
P
Home Anterior Próximo Programa

EAESP FGV EAESP FGV –– CEAGCEAG
Curso Internet Curso Internet BusinessBusiness

Prof. A. C. MattosProf. A. C. Mattos

EE--commerce e Ecommerce e E--businessbusiness hojehoje

Leonardo ToscanoLeonardo Toscano

07 de maio de 200107 de maio de 2001



P
Home Anterior Próximo Programa

ProgramaPrograma

O O novonovo ambiente de negóciosambiente de negócios
Cinco princípios e cinco casos para ilustrar as transformações eCinco princípios e cinco casos para ilustrar as transformações e
ensinamentos do novo ambiente empresarialensinamentos do novo ambiente empresarial

As empresas se As empresas se transformamtransformam para sobreviverpara sobreviver
A grande oportunidade da Internet
A grande ameaça da InternetA grande ameaça da Internet
Cinco broncas (ensinamentos)Cinco broncas (ensinamentos)
A força do EA força do E--businessbusiness

A A convergênciaconvergência do sucesso empresarial na era digitaldo sucesso empresarial na era digital
Nem o novo destrói o velho, nem o velho permanece velho para Nem o novo destrói o velho, nem o velho permanece velho para 
sempre...sempre...

Profissionais Profissionais rere--aprendemaprendem para transformarpara transformar
Moldando a carreira dos agentes de mudança do futuroMoldando a carreira dos agentes de mudança do futuro
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O novo ambiente de negóciosO novo ambiente de negócios

Aqui serão discutidos cinco princípios da chamada nova economia conectadanova economia conectada e 
cinco casos de empresas para ilustrá-los
As transformações ocorridas nos últimos dez anos - principalmente as que 
envolvem tecnologia e globalizaçãotecnologia e globalização - foram mais intensas do que nos outros 90 
anos do século 20, provocando uma reviravolta na economia e nos negócios.

1. A matéria

2. O Espaço

3. O Tempo

4. O Crescimento

5. A Eficiência

Leia entrevista com Leia entrevista com 
Dan TapscottDan Tapscott, , 
futurista, em futurista, em 

PortugalPortugal

Um resumo do Um resumo do 
famoso artigo de famoso artigo de 
BusinessBusiness 2.0 com 2.0 com 
os “10 princípios”os “10 princípios”

Excelente estudo Excelente estudo 
da da ErnstErnst & Young & Young 
sobre a sociedadesobre a sociedade
conectada (inglês)conectada (inglês)

Sites sobre a nova economia
E-clipping: www.e-clipping.inf.br
Primapagina:www.primapagina.com.br
Janelaweb (Portugal):www.janelanaweb.com
Business 2.0: www.business20.com
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O novo ambiente de negóciosO novo ambiente de negócios

11. A Matéria:. A Matéria: a importância dos intangíveis (idéias, pessoas e estratégia)a importância dos intangíveis (idéias, pessoas e estratégia)
Na nova economia, perdem a hegemonia da criação de valor os elementos tangíveis, como 
imóveis e equipamentos industriais. Em seu lugar, ganham importância as idéiasidéias geradas 
por pessoaspessoas especiais, que são capazes de alinhavar estratégiasestratégias de sobrevivência e 
empreender mudançasmudanças para o futuro

O que vende a O que vende a YahooYahoo! ? ! ? 
•• O produto é intangível! O produto é intangível! –– “organização “organização 
da informação (abundante!)” da informação (abundante!)” 
•• 112 milhões de usuários únicos ao 112 milhões de usuários únicos ao 
mês, 5200 anunciantes e 3300 mês, 5200 anunciantes e 3300 
empregadosempregados
•• Vendas de $1 bilhão em 2000 e  lucro Vendas de $1 bilhão em 2000 e  lucro 
líquido deve ser $70.1 milhões líquido deve ser $70.1 milhões 
•• Valor de mercado: $11.4 bilhões Valor de mercado: $11.4 bilhões 
(chegou a $137 bilhões)(chegou a $137 bilhões)
•• COMPARECOMPARE: A General : A General MotorsMotors, 3a. maior , 3a. maior 
empresa do mundo em vendas, opera centenas empresa do mundo em vendas, opera centenas 
de fábricas, tem 386 mil empregados. Vale na de fábricas, tem 386 mil empregados. Vale na 
bolsa “apenas” $31 bilhõesbolsa “apenas” $31 bilhões

