
Mesmo com a queda na taxa de desemprego, o país ainda abriga 
milhões de desempregados e muitas pessoas têm enxergado no em-
preendedorismo uma forma de adquirir renda, é o famoso empreen-
dedorismo da necessidade.   
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Nos próximos anos, os profissionais de Recursos Humanos, incluindo 
aqueles que estão envolvidos nas funções de mobilidade global de talen-
tos, devem considerar cuidadosamente quais são as prioridades da área, 
como os riscos serão mitigados e como estruturar melhor as equipes 
prestadoras de serviços.   

KPMG lista dez previsões para a mobilidade 
global de talentos

A partir do dia 1 de janeiro deste ano, a OMS incluiu a Síndrome 
de Burnout, também conhecida como síndrome de esgotamento 
profissional, na Classificação Internacional de Doenças (CID).    

Síndrome de Burnout é doença ocupacional: 
como isso funciona?

Atrair e reter profissionais da geração Z está cada vez mais difícil. 
Extremamente seletivos e criteriosos, oferecer uma boa remuneração 
já não se mostra suficiente para esses jovens.    

Zillennials: como engajar a geração  
desengajada?
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Como “vender” o seu serviço se a sua 
profissão não permite propaganda?

Alguns profissionais como, por 
exemplo, médicos, nutricionistas, 
psicólogos e advogados, não podem 
divulgar seus serviços porque os 
conselhos que regulamentam essas 
profissões não permitem que eles 
façam propaganda do próprio 
negócio. 

Mesmo com a autorização do cliente/
paciente, para esses profissionais não 

é consentido postar resultados de procedi-
mentos médicos ou processos jurídicos, não 
é tolerado fazer propaganda dos serviços, 
das formas de pagamento ou descontos, nem 
divulgar promoções ou sorteios. Para eles, 
também não é admitido fazer qualquer divul-
gação ou dizer expressões como “o melhor 
advogado”, “o tratamento mais eficiente”, 
“o único capacitado para”, ou “resultado 
garantido”. 

Mas se esses profissionais não são autori-
zados a fazer propaganda, como se destacam 
em áreas tão concorridas? É aí que entram 
algumas ferramentas da comunicação como, 
por exemplo, as redes sociais, os blogs, o 
networking e a assessoria de imprensa. Você 
sabe como essas ferramentas podem ajudar 
a divulgar o seu negócio? Saiba mais abaixo:

Redes Sociais - Com seu poder de dar 
grande visibilidade ao profissional, nas redes 
sociais, o advogado ou profissionais de saú-
de podem postar conteúdo educativo com 
dicas de saúde ou jurídicas. Lembrado que 
devem ser conteúdos informativos, curtos e 
simples de entender. Por favor, esqueçam 
as dancinhas! 

Site - Apesar de ter menos visibilidade 
que as redes sociais, ter um site significa 
marcar presença no ciberespaço. Lembre-se 
que não basta colocar seu telefone, e-mail, 
endereço e contar o que faz. É essencial 
otimizar a técnica de SEO - Search Engine 
Optimization (otimização de mecanismos de 
busca), para o site se destacar nas pesquisas 
do Google e gerar tráfego orgânico (aquele 
que não é pago).
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Páginas de Conteúdo (Blog) - São exce-
lentes para publicar conteúdos extensos com 
informações relevantes, podendo explicar 
melhor o que foi publicado nas redes sociais 
e até exemplificar e auxiliar no entendimento 
do leitor. Nessa página, o profissional pode 
mostrar todo o seu conhecimento sobre sua 
área de atuação. Manter um blog ativo, não 
é simples, é preciso ter disciplina. Por isso, 
algumas pessoas preferem delegar esse 
serviço a um jornalista/redator ou assessor 
de imprensa. 

Networking - É um termo inglês. “Net” é 
rede e “work” é trabalho e na tradução livre 
significa rede de relacionamentos ou rede de 
contatos. O networking nada mais é que uma 
rede de pessoas que trocam informações e 
conhecimentos entre si. Participar de uma 
rede de contatos é fundamental para qualquer 
profissional ou empresa ganhar visibilidade e 
potencializar as oportunidades por meio de 
relacionamentos.

Assessoria de imprensa - Apesar da 
difusão dos meios digitais como principal 
ferramenta de busca e informações é 
preciso ter em mente que para quem não 
é permitido fazer uma propaganda como, 
por exemplo, os médicos, nutricionistas, 
psicólogos e advogados, a melhor saída é 
participar de uma entrevista na tv, rádio, 
sites, revistas e jornais. 

