
De acordo com o Emailmonday, em maio de 2021, 51% das empre-
sas estavam usando automação de marketing e mais da metade das 
empresas B2B (58%) planejavam adotar a tecnologia.   

Automação de marketing: um caminho  
sem volta
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O futuro das fábricas passa pela conectividade e pela inteligência 
artificial, assim, as únicas coisas fixas serão os pisos, paredes e tetos. 
Com isso, a fábrica será capaz de se reinventar conforme a necessidade 
e de forma constante, além de ser guiada por uma configuração que 
pode produzir milhares de produtos e com diferentes variantes sem a 
necessidade de adaptações complexas e de alto custo.   

Bosch conecta máquinas e processos  
para criar a fábrica do futuro

Mais de 38 milhões de trabalhadores no Brasil são informais. São pes-
soas que decidiram trabalhar por conta própria motivadas por inúmeras 
razões: desemprego, pela necessidade de encontrar uma rotina mais 
flexível e autônoma ou até mesmo em busca de ganhos mais altos.   

40% dos brasileiros são autônomos: conheça  
atividades informais no mercado digital

Um novo relatório da Kaspersky mostra que as pequenas e médias 
empresas (PMEs) brasileiras estão enfrentando o crescimento de 
três golpes: o roubo de senhas corporativas, ataques via internet e a 
invasão da rede que explora o trabalho remoto.    

Aumentam os ataques a micro e pequenas 
empresas no Brasil
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Os pilotos sumiram? Como encarar a falta 
de mão de obra qualificada

Não é de hoje que empresas de 
diferentes portes e segmentos 
sofrem com o desafio de 
preencher suas vagas. 

A mão de obra qualificada é um problema 
presente em todas elas, até mesmo em 

marcas globais consideradas o sonho de 
qualquer profissional. 

Pesquisa da consultoria ManpowerGroup 
revelou que a escassez de profissionais qua-
lificados tem uma média mundial de 76% 
- no Brasil, o índice chega a 81%, colocando 
o país na nona posição do ranking de locais 
com maior dificuldade de preencher vagas. 
Uma análise mais atenta a este cenário nos 
traz algumas respostas sobre o porquê de 
não encontrarmos profissionais no nível 
de exigência e preparo de muitas vagas.

A primeira questão é a própria evolução 
do mercado, que tem sido ainda mais rápida 
e dinâmica nos últimos anos. Muitas das 
vagas e carreiras para as quais nos prepa-
ramos ao longo de nossa formação sequer 
existem mais. Em contrapartida, diversas 
outras atribuições foram surgindo, impul-
sionadas pela tecnologia e novos formatos 
de trabalho e de vida. 

Assim, as formações ainda incipientes 
e o não acompanhamento da evolução da 
própria carreira ou setor por muitos pro-
fissionais, criou um hiato entre como se 
formam os colaboradores e o que a empresa 
realmente precisa. Um segundo fator é a 
popularização dos modelos híbridos de 
trabalho. Abraçado por muitos nos últimos 
anos, agora o home office se tornou quase 
que um pré-requisito para muitas pessoas, 
o que automaticamente exclui de suas listas 
de pretensões trabalhos que não podem 
oferecer este modelo de atuação. 

Ou seja: ambientes que necessitam do 
profissional presencialmente sofrem ainda 
mais com a escassez de mão de obra qua-
lificada. Quem está neste patamar, acaba 
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escolhendo o regime que mais lhe agrada 
– e para a maioria das pessoas, o  híbrido 
tem sido prioridade.

Em terceiro lugar, a redução da ambição 
profissional acaba contribuindo para o ce-
nário desafiador de contratações. Se antes 
muitos profissionais priorizavam a carreira 
para garantir estabilidade e recursos para 
adquirir os bens materiais dos sonhos, hoje 
boa parte deles prioriza a saúde mental, a 
rotina com a família e qualidade de vida, 
mesmo que isso exija uma vida mais sim-
ples. Estes novos hábitos estão cada vez 
mais presentes. 

Para se ter uma ideia, o número de jovens 
com carteira de habilitação caiu 10% nos 
últimos seis anos. Isso porque eles priori-
zam outros meios de transporte a fim de 
não arcarem com a despesa de um carro 
próprio. Para esse profissional, entrar em 
uma competição acirrada por promoção, 
quando essa lhe exige mais do que está 
disposto a oferecer, está fora de cogitação.

