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A necessidade de 
atualização das 

lideranças na área 
industrial

Nos últimos anos, 
a introdução de 
soluções tecnológicas 
no ambiente 
industrial tem 
se demonstrado 
essencial, na medida 
em que se mostra 
cada vez mais 
necessária

Principalmente para 
quem busca cons-
truir uma gestão 

disruptiva, competitiva e 
alinhada com um mercado 
exigente e dinamizado. 
Entretanto, indo além dos 
benefícios técnicos ligados 
às operações, é preciso ter 
em mente o que, de fato, 
pode ser aprimorado no âm-
bito interno, no intuito de 
garantir que essa transição 
ao digital corresponda às 
expectativas e cumpra com 
seu propósito maior, que é 
simplificar e potencializar 
a participação das pessoas 
por trás do negócio.

Trazendo a reflexão para 
a realidade de pequenas e 
médias indústrias, em mui-
tos casos, demanda-se um 
processo de transformação 
cultural, a fim de superar 
métodos de trabalho que 
já não oferecem mais a 
eficiência desejada. Essas 
organizações, majoritaria-
mente, se encontram em 
um estágio inicial de digi-
talização e, como qualquer 
mudança complexa, é natu-
ral que pontos de aprimora-
mento sejam evidenciados.

Nesse contexto, o líder 
exerce uma função cuja 
importância se estende à 
aceitação de seus colabora-
dores, para que a inovação 
seja normalizada na rotina 
de operações. Porém, o que 
alguns deixam passar é o 
grande número de contri-
buições que a tecnologia 
proporciona ao gestor e 
seu dia a dia de atuação, 
afetando a gestão em sua 
totalidade.
	 •	Liderança não pre-

cisa ser sinônimo de 
exaustão - Geralmen-
te, a figura de liderança 
permanece envolvida 
com cargas horárias 
extensas, lidando com 
problemas recorrentes 
e comuns ao gerencia-
mento de fábrica. Por 
exemplo, se uma fer-
ramenta que roda mil 
peças por minuto para 
de funcionar, é provável 
que esse entrave acar-
rete um efeito dominó 
de situações proble-
máticas, desde a perda 
de tempo hábil pelo 
retrabalho até a pressão 
sobre as pessoas envol-

vidas na atividade. 

O resultado é um clima 
de incerteza que apenas 
desestimula a resiliência 
entre os colaboradores. 
Outro aspecto negativo é 
a dificuldade de se desco-
nectar da função. Afinal, 
mesmo em casa, o gestor 
continua tratando de temas 
relacionados à empresa, 
seja pelo próprio celular 
ou outros meios, cuidando 
de questões que poderiam 
ser contornadas por vias 
digitais - novamente, desta-
ca-se a simplificação como 
fator preponderante para a 
adesão a novas tecnologias.
	 •	Tecnologia a servi-

ço do protagonismo 
humano - O aprimo-
ramento tecnológico 
das lideranças está 
intrinsicamente ligado 
ao fenômeno da trans-
formação digital sobre 
o campo industrial. Se 
tomarmos como parâ-
metro a realidade de 
gestores que trabalham 
com plataformas manu-
ais, como planilhas de 
controle e até mesmo 
práticas de contagem 
de estoque, o espaço 
para o desenvolvimento 
estratégico é extrema-
mente amplo. 

Hoje, existem sistemas 
elaborados justamente 
para executar essas tarefas 
de forma automatizada. 
Portanto, não se trata de 
ofuscar o protagonismo hu-
mano, mas de respaldá-lo 
com os melhores artifícios 
disponíveis no mercado. 
Nesse sentido, após o re-
conhecimento de pontos 
a serem reformulados, é 
importante visualizar com 
clareza como e onde a ino-
vação pode ajudar. 

Além da automatização 
de processos e a liberação 
dos profissionais para fins 
estratégicos, o líder terá 
tranquilidade para tomar 
decisões mais rápidas, se de-
dicando a temas gerenciais. 

Por fim, para organi-
zações menores ou até 
mesmo indústrias familia-
res, a escolha pela adoção 
de soluções inovadoras 
abre portas para uma ges-
tão em harmonia com os 
tempos atuais, no qual a 
liderança poderá exercer 
suas funções sob o olhar 
assertivo da tecnologia, 
reduzindo a ocorrência de 
falhas e atingindo um alto 
desempenho entre todos os 
departamentos.
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Monitor do PIB 
aponta crescimento 
em 2021

O Monitor que sinaliza o PIB 
cresceu 4,7% em 2021. Pela 
ótica da produção, todos os três 
grandes setores de atividade 
(agropecuária, indústria e ser-
viços) cresceram no ano, com 
taxas, respectivamente, 0,6%, 
4,4% e 4,7%. Os dados foram 
divulgados ontem (15) pelo 
Ibre/FGV. A economia brasileira 
em 2021 compensou a queda de 
2020 crescendo 4,7%, graças, 
principalmente, ao crescimento 
do setor de serviços em virtude 
da vacinação contra a Covid-19. 

