
É fato que a tecnologia facilita a nossa vida, e o mesmo acontece 
nas indústrias.  A evolução tecnológica atingiu um ponto de ficção 
científica, em que as fábricas são automatizadas e permitem uma 
operação mais eficiente. Mas, até que ponto é possível promover uma 
produção inteligente? Temos diversas empresas hoje no mercado que 
oferecem inúmeras soluções para esse segmento, com enfoque em 
resultados que visam melhorar a segurança, aumentar a qualidade 
da produção e otimizar o desempenho da fábrica.   

A tendência das fábricas que vai além de 
apenas dispositivos e dados
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O Grupo Prosegur, referência global no setor de segurança privada, 
acaba de lançar um espaço de análise e reflexão sobre o presente e 
o futuro da segurança global: a Prosegur Research. Com a iniciativa, 
a multinacional espanhola antecipa os desafios e oportunidades que 
determinarão a evolução da sociedade nos próximos anos. A iniciativa 
Prosegur Research aspira se estabelecer como ponto focal de todos os 
profissionais de segurança e contribuir para a disseminação da cultura 
de segurança.  

Grupo Prosegur lança observatório sobre 
o presente e o futuro da segurança global

Doutrinariamente, a inteligência pode ser entendida como o 
exercício de práticas especializadas focadas na produção de conhe-
cimento necessário às ações de diagnóstico, planejamento, decisão 
e execução, que fazem parte do escopo das atividades de gestão. Ou 
seja, a inteligência, em essência, serve ao processo decisório da alta 
liderança. Portanto, não pode ser compreendida como um processo 
de “adivinhação” ou mero exercício de “futurologia”, nem tampouco 
confundida como métodos e ações de “espionagem”.  

Como inserir inteligência na Segurança 
Empresarial e quais os passos? 
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Sebrae lança o projeto gratuito Capital 
Empreendedor

Captar recursos financeiros é um dos principais entraves para quem 
empreende, inclusive, para startups. Pensando nesse público, o Sebrae 
fará o lançamento do projeto gratuito Capital Empreendedor, nesta terça-
-feira (26), às 16h. Em formato online, o evento vai oferecer orientações 
estratégicas sobre capital de risco; interações com investidores e escritórios 
jurídicos; e apresentação de cases de sucesso. As inscrições começam 
no dia 27 de abril e vão até o dia 15 de maio. Ao todo serão 330 vagas. 
Desse total, 30 são destinadas para startups fluminenses. O programa 
começará em junho e será concluído em dezembro. As inscrições podem 
ser realizadas pelo link: https://capitalempreendedor2022.com.br/.    Leia a coluna completa na página 6

Reprodução/https://capitalempreendedor2022.com.br/

Em meio a mais de 12 milhões 
de pessoas desempregadas e que 
buscam por um espaço no mercado 
de trabalho no Brasil, todos os 
meses, quase 500 mil trabalhadores 
com carteira assinada pedem as 
contas do emprego, mesmo saindo 
sem levar vantagem como, por 
exemplo, a aquisição do FGTS. 

O dado revelado pelo estúdio de inteli-
gência de dados Lagom Data, enco-

mendado pela revista Você S/A, revela que 
o número representado mensalmente por 
meio milhão de brasileiros é o dobro do 
registrado nos anos anteriores à pandemia. 
A Lagom Data analisou quase 188 milhões 
de registros de movimentações trabalhis-
tas do Caged, entre 2016 e novembro de 
2021, dado mais recente disponível para a 
conclusão do levantamento. 

Ainda segundo a pesquisa, é tanta gente 
pedindo as contas no Brasil que, em um 
ano, os pedidos de demissão representa-
ram uma rotatividade de 15% nas vagas 
com carteira assinada. O número total é 
ainda maior, já que o estudo foi feito com 
base exclusivamente nos desligamentos a 
pedido. Existem ainda as demissões por 
comum acordo, autorizadas pela reforma 
trabalhista de 2017 – e essas não ficam 
contabilizadas como voluntárias. 

Outro dado que revela a rotatividade nas 
empresas por pedidos de demissão é da 
Microsoft. Uma das pesquisas feitas pela 
desenvolvedora de softwares mostrou que 
cerca de 41% dos profissionais de várias 
nações pretendem deixar seu trabalho atual 
em até um ano. 

Pesquisas mundiais mostram que os pedi-
dos de demissão ocorrem em esfera maior 
nos Estados Unidos, sendo tendência em 
demais partes do mundo. Por lá, mais de 
7,5 milhões de americanos já deixaram os 

Todo mês, quase 500 mil trabalhadores 
pedem demissão no Brasil
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empregos voluntariamente apenas em 2021, 
num fenômeno que ganhou nome próprio: 
Great Resignation (“grande resignação”). 
E o perfil desses profissionais é semelhante 
ao perfil dos brasileiros. Trata-se de traba-
lhadores majoritariamente jovens – com 
menos de 30 anos – e do setor de serviços. 

