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Dia da Mulher: por que não são apenas flores 
 

 
 
 
A diversidade é o caminho que toda e qualquer empresa deve seguir. Uma pesquisa da 
Mckinsey, por exemplo, aponta que empresas que investem em diversidade de gênero 
tendem a ter retornos financeiros 21% maiores que as demais. Quando falamos em 
diversidade étnico-racial, esse número sobe para 33%. Um outro dado, segundo a Change 
Catalyst, aponta que times diversos têm clientes 39% mais satisfeitos. 
 
Assim, hoje o tema da diversidade nas empresas é amplamente discutido. Datas como o 
dia do orgulho LGBT, da Pessoa com Deficiência e da Consciência Negra são destacados 
e celebrados. O Dia Internacional da Mulher não poderia ser diferente: é um momento de 
reconhecer e engajar as mulheres do time e, além disso, nenhuma empresa quer ficar de 
fora, não é mesmo? 
 
Confira algumas dicas e aprendizados para você tornar o Dia Internacional da Mulher ainda 
melhor! 
 
Entenda e compartilhe o porquê desse dia ser celebrado 
Há décadas um mito sobre a data circula por aí: no dia 8 de março de 1857 um grupo de 
operárias grevistas teriam sido incendiadas dentro de uma fábrica de Nova Iorque, como 
forma de repressão à greve, e em homenagem a elas se comemora o Dia da Mulher. 
 
Existem algumas possibilidades que levam a esse equívoco histórico, mas discuti-las não 
é o nosso foco para esse momento. O ponto aqui é que, para celebrar uma data é 
necessário entender o que ela realmente celebra, não é mesmo?! Então, o que de fato leva 
o mundo a celebrar o dia 8 de março? 
 
Em 1909, foi estabelecido o dia 28 de fevereiro como “Dia da Mulher” por grupos feministas 
norte-americanos, em Nova Iorque e Chicago. Depois disso, em agosto de 1910 foi 
realizada em Copenhague a II Conferência Internacional das Mulheres Trabalhadoras. 
 
Nesse dia, as feministas americanas apresentaram a proposta de criação de um Dia 
Internacional da Mulher que seria celebrado anualmente no último dia de fevereiro. A 
proposta foi aprovada, mas não se definiu uma data específica para a celebração. Alguns 
países comemoravam em fevereiro como os Estados Unidos, já outros o faziam em outros 
meses, sempre entre fevereiro e maio. 



 
Entre tentativas fracassadas de unificar a data, a ONU (Organização das Nações Unidas) 
entrou na dança e decretou em 1975 que a data a ser considerada o Dia Internacional da 
Mulher seria dia 8 de março. De acordo com a organização, esse é um dia no qual as 
mulheres são reconhecidas pelas suas conquistas, independentemente da sua 
nacionalidade, etnia, língua etc. Além disso, esse é um dia para dar suporte aos direitos 
das mulheres, suas lutas e sua inclusão nas mais diversas áreas. 
 
Fuja dos estereótipos 
Mas se o que se quer com esse dia é reconhecer, incentivar e discutir como mulheres 
podem ganhar mais espaço, no que um bombom ou uma rosa irão ajudar?  
 
Uma pesquisa aplicada no Vale do Silício chamada The Elephant in the Valley acessou 
alguns problemas que mulheres enfrentam no universo do trabalho. Os resultados mostram 
que 84% das participantes já receberam o feedback de que são muito agressivas. 
 
Presentes como flores, dias de beleza e cosméticos reforçam um estereótipo de gênero de 
que mulheres devem ser delicadas, doces, amáveis, preocupadas com a aparência etc. 
Elas podem ser todas essas coisas, mas de forma alguma devem ser. Além disso, 
iniciativas como essa ajudam a reforçar que mulheres que não se encaixam nas caixinhas 
acima são agressivas, mandonas etc. 
 
Investir em desenvolvimento e conhecimento é sempre uma ótima opção. Chame mulheres 
inspiradoras para palestras, ofereça mentorias às mulheres do seu time, dê voz a elas e 
pergunte se existe algum tema que elas se interessem em compartilhar com as demais 
pessoas da empresa. As possibilidades são infinitas. 
 
Abra espaço para vulnerabilidade 
Assim como as mulheres do Vale do Silício se uniram para falar das suas dores em uma 
pesquisa, abra espaço para que as mulheres do seu time possam falar das dificuldades 
que elas enfrentam no seu dia a dia. 
 
