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O que esperar 
do aprendizado 

corporativo neste ano

As demandas dos 
profissionais vêm 
mudando, seja por 
home office ou por 
trabalho híbrido, por 
conta da pandemia, 
ou por mais políticas 
de diversidade e 
inclusão

Essas mudanças, junto 
com as constantes 
transformações nas 

funções que os profissionais 
desempenham, requerem 
que eles adquiram novas 
habilidades – principalmen-
te as power skills (também 
chamadas de soft skills ou 
habilidades comportamen-
tais). Liderança, trabalho 
em equipe e comunicação 
são alguns exemplos de 
power skills, competências 
que não são apenas interes-
santes para o mundo corpo-
rativo – mas fundamentais. 

As empresas, visando atin-
gir os melhores resultados 
possíveis, devem oferecer 
treinamentos para os seus 
funcionários conquistarem 
essas habilidades. E, se os 
cursos online já eram a op-
ção mais prática e atualizada 
possível antes da pandemia, 
hoje também são uma opção 
segura.

De acordo com um rela-
tório que divulgamos pela 
Udemy Business, chamado 
‘2022 Workplace Learning 
Trends’, as principais ten-
dências de aprendizado 
de power skills no mundo 
corporativo para 2022 estão 
relacionadas a temas como 
comunicação e trabalho em 
equipe, liderança e gestão, 
produtividade e colabo-

ração e desenvolvimento 
pessoal e bem-estar.

Entre as habilidades de 
comunicação e trabalho em 
equipe, por exemplo, a que 
mais cresceu em consumo 
entre 2020 e 2021 por parte 
dos profissionais foi asser-
tividade, com um aumento 
de 250%. Já entre as com-
petências de liderança e 
gestão, o maior crescimento 
foi em cursos de diversida-
de e inclusão, um aumento 
de 205%. Competências 
táticas, como análise de 
Excel, também tiveram 
crescimentos expressivos 
no mesmo período – no caso 
da habilidade em questão, 
de 195%. 

Já entre as competências 
técnicas, gestão de banco 
de dados cresceu 475%, por 
exemplo. Habilidades como 
essas têm sido requisitadas 
pelas empresas inclusive 
de profissionais que não 
trabalham diretamente com 
dados. No Brasil, algumas 
das power skills que mais 
aumentaram em consumo 
por parte dos profissionais 
foram gestão de tempo, 
com um crescimento de 
226%, e liderança, com um 
crescimento de 116%. 

A demanda por essas habi-
lidades pode ter se intensi-
ficado na pandemia porque 
mais profissionais passaram 
a trabalhar de casa e en-
contraram o desafio de se 
adaptar a esse novo modelo. 
Seja em power skills, habi-
lidades táticas ou técnicas, 
o que podemos esperar do 
aprendizado corporativo é 
que ele seja atualizado, útil, 
prático e… online!

(*) - É diretor regional da Udemy para 
a América Latina (www.udemy.com).

Raphael Spinelli (*)

Unidos, Índia, México, Rússia, Senegal e Suécia vão se reunir em São 
Paulo para debater os principais pilares temáticos da atualidade, como 
saúde, finanças, indústrias de base, inovação, política, investimentos 
e negócios. O intuito do ‘WE Fórum” é criar oportunidade para que 
as participantes interajam e tenham possibilidades reais de promover 
negócios e investimentos. Por isso, incluirá “Road shows” e rodadas de 
negócios B2B para oferecer oportunidades de conectar novas ideias e 
projetos com potenciais fontes de financiamento. Também será lançado 
um fundo da Microsoft para startups de mulheres que elegerá as ini-
ciativas que serão beneficiadas, a partir das que tiverem se cadastrado. 
Inscrições e mais informações: (https://app.glueup.com/event/women
-entrepreneur-forum-39245/).

E - Consultores de Intercâmbio
Fazer um intercâmbio é o sonho de muitos. Mas, nem sempre é simples 
realizar. Recorrer aos serviços das agências envolve altos custos. Para 
eliminar esta intermediação e promover um relacionamento direto entre 
o consultor e o estudante, a Escola do Intercâmbio, formadora interna-
cional destes profissionais, está com mil vagas gratuitas para capacitar 
aqueles que desejam fazer parte deste mercado. Com a proposta de 
inovar e disruptar o mercado de intercâmbios, o projeto foi criado com 
o objetivo de colocar poder e autonomia nas mãos dos consultores e 
dos estudantes. O programa oferece cursos de formação intensivos com 
técnicas de vendas, marketing e estruturação do negócio. Os interessados 
devem se cadastrar em: (https://escoladointercambio.com/).