Olhando para o espectro empresarial, os 
novos hábitos e posicionamentos exigem do 
empregador uma postura inovadora. Não 
se pode apenas investir em um bom kit 
de onboarding e esperar que isso seja su-
ficiente para atrair e motivar o colaborador. 
Uma das ações que precisa ser repensada 
e trabalhada com urgência é a colaboração 
entre empresas de um mesmo setor. 

Seja para a formação de mão de obra, 
seja para a criação de novos modelos 
de trabalho, essa união de concorrentes 
será fundamental para reduzir a rotativi-
dade – quantas vezes vemos os mesmos 
profissionais indo e voltando nas mesmas 
empresas? – e criar ambientes que prezem 
pelo crescimento da oferta de mão de 
obra. É preciso, portanto, baixar a guarda 
e unir forças. 

Investir em relações próximas, criar for-
matos de conexão em que o colaborador 
faça cada vez mais parte das decisões. 
Repensar modelos de trabalho e de re-
muneração, onde especialistas sejam re-
conhecidos por suas habilidades sem que, 
necessariamente, tenham que assumir um 
cargo de gestão. É fundamental potencia-
lizar as características que o colaborador 
tem de melhor e também apoiá-lo para 
que entenda que é preciso evoluir junto 
com o mercado.

Mais do que nunca, precisamos de 
empresas e pessoas que sejam agentes 
de transformação para incentivar que 
bons profissionais saiam de seus quartos, 
saiam de trás das telas dos computado-
res e também abracem um movimento 
de compartilhamento de experiência e 
conhecimento para podermos mudar 
esse contexto.

(Fonte: Roberto Vilela é consultor empresarial e 
mentor de negócios - www.orobertovilela.com.br).

AI/FEIPLAR COMPOSITES & FEIPUR

A maior feira de plásticos de alto desempenho 
acontece em agosto

@A FEIPLAR COMPOSITES & FEIPUR 2022 – Feira e Con-
gresso Internacionais de Composites, Poliuretano, Plásticos 

de Engenharia & Compostos Termoplásticos, acontecerá de 16 
a 18 de agosto no São Paulo Expo (Pavilhão 5), em São Paulo, 
SP. Considerada a maior feira de plásticos de alto desempenho 
da América Latina, contará com a participação de cerca de 300 
empresas expositoras e mais de 15 mil visitantes de diversos 
países. Além de conhecer os produtos expostos, os visitantes 
poderão participar gratuitamente: das mais de 120 palestras que 
serão ministradas; das reuniões com clientes ou fornecedores; 
das Arenas de Peças; das Visitas Guiadas. Para fazer a inscrição 
gratuita, acesse (https://easyeventos.com.br/v3/feiplarefeipur/22/
indvis).     Leia a coluna completa na página 6
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DEsCOBRIR O 
POTENCIAL DOs 
PROFIssIONAIs 
DETERMINA O 
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EMPREsA    Leia na página 4
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Leia na página 6
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Embarcação de serviço movida  
a hidrogênio verde 

A Vestas, fabricante de turbinas eólicas onshore e offshore, lança 
um programa pioneiro para explorar como o primeiro navio de 
transferência de tripulação (CTV, em inglês) movido a hidrogênio 
verde do mundo, pode contribuir para a redução das emissões 
de carbono  de suas operações offshore. Essa colaboração com 
a Windcat Workboats é mais um passo concreto em direção ao 
seu objetivo de ser carbono neutra até 2030, sem o uso de com-
pensações. O CTV é alimentado por uma solução bicombustível, 
movida a hidrogênio combinado à gasóleo marítimo. A solução, 
que será lançada em 15 de julho, é parte de um programa piloto 
no parque eólico Norther no Mar do Norte belga, visando coletar 
informações sobre as oportunidades e limitações das embarcações 
movidas a hidrogênio verde nas operações diárias.    Leia a 
coluna completa na página 5
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Preço da gasolina
Levantamento feito pela ANP 

indica que o valor médio da ga-
solina nas últimas três semanas 
caiu R$ 0,90 no país, invertendo 
a tendência de alta que vinha se 
verificando desde o início do ano. O 
estado com menor valor médio do 
litro da gasolina comum, na última 
semana é o Amapá, a R$ 5,54. Já o 
estado com maior valor médio é o 
Piauí, com R$ 7,25 (ABr).
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