
A Coopercitrus - Cooperativa de Produtores Rurais, anuncia a realiza-
ção da Coopercitrus Expo 2022, de 25 a 29 de julho, em Bebedouro, SP. 
Em localização de fácil acesso às margens da Rodovia Brigadeiro Faria 
Lima, na Fundação Coopercitrus Credicitrus, o retorno ao presencial vai 
reunir mais de 160 empresas líderes globais do agro, entre fornecedoras 
de tratores, máquinas, implementos e insumos agropecuários, além de 
tecnologias de agricultura de precisão, sempre com apoio dos principais 
agentes financeiros do país e com planos especiais da Coopercitrus 
Corretora de Seguros. A expectativa é receber mais de 20 mil visitantes 
durante os cinco dias. Com o tema ‘Uma Nova Experiência’, o objetivo 
é proporcionar ao visitante a oportunidade de se conectar com os mais 
modernos produtos e serviços de tecnologia em um espaço organizado, 
de fácil acesso, com todas as comodidades para que a experiência seja 
completa (https://coopercitrus.com.br/evento/expocitrus-digital/).

 Coopercitrus Expo 2022

A “Grande Renúncia”, fenômeno que representa o aumento signifi-
cativo nos pedidos voluntários de demissão em todo o mundo e cujo 
catalizador foi o “mundo pós-pandêmico” já afeta mesmo países com 
altas taxas de desemprego e de inflação, como o Brasil.    

A “Grande Renúncia” é uma grande  
oportunidade para a reinvenção da TI
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MERCADO
FINANCEIRO

A coerência e o compromisso com os clientes devem ser sempre o foco 
do trabalho jurídico. Estamos em um mercado completamente dinâmico, 
onde a procura pela assistência estratégica se tornou primordial como 
fator decisivo para agregar valor ao negócio. Nesse cenário, muito além 
de buscar ganhar a causa para o cliente, é preciso incorporar a inovação 
aos processos organizacionais de forma inteligente e processual – trans-
formando os advogados em verdadeiros gestores de negócios.  

Como transformar advogados em  
gestores de negócios?

Já diz o ditado: "quem ama o que faz, nunca trabalhará um só dia 
na vida", e quando seus clientes amam o que você faz, então você 
está diante da forma mais poderosa de marketing que existe.    

Boca a boca: o marketing mais poderoso 
que existe

O Empreendedorismo se diferencia dos demais campos da adminis-
tração de empresas e das organizações. Mais do que empreender, o 
empreendedor é aquele que é capaz de desenvolver atitudes amplas 
e se transforma em protagonista do seu próprio negócio.     

Empreendedorismo: conheça quatro 
tipos, segundo especialista da área

Boggy_CANVA

Cinco motivos para contratar pessoas 
com mais de 50 anos

Um estudo feito pela FGV 
(Fundação Getúlio Vargas) 
mostrou que 75% das 
companhias evitam contratar 
pessoas mais velhas. 

Muitas empresas ainda acreditam que 
profissionais mais jovens podem sair 

mais barato por não terem experiência 
e que eles costumam estar mais atuali-
zados com as tendências do mercado, 
dessa forma, as gerações mais antigas 
são excluídas do mercado. 

A equipe de recrutamento e seleção 
precisa se desprender da ideia de que 
as pessoas mais velhas são inflexíveis 
e pouco atualizadas quando falamos de 
tecnologia, ou ainda que elas são resis-
tentes às mudanças. 

Hoje vivemos esse encontro inédito de 
quatro gerações ocupando os mesmos 
espaços profissionais e isso pode ser 
aproveitado pelas empresas como forma 
de potencializar a troca de conhecimento 
entre essas diferentes faixas etárias.

 
Mas por que as empresas deveriam 

investir na contratação de pessoas com 
mais de 50 anos? 

 
1. Mais diversidade  -  Hoje em dia 

a diversidade já é um tópico mandató-
rio nas empresas, deixando de ser algo 
diferencial. Além disso, empresas com 
diversidade de idades incentivam a troca 
de experiências e de perspectivas entre 
os colaboradores. 

 
2. Mais experiência  -  Ter um pro-

fissional que já trabalhou em diferentes 
cenários pode ser um diferencial es-
tratégico para a empresa. Pessoas com 
mais experiência conseguem prever os 
movimentos do mercado e, dessa forma, 
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antecipar problemas e encontrar a solu-
ção mais rápido. 

 
3. Mais maturidade  -  Profissionais 

com muito tempo de carreira podem ter 
mais maturidade na hora de tomar uma 
decisão que pode contemplar pontos 
que profissionais mais jovens talvez não 
tenham percebido. Isso pode fazer com 
que o time tenha mais segurança na hora 
de tomar uma decisão. Eles ainda podem 
ser bons líderes, pois compartilham com 
o time os sucessos e os erros ao longo de 
sua carreira profissional. 