F - Segmento Contábil
A Contmatic Phoenix, especializada no desenvolvimento de softwares 
contábeis, administrativos e de gestão, acaba de ser adquirida pela Vela 
- líder no mercado de aquisições, gerenciamento e desenvolvimento 
de empresas de softwares. Com 35 anos de experiência no segmento 
contábil, a Contmatic Phoenix conta com um market share de 70% do 
mercado no estado de São Paulo, tendo como clientes mais de 15 mil, 
dos 20 mil escritórios registrados no CRC. Além disso, detém cadeira 
cativa entre as cinco maiores empresas desenvolvedoras de softwares 
contábeis do Brasil. Com 450 colaboradores, oferece tecnologia para 
mais de 100 mil usuários, entre as 30 mil empresas clientes, dos setores 
contábil e empresarial. (www.contmatic.com.br).

G - Setor de Petróleo e Gás
Estão abertas as inscrições para a primeira edição do Prêmio ABPIP 
Inova. A premiação foi lançada pela Associação Brasileira dos Produtores 

A - Melhores Universidades
Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Programa Líderes 
Estudar 2022. O projeto objetiva apoiar jovens que querem fazer a dife-
rença e buscam conhecimento de ponta no Brasil e no exterior. “Mais do 
que bolsas de estudos, a oportunidade de entrar para uma rede de líderes 
excepcionais, inquietos e transformadores. Eles serão inspiração para 
que outros jovens também sigam seus sonhos e trabalhem para melhorar 
o mundo ao seu redor”, afirma Anamaíra Spaggiari, diretora-executiva 
da Fundação Estudar. Além do auxílio financeiro, que pode custear até 
95% dos estudos, os selecionados ganham acesso a rede de líderes, 
a mentorias e a eventos de conexão, desenvolvimento, networking e 
inspiração. Mais informações: (https://mudanca.estudar.org.br/). 

B - Contribuintes do IRPF
A Universidade Cidade de São Paulo (Univid) começa a receber agen-
damentos para o 30º Plantão Fiscal 2022, que será realizado entre 7 de 
março a 26 de abril. O serviço, realizado há 30 anos pelos alunos do curso 
de Ciências Contábeis, com apoio técnico da Receita Federal, supervi-
sionados por professores, inclui orientação e auxílio no preenchimento e 
transmissão da declaração de Imposto de Renda Pessoa Física. Os aten-
dimentos presenciais do Plantão Fiscal da Univid serão feitos somente 
com hora marcada pelo e-mail (naf.unicid@unicid.edu.br). E o declarante 
precisará apenas comparecer na hora marcada com leite em pó ou fraldas 
geriátricas, para contribuir com uma ação social da instituição de ensino.

C - Arquitetura e Construção
A Kohler Co, líder global na fabricação de louças e metais para cozinhas e 
banheiros, marca presença em mais uma edição da Expo Revestir, sendo 
a sua terceira participação na feira e a segunda no formato presencial. O 
evento acontece entre os dias 8 e 11 de março, no Transamerica Expo 
Center, e apresenta os principais lançamentos para o mercado de arqui-
tetura e construção. A empresa disponibilizará seus produtos de forma 
funcional, inclusive incentivando as pessoas a lavarem as mãos enquanto 
o visitam. Outro ponto de destaque é o espaço dedicado ao Manchester 
United, do qual é patrocinadora, onde apresentará produtos licenciados 
do time inglês, além de trabalhar a imagem do craque Cristiano Ronaldo. 
Saiba mais: (www.exporevestir.com.br) e (https://br.kohler.com/).

