elevada do que 
antes. 

Para atrair a atenção dos 
consumidores e conseguir 
convertê-los em pedidos, 
é preciso oferecer aquilo 
que eles buscam e desejam. 
As assinaturas cumprem 
esse requisito por facilitar a 
aquisição dos produtos por 
um preço justo e no conforto 
do lar. Quem entender isso 
certamente dará um passo 
importante na mente – e no 
coração – das pessoas.

(*) - É sócio-diretor da Betalabs, 
empresa especializada em tecnologia 

para e-commerce e clubes de 
assinatura (www.betalabs.com.br).
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que a proposta de receita 
recorrente surge como ten-
dência entre as lojas virtuais. 
A participação dos clubes 
de assinatura no comércio 
eletrônico nacional vive um 
boom desde o início da pan-
demia, em março de 2020. 

Dois motivos estão por 
trás desse aumento e dessa 
consolidação do modelo de 
negócio entre as empresas. 
O primeiro deles, evidente-
mente, é a previsibilidade 
das receitas. Esse tipo de 
venda traz uma receita men-
sal contínua, uma vez que as 
assinaturas são feitas em um 
período de tempo. Isso traz 
maior facilidade na gestão 
e, consequentemente, pos-
sibilita melhores estratégias 
comerciais e de marketing 
para ampliar essa base.

O segundo tópico é a 
valorização da experiência 
do consumidor. Os clubes 
de assinatura são a síntese 

do que é considerado ideal 
no comércio eletrônico. A 
pessoa tem um processo de 
pagamento simples e seguro, 
recebe seus produtos rapi-
damente no conforto de sua 
casa (em alguns casos até 
no mesmo dia) e possui um 
relacionamento personali-
zado com a marca por meio 
de interações, feedbacks e 
promoções exclusivas. 

Ou seja, tudo aquilo que 
o e-commerce pretende 
atingir em algum momento. 
Isso explica, por exemplo, 
a maior fidelização dos 
clientes, dispostos a pagar 
valores mensais para receber 
os produtos e o atendimento 
que desejam. Fidelização, 
evidentemente, leva a novas 
vendas. Evidentemente isso 
não acontece do dia para a 
noite. O negócio que busca 
incluir um clube de assina-
tura para potencializar seus 
resultados precisa estar 

‘Brasileiro’ Fabio Porta 
ganha vaga 

no Senado da Itália

Contradições energéticas
Oscar de Mattos (*)

 
A produção acumulada 

de eletricidade dos aque-
cedores solares de água 
instalados no Brasil é de 
13,5 GW, o que equivale 
à quase totalidade da de 
Itaipu, de 14GW. O mon-
tante é exatamente igual 
ao déficit em relação ao 
que foi programado para 
o aumento da geração 
no país nos últimos dez 
anos, apontado pela EPE 
(Empresa de Pesquisa 
Energética). 

Apesar da obviedade 
dos números, essa com-
panhia ligada ao Governo 
Federal não reconhece 
oficialmente e descon-
sidera em seus planos 
anuais uma tecnologia 
nacional capaz de contri-
buir para evitar apagões, 
equilibrar a demanda e 
ajudar pessoas físicas e 
jurídicas a reduzirem o 
valor da conta de luz. 

É fundamental a incor-
poração dos aquecedo-
res solares de água no 
planejamento da matriz 
energética nacional, sua 
ampliação e diversifica-
ção. A medida torna-se 
ainda mais premente a 
partir da crise hídrica 
desencadeada em 2021, 
risco de interrupções no 
fornecimento e majoração 
expressiva das tarifas, 
fator que pressiona os 
índices inflacionários e 
aumenta o custeio das 
empresas e as despesas 
das famílias. 

Assim, parece bastante 
contraditório o fato da 
EPE apontar que, na últi-
ma década, o país não atin-
giu os valores planejados 

e, ao mesmo tempo, ignorar 
uma tecnologia cuja disse-
minação contribuiria para 
as necessárias soluções. Te-
mos uma solução brasileira 
e sustentável para enfren-
tar a crise energética e até 
mesmo equipar casas dos 
programas governamentais 
de habitação. Os aquece-
dores solares de água são 
cerca de quatro vezes mais 
eficientes do que os painéis 
fotovoltaicos e atendem a 
aplicações residenciais de 
baixa até alta renda, comer-
ciais, industriais e serviços. 

Sem dúvida, trata-se da 
alternativa mais eficaz para 
a redução expressiva do 
consumo nos chuveiros 
elétricos, que sobrecar-
regam muito o sistema no 
horário de ponta (entre 17 
e 21 horas), representan-
do mais de 7% de toda a 
eletricidade gasta no país 
e cerca de 37% da residen-
cial, segundo dados do Ba-
lanço Energético Nacional 
da Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE, 2021) 
e Pesquisa de Posse de 
Hábitos de Uso e Consumo 

(Eletrobrás, 2019). 
Estamos falando de uma 

tecnologia totalmente 
nacional, presente há 
mais de 40 anos, que 
gera empregos apenas 
no país, utiliza somente 
matérias-primas brasi-
leiras e tem certificação 
do Inmetro, com base em 
normas internacionais. 
Ou seja, produtos de alta 
qualidade e eficiência. A 
energia solar térmica é 
uma solução barata para 
o aquecimento de água, 
sustentável e eficiente. 
Também reduz a emissão 
de gases de efeito estufa. 

Seu sistema não é ligado 
à rede elétrica. Sua fonte 
de eletricidade é exclu-
sivamente o sol. Assim, 
possibilita expressiva re-
dução de custo nas con-
tas de luz e do consumo 
nacional. Portanto, é uma 
solução que não pode 
continuar sendo ignorada 
pelo governo e as autori-
dades do setor energético! 

 
(*) - É presidente da Abrasol 

(Associação Brasileira de Energia 
Solar Térmica).
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