Pelo lado da oferta os desta-
ques foram construção, trans-
portes, serviço de informação 
e outros serviços. Pelo lado da 
demanda, o destaque foi a for-
mação bruta de capital fixo, com 
seus três elementos crescendo 
fortemente, destacando-se 
máquinas e equipamentos. O 
consumo das famílias, compo-
nente com maior participação 
na demanda, apresentou cres-
cimento de 3,4% com destaque 
para o consumo de bens semi-
duráveis. 

A indústria apresentou cres-
cimento de 4,4% em 2021, 
enquanto no ano anterior a 
queda foi 3,4%. Os principais 
responsáveis por esse cresci-
mento foram os componentes 
da construção e transformação 
que cresceram, respectivamen-
te, 9,0% e 4,6% em 2021. “A 
despeito do crescimento deste 
ano, o PIB é inferior ao registra-
do em 2013. Por sua vez, o PIB 
per capita de 2021 com valor 
de R$ 40.712,42 é inferior ao 
valor de R$ 41.069,01, anterior 
à pandemia (2019), e inferior 
ainda ao valor de 2010, de R$ 
42.348,22 ”, disse em nota, o co-
ordenador do Monitor, Claudio 
Considera (ABr).

Há tipos de empreendimentos inovadores, vem com força total e 
depois pode causar estrago para os investidores.

Vinícius Taddone (*) 
 

Inclusive, hoje em dia é 
realmente difícil encon-
trar alguma loja aberta, 

pelo menos aqui em São 
Paulo! Este efeito “paleta 
mexicana” acontece com 
muitas lojas e marcas que 
acabam decidindo se dedicar 
a um nicho que explodiu e 
começam fazendo muito 
sucesso, vendendo bastante, 
e de repente aquilo sai de 
moda e acabam fechando 
na mesma velocidade que 
abriram. E este é o chamado 
modismo.

Parece interessante para 
o empreendedor no começo 
quando surge o “boom” da-
quele determinado produto! 
É tudo muito rápido! A pro-
cura é alta, é tudo novidade, 
muita gente tem interesse, as 
vendas são espetaculares, é o 
assunto da vez! Porém, esses 
tipos de empreendimentos 
que parecem inovadores 
podem vir com efeito tsuna-
mi, ou seja, vem com força 
total e depois, pode causar 
estrago para os investidores 
e empreendedores.

Isso aconteceu com mui-
tas lojas do ramo de frozen 
yogurt, food trucks, com 

Algumas das profissões mais bem remuneradas fazem parte da 
área de atuação de muitos brasileiros.

O metaverso é um dos assun-
tos mais falados do momento. 
Antes mesmo desses ambientes 
serem apresentados pelo dono 
do Facebook, Mark Zuckberg, que 
anunciou a marca Meta no final de 
2021 jogando luz sobre o assunto, 
essa tecnologia que é um ponto 
de convergência entre o físico e 
o digital já existia. 

Hoje, diversos setores como Va-

rejo, Entretenimento e Indústria, 
por exemplo, estão procurando 
soluções para suas marcas atra-
vés do metaverso. Mas quando o 
assunto é educação corporativa, 
será que é possível oferecer apren-
dizagem através dessa tecnologia, 
sem a interação tradicional das 
salas de aula físicas? Essas rela-
ções didáticas podem se dar por 
meio avatares?

Para Richard Uchoa, CEO da 
LEO Learning, uma das prin-
cipais empresas de educação 
corporativa digital no país e 
também especialista em edu-
cação e RH há mais de 15 anos, 
esse novo universo ainda não 
é o caminho para a educação 
empresarial. 

“As empresas foram forçadas 
a adotar o home office como 

modelo de trabalho. Muitas vêm 
sofrendo para manter a cultura 
e já notaram a piora na saúde 
mental dos seus colaborado-
res. Uma pesquisa do LinkedIn 
mostra, inclusive, que 62% dos 
profissionais estão mais ansiosos 
e estressados e houve aumento 
de 151% em atendimentos psi-
cológicos. 

Por isso, não vejo como ten-

dência aplicar cursos neste 
formato. O mundo digital auxilia 
na aprendizagem e é possível 
formar profissionais sem sala de 
aula e professores, mas contanto 
que existam aproximações como 
discussões em fóruns e vínculos, 
mesmo que sejam por meio de 
webcam”, explica. - Fonte e mais 
informações:  (https://leolearning.
com.br/).

Tendência X Modismo: 
a importância de saber a diferença
Quem não se lembra da época em que as paletas mexicanas surgiram? Era uma verdadeira febre! 
Tinha uma paleteria a cada esquina, sempre com longas filas, bastante movimento, era novidade, todo 
mundo adorava e achava incrível! E da mesma forma que chegou, também foi embora

alta, com concorrência, e 
serem ‘moda’, não vão sumir 
de uma hora para a outra. 

Tendem realmente a fazer 
parte da nossa realidade, 
do nosso dia a dia, mesmo 
que de certo modo possam 
ser confundidos com um 
modismo por não serem ni-
chos tão conhecidos antes. 
Os restaurantes de comida 
japonesa já foram assim 
um dia, lembra? Por isso 
deixaram de fazer parte do 
nosso cotidiano hoje! Por 
isso, é uma tendência e não 
um modismo.

