
Muitos novos empreendedores passam tempo demais pensando na melhor 
forma de levar seus produtos ou soluções ao mercado, no nome e no branding 
do negócio e acabam deixando um conceito crucial de lado, - seja por falta 
de conhecimento ou por considerá-lo um “bicho de sete cabeças” -, o de 
gestão financeira. Este ponto é reforçado quando olhamos para dados da 
Serasa Experian que mostram que mais de 5 milhões de Micro e Pequenas 
empresas estão inadimplentes e também que estes negócios representam 
a maior parcela dos pedidos de recuperação judicial no Brasil.  

Para PMEs gestão financeira não precisa 
ser bicho de sete cabeças
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Jovens da geração Y (nascidos nos anos de 1980 e 1990) e geração 
Z (o grupo depois deles) são os que mais viralizaram o movimento - 
Imobilidade Espontânea - na carreira e na vida. Em Abril de 2021, uma 
postagem do autor que se intitula como viajante bondoso, na plataforma 
Baidu Tieba, ganhou o planeta. No post havia o seguinte conteúdo: "Há 
dois anos que não trabalho e não vejo nada de errado nisso". O post vira-
lizou e tornou o movimento da - Imobilidade Espontânea - reconhecido 
pelo presidente chinês Xi Junping.  

Você já ouviu o termo Imobilidade 
Espontânea?

Ao falarmos sobre a contratação desses profissionais, o primeiro 
passo é compreender a real necessidade desta. O empreendedor 
precisa estar ciente da importância de apostar em um gestor com essa 
bagagem, ou, como falo, HEAD, para que a startup realmente escale. 
A partir desse entendimento, vem as fases que precedem e concluem 
esse movimento: o desapego, elaboração da proposta, perfil certo 
(nem tudo são negócios), onde encontrar, geração de matchmaking, 
entrada e finalmente assumir a cadeira e a gestão da operação.  

CEO e C-Level: uma análise dos principais 
critérios na hora da contratação
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“Segurança e Bem-Estar Digital”

@No mês da Internet Segura, o portal Dialogando, iniciativa 
ESG pioneira da Vivo que promove a discussão sobre o uso 

consciente da tecnologia, lança a websérie “TemConversaPraTu-
do” com temas relacionados à “Segurança e Bem-Estar Digital”.  
No dia 08, entra no ar o webcast “Segurança Digital e a Terceira 
Idade”, com Pedro Silveira, Head de Marketing e Vendas da CG 
Segurança, especialista em gerenciamento de riscos e ambientes 
digitais mais seguros. Dia 14 é a vez do público gamer, com o 
tema “Games e Segurança, como se tornar um jogador protegido 
e responsável”, com Tiago Xisto, CEO do Vivo Keyd. E no dia 
21 a temática será “Fakenews: qual o seu papel no combate à 
desinformação”, com Mariana Mandelli, coordenadora do Insti-
tuto Palavra Aberta, programa de apoio do Google para capacitar 
professores e organizações de ensino no processo de educação 
midiática dos jovens. Ao longo de todo o mês o Dialogando também 
traz podcasts e artigos com outros especialistas sobre o tema 
(dialogando.com.br).    Leia a coluna completa na página 2
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Planejamento é um dos principais 
pilares para se desenvolver 
profissionalmente e quando se trata 
de encarar uma viagem a trabalho, 
muitos profissionais procuram se 
preparar para o compromisso. 

Apesar de ser uma viagem para geração de 
negócios, o funcionário pode aproveitar da 

melhor maneira as vantagens proporcionadas, 
como conhecer a cidade, experimentar comi-
das típicas da cidade, criar um networking e 
ainda registrar os momentos, oferecendo um 
leque de oportunidades a empresa. 

 
Viajar a trabalho já faz parte de crono-

gramas de muitas empresas, e as mulheres 
estão inseridas nesse cenário, onde com o 
empoderamento feminino e nos cargos de 
chefia, elas estão viajando cada vez mais 
sozinhas. Segundo uma pesquisa recente 
da Global Business Travel Association, 40% 
das viagens a trabalho são realizadas por 
mulheres, e priorizar a segurança é um dos 
pontos fundamentais. 

 
"Ficar atenta quanto ao bairro que irá se 

instalar, o transporte que utilizará, o dinhei-
ro que circulará pela cidade (na carteira 
e/ou bolsa) é um dos pontos a serem ob-
servados pelas mulheres. Principalmente 
quando falamos das grandes cidades em 
que o índice de criminalidade tende a ser 
maior" evidencia Juliana Delgado, turismó-
loga e CEO da Queissada Comunicação.