D - Empreendedorismo Feminino 
Nos dias 17 e 18 de março, representantes do Brasil, África do Sul, 
Bélgica, Chile, China, Colômbia, Costa do Marfim, Emirados Árabes 

Independentes de Petróleo e Gás (ABPIP) com o objetivo de reconhecer 
os esforços de Instituições de Ensino Superior (IES) em contribuir na 
disseminação de estudos e tecnologias com foco na inovação no setor de 
petróleo e gás natural. Podem participar IES nacionais ou estrangeiras. 
Objetiva explorar o conhecimento científico e tecnológico associado ao 
resultado gerado, de modo a avaliar o impacto dos estudos e soluções 
inovadoras desenvolvidos pelas IES participantes para melhorias da 
indústria de óleo e gás. O edital pode ser conferido, na íntegra, pelo 
link (bit.ly/3nbVpw4).  

H - Limpeza Profissional
A Fundação da Unidade de Formação do Mercado de Limpeza Profissional 
(Fundação UniAbralimp) está com diversas novidades em sua grade de 
treinamentos, nas modalidades online e presencial. Os cursos são voltados 
não somente para a atividade de limpeza profissional e seus agentes, 
mas também para a gestão de empresas, com foco no treinamento de 
executivos, empresários e empreendedores e em profissionais que atuam 
nas áreas de marketing, vendas, comercial, financeira, RH e outras. O 
objetivo é de auxiliar no planejamento estratégico e na maximização dos 
resultados. Inaugurada em outubro, a Fundação criou novas perspectivas 
para o desenvolvimento da atividade de limpeza profissional no Brasil, 
um setor promissor, que movimenta cerca de R$ 100 bilhões ao ano. 
Saib a mais em (https://www.uniabralimp.org.br/). 

I - Empresas Logísticas 
Os Correios iniciaram a fase de credenciamento de empresas que 
tenham interesse em participar de propostas para operacionalização 
das remessas internacionais pelo Exporta Fácil +. A previsão é que a 
plataforma online para cotações pelos exportadores brasileiros seja 
disponibilizada no segundo semestre deste ano. Com o modelo logístico 
compartilhado e disruptivo, os exportadores estarão mais integrados ao 
mercado externo, alcançado ganhos em competitividade. Isso porque 
trata-se de uma solução customizável para exportação por qualquer 
modal de transporte disponível, sem as limitações de peso e dimensões 
aplicadas às remessas postais. Empresas interessadas devem concluir 
o credenciamento no site da estatal. Basta optar por “Chamamento 
Público”, no campo “Modalidade”, e por “Correios Sede”, no campo 
“Dependência”.

J - Recuperação de Dados 
Os ciberataques contra organizações no mundo subiram 40% em rela-
ção ao ano anterior, com uma em cada 61 organizações impactadas por 
tentativas de ataques cibernéticos semanalmente. A Algar Tech, multi-
nacional especializada em gestão do ambiente de tecnologia, criou uma 
solução em nuvem para garantir a continuidade do negócio de grandes 
empresas em caso de ataques, falhas de data center ou servidores cor-
rompidos. Chamada de Cloud BCM - Business Continuity Management, 
ela complementa a oferta de Cloud MSP, lançada em 2020, e tem o 
objetivo de ampliar o portfólio da companhia e consolidá-la como um 
player de soluções Cloud para empresas de todo o Brasil e da América 
Latina. Saiba mais: (https://algartech.com/pt/)
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De acordo com o bo-
letim Sondagem In-
dustrial, a produção, 

o emprego e a utilização da 
capacidade instalada re-
cuaram de dezembro para 
janeiro. O índice de evolução 
da produção ficou em 43,1 
pontos, ante os 43,3 regis-
trados em dezembro, mês 
marcado pela desaceleração 
da produção industrial. 

Além disso, o resultado 
está abaixo da linha divi-
sória de 50 pontos entre 
queda e crescimento da 
produção industrial. “O 
índice de janeiro é pra-
ticamente o mesmo de 
dezembro de 2021, o que 
reforça a tendência de que-
da da produção industrial”, 
avalia a CNI. Os números 
refletem o desempenho de 
pequenas, médias e gran-
des empresas que atuam 

A expectativa do empresariado brasileiro 
é de otimismo moderado.

O Indicador Ipea de Inflação por Faixa de Renda aponta 
para uma nova desaceleração inflacionária para todas as 
faixas de renda. As famílias de renda alta registraram a 
menor taxa de inflação no período (0,34%). O segmento 
que apresentou a maior inflação em janeiro deste ano foi 
o das famílias com renda muito baixa (0,63%). 