Uma campanha lançada pelo Ministério do Trabalho nesta semana perguntou às mulheres 
“o que é ser trabalhadora para você?”. A resposta você pode ver abaixo: 
 
Não será fácil ouvir as dificuldades que as mulheres encontram na sua empresa. Mesmo 
com o melhor dos ambientes, irá ouvir histórias difíceis. Esse é um reflexo da sociedade 
em que vivemos: as mulheres do Vale do Silício passam por isso, as mulheres do Brasil 
passam por isso, enfim, todas as mulheres do mundo passam por isso! 
 
O primeiro passo para criar iniciativas em prol da equidade de gênero na sua empresa é 
ouvir o que as mulheres têm a dizer sobre isso e entender os desafios que são encontrados 
todos os dias. O Dia da Mulher pode ser um ótimo momento para começar! 
 
Chame os homens para a roda 
Não, não são só os homens que praticam o machismo. Mulheres fazem isso o tempo todo 
quando julgam umas às outras. Entretanto, é inegável que mudanças mais drásticas de 
comportamento precisam vir dos homens. 
 
O HeForShe é um movimento filiado à ONU, cujo objetivo é alcançar a igualdade entre 
gêneros. Seu principal foco é incentivar homens e meninos a serem agentes de mudança, 
de forma a agir contra as desigualdades negativas enfrentadas por mulheres e meninas. 



 
Assim, é necessário trazer esse movimento para dentro das empresas. É importante que 
homens possam escutar depoimentos de mulheres e entender com exemplos que a 
desigualdade existe. Mais relevante ainda é abrir espaço para diálogo, para compreender 
o que pode ser diferente e como fazer isso. 
 
Não se desespere, não se faz uma revolução em um só dia! 
De acordo com o Fórum Econômico Mundial o Brasil levará mais 93 anos para alcançar a 
igualdade de gênero. Não espere, então, que você vá conseguir mudar toda uma realidade 
com apenas um Dia Internacional da Mulher. 
 
Entretanto, se você não quer que as mulheres da sua empresa encontrem a igualdade 
apenas em 2111, é hora de começar a agir. 
 
Que tal trocar as flores e bombons deste ano por iniciativas concretas de desenvolvimento 
e inclusão? 
 
 

Águas de março: como conduzir o carro e evitar acidentes 
 

 
 
 
As chuvas de verão e do mês de março podem surpreender os motoristas, colocando suas 
vidas em risco ou causando prejuízos ao veículo. Neste período, é fundamental que os 
condutores estejam atentos para enfrentar pontos de alagamento, lâminas d’água, excesso 
de trânsito, semáforos apagados e queda de árvores. 
 
O superintendente técnico automóvel da Mapfre Seguros, Rogerio Hashimoto, lembra 
que dirigir na chuva é perigoso, principalmente quando há risco de aquaplanagem. "Nesse 
caso, a formação de poças sobre o asfalto faz com que a via fique escorregadia, 
reduzindo o contato do pneu com o solo. Com isso, o tempo de frenagem do veículo 
aumenta, assim como a possibilidade de derrapar." 
 
Para não perder o controle do automóvel, a orientação é nunca frear bruscamente ou em 
curvas nem acelerar demais. "O condutor deve observar o rastro dos pneus do carro à sua 
frente, se ele sumir muito rápido, é sinal de que há água em excesso na pista." 
 
O motorista deve redobrar a atenção ao transitar por áreas atingidas por fortes chuvas. "A 
primeira atitude consciente é diminuir a velocidade, ficando 30% abaixo do limite permitido 
na via, essa simples ação já evita as colisões leves no trânsito. Manter uma distância 



segura do veículo à frente se torna ainda mais importante", afirma Hashimoto. "Claro, se a 
visibilidade estiver comprometida e houver dificuldade na condução, o melhor é buscar um 
local seguro para estacionar." 
 
Ao conduzir carros manuais, por exemplo, a dica é de manter o giro do motor na mesma 
rotação, ou seja, em até 2.500 rpm, em primeira marcha. Desta forma, a variação do nível 
de água não irá atingir o motor e causar possíveis danos. Já em carros com câmbio 
automático, a sugestão é de utilizar a marcha na posição "1" ou "L", pois desta forma a 
central irá manter a marcha constante, sem forçar ou aumentar a força do motor. 
 