 
As viagens corporativas devem ser or-

ganizadas com antecedência para que não 
ocorram atrasos, imprevistos ou que se 
torne uma viagem frustrada. Organizar-se 
é uma das melhores formas para que nada 
saia do controle e para que ainda surja um 
tempinho para curtir a cidade onde está 
hospedada. O termo ‘Viagem organizada’ 
apresentou 90% de buscas, segundo o 
Google, no dia 23 de janeiro de 2022, o 
que mostra que muitos brasileiros se pre-
ocupam com o modo de viagem até o local.

40% das viagens a trabalho são 
feitas por mulheres
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Com o início do ano, muitos executivos 
aproveitam as promoções de viagens para 
realizar, por exemplo, um treinamento, 
um evento, uma reunião, ou a divulgação 
do planejamento anual aos seus clientes, 
parceiros ou filiais. Para Juliana Queissa-
da, CEO da Queissada Comunicação, que 
eventualmente está nas estradas visitando 
os seus clientes, viajar a trabalho é uma 
mistura de aventura e coragem.

“Encarar as jornadas de horas na estrada 
ou no avião é uma experiência que nos leva 
além da expectativa, pois desbravamos 
terras desconhecidas, conhecemos novas 
culturas, novos hábitos e levamos sempre 
em nossa memória as experiências em um 
novo ambiente de trabalho, com inspirações 
de novas ideias pela troca de conhecimentos 
entre mim e o cliente”, explicou Juliana. 

 
Fazer uma viagem a trabalho cria me-

lhores resultados para os clientes e o 
prestador de serviço, pela união de metas 
para a realização de projetos, e também 
pela criatividade das soluções originadas 
por um grupo. É uma troca de pontos de 
vista para alcançar os objetivos. Logo, uma 
viagem a trabalho não precisa se tornar um 
bicho de sete cabeças antes, durante e após 

o evento. Pensando nisso, Juliana Delgado, 
cita sete dicas para que a viagem se torne 
uma experiência segura:

 
1-  Planeje a viagem com antecedência 

(otimizando tempo e dinheiro);

2-  Pesquise sobre a cidade que irá se 
hospedar (clima; pontos turísticos, 
hotéis, restaurantes, segurança, ín-
dice de criminalidade e etc);

3-  Organize a mala (com peças essenciais 
de trabalho e lazer, e documentos);

4 -  Leve água e um alimento saudável 
para beliscar durante a viagem;

5 -  Pesquise o tempo de percurso até o 
destino e priorize a sua segurança;

6 - Crie um networking;

7 -  Após o expediente, aproveite para 
conhecer a cidade e registrar nas 
suas redes sociais os bons momentos.

  
Torne suaa viagem de negócio bem suce-

dida e inspire a sua equipe! - Fonte e outras 
informações: (https://queissada.com.br/).

RENOVAçãO NA gESTãO DO EMPREENDIMENTO

Boeing lança o maior jato de carga bimotor 
do mundo 

A Boeing acaba de lançar o novo cargueiro 777-8 e, com um pedido de 
até 50 aeronaves de uma das maiores transportadoras de carga 
do mundo, a Qatar Airways, o primeiro cliente do cargueiro com 
um pedido firme de 34 aeronaves e opções para mais 16. A com-
pra total é estimada em mais de US$ 20 bilhões a preços atuais, 
representrando o maior compromisso de cargueiros na história 
da Boeing em termos de valor. A aeronave será o maior bimotor 
da categoria, de maior alcance e mais poderoso do setor. Com 
capacidade de carga útil quase idêntica ao cargueiro 747-400 e 
uma melhoria de 25% na eficiência de combustível, emissões 
e custos operacionais, o cargueiro 777-8 permitirá um negócio 
mais sustentável e lucrativo para seus operadores. A primeira 
entrega da aeronave está prevista para 2027 (www.boeing.com).  

 Leia a coluna completa na página 3

Negócios em Pauta Foto: Boeing Freighters

A COMPLEXA ESTRuTuRAçãO E O PLANEjAMENTO 
SuCESSóRIO NAS EMPRESAS FAMILIARES     Leia na página 4

Queda na venda de 
veículos

A Anfavea anunciou que em janeiro 
foram vendidos 126,5 mil veículos, uma 
queda de 38,5% em comparação com 
dezembro e 26,5% em relação a janeiro 
do ano passado. O presidente da Anfa-
vea, Luiz Carlos Moraes, considerou a 
queda como relevante e que as chuvas 
de verão e a variante Ômicron também 
foram agravantes que levaram à maior 
queda nas vendas no primeiro mês do 
ano (ABr).

Uma viagem 
corporativa atrai 
investimentos 
para potencializar 
novos resultados.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/a-complexa-estruturacao-e-o-planejamento-sucessorio-nas-empresas-familiares/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-08-02-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-08-02-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/o-eleitor-mutante/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/voce-ja-ouviu-o-termo-imobilidade-espontanea/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/para-pmes-gestao-financeira-nao-precisa-ser-bicho-de-sete-cabecas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/ceo-e-c-level-uma-analise-dos-principais-criterios-na-hora-da-contratacao/

