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Porém, se a caminhada em busca 
do objetivo estiver embasada em 
algumas ações, a ideia pode ser 

concretizada de uma maneira bastante 
significativa.

Para Danilo Mendes, empresário e 
engenheiro especialista em adminis-
tração industrial e gestão de empresas, 
os primeiros degraus a serem vencidos 
são a coragem e a disposição. A partir 
delas, é necessário seguir uma série de 
passos sólidos. “Para tornar um sonho 
uma realidade perene, o ideal é que o 
empreendedor tenha um planejamento 
estratégico e já estudado, pelo menos, 
sobre concorrência, consumidores, seu 
mix de produtos e serviços, estrutura 
necessária, prestadores de serviço e 
fornecedores”. 

O especialista destaca a atenção 
que as partes financeira e tributária 
merecem. 

“Principalmente sobre as necessi-
dades que o empreendimento terá 
antes de começar a ter lucro, pois isso 
precisará ser financiado por alguém, 
ainda que seja o próprio empresário. 
Com essas informações em mãos, o 
empreendedor consegue mitigar al-
guns riscos inerentes à abertura de um 
negócio próprio e, com isso, ter mais 
chances de sucesso”.

Danilo lembra que dificuldades e 
“turbulências” são inerentes à vida 
de um empreendedor, além de serem 
contratempos comuns no início dos 
projetos. O que pode facilitar e ameni-
zar neste momento é um bom estudo 
inicial. “Mesmo com todo planejamento 

Empreender é, entre outras coisas, 
um ato de coragem.

Um passo importante ao 
longo da vida profissional, 
a transição de carreira tem 
sido considerada com mais 
frequência pelos brasileiros. 
Uma pesquisa recente do 
Instituto ADP Research 
mostra que quatro em cada 
cinco pessoas consideram 
mudar de emprego no Brasil. 
Já o relatório Protegendo 
o Futuro do Trabalho, rea-
lizado pela consultoria de 
cibersegurança Kaspersky, 
aponta que 53% dos brasilei-
ros almejam mudar de pro-
fissão logo após a pandemia. 

E entre os principais 
motivos estão o equilíbrio 
entre pessoal e profissional 
(50%), aumento de salário 
(49%), uma função mais 
significativa(31%), redu-
ção de carga horária (31%) 
e trabalhar por prazer 
(14%). O CEO da Viasoft, 
Itamir Viola, salienta que o 
melhor é conseguir antever 
o momento da mudança 
para que ela seja mais 
sólida e significativa. “Os 
avaliadores que contratam 
profissionais para cargos de 
gerência olham duas coisas: 
hard e soft skills. E como as 
hard skills fazem parte do 
teu conhecimento prévio, 
espera-se que elas estejam 
alinhadas e bem treinadas 
para serem executadas”, 
explica.

Acostumado a lidar com 
carreiras, ele mantém o 
olhar alinhado às neces-
sidades do mercado e ga-
rante que a transição pode 
ser um processo fácil e be-
néfico para os dois lados. 
Com isso, e voltando seu 
olhar para o colaborador, 
Viola elenca cinco dicas 
básicas que reverberam 
em uma mudança mais 
segura. Confira:

Uma pesquisa recente do Instituto ADP Research mostra que 4 
em cada cinco pessoas consideram mudar de emprego no Brasil.

Tirar projetos 
do papel: um ato de coragem

Empreender vai muito além de ter projetos em mente e no papel. Torná-los realidade é o principal 
passo, aquele que por vezes mostra-se bastante desafiador
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VA aponta cursos, como os de qualifica-
ção do Sebrae, por exemplo, além de 
programas de aceleração, incubadoras, 
investidores, mentores e bancos de 
fomento, cada um com suas potencia-
lidades e pontos positivos. 

“Eu e meu sócio, por exemplo, conta-
mos com o apoio de mentores da Abmen 
(Associação Brasileira de Mentores 
de Negócios) na Martello Educação 
Financeira para conseguirmos profis-
sionalizar e crescer a empresa. Outro 
processo que ajudou a concretizar 
muitos planos que ainda tínhamos em 
papel, foi a participação no programa 
Shark Tank Brasil, onde recebemos 
propostas de investimentos de grandes 
empresários”.

E quando o projeto dá certo, o sen-
timento, segundo Danilo, é de reali-
zação de um propósito. “Empreender 
vai muito além do que ter uma fonte 
de renda. Podemos gerar emprego, 
contribuir para que famílias melhorem 
suas vidas, movimentar a economia, 
contribuir para geração de riqueza do 
país. Quando um empreendimento dá 
certo, existe um impacto local signi-
ficativo e isso traz um sentimento de 
dever cumprido”.

Danilo alerta que empreender é, en-
tre outras coisas, um ato de coragem. 
“Se uma pessoa pensa em empreender, 
mas espera o momento certo, o cenário 
ideal, tem medo de tomar riscos, não 
gosta de sair da zona de conforto, en-
tão isso não é para ela”. Fonte e mais 
informações, acesse (https://www.
instagram.com/aqueledann/).

no papel, a prática é muito diferente 
da teoria e envolve muitas variáveis 
que não podem ser previstas. O gran-
de ponto é estar preparado o máximo 
possível para o que vier, sem deixar de 
fazer o que precisa ser feito”.