ExemploExemplo

... e no Brasil ?
Cadê www.cade.com.br
Radaruol: www.radaruol.com.br
Miner: www.miner.com.br

Cinco princípios da nova economia digitalCinco princípios da nova economia digital
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O novo ambiente de negóciosO novo ambiente de negócios

22. O Espaço: . O Espaço: distâncias somem, clientes (e concorrentes) no mundo tododistâncias somem, clientes (e concorrentes) no mundo todo
Com a internet, o cliente finalcliente final passou a adotar a globalizaçãoglobalização dos mercados em seu 
vocabulário. Os negócios de todos os setores atingem clientes do mundoatingem clientes do mundo todo com sua 
mensagem e suas ofertas de produtos e serviços. A contrapartida ? As empresas ganharam 
concorrentesconcorrentes que nunca aparecerem na fotografia.

O que é a O que é a Amazon Amazon ??
•• Não é uma mera livraria ou shopping Não é uma mera livraria ou shopping 
virtual:  é uma empresa de clientes virtual:  é uma empresa de clientes 
•• É o melhor marketing 1É o melhor marketing 1--toto--1 do mundo1 do mundo
•• Vendeu em 2000 produtos para 16.9 Vendeu em 2000 produtos para 16.9 
milhões de clientes em 160 paísesmilhões de clientes em 160 países
•• Apesar de ter prejuízo desde a Apesar de ter prejuízo desde a 
fundação ($1.4 bilhão em 2000), tem fundação ($1.4 bilhão em 2000), tem 
valor de mercado de $6.3 bilhões valor de mercado de $6.3 bilhões 
(chegou a $40 bilhões)(chegou a $40 bilhões)
•• COMPARECOMPARE: a : a Barnes Barnes & & Nobles Nobles vende quase o vende quase o 
dobro da dobro da AmazonAmazon, sempre teve lucro e opera , sempre teve lucro e opera 
1000 livrarias nos EUA. Mas ainda são 1000 livrarias nos EUA. Mas ainda são 
necessárias 3 necessárias 3 Barnes Barnes & & Noble Noble parapara
comprar na bolsa uma comprar na bolsa uma AmazonAmazon..

... e no Brasil ?
Submarino: www.submarino.com
Siciliano: www.siciliano.com.br
Saraiva: www.saraiva.com.br

ExemploExemplo

Borders Borders 
desiste...desiste...

Cinco princípios da nova economia digitalCinco princípios da nova economia digital
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O novo ambiente de negóciosO novo ambiente de negócios

33. O Tempo: . O Tempo: no mundo conectado, a resposta em tempo real vale ourono mundo conectado, a resposta em tempo real vale ouro
Os recursos de interatividadeinteratividade proporcionados pela internet  enriquecemenriquecem as relações 
vendedor-comprador. Outro efeito possível é a redução de custosredução de custos de intermediação e 
vendas. A logística de estoques e entrega passa a ser mais vital que a fabricação. No auto-
serviço da internet surge o prestador de serviços que nunca conhece o cliente pessoalmente

Cinco princípios da nova economia digitalCinco princípios da nova economia digital

Michael Michael Dell Dell deixa todos para trásdeixa todos para trás
•• Elegeu a internet como principal canal Elegeu a internet como principal canal 
de vendas em1997de vendas em1997
•• Vende hoje $50 milhões por dia em Vende hoje $50 milhões por dia em 
computadores computadores tailor madetailor made que podem que podem 
chegar em 72 horas após o pedidochegar em 72 horas após o pedido
•• Valor de mercado: $67.5 bilhões Valor de mercado: $67.5 bilhões 
(chegou a $158 bilhões)(chegou a $158 bilhões)
•• COMPARECOMPARE: A maior fabricante de : A maior fabricante de PCs PCs do do 
mundo em 2000 mundo em 2000 -- CompaqCompaq -- vendeu 40% a mais vendeu 40% a mais 
que a que a DellDell, mas precisou de mais que o dobro , mas precisou de mais que o dobro 
de empregados. Chegou a valer na bolsa um de empregados. Chegou a valer na bolsa um 
terço da terço da Dell Dell (vale hoje $30 bilhões)(vale hoje $30 bilhões)

... e no Brasil ?... e no Brasil ?
Itautec: www.itautec.com.br
Microtec: www.microtec.com.br

ExemploExemplo

Dell Dell passapassa
CompaqCompaq
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O novo ambiente de negóciosO novo ambiente de negócios

44. O Crescimento: . O Crescimento: sucesso e fracasso têm ciclo bastante abreviadosucesso e fracasso têm ciclo bastante abreviado
De um lado, o baixo investimentobaixo investimento para a criação de empresas que explorem novos produtosnovos produtos. 
De outro, capital de investimento relativamente abundanteabundante. O resultado: sucessos na 
velocidade do relâmpago e fracassos tão rápidos quanto o trovão que se segue. Em meses 
empresas surgem e desaparecem sob a severidadeseveridade dos clientes, concorrentes e investidores.