De acordo com o especialista em gestão 
empresarial e empreendedorismo, Paulo 
Junior, da PJI Consulting, para não perder 
talentos as empresas precisam entender que 
o mundo dos negócios mudou. “Os movi-
mentos que acontecem nos Estados Unidos 
refletem em muitos países, aqui no Brasil 
não seria diferente. Hoje, temos profissionais 
que desejam entregar resultados sem abrir 
mão de realizações pessoais, eu mesmo fiz 
esse movimento há mais de dez anos. 

No atual mercado de trabalho, perde a em-
presa que não se adaptar às transformações, 
afinal, as carreiras não ocorrem mais de forma 
linear e esse movimento é inevitável”. Paulo 
Junior explica que “se o contexto mudou, os 
líderes empresariais devem, cada vez mais, 
procurar entender o momento para não pre-
judicar os negócios com a alta rotatividade, 
que gera o baixo ritmo de produção. 

A gente entende que as empresas antigas 
são mais resistentes à mudança de para-

digma, mas diante do poder da tecnologia 
que é onipresente, a preparação de líderes 
deve ser um fator preponderante para que 
possam encarar os desafios, se faz mais 
do que necessária”, explica o CEO da PJI 
Consulting. Em contrapartida, os brasilei-
ros também estão pedindo demissão para 
viver do próprio negócio; esse já é o maior 
sonho do brasileiro, ficando atrás apenas 
da casa própria. 

Segundo o Sebrae nacional, cerca de 44 
milhões de brasileiros são ou desejam ser 
empreendedores. Já segundo o GEM 2020 
(Global Entrepreneurship Monitor), o Brasil 
tem a 7ª maior taxa de empreendedorismo 
inicial do mundo, destacando que somos o 
país que tem os empreendedores mais au-
tônomos, ou seja, aqueles que desenvolvem 
suas atividades de forma independente. 

“Os profissionais do mundo atual desejam 
trabalhar com menos estresse, trabalhar de 
casa, o chamado home office, ou no sistema 
híbrido. É importante reforçar, que todo 
esse processo que já existia, foi acelerado 
pela pandemia. E quem não se viu com 
medo de encarar o desconhecido, de tentar 
superar os próprios desafios, que buscou 
alternativas através do próprio negócio, se 
lançou no mercado”, avalia o especialista. 

Paulo Junior explica que o risco nessa 
jornada é o de se lançar sem buscar entendi-
mento e direcionamento. “Para concretizar 
esse sonho de empreender, é preciso se 
questionar, ter visão ampla do mundo dos 
negócios e colocar na ponta do lápis, não 
apenas os números, mas também qual é o 
propósito desse novo negócio; quanto você 
precisa investir em tempo e dinheiro; quem 
são seus clientes; quanto você deseja ganhar. 

Pesquisar também como está o mercado 
onde você deseja atuar é muito importante. 
Tudo isso precisa ser feito antes, com pla-
nejamento, para evitar frustações posterio-
res”, orienta. - Fonte e mais informações, 
acesse: (https://pji.com.br/).

Elizabeth II ganhou Barbie personalizada
A fabricante de brinquedos Mattel lançou uma boneca Barbie persona-

lizada da rainha Elizabeth II, em homenagem ao seu Jubileu de Platina, 
série de eventos em comemoração aos seus 70 anos de trono no Reino 
Unido. O lançamento é feito no aniversário de 96 anos da monarca, 
comemorado no último dia (21). Segundo a empresa, a boneca usa um 
vestido marfim com uma faixa azul, além de detalhes do passado de 
Elizabeth, como a tiara de seu casamento e fitas rosa e azuis parecidas 
com as quais ela ganhou de seu pai George VI e de avô George V. O 
brinquedo, que custa US$ 75 (R$ 346), esgotou em menos de um dia e 
faz parte da coleção de tributos à Barbie, que homenageia "indivíduos 
visionários com um impacto e legado excepcional" (ANSA).   Leia 
a coluna completa na página 5

Negócios em Pauta Foto: ANSA
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A LIBERDADE 
DE QuEM PODE 
TRABALhAR 
EM QuALQuER 
LuGAR     Leia na página 4

Empregada doméstica
Comemora-se amanhã (27), o Dia 

Nacional da Empregada Doméstica.
Homenagem à Santa Zita, padroeira 
das diaristas que  nasceu na cidade de 
Lucca, na Itália, e com 12 anos de idade 
começou a trabalhar para uma família 
e lá ficou até seus últimos dias de vida. 
Lembra também que um dos setores 
mais afetados durante a pandemia vem 
apresentando recuperação. Segundo 
o IBGE, o número de trabalhadores 
domésticos (5,6 milhões) aumentou 
22,5% em 2021 (Fonte: Mary Help).
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