No caso de enchente 
Em situações de inundação ou enchente, o condutor deve analisar a altura da água em 
relação ao veículo. Não é recomendado atravessar trechos em que o alagamento esteja 
superior à altura de metade das rodas do carro. Caso seja possível a travessia, deve ser 
feita com a primeira marcha engatada, mantendo a velocidade contínua. 
"Ao dirigir fora desses padrões, as chances de pane mecânica e elétrica aumentam, já 
que a água pode entrar no motor, causando o calço hidráulico; contaminar o óleo 
lubrificante e também danificar todo o sistema de transmissão, especialmente os modelos 
automáticos", explica Hashimoto. 
 
Na parte elétrica, toda tecnologia embarcada pode ser afetada, como módulos, conectores, 
sensores, conectores, faróis, lanternas, entre outros. Os estofamentos também podem ser 
atingidos. 
 
"Se o motorista perceber que não é possível atravessar o local alagado, e não é possível 
retornar, a orientação é buscar um local seguro para se abrigar com os demais ocupantes 
do veículo e acionar a seguradora", finaliza o diretor. 
 
 

Por que portaria remota deve crescer 30% neste ano? 
 

 
 
 
Com altos índices de assaltos e furtos a residências, empresas especializadas em 
segurança eletrônica ganham cada vez mais espaço por surgirem como alternativa. De 
2014 a 2018, o Sistema de Informações Criminais (Infocrim) aponta que apenas no estado 
de São Paulo, foram registrados, em média, 12 mil casos por ano de furtos e roubos a casas 
e condomínios. 
 
Segundo dados de um levantamento feito pela Associação Brasileira das Empresas de 



Sistemas Eletrônicos de Segurança (Abese), a instalação e o gerenciamento de portarias 
remotas já representam até 20% do volume de vendas de 67% dos entrevistados e 11% 
das empresas já trabalham exclusivamente na oferta de portaria remota, apontando que a 
expectativa de crescimento para o este ano deve superar 30%. 
 
Custo é uma questão relevante para a troca, algumas empresas chegam, inclusive, a 
aproveitar o funcionário antigo do local e treiná-lo para lidar com o sistema remoto. 
“Condomínios que trocam o sistema e investem nessa tecnologia podem gastar até 1/3 do 
valor comparado ao serviço anterior, mas, para tanto, é necessário um estudo sobre o local 
que vise reduzir os custos ao mesmo tempo em que eleve a segurança”, comenta Walter 
Uvo, especialista em tecnologia da MinhaPortaria.com. 
 
Para elevar a segurança de funcionários e moradores, há inúmeros motivos para justificar 
o porquê de muitos condomínios estarem aderindo à esse sistema. Sendo basicamente 
uma portaria sem porteiro, acaba sendo esta também uma das razões para a substituição 
do profissional por uma central de monitoramento, pois exclui a possibilidade de ele estar 
exposto a situações de risco. 
 
Há uma gama de serviços que podem ser contratados para garantir a segurança, entre 
eles, equipamentos eletrônicos, como alarmes e câmeras de vigilância. “Com a biometria, 
o acesso ao condomínio passa a ser mais controlado, pois o sistema reconhece e armazena 
os dados da pessoa para acesso ao condomínio, ou seja, as informações são enviadas 
para a central, que armazena as datas e dados sobre quem entra e sai”, detalha Walter 
Uvo. 
 
A tecnologia na palma da mão é outro diferencial, pois com um aplicativo no smartphone, 
o próprio morador pode fazer solicitações no sistema como: cadastrar visitantes, acessar 
as câmeras do condomínio e ativar o botão de emergência/pânico. Para autorizar a entrada 
de estranhos no local, o morador gera um código QR e o envia ao visitante, o que gera mais 
confiança de que a entrada foi realmente autorizada. 
 
O cenário das portarias remotas está concentrado nas regiões Sul e Sudeste, segundo a 
pesquisa. Embora haja resistência por parte de moradores quando a administração discute 
a troca do sistema, ao conhecer as vantagens da portaria remota e de outros serviços 
tecnológicos de monitoramento, é possível compreender que há opções além do tido como 
convencional para elevar a segurança do imóvel, evitando que este bem não seja violado 
e desvalorizado. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Especialista em economia explica significado de termos e siglas da 
área 

  
Quando se trata de assuntos relacionados a economia, muitos brasileiros ficam perdidos 
não apenas em relação às próprias contas, mas também sobre os termos complicados 
utilizados para tratar o tema, até mesmo porque nos últimos anos, algumas siglas e 
palavras em inglês se popularizaram entre os que apreciam o assunto. 
 