Vender o Vender o HotmailHotmail foi bom negócio ?foi bom negócio ?
•• Foi fundado em 1995 com $3 milhões e Foi fundado em 1995 com $3 milhões e 
vendido para a Microsoft dois anos depois vendido para a Microsoft dois anos depois 
por $400 milhões.por $400 milhões.
•• Bill Gates pagou $44 por cada usuário Bill Gates pagou $44 por cada usuário 
($9 milhões na época)($9 milhões na época)
•• Tem hoje mais de 70 milhões de usuáriosTem hoje mais de 70 milhões de usuários
•• COMPARECOMPARE: A : A BooBoo.com, loja virtual de roupas da .com, loja virtual de roupas da 
Europa, quebrou em 6 meses de vida, após Europa, quebrou em 6 meses de vida, após 
investimento de $109 milhões. De nada investimento de $109 milhões. De nada 
adiantaram os elogios de clientes e adiantaram os elogios de clientes e webdesignerswebdesigners

... e no Brasil ?... e no Brasil ?
Patagon: www.patagon.com.br
Closet: www.closet.com.br

ExemploExemplo

Santander Santander 
compracompra

A reA re--
conquista...conquista... ... e a entrega... e a entrega

Cinco princípios da nova economia digitalCinco princípios da nova economia digital
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O novo ambiente de negóciosO novo ambiente de negócios

55. A eficiência: . A eficiência: intermediários tradicionais substituídos por intermediários tradicionais substituídos por informediáriosinformediários
Os chamados middle-men tradicionais (corretores de imóveis e seguros, agências de turismo e 
atacadistas, entre outros) estão ameaçados por seu equivalente virtualequivalente virtual ou, ainda, por novas novas 
formasformas de realização de negócios praticamente sem intermediaçãosem intermediação entre compradores e 
vendedores. É o mercado conectadomercado conectado a um custo baixo jamais verificado.

Fenômeno da intermediação virtualFenômeno da intermediação virtual
•• A A EbayEbay oferece 8000 categorias de itens oferece 8000 categorias de itens 
em seus leilões virtuaisem seus leilões virtuais
•• Tem hoje 22 milhões de usuários Tem hoje 22 milhões de usuários 
registrados e 1900 funcionários.registrados e 1900 funcionários.
•• Uma das poucas Uma das poucas ponto componto com que dão que dão 
lucro consistente ($48 milhões em 2000 lucro consistente ($48 milhões em 2000 
em vendas de $431 milhões)em vendas de $431 milhões)
•• Vale na Bolsa $14 bilhões (já valeu $32b)Vale na Bolsa $14 bilhões (já valeu $32b)
COMPARECOMPARE: A : A Carlson WagonlitCarlson Wagonlit, maior agência de , maior agência de 
viagens do mundo, vende $11 bilhões e tem 20 viagens do mundo, vende $11 bilhões e tem 20 
mil empregados em 140 países. Está ameaçada mil empregados em 140 países. Está ameaçada 
pelas agências virtuais e pela iniciativa das pelas agências virtuais e pela iniciativa das 
empresas aéreas de emitir bilhetes pela internetempresas aéreas de emitir bilhetes pela internet

... e no Brasil ?... e no Brasil ?
Lokau: www.lokau.com.br
Arremate: www.arremate.com.br
Reserve: www.reserve.com.br

ExemploExemplo

Varig eVarig e
TamTam

EbayEbay seguesegue
crescendocrescendo

NegócioNegócio
AmeaçadoAmeaçado

Cinco princípios da nova economia digitalCinco princípios da nova economia digital
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A grandeA grande oportunidadeoportunidade da internetda internet
As empresas se transformam para sobreviverAs empresas se transformam para sobreviver

Falar diretamente com os clientes Falar diretamente com os clientes 
(atuais e potenciais) num piscar (atuais e potenciais) num piscar 
de olhos e saber o que eles de olhos e saber o que eles 
pensam e querempensam e querem

EliminaEliminaçção de intermedião de intermediáários da rios da 
comunicacomunicaçção com os clientesão com os clientes
Oportunidade de selecionar Oportunidade de selecionar 
grupos de clientes e responder a grupos de clientes e responder a 
suas preferênciassuas preferências
Interatividade a um custo Interatividade a um custo 
minminúúsculo sculo 
Os seus clientes se conversando!Os seus clientes se conversando!