Mas sendo modismo ou 
tendência, a concorrência 
tende a ser alta, portanto 
é preciso ter cautela, e a 
verdade é que o ideal para 
mergulhar de cabeça em um 
negócio novo e ‘inovador’, 
se mantendo em destaque 
é que é necessário ter um 
diferencial, ter estudo de 
mercado, saber o que está 
fazendo. Planejamento es-
tratégico é fundamental 
antes de se aventurar.

 
(*) - Com certificações em Marketing 

Digital na Prática, Java Script, 
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e experiência em Marketing 
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sites de compras coletivas, 
cupcackerias, dentre outros. 
Fato é que como muitas ve-
zes, além de ser simples, o 
investimento para abrir um 
destes negócios é baixo e a 
princípio não exige muito 
conhecimento, tornando o 
cenário atrativo. O problema 
é se manter depois. E na hora 
‘da empolgação’ nem todo 
mundo pensa nisso. 

E não que não seja bom 
investir nos modismos, mas 
isso deve representar so-
mente uma parcela do seu 
faturamento, e não todo ele. 
Você não pode depender 
disso. O melhor mesmo é 

investir nas tendências. Mas 
qual a diferença entre eles? 
A principal diferença é a 
velocidade em que aquele 
produto surge no mercado! 

Enquanto o modismo vem 
como um tsunami com força 
total e durando pouco; a ten-
dência surge gradualmente, 
sem muita força, vai toman-
do conta mais devagar, toma 
uma fatia do mercado, e 
lentamente vai crescendo. 
Alguns exemplos de tendên-
cias: hamburguerias gour-
mets, cervejarias artesanais, 
arenas de beach sports e 
boxes de cross fit. Por mais 
que sejam segmentos em 

Confira as profissões mais bem 
remuneradas nos Estados Unidos
Daniel Toledo, advogado 

que atua na área do Direito 
Internacional,  relata que 
algumas profissões são 
extremamente bem remu-
neradas no país e ainda 
pontua os maiores salários, 
em média, dos EUA.  

“Algumas dessas profis-
sões pedem a validação do 
diploma como, por exem-
plo, os médicos. Caso seu 
filho queira fazer medicina 
e você já pensa em se mudar 
para os Estados Unidos, 
talvez seja bom começar o 
curso na América do Norte 
para que ele não precise 
fazer uma validação, já se 
formando com a possibili-
dade de receber alguns dos 
salários mais altos do país”, 
explica.

A profissão mais bem 
remunerada nos EUA é a 
de anestesista. “A média 
anual de salário desse tipo 
de profissional fica em torno 
de US$ 271.440,00. Ao fazer 
uma cirurgia, muito pro-
vavelmente o anestesista 
terá um valor considerável 
na conta”, revela o advoga-
do. Logo abaixo, estão os 
cirurgiões odontológicos, 
ocupação que também pede 
a validação de diploma para 
imigrantes. “O salário de um 
cirurgião dentista aqui nos 
Estados Unidos é de, em 
média, US$ 234.990,00 por 
ano”, conta Toledo.

Algumas das profissões 
mais bem remuneradas 

fazem parte da área de atu-
ação de muitos brasileiros 
que querem se mudar para 
os Estados Unidos. “Essas 
profissões não precisam de 
validação de diploma, o que 
facilita a vida de imigrantes 
que atuam em alguns seto-
res. Dentre elas, a mais bem 
remunerada diz respeito 
aos profissionais de TI, que 
conseguem, em média, 
um salário anual de US$ 
161.730,00, mais ou menos 
treze mil dólares por mês”, 
pontua.

A atuação na gerência de 
médias e grandes empresas 
também pode render um 
bom salário, seja na área 
de finanças, marketing ou 
vendas. “Brasileiros são 
reconhecidos pelo seu de-
sempenho e criatividade na 
área de marketing e essas 
habilidades podem ser bem 
recompensadas nos Esta-
dos Unidos, que oferecem 
um salário médio de US$ 
154.470,00 por ano para 
esses profissionais. Gerentes 
de finanças ou de vendas 

também são bem recom-
pensados, com salários que 
beiram os US$ 151.510,00 
anuais”, relata.

Existem muitos profis-
sionais que atuam nesses 
setores no Brasil, mas 
muito provavelmente não 
conseguem salários próxi-
mos a esses. Isso acontece 
por diversos motivos, e 
essa é uma das principais 
razões para profissionais 
buscarem o processo de 
imigração para os Estados 
Unidos. 

“O Brasil não costuma 
valorizar esse tipo de profis-
sional, mas ele é valorizado 
fora do país. Comparando 
os salários dos dois paí-
ses, com certeza absoluta 
é possível enxergar um 
cenário extremamente 
diferente, pois os Estados 
Unidos oferecem muito 
mais vantagens para os 
trabalhadores em relação 
ao Brasil”, finaliza. - Fonte 
e mais informações, acesse: 
(http://www.toledoeasso-
ciados.com.br).
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A educação corporativa já está preparada para o metaverso?