Algumas pesquisas do Sebrae 
indicam que as principais dificulda-
des das empresas, que podem até 
determinar fechamentos em menos 
de dois anos de existência, estão 
relacionadas à parte financeira. “No 
entanto, isso se deve justamente a 
falhas ou fragilidades na concepção 
do negócio e à falta de planejamento 
estratégico”.

Para quem quer empreender, mas 
não tem a devida experiência, Danilo 

Cinco dicas para uma 
transição de carreira segura

necessário nos dias 
de hoje, é um di-
ferencial de valor, 
uma forma de você 
se tornar referência.

 4) Tenha atitude posi-
tiva e construtiva 
com visão de time 
- A gente sempre 
quer estar perto de 
pessoas que estão 
olhando para frente, 
que tenham vonta-
de e energia, que 
façam parte de um 
time de modo fácil. 
As empresas, os re-
crutadores, eles não 
colocam pessoas que 
não tenham atitudes 
positivas, construti-
vas, em cargos impor-
tantes. Então se você 
almeja uma transição 
de carreira, atitude é 
um jogo importante 
que vai te levar muito 
longe.

 5) Cuide de você - A 
peça-chave da sua 
carreira e responsá-
vel pelo sucesso é 
você mesmo. Se não 
estiver bem, estará 
jogando contra si pró-
prio. Então cuide de 
você como sendo um 
ativo, mantendo-se 
numa condição física 
e mental saudável. 
Pratique exercícios 
e esteja bem consigo. 

Dessa forma vai poder 
desempenhar a sua carreira 
de forma bastante eficiente. 
Para ir longe você precisa 
continuar caminhando e 
caminhando bem, até para 
estar - e se colocar - em 
boas condições de crescer 
na carreira. - Fonte e mais 
informações: (https://via-
soft.com.br/).

 1) Aprenda constan-
temente - O mundo é 
feito de uma renovação 
de conhecimento mui-
to acelerada. Então é 
preciso entender que 
aprendizado é um ciclo 
contínuo; sem atualiza-
ção sua carreira pode 
até ter sobressaltos, 
mas não vai ter con-
tinuidade de cresci-
mento. E para garantir 
conhecimento existem 
muitas opções à mão, 
como cursos EAD, 
podcasts, eventos, ví-
deos… enfim, utilizar 
essas ferramentas te 
abrem a uma atitude 
vencedora!

 2) Dê atenção às soft 
skills - O comporta-
mento é muito impor-
tante. Se você é uma 
pessoa centrada, de 
personalidade estrutu-
rada (especialmente) 
para convivência, as 
soft skills vão aparecer 
fortemente dentro da 
área na qual você esti-
ver atuando. Saber se 
relacionar, ser agradá-
vel e navegar entre as 

pessoas de forma fácil 
é hoje considerado 
sim uma das grandes 
características dos 
profissionais que es-
tão tendo sucesso. 
Por outro lado, as soft 
skills, especialmente 
as associadas ao com-
portamento, liderança 
e gestão de pessoas, 
tornaram-se muito va-
liosas ao mercado e 
merecem atenção.

 3) Faça (e mantenha) 
networking - Essa é 
uma chave importan-
te para a virada da 
transição de carreira. 
Participe de eventos, 
mantenha contato 
com pessoas que já 
foram seus colegas 
de trabalho,  seus 
chefes e/ou subordi-
nados. Seja ativo nas 
suas redes, publique 
conteúdos produti-
vos que ajudem as 
pessoas e tenha um 
tempo para enviar aos 
amigos materiais que 
interessem a eles. O 
networking atualiza-
do é absurdamente 
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Gunther Rudzit (*)

O anúncio sobre a aceitação 
da entrada de Finlândia e 
Suécia na OTAN, por parte do 
presidente turco Recep Tayyip 
Erdogan, pegou praticamente 
todos os analistas de surpresa. 
Havia a percepção de que o pre-
sidente do executivo tentaria 
manter o tema em suspenso até 
o próximo ano, quando disputa-
rá a reeleição, e usaria o assunto 
como assunto de campanha na 
linha nacionalista que segue.

Assim, a organização sai mais 
fortalecida deste encontro, não 
só por ter uma nova diretriz estra-
tégica, como mostrar unidade, e 
contar com dois novos membros 
importantes. Isto porque, apesar 
de neutros, Finlândia e Suécia 
sempre investiram na moderni-
zação de suas forças armadas, e 
mantiveram nos últimos anos, 
extensos e profundos laços com 
a OTAN. O resultado disto é uma 
mudança no quadro estratégico 
convencional na Europa. 