Com isso em mente, Bruna Allemann, que é profissional na área há mais de 10 anos, 
elaborou uma lista com alguns dos termos utilizados em artigos e notícias desse segmento. 
“Eu acredito que todas as pessoas devem ter acesso a economia e isso certamente envolve 
as palavras. Ainda que nem todas façam parte do dia a dia de pequenos empreendedores, 
são expressões complexas que estão em jornais e matérias diariamente e que precisam 
ser entendidas por todos”, explica. 
 
Conheça abaixo alguns dos termos mais citados: 
Capital social e de giro: o capital social é o investimento inicial necessário para abrir uma 
empresa, varia de acordo com o segmento. Já o capital de giro, trata-se dos valores que 
estão disponíveis em caixa, como uma reserva quando a empresa não está faturando lucro, 
e é essencial pensar nele para não recorrer a outras instituições como uma saída. 
Receita bruta e líquida:  toda receita é referente aos valores que entram em caixa, no 
entanto, podem ser divididas de duas formas, sendo que a receita bruta é o valor total e a 
líquida é a que está deduzida de impostos e custos, ou seja: o lucro real.  
Fluxo de caixa: são todas as movimentações feitas numa empresa, as contas pagas, 
impostos, o que entra e o que sai. É muito importante ter um controle desses valores para 
que a empresa tenha uma boa saúde financeira e não fique em risco. Segundo Bruna, 
muitos empreendedores deixam de analisar o caixa e por conta disso, acabam quebrando. 
ROI (Retorno sobre investimento): o ROI é uma medida interessante para empresas que 
fazem uso de marketing. Através de cálculo ele permite quantificar quanto de lucro 
determinado investimento rendeu. Seja com um anúncio na internet ou em mídia física é 
importante medir como isso afetou o negócio e se foi positivo ou não. 



Stakeholder: basicamente são todas as pessoas que afetam a empresa de forma direta ou 
indireta. São aqueles que têm interesse no negócio, desde o dono, sócios a fornecedores, 
clientes e até mesmo os concorrentes. 
DRE (Demonstração de resultado do exercício): se trata de um documento contábil que 
conta com informações importantes que estão no fluxo de caixa. Nele é possível verificar 
se a empresa teve lucro e prejuízo em determinado período. 
A especialista relata que existem ainda mais palavras que precisam ser associadas ao 
exercício da economia, mas que por não fazerem parte do cotidiano das pessoas não é 
necessário trazer com intensidade. “A terminologia dessa área é enorme, mas é claro que 
com interesse é possível aprender todos os significados”, finaliza. 
 
 

Como criar um canal de conteúdo no Youtube 
 

 
 
 
A internet continua sendo uma grande sensação para todas as pessoas, por proporcionar 
diversos tipos de entretenimento. Cada vez mais pessoas consomem conteúdo online e 
esse é um dos motivos pelo qual o YouTube se tornou uma grande aspiração profissional. 
 
Referência na área, Brancoala é youtuber há quase dez anos e acompanhou o crescimento 
do site ao longo dos anos. Hoje, com um canal consolidado, apresenta temas voltados à 
família, e conta com visualizações de pessoas de todas as idades, mas chama atenção 
mesmo dos mais jovens, devido aos seus vídeos divertidos. “Posso dizer que vivenciamos 
muito a questão da nossa audiência se espelhando nos produtores de conteúdo e querendo 
seguir esse caminho, não só porque é algo divertido de se fazer, mas também por ser 
rentável”, explica. 
 
Mas assim como qualquer carreira, é preciso uma boa preparação e também consciência 
além da vontade de crescer. Outro ponto importante é entender que a internet é um 
ambiente hostil e por isso ter habilidade emocional, para saber lidar com os “haters”, faz 
parte do aprendizado.  “Por mais que o produtor entregue um conteúdo de qualidade e 
muito bem pensado, há quem simplesmente poste comentários repletos de críticas sem 
sentido ou maldosos, sem fundamento algum”, aponta Brancoala. 
 
Existem alguns fatores que são primordiais para quem se interessa pela área. “Cada 
pessoa faz as coisas da própria maneira, seja um youtuber ou dentista. É claro que existem 
processos, mas a expressão pessoal é muito mais evidente para pessoas que criam, por 



isso eu acredito que é essencial também seguir suas próprias ideias, até mesmo para se 
sentir mais à vontade no momento de gravar e interagir”, explica. 
 