Pão de Pão de 
Açucar Açucar investe investe 

na mulher...na mulher...
... mas desiste ... mas desiste 
um ano depoisum ano depois

Sites recomendadosSites recomendados
E-imóveiss: www.e-imoveis.com.br
Decolar: www.decolar.com.br
Curriculum: www.curriculum.com.br

... contratando ... contratando 
uma mulher deuma mulher de

Peso...Peso...
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A grandeA grande ameaça ameaça da internetda internet
As empresas se transformam para sobreviverAs empresas se transformam para sobreviver

Você vai enfrentar concorrência Você vai enfrentar concorrência 
de todas as partesde todas as partes

As ponto com loucas para As ponto com loucas para 
““amazonizaramazonizar”” seu negseu negóóciocio

Os clientes clicando para sair do Os clientes clicando para sair do 
seu seu websitewebsite e da sua vida para o e da sua vida para o 
concorrenteconcorrente

PlayersPlayers de todo o mundo de todo o mundo 
oferecendo produtos e servioferecendo produtos e serviçços os 
para seus clientespara seus clientes

Os seus clientes se conversando!Os seus clientes se conversando!

Sites recomendadosSites recomendados
Webmotors: www.webmotors.com.br
Carsale: www.carsale.com.br
Autoplaza: www.autoplaza.com.br

Mais de 700 Mais de 700 
concessionárias concessionárias 

estão onlineestão online

Veja análise Veja análise 
sobre carros sobre carros 
Online (EUA)Online (EUA)
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As empresas se transformam para sobreviverAs empresas se transformam para sobreviver

Cinco broncas (ensinamentos)Cinco broncas (ensinamentos)

1. Mais uma reengenharia para o e1. Mais uma reengenharia para o e--businessbusiness e o ee o e--
commercecommerce –– ee(b+c)(b+c)

Empresas buscam a reduEmpresas buscam a reduçção de custos das transaão de custos das transaçções online para ões online para 
esconder ineficiências do processo tradicionalesconder ineficiências do processo tradicional
O que fazerO que fazer: o cliente tem direito a todas as economias!: o cliente tem direito a todas as economias!

2. Insistindo na 2. Insistindo na ““fidelizafidelizaççãoão”” dos clientesdos clientes
Armas que sempre funcionaram como reduArmas que sempre funcionaram como reduçção de custos, qualidade ão de custos, qualidade 
superior e propaganda criativa por exemplo superior e propaganda criativa por exemplo -- não mais agarram os não mais agarram os 
consumidoresconsumidores
O eO e--consumidor tem outros hconsumidor tem outros háábitos e bitos e éé, a princ, a princíípio, infiel pio, infiel 
O que fazerO que fazer: marketing 1 to 1, servi: marketing 1 to 1, serviçço o premium premium para todos e autopara todos e auto--serviserviççoo

3. Utilizando a 3. Utilizando a ““prata da casaprata da casa””
Atividades estratAtividades estratéégicas e urgentes são entregues a gicas e urgentes são entregues a ““remanescentesremanescentes””
ainda não aculturados na internetainda não aculturados na internet
O que fazerO que fazer: atrair : atrair ““sangue novosangue novo”” para uma miscigenapara uma miscigenaçção culturalão cultural
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As empresas se transformam para sobreviverAs empresas se transformam para sobreviver

Cinco broncas (ensinamentos)Cinco broncas (ensinamentos)

4. O e(b+c) 4. O e(b+c) éé apenas um canto isolado da empresaapenas um canto isolado da empresa
Pequeno orPequeno orççamento e gerência daquele amento e gerência daquele ““mais viciado em internetmais viciado em internet””
Mesmo quando consegue romper as barreiras, o grupo WEB Mesmo quando consegue romper as barreiras, o grupo WEB 
enfrenta o resto da empresa que não estenfrenta o resto da empresa que não estáá preparado para falar na preparado para falar na 
mesma linguagemmesma linguagem
O que fazerO que fazer: A internet deve ser difundida por toda a organiza: A internet deve ser difundida por toda a organizaçção de ão de 
uma suma sóó vez: acesso a todos, (ab)uso da intranet e vez: acesso a todos, (ab)uso da intranet e extranetextranet, quem d, quem dáá
o exemplo o exemplo éé o chefe/lo chefe/lííderder