Os dados de janeiro foram divulgados ontem (15) pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). “Na 
comparação com janeiro do ano passado, houve alta da 
inflação para todas as faixas, sendo que o impacto foi 
maior para classe de renda mais baixa, cuja inflação em 
janeiro deste ano (0,63%) foi o triplo da apontada em 
janeiro de 2021 (0,21%)”, comparou a pesquisadora do 
Ipea Maria Andreia Lameiras. 

No acumulado em 12 meses, as famílias de renda mé-
dia baixa tiveram a maior alta inflacionária, uma taxa 
de 10,8%, um pouco superior à registrada pela faixa de 
renda muito baixa (10,5%) e acima da faixa de renda alta 
(9,6%). Em janeiro, na análise dos dados desagregados, 
enquanto todos os grupos de bens e serviços pressiona-
ram a inflação das duas classes de renda mais baixas, 
o grupo transporte trouxe alívio inflacionário para as 
demais faixas. 

Apesar do grupo alimentos e bebidas ser o principal foco 
da inflação para todas as classes, o impacto segue mais 
intenso para as famílias da faixa muito baixa (com renda 
domiciliar menor que R$ 1.808,79). Mesmo diante das 
deflações da energia (-1,1%), do gás de botijão (-0,73%) 
e da gasolina (-1,1%), os reajustes dos aluguéis (1,5%) 
e das tarifas de ônibus urbano (0,22%), intermunicipal 

O grupo de alimentos e bebidas foi 
o principal foco da inflação. 

Produção industrial inicia o ano 
em ritmo menor, aponta CNI

A produção industrial começou o ano de 2022 em um ritmo menor, seguindo a tendência do segundo 
semestre do ano passado, informou ontem (15) a Confederação Nacional da Indústria (CNI)
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caiu um ponto percentual 
do registrado em dezembro, 
ficando em 67%. É o segundo 
mês consecutivo de queda. 

O resultado é dois pontos 
percentuais menor do que 
o registrado em janeiro de 
2021 (69%) e está igual 
à média do registrado em 
janeiro de anos anteriores 
(67%). Apesar dos indica-
dores, as expectativas dos 
empresários seguem, em 
fevereiro, com a mesma 
tendência de otimismo mo-
derado apontada em janeiro, 
com tendências distintas 
em relação à expectativa de 
demanda e à expectativa de 
exportação. Um índice que 
mantém expectativa positiva 
é o número de empregados 
que registrou um aumento 
de 0,5 ponto na comparação 
de janeiro com fevereiro, fi-
cando em 52,1 pontos (ABr).

na indústria em geral, na 
indústria extrativista e na 
de transformação. 

O resultado também mos-
tra que, no mês passado, 
o emprego também ficou 
abaixo da linha divisória em 
janeiro de 2022 em relação a 
dezembro de 2021, quando 
ficou em 48,6 pontos. “O ín-

dice de evolução do número 
de empregados alcançou 
48,8 pontos em janeiro, o que 
representa queda, uma vez 
que o índice ficou abaixo da 
linha divisória de 50 pontos 
que separa queda de alta do 
emprego”, diz o boletim.

Já a utilização da capaci-
dade instalada das indústrias 

Inflação desacelerou para todas as 
faixas de renda em janeiro

(0,56%) e interestadual (1,6%) resultaram em impactos 
inflacionários para as famílias de menor renda, nos grupos 
de habitação e transporte.

No caso das famílias da faixa mais alta (com renda 
maior que R$ 17.764,49), o aumento dos serviços 
de recreação, como pacote turístico (2,7%), hospe-
dagem (2,0%) e cinema (1,9%) foram os principais 
responsáveis pela contribuição positiva exercida pelo 
grupo despesas pessoais, em janeiro. A queda dos 
combustíveis – gasolina (-1,1%) e etanol (-2,8%) –, 
das passagens aéreas (-18,4%) e do transporte por 
aplicativo (-18%) fez com que o grupo transportes 
trouxesse alívio inflacionário para a faixa de renda 
mais alta (ABr).
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