Outras dicas do youtuber são voltadas para questões técnicas, conteúdo e, inclusive, o 
marketing por trás das visualizações. No início, o alcance orgânico dos vídeos não é muito 
alto e por essa razão é interessante se atentar para os detalhes: uma boa edição, 
divulgação constante nas redes sociais e também boca a boca, estar sempre interagindo 
com a audiência e ser consistente faz toda a diferença. Postar vídeos esporadicamente não 
faz com que as pessoas permaneçam interessadas, então é essencial manter uma agenda. 
 
Em relação ao marketing, o ideal é ficar de olho nas tendências. Atualmente, algo que 
aumenta consideravelmente o número de visualizações é o SEO, técnica de otimização de 
pesquisas que possibilita alcançar um posicionamento privilegiado em buscas de forma 
orgânica. “Toda a formatação do conteúdo que está no vídeo pode ser otimizado, desde o 
título, descrição, tags, links e até mesmo a thumbnail são itens que podem ajudar a melhorar 
ou reduzir o público do vídeo. Captar a essência dessa técnica é muito simples e há 
diversos textos na internet”, finaliza. 
 
 

Dicas para crianças usarem a internet de maneira segura 
 

 
 
Hoje em dia, parece que as crianças já nascem com certas habilidades tecnológicas, não 
é mesmo? Não é preciso nem ensinar como manusear toda essa diversidade de aparelhos 
disponíveis no mercado, mas será que elas estão seguras nesse ambiente tão imenso, 
desconhecido e cheio de informações? 
 
Pensando na segurança dos pequenos, a coordenadora do Ensino Fundamental Anos 
Iniciais do Colégio Marista Champagnat, de Ribeirão Preto (SP), Juliana Christina Rezende 
de Souza, preparou algumas dicas sobre como as crianças podem usar a internet de 
maneira segura. São medidas simples que vão trazer mais tranquilidade na hora da 
navegação virtual. 
 
 
Utilize ferramentas para bloquear conteúdos indesejados ou impróprios 
Muitos aparelhos já contam com essa ferramenta, basta ativá-la. Mas há outros recursos 
como o Family Link, aplicativo que permite aos pais supervisionarem seus filhos por meio 
de uma conta do Google. 



 
Use o sistema de busca segura do aparelho 
Os aparelhos costumam vir com esse recurso, que limita o tipo de conteúdo que será 
exibido nos resultados de pesquisa e impede que sejam abertas as páginas que o usuário 
definiu como indesejadas. 
 
Coloque limite no acesso a aplicativos e jogos 
Criar um perfil específico para a criança é uma medida bem importante presente em 
computadores e funciona da mesma forma como nos dispositivos móveis. Além de limitar 
o que será acessado, é possível estabelecer um horário para que a máquina desligue, a 
fim de controlar o tempo que a criança permanece online. 
 
Instale um bom antivírus no aparelho 
Se proteger de hackers e programas maliciosos é fundamental para uma navegação 
segura. Por isso, ter um bom antivírus atualizado no aparelho evita muita dor de cabeça. 
 
Renove as senhas dos aparelhos frequentemente 
Trocar as senhas de tempos em tempos é uma medida importante para evitar possíveis 
invasões. Não informar a senha à criança e fazer o login sempre que ela precise mexer no 
aparelho é algo importante para que o pequeno não informe ingenuamente sua senha a 
terceiros. 
 
Só instale programas confiáveis 
Instale aplicativos e programas de fontes confiáveis, como a Google Play e a App Store, 
por exemplo, evitando assim a invasão de vírus e espiões indesejados. 
 
Monitore a criança 
Mantenha-se sempre por perto do seu filho também no mundo virtual, assim como você faz 
na vida real. Adicione-o como seu contato nas redes sociais e se você ainda não estiver 
naquelas em que ele está, crie um perfil. Dessa forma, poderá observar o que ele está 
postando na internet, as pessoas com quem está conversando e também aquelas que estão 
seguindo o seu filho. 
 
Mantenha diálogo aberto com a criança 
Manter um diálogo aberto e explicar sobre os riscos aos quais a criança está exposta se 
não souber como navegar pelo mundo virtual é algo imprescindível. Fale sobre pessoas 
mal-intencionadas, da importância de não revelar dados pessoais, não enviar fotos íntimas, 
de evitar adicionar pessoas estranhas, entre outras recomendações. 

 

 
 


