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News@TI
Empresa de comunicação brasileira ganha prêmio 
de destaque internacional

@A International School of Administration Business (ISAB) 
concedeu o prêmio de Destaque a uma empresa brasileira de 

assessoria de comunicação. O reconhecimento, acreditado pela ASIC, 
tem validade internacional e representa um marco para o mercado 
de comunicação do Brasil de forma geral. O Prêmio Destaque foi 
entregue à empresa MF Press Global, fundada pelo neurocientista, 
PhD e jornalista Dr. Fabiano de Abreu em 2011, em razão do rele-
vante aporte profissional desenvolvido nas áreas de jornalismo, mídia 
social, publicidade, marketing e consultoria atuando em diversos 
países. A empresa é uma das que mais coleciona publicações no 
exterior e tem um diferencial de estratégia no mercado.

São Paulo, terça-feira 04 de janeiro de 2022 Negócios6

OpiniãO
Aquecimento do 

mercado e valorização 
dos profissionais de BI

As empresas têm se 
dado conta de como os 
dados são importantes 
para impulsionar os 
resultados e contribuir 
para o crescimento no 
mercado. 

Em paralelo a isso, 
a área de Business 
Intelligence, também 

chamada de BI ou inteligên-
cia de negócios, se torna 
mais necessária dentro das 
organizações e processos. 
Antes de mais nada, BI é 
um conjunto de técnicas, 
ferramentas, estruturas e 
processos orientados pela 
tecnologia. 

Isto, através da coleta, 
organização, segmentação 
e transformação de dados 
brutos em grandes quan-
tidades (que sozinhos, não 
significam muita coisa) 
em informações essenciais 
para ajudar executivos, 
gerentes e outros usuários 
finais corporativos a tomar 
decisões de negócios bem 
informados.

Apesar desse conceito ser 
praticado há muito tempo, o 
BI e seus profissionais sofre-
ram grande aprimoramento 
ao longo do tempo, e com a 
aceleração da transforma-
ção digital devido à pande-
mia, incorporaram novas 
tecnologias como soluções 
de Inteligência Artificial, 
Analitcs, transformando 
ferramentas e profissionais 
de inteligência de negócios, 
em verdadeiras plataformas 
de inteligência de decisão.

As empresas podem pos-
suir diversas informações, 
entretanto, elas só fazem 
sentido se forem orga-
nizadas e analisadas por 
profissionais capazes de 
transformá-las em inteli-
gência. Isoladamente, esse 
material pode não dizer mui-
ta coisa, mas o BI as cruza, 
estruturando e formando 
indicadores que transmitem 
mensagens claras e efetivas 
para atingir novos objetivos 
e resultados dentro das 
empresas.

Com toda essa riqueza de 
dados em mãos, a organi-
zação tem uma base sólida 
e confiável para tomada de 
decisões, monitoramento 
de concorrências e qualquer 
outra demanda estratégica 
que necessite de amparo 
técnico e de informações.  

Não à toa, essa área cresce 
cada vez mais no mundo do 
varejo, um dos mercados 
mais competitivos. 

Segundo o estudo da 
IDC (International Data 
Corporation), o mercado 
global total de Business 
Intelligence e Analytics 

atingiu cerca de 19 bilhões 
de dólares no último ano e 
a expectativa para o futuro 
é que o crescimento do seg-
mento vai acelerar, à medida 
que as empresas adotar a 
transformação digital. Com 
tantas vantagens, o BI vem 
ganhando cada vez mais 
espaço nas corporações e, 
como reflexo dessa crescen-
te demanda, estão faltando 
profissionais qualificados no 
mercado. 

E, mesmo com uma remu-
neração atrativa, podendo 
ganhar muito acima da mé-
dia salarial nacional, ainda 
falta especialização ade-
quada para combater essa 
escassez de mão de obra. 
Esse cenário é reflexo do 
crescimento do mercado de 
Tecnologia da Informação 
e vem gerando um déficit 
de profissionais para o seg-
mento. Há pouco tempo, 
eles ocupavam basicamente 
funções de analista de MIS, 
analistas de negócios, bem 
como suas variações. 

A especialização deman-
dada nos últimos anos, e 
que como mencionado, se 
intensificou com a pan-
demia, despertando uma 
profunda valorização dessas 
carreiras. A carência desses 
profissionais acarreta na 
descontinuidade dos proje-
tos, bem como na supervalo-
rização de recém-formados 
sem muita experiência na 
área. Além disso, com a 
rotatividade, os analistas 
ficam pouco tempo nas 
empresas, o que ocasiona 
a falta de profundidade e 
conhecimento do negócio.

Os profissionais que pen-
sam em ingressar nessa 
área devem avaliar a grande 
valorização do setor, a boa 
remuneração, mas enten-
der que o BI vai além de 
construir boas planilhas ou 
dominar SQL.