 
4. Habilidades de comunicação in-

terpessoal  -  Outro ponto é que esses 
profissionais costumam ter boas habili-
dades de comunicação interpessoal, pois 
desenvolveram ao longo da sua trajetória 
profissional. 

 
5. Redes de contato  -  Por já terem 

tido experiência profissional ao longo 
da carreira é normal que eles conheçam 

pessoas de diferentes áreas e diferentes 
empresas. Para quem trabalha com pros-
pecção de clientes, por exemplo, isto pode 
ser primordial. E por terem uma ampla 
experiência profissional eles também têm 
grande networking, e podem criar cone-
xões importantes para a sua empresa.

 
O que considerar na hora da contra-

tação? - Não é porque uma pessoa com 
mais de 50 anos traz diversos benefícios 
para a empresa que a contratação deve 
ser só de pessoas com essa faixa etária 
ou mais. Assim como em qualquer con-
tratação é preciso planejamento e agir 
estrategicamente. Entre os pontos a 
serem considerados estão: 

 
• Perfil da empresa - É preciso saber 

quais são as principais características e 
os valores prezados na cultura organi-
zacional, então juntar as informações 
com a dos candidatos e ver quais são os 
mais aderentes à vaga, revelando se há 
ou não um fit cultural.

 
• Características profissionais - É 

preciso desenhar quais devem ser as ca-
racterísticas do profissional que ocupará 
o cargo. A partir dessa definição será 
possível identificar em qual momento e 
para qual cargo será interessante con-
tratar pessoas mais velhas.

 
Como você pode perceber, a contratação 

de profissionais com mais de 50 anos traz 
diversos benefícios para a empresa. Sem 
contar que a marca passa a ser vista como 
promotora da diversidade e inclusão, estan-
do à frente do tempo. Ao abrir uma vaga e 
fazer contratações, incentive a equipe de 
recursos humanos a olhar os currículos 
enviados por pessoas mais velhas. Com isso, 
muitos talentos podem ser redescobertos.

 
(Fonte: Denise Asnis é sócia fundadora da Taqe, 

plataforma de recrutamento e seleção virtual, e 
profissional - https://www.taqe.com.br/).

Experiências de viagens e tecnologias  
conectadas

Para companhias aéreas e clientes que estão tentando fazer um 
voo de conexão, os minutos contam. Juntas, a American Airlines e 
a Microsoft estão aplicando o poder da IA, do machine learning e da 
análise de dados para reduzir o tempo de movimentação dos voos nas 
pistas de aeroportos, dando mais tempo aos passageiros para pegar o 
próximo voo, além de economizar combustível e diminuir as emissões 
de CO2 da frota. O programa de controle inteligente de portões de 
embarque da American Airlines fornece análise em tempo real de 
pontos de dados, incluindo informações de rota e pista para atribuir 
automaticamente o portão disponível mais próximo para a aeronave 
que chega. A empresa está atendendo às necessidades de seus funcio-
nários da linha de frente por tecnologia, equipando-os com soluções 
como ConnectMe, baseada no Microsoft Teams, utilizando PowerApps 
e Azure, que a companhia aérea desenvolveu com a Microsoft.   
Leia a coluna completa na página 5

Negócios em Pauta Foto: American Airlines

News@TI Reprodução: https://www.viasoftconnect.com.br/

CONSUMIDOR DE PRIMEIRA LINhA: 
DICAS PARA FIDELIzAR CLIENTES

    Leia na página 4

CONVENIêNCIA, INFORMAçãO E PERSONALIzAçãO

Inflação nos EUA 
A inflação nos Estados Unidos teve 

uma alta de 1% em maio, ficando acima 
do esperado, e levou o índice a ter 
um aumento de 8,6% no acumulado 
dos últimos 12 meses. O valor para o 
período é o maior em cerca de 40 anos, 
sendo superado apenas pelos 8,9% 
registrados em dezembro de 1981. 
A gasolina teve uma alta de 4,1%, os 
custos com serviços de energia subiram 
3,6% e os itens alimentares dispararam 
em 11,9% - sempre na comparação 
anual (ANSA).

Viasoft Connect reúne líderes da inovação  
em evento presencial

@Depois de dois anos no ambiente virtual devido à Covid-19, o Viasoft 
Connect, consolidado como o maior evento em gestão empresarial 

do Brasil, chega à sua 4ª edição e volta a acontecer presencialmente este 
ano, entre os dias 22 e 24 de junho, no Expo Unimed, em Curitiba (PR). 
Com o tema “Exponencial”, o Viasoft Connect vai reunir mais de 120 pa-
lestrantes, que estarão divididos em oito trilhas de conteúdos focadas em 
ESG, Marketing Experiencial, Mundo Startups, Pessoas e Performance, 
Gente e Gestão, Tecnologias exponenciais, Business do Futuro e Sales 
& Success. Haverá também uma feira de negócios com a presença de 
grandes marcas do mercado, rodadas de negócios e diversas atividades, 
gerando uma experiência completa para os participantes (https://www.
viasoftconnect.com.br/).   Leia a coluna completa na página 6
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