5. O melhor do real serve perfeitamente para o virtual5. O melhor do real serve perfeitamente para o virtual
A presenA presençça na internet a na internet éé feita de catfeita de catáálogos de produtos, relatlogos de produtos, relatóório rio 
anual, outanual, out--doors doors antigos, etc.antigos, etc.
A comunicaA comunicaçção ão ““tradicionaltradicional”” não serve para a internet, não serve para a internet, 
principalmente por causa da interatividade!principalmente por causa da interatividade!
O que fazerO que fazer:: criar uma linguagem especcriar uma linguagem especíífica, fazer pesquisas para fica, fazer pesquisas para 
saber quem são os clientes conectados, saber entender os saber quem são os clientes conectados, saber entender os 
diferentes diferentes ““canaiscanais””
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As empresas se transformam para sobreviverAs empresas se transformam para sobreviver

A força do EA força do E--businessbusiness

SETORES
REDUÇÃO 

DE CUSTOS
Componentes eletrônicos 29 a 39 %
Metais 22 %
Produtos Florestais 15 a 25 %
Fretes(transportes) 15 a 20 %
Computação 11 a 20 %
Ciências da Vida 12 a 19 %
Comunicações e Publicidade 10 a 15%
Banda Larga 5 a 15 %
Gás e Petróleo 5 a 15 %
Aço 11%
Aero espacial 11 %
Papel 10%
Químicas 10%
Automóvel 10%
Saúde 5%
Alimento 3 a 5 %
Carvão 2%
Fonte: Goldman Sachs, GS Financial Workbench, Fev 2000

Potencial de Redução de Custos Potencial de Redução de Custos 
com a Adoção de Modelos de B2Bcom a Adoção de Modelos de B2B

Previsões Goldman Previsões Goldman Sachs Sachs (Fev 2000)(Fev 2000)
Os principais paOs principais paííses ses 

desenvolvidos terão impacto de desenvolvidos terão impacto de 
mais de 5% de crescimento no PNB mais de 5% de crescimento no PNB 
devido o efeito multiplicador do B2Bdevido o efeito multiplicador do B2B

A inflaA inflaçção destes paão destes paííses poderses poderáá ter ter 
redureduçções entre 3 a 4% por causa do ões entre 3 a 4% por causa do 
B2BB2B

AtAtéé 2004 a ado2004 a adoçção de B2B crescerão de B2B cresceráá
em mais de 20 vezes nos EUA.em mais de 20 vezes nos EUA.

25% da economia ser25% da economia seráá afetada a afetada a 
curto prazo pelo B2Bcurto prazo pelo B2B
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A convergência do sucesso empresarial A convergência do sucesso empresarial 
na era digitalna era digital

... e uma outra convergência: no sucesso empresarial!... e uma outra convergência: no sucesso empresarial!

Aquelas que vierem a sobreviver Aquelas que vierem a sobreviver 
vão se tornar cada vez mais vão se tornar cada vez mais 
parecidas com as empresas parecidas com as empresas 
“tradicionais”“tradicionais”

Crescimento da estruturaCrescimento da estrutura: exemplo : exemplo 
da da AmazonAmazon, que é o maior ícone das , que é o maior ícone das 
empresas “virtuais” mas tem hoje mais empresas “virtuais” mas tem hoje mais 
de 8000 empregados e 20 megade 8000 empregados e 20 mega--centros centros 
de distribuição somente nos EUA.de distribuição somente nos EUA.

““CorporativizaçãoCorporativização””: investidores : investidores 
institucionais ou abertura do capital institucionais ou abertura do capital 
determinam a necessidade de determinam a necessidade de 
processos burocráticos, controles e processos burocráticos, controles e 
rituais nada “virtuais”rituais nada “virtuais”

As ponto com (empresas virtuais)As ponto com (empresas virtuais)

Aquelas que vierem a aprender a Aquelas que vierem a aprender a 
nova linguagem e as regras da nova linguagem e as regras da 
sociedade conectada, vão sociedade conectada, vão 
sobreviversobreviver

Enxugamento da estruturaEnxugamento da estrutura: exemplo : exemplo 
da General da General MotorsMotors, que está investindo , que está investindo 
em compras virtuais e em comércio em compras virtuais e em comércio 
eletrônico e espera com isso reduzir eletrônico e espera com isso reduzir 
25000 empregados no mundo25000 empregados no mundo