O profissional de BI, pre-
cisa ter capacidade analítica 
de criticar as informações 
que está gerando, visão de 
negócio para entender quais 
informações retiradas dos 
dados brutos podem produ-
zir valor agregado aos gesto-
res, organizado e orientado 
a processos para entender 
as demandas especificando 
de forma adequada e ga-
rantindo o alinhamento de 
expectativa e entrega.

Acima de tudo, ter proati-
vidade para inovar sempre, 
surpreender e enxergar 
nos dados aquilo que mais 
ninguém viu. Enfim, é o 
conhecimento multidiscipli-
nar se tornando peça chave 
das organizações.

(*) - É diretor de Planejamento e 
Tráfego da Neo.

Maycon Xavier (*)

China acusa a SpaceX de colocar 
seus astronautas em risco

A China está acusando os Estados Unidos de omissão ao permitirem que satélites componentes da 
constelação Starlink, pertencente à SpaceX, empresa de propriedade de Elon Musk, seguissem rotas 
que quase os levaram a colidir com a estação espacial chinesa Tiangong.

Изображения пользователя Евгений Баранов_CANVA

Vivaldo José Breternitz (*)

O assunto foi levado à ONU, com 
os chineses afirmando que 
por duas vezes a tripulação da 

estação precisou realizar manobras 
para mudanças em sua rota para evitar 
colisões que certamente vitimariam os 
astronautas; esses fatos teriam ocorrido 
em julho e outubro passados.

O governo americano autorizou o lan-
çamento de até 12 mil satélites Starlink, 
dos quais cerca de 1.600 já estão no 
espaço; a constelação tem por objetivo 
permitir acesso à internet a partir de 
praticamente qualquer ponto da Terra.    

Fontes do Harvard-Smithsonian 
Center for Astrophysics reportam 
que manobras como estas devem se 
tornar cada vez mais frequentes, face 
ao número cada vez maior de satélites 
orbitando ao redor de nosso planeta e 
que os Starlink são parte importante do 
problema, mas que os chineses também 
são responsáveis por parte considerável 
do lixo que vaga pelo espaço, que teria 
obrigado a estação espacial americana a 
executar manobras evasivas em diver-
sos momentos. O lixo chinês seria em 
grande parte proveniente   de testes de 

um sistema antissatélites que ocorreram 
ao redor de 2007.

O assunto repercutiu nas redes sociais 
chinesas, evidentemente com críticas a 
Musk e suas empresas, que ironicamen-
te fabricam e vendem muitos milhares 
de seus carros Tesla na China – há in-
clusive sugestões de boicote e imposição 
de sanções à empresa e seus produtos.     

Além dos riscos às estações espa-
ciais, se o lixo espacial atingir satélites 
em operação, ocorrerão inúmeros 

problemas, especialmente na área de 
telecomunicações, podendo até mesmo 
ser paralisado o sistema GPS e outros 
similares. 

Congestionamentos no espaço 
certamente não eram problemas que 
traziam preocupações até há muito 
pouco tempo, mas agora devem ser 
objeto de negociações entre os países 
interessados.

(*) É Doutor em Ciências pela Universidade  
de São Paulo, é consultor de empresas.

A chegada de um novo ano renova 
esperanças para sonhos e metas. 
Porém, sem um planejamento e 
mudança de hábitos específicos, a 
tendência é que o novo ciclo repita 
o anterior e os sonhos continuem 
sendo apenas isto: sonhos. Por isso, 
Jennifer de Paula, que é diretora 
de marketing e gestão da MF Press 
Global, preparou uma lista com cinco 
conselhos para que 2022 seja um ano 
especialmente produtivo.

1 -Aprenda a dizer NÃO -  “É a 
melhor forma de não sair do foco. Isso 
vale para pedidos externos e dizer não 
para si mesmo. Evite frases como ‘vou 
ver se posso’ e seja direto quando o 
assunto for se negar a fazer algo que 
não faz parte ou atrapalhe seu objetivo 
no momento”, pontua a especialista.

2 - Organize suas metas  - Para 
Jennifer é essencial ter os objetivos 
sempre à mão e dar o ‘start’ diário 
de forma organizada por ordem de 
prioridade. “Olhe seu plano diário 
no início, meio e final do dia. Assim 
saberá se concluiu tudo ou se o final 

da lista se tornará a prioridade do dia 
seguinte”, explica.

3- Pare de verificar seu email e 
whatsapp - A especialista defende 
que se organizar também quer dizer 
estipular a quantidade de vezes que 

você dá aquela checada na caixa de 
entrada ou no grupo do whatsapp. 
“Tente definir horários para verificar 
as mensagens, como uma vez a cada 
três horas dependendo de sua deman-
da”, aconselha.