Primeiro pela adição conjun-
tamente de 203 caças, 1041 

peças de artilharia, 853 tanques 
e 248 mil reservistas. Este é um 
conjunto de capacidades que a 
Rússia não tem como responder 
rapidamente. Ou até mesmo no 
médio prazo. Estas capacidades 
estão no flanco norte russo, ou 
seja, a 240 km de São Petersbur-
go, e do Distrito Militar Norte. 
Este por concentrar a Frota 
Norte baseada na cidade de 
Musrmansk, e toda a atividade 
militar russa no Ártico.

Por fim, do ponto de vista da 
OTAN, a defesa das três repúbli-
cas bálticas ficará mais fortaleci-
da. Isto se dará não só pela adição 
das capacidades destes dois no-
vos membros, mas também pelo, 
já anunciado, aumento de 40 mil 
para 300 mil soldados em estado 
de prontidão de combate. Diante 
das perdas e perspectivas de uma 
guerra que demorará para acabar, 
a Rússia dificilmente conseguirá 
rapidamente se adequar a este 
novo quadro.

(*) - Professor de Relações 
Internacionais da ESPM e especialista 

em segurança nacional e internacional, 
foi assessor do Ministro da Defesa.

Impactos da nova 
expansão da OTAN

Gestão de projetos e 
inovação: impactos da 
transformação digital

Sem dúvida, a 
inovação é um objetivo 
a ser perseguido por 
organizações que 
desejam entrar de vez 
na era digital

Mas a sua empresa 
está preparada para 
inovar? Frente a 

tantas oportunidades que, de 
forma correta, são creditadas 
ao uso adequado de ferra-
mentas tecnológicas, muitos 
gestores acreditam que basta 
lançar determinada solução 
à rotina de trabalho que 
todos os problemas serão re-
solvidos, resultando em um 
novo patamar de eficiência, 
segurança e agilidade.

Nesse sentido, é preciso 
reconhecer o papel do geren-
ciamento de projetos para 
que a iniciativa alcance a 
aderência necessária e tenha 
sua existência naturalizada 
entre os profissionais. Não 
seria nenhum exagero afir-
mar que ambas as vertentes 
estão intimamente conec-
tadas, visto o avanço da 
transformação digital sobre 
o meio corporativo, como 
um fenômeno de alta abran-
gência e variação - afinal, o 
próprio conceito de inovação 
pode sofrer interpretações 
diversificadas.

Claro, permanecer parado 
não é uma opção. Porém, 
isso não significa que esse 
momento de transição deve 
ser conduzido de modo 
forçado, sem que a figura 
humana seja inserida e res-
peitada ante as mudanças 
implementadas. Portanto, 
sob a ótica de lideranças, 
é fundamental sustentar 
um planejamento coeso, 
funcional e compatível com 
a realidade enfrentada pela 
empresa. 

A gestão de projetos, em 
resumo, pode ser compre-
endida como um conjunto 
de ações que possuem a 
finalidade de traduzir a estra-
tégia traçada em iniciativas 
práticas, garantindo que o 
plano estabelecido previa-
mente seja cumprido e, por 
consequência, provoque as 
vantagens prometidas pela 
proposta inicial. Em outras 
palavras, para que a inova-

ção seja absorvida a nível 
cultural, não se pode forçá-la 
sem um viés estratégico e 
humanizado. 

As tendências existem e 
não deixarão de surgir. Esse 
é um pressuposto básico de 
companhias disruptivas e 
amadurecidas digitalmen-
te. Seguindo essa linha de 
pensamento, também é 
importante se manter atuali-
zado quanto ao mercado, até 
para acompanhar o nível de 
exigência de consumidores 
cada vez mais conscientes. 

No caminho para gerar 
contribuições e extrair valor 
de soluções inovadoras, a 
gerência deve partir do prin-
cípio citado anteriormente: 
gerir projetos rumo à trans-
formação digital é sinônimo 
de lidar com nova realidade 
para as pessoas envolvidas 
no processo, e isso traz 
desafios compatíveis com 
mudanças do tipo.

Para organizações dos 
mais diversos portes e seg-
mentos, todas as mudanças, 
respeitando suas devidas 
escalas e dimensões, podem 
proporcionar obstáculos a 
serem superados no âmbito 
interno. 

Ter a certeza de que o pro-
jeto está sendo executado 
em um ritmo suave, inclusivo 
e de acordo com um propósi-
to bem definido faz total di-
ferença, especialmente para 
a criação de um ambiente 
que consiga prever pontos 
críticos e antecipar possíveis 
entraves. Estruturalmente 
falando, compreender a im-
portância do gerenciamento 
de projetos para a tecnologia 
é uma questão indispensável, 
mas sua relevância vai além, 
tendo efeito direto na recep-
ção das pessoas em relação 
à inovação. 

De certo, a fim de preparar 
a empresa para a implemen-
tação de novas tecnologias 
e aproveitar todos os bene-
fícios ligados ao tema, con-
ceder um olhar estratégico 
para todas as etapas, sem 
distinções, é um diferencial 
que não pode ser ignorado. 
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