““VirtualizaçãoVirtualização””: : acionistas exigem acionistas exigem 
adoção de práticas testadas e adoção de práticas testadas e 
aprovadas no laboratório das ponto aprovadas no laboratório das ponto 
com, tais como marketing 1 to 1, com, tais como marketing 1 to 1, 
rapidez decisória e logística precisarapidez decisória e logística precisa

As empresas tradicionaisAs empresas tradicionais
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A convergência do sucesso empresarial A convergência do sucesso empresarial 
na era digitalna era digital

... um exemplo dessa convergência para o comércio... um exemplo dessa convergência para o comércio
Loja Tradicional

Maturidade Atual    Após 
maturidade    

Lucros e perdas Operaciomal
Preço de Venda 100.0% 100.0% 100.0%
(-) Custo dos produtos vendidos

1. Mercadorias 60.3% 78.1% 75.0%
2. Gastos com frete - 12.0% 12.0%
3. Cobrança do frete - -12.0% -12.0%
4. Custo do espaço físico 9.0% - -
5. Gastos com centro distribuição 2.0% 2.0% 2.0%

(=) Lucro bruto 28.7% 29.7% 23.0%
(-) Despesas

7. Despesas de venda 13.7% 0.6% 0.6%
8. Gastos administrativos 4.5% 1.0% 1.0%
9. Depreciação 3.2% 1.6% 1.0%
10. Propaganda e pubilcidade 1.0% 19.0% 8.0%
11. Desenvolvimento de produtos - 7.5% 5.0%

Total despesas 22.4% 29.7% 15.6%
(=) Lucro operacional 6.3% -9.7% 7.4%
(-) Despesas financeiras 0.8% 2.1% 1.0%
'(=) Lucro antes do Imposto de Renda 5.5% -11.8% 6.4%
Fonte: Goldman Sachs

Loja virtual A loja virtual gasta muito A loja virtual gasta muito 
menos emmenos em

espaespaçço fo fíísicosico
despesas de venda despesas de venda 

(comissões)(comissões)

gastos administrativosgastos administrativos
... ... mas gasta mas gasta 
praticamente toda essa praticamente toda essa 
economia emeconomia em

publicidadepublicidade
desenvolvimento de desenvolvimento de 

produtosprodutos

... ... o que resulta em o que resulta em 
prejuprejuíízo hoje e não vai zo hoje e não vai 
produzir maior lucro do produzir maior lucro do 
que a loja tradicional que a loja tradicional 
quando estiver na quando estiver na 
maturidadematuridade
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Profissionais reProfissionais re--aprendem para transformaraprendem para transformar

Dançando conforme a música (lambada ?)Dançando conforme a música (lambada ?)
Se a música que toca é frenética e o ritmo muda a toda hora, nósSe a música que toca é frenética e o ritmo muda a toda hora, nós só temos que só temos que 
acompanhar, já que a acompanhar, já que a música do mundo dos negóciosmúsica do mundo dos negócios sai justamente de nossos sai justamente de nossos 
instrumentos. O conhecimento se renova com enorme velocidade e ainstrumentos. O conhecimento se renova com enorme velocidade e aprender sempre é prender sempre é 
a única forma de acompanhar.a única forma de acompanhar.
A regra de ouro das novas carreiras é A regra de ouro das novas carreiras é saber antes e melhorsaber antes e melhor sobre as novas regras de sobre as novas regras de 
ouro do mundo de negócios. Para isso, ouro do mundo de negócios. Para isso, aprender e reaprender e re--aprenderaprender é fundamentalé fundamental

Os verbos mágicos para o sucesso na carreira de hojeOs verbos mágicos para o sucesso na carreira de hoje
Escreva os verbos abaixo numa folha de papel em branco e reflitaEscreva os verbos abaixo numa folha de papel em branco e reflita sobre o que eles sobre o que eles 
podem fazer por você no caso de você saber o que fazer com eles.podem fazer por você no caso de você saber o que fazer com eles.

Ótimo artigo Ótimo artigo 
sobre novassobre novas

carreirascarreiras

O novo “tudo”O novo “tudo”

AprenderAprender
OusarOusar
CircularCircular
CorrerCorrer
PersuadirPersuadir
““AntenarAntenar””
ConcentrarConcentrar
GanharGanhar
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