Por isso, a assessoria de imprensa é uma 
ferramenta de comunicação útil para esses 
profissionais. Por meio desse serviço, eles 
são convidados a participar de entrevistas em 
matérias jornalísticas, que têm como função 
esclarecer a sociedade sobre um determinado 
assunto, levando informação de qualidade e 
indiretamente, difundindo com credibilidade e 
autoridade profissionais, serviços e negócios.

Neste tipo de divulgação, o profissional não 
pode se autopromover, mas ele é apresenta-
do pelo nome, especialidade e empresa que 
representa. Com a assessoria de imprensa, 
além de consolidar sua imagem na comuni-
dade em que atua, o profissional também se 
torna reconhecido, valorizado e respeitado 
por clientes e colegas de profissão.

Existem muitas outras profissões e 
negócios que não são autorizados a fazer 
propaganda. Um exemplo disso, são os la-
boratórios farmacêuticos, que não podem 
fazer publicidade de remédios genéricos. 
Neste caso, eles fazem uso do networking 
no balcão da farmácia, e se utilizam da força 
da assessoria de imprensa para falar sobre 
as doenças que os medicamentos tratam, 
indiretamente, estão divulgando o remédio. 

(Fonte: Adriana Vasconcellos Soares é formada em 
jornalismo pela Universidade de Mogi das Cruzes 

e pós em Comunicação Organizacional e Relações 
Públicas pela Faculdade Cásper Líbero, é sócia da 

Six Bureau de Comunicação). 
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Abertas as inscrições para imersão  
na Finlândia e na Alemanha

@Empresas e executivos interessados em conhecer novas tendências 
tecnológicas e prospectar negócios e parcerias em importantes 

centros de inovação da Europa podem se inscrever no Programa de 
Imersões em Ecossistemas de Inovação, promovido pela Mobilização 
Empresarial pela Inovação (MEI), coordenada pela Confederação Na-
cional da Indústria (CNI). As próximas imersões presenciais ocorrerão 
entre os dias 4 e 7 de outubro, na Alemanha, e 10 a 13 do mesmo mês, na 
Finlândia. Interessados podem se inscrever em <https://forms.office.com/
pages/responsepage.aspx?id=P8xrbaG9VE-vHYbUt9TmuIoT3K78obJ-
Pim6xLXjuopRURTdOUkFKQThJQzVMNkk2VlpHUEdROU45SS4u> e 
as vagas são limitadas. As imersões serão realizadas em parceria com 
o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), o Instituto 
Fraun hofer - mais renomada rede de pesquisa aplicada da Europa –, 
a Business Finland e a AHK (Câmara de Comércio da Alemanha), Pela 
iniciativa, líderes empresariais, representantes de governo e da academia 
terão a oportunidade de conhecer de perto o ecossistema dos países e 
entender motivo de serem referência em educação, empreendedorismo, 
inovação e ESG, entre outros temas relevantes para o desenvolvimento 
sustentável de economias.     Leia a coluna completa na página 6
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Protesto diante de obra-prima de Botticelli
Dois ativistas ambientais colaram suas mãos no vidro que protege o 

quadro “A Primavera”, do mestre renascentista Sandro Botticelli, em 
um protesto contra a crise climática em Florença, na Itália. O ato ocor-
reu na manhã desta sexta-feira (22), nas Gallerie degli Uffizi, principal 
museu renascentista do mundo. Os ambientalistas pertencem a um 
grupo chamado “Última Geração” e também levaram uma faixa com os 
dizeres “Não ao gás, não ao carvão”. “É possível ver hoje uma prima-
vera tão bonita quanto essa?”, questionou o grupo em uma declaração 
oficial. “Incêndios, crise alimentar e seca tornam isso cada vez mais 
difícil. Decidimos usar a arte para soar um alarme: estamos caminhando 
rumo a um colapso social e climático”, acrescentou. O quadro não foi 
danificado graças à cobertura de vidro que o protege (ANSA).    
Leia a coluna completa na página 5
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Restituição do IRPF
A Receita liberou a consulta 

ao terceiro lote de restituição 
do IRPF 2022. Além dos con-
tribuintes que entregaram a 
declaração até o dia 3 de maio, o 
lote contempla ainda restituições 
residuais de exercícios anteriores. 
O crédito bancário para 5.242.668 
contribuintes será realizado no 
próximo dia 29,  totalizando RS 
6,3 bilhões (ABr). 
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