4 - Cuidado com o termo "multi-
tarefas" - “Ter várias tarefas diárias 
e concluir todas com sucesso não 
quer dizer que tenha que fazer tudo 
ao mesmo tempo. Isso diminui sua 
produtividade, pois está pulando de 
tarefa em tarefa sem se concentrar 
em nenhuma”.

5 - Fique atento aos sinais de 
cansaço mental - Fazer pausas 
saudáveis para recuperar as energias 
como uma caminhada pelo escritório 
ou um breve alongamento pode ser 
fundamental para preservar a saúde 
mental. “Não se cobre tanto quando 
a necessidade do descanso chegar. 
Forçar a barra trará grandes chances 
de não ser bem-sucedido na tarefa. 
Descanse e seja recompensado ao se 
tornar ainda mais produtivo”, detalha 
Jennifer de Paula.

Dicas para que você seja ultra-produtivo

Jennifer de Paula
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A Pesquisa de Remuneração Total (TRS, na 
sigla em inglês) da Mercer publicada em 2021 
traz indicativos de como será a dinâmica do 
mercado de trabalho no pós-pandemia, além 
das tradicionais, confiáveis e – mais do que 
nunca – relevantes informações de remu-
neração do mercado. A consultoria analisou 
30 mil empresas no mundo inteiro, dentre 
as quais 759 no Brasil. De acordo com o 
levantamento, o ano de 2021 apresentou 
uma leve retomada em aspectos salariais, 
como incentivos de curto prazo, bônus e 
remuneração executiva. 

 
O crescimento médio de remuneração 

entre as empresas foi de 4,5%, sendo que 
o previsto pelos departamentos de RH era 
de 4,7%. Por outro lado, a média dos acor-
dos coletivos foi de 5,7%. “No momento 
de publicação da pesquisa, alguns fatores 
externos estão causando pressões que o 
RH não havia planejado este ano. Inflação 
acentuada e consequentes acordos coletivos 
elevados, aumento na guerra por talentos 
e a própria escassez de profissionais em 
áreas especializadas, como TI, por exem-
plo, são alguns deles. Para o próximo ano, 
as incertezas para as empresas são ainda 
maiores devido às instabilidades do cenário 

macroeconômico e eleições presidenciais”, 
afirma Rafael Ricarte, líder de produtos de 
carreira da Mercer Brasil. 

 
A remuneração de executivos subiu um 

pouco de patamar, atingindo 84% em relação 
ao que havia sido estabelecido como target. 
Por outro lado, os incentivos de curto prazo 
e os bônus ficaram acima do esperado. Nos 
demais níveis – gerenciamento, profissionais 
e técnico – o realizado foi um pouco menor 
do que o estimado.  

 
Dentre as empresas consultadas, 82% 

possuem incentivo de curto prazo, que são os 
bônus variáveis. De longo prazo, 40% possuem 
plano de incentivos, sendo os principais: 1) 
ações restritas ao tempo de serviço; 2) ações 
vinculadas à performance; 3) opções de com-
pra de ações. O potencial de ganho aumentou 
entre executivos e cargos de gerência.  

 
Quando levado em conta o mix de remu-

neração, que inclui itens como salário anual, 
incentivos de curto e longo prazo, bônus 
e benefícios, os executivos tiveram uma 
recuperação de 12% na remuneração total 
comparada ao ano anterior (2020). O nível 
gerencial cresceu 3%, enquanto profissionais 

caíram pelo segundo ano consecutivo (-5%). 
O nível operacional manteve-se praticamente 
estável, crescendo 2% no último ano. 

 
Apontando para algum otimismo, o estudo 

mostra que 38% das organizações planejam 
aumentar o número de funcionários no próximo 
ano, um sinal de que parte da economia pode 
se manter minimamente aquecida. Apenas 
7% pretendem reduzir o número de funcio-
nários. No geral, o índice de turnover, seja 
voluntário ou involuntário, se manteve estável 
de 2020 para 2021, com algumas categorias 
apresentando ligeira variação para baixo.  

 
A Pesquisa de Remuneração Total tem por 

objetivo ajudar as empresas a definir a melhor 
estratégia de remuneração e das políticas 
de Recursos Humanos em geral e, assim, 
se adaptar com agilidade e embasamento 
confiável às novas realidades. Realizada 
anualmente, abrange indústrias com signifi-
cativa representatividade global e local, tais 
quais Manufatura, Bens de Consumo, Alta 
Tecnologia, Life Sciences, Varejo e Atacado. 
Este ano, o número de organizações brasi-
leiras participantes foi 5% maior do que no 
ano anterior, abrangendo mais de 900 mil 
profissionais de todos os setores econômicos. 

Pesquisa aponta tendências de remuneração no 
segmento corporativo nacional


