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As viagens, corporativas e pessoais, e os aplicativos essenciais 
 

• O que fazer? 

• Em que lugar ficar? 

• Qual o melhor voo? 

• Como andar pela cidade?  

• Como aproveitar melhor o tempo de uma viagem? 

• Qual a melhor forma de acessar as informações necessárias? 

• E depois da viagem, o que fazer? 

 

Responder a estas perguntas, e muitas outras, fica muito fácil quando utilizamos aplicativos que 

realmente facilitam nossas viagens. Da preparação à viagem propriamente dita, as soluções são incríveis. 

E muito produtivas.  

 

Uma boa viagem começa bem antes. A escolha do melhor voo – que não se resume apenas a valores, 

mas principalmente a tempo de viagem e tempo de espera – o que realmente levar, a seleção do melhor 

local de hospedagem, o conhecimento das alternativas específicas de transportes de cada local e muito 

mais. Muito trabalho? Até que não, com os aplicativos existentes hoje, as soluções são excelentes. E 

práticas! 

 

E não adianta só uma boa preparação, a viagem em si – claro – é a parte mais importante. O tempo pode 

ser seu maior aliado, ou seu maior problema. Com os aplicativos adequados, se bem utilizados, suas 24 

horas de cada dia parecerão muito mais. Tempo de deslocamento, locais visitados, visitas organizadas e 

até o melhor dia para cada atividade podem ser facilmente planejados. 

 

Se você já usa alguns destes aplicativos, aí sim é que este workshop será mais interessante. Para quem já 

usa um Google Maps, por exemplo, as alternativas que veremos para a utilização 100% eficaz serão 

inesquecíveis. E quem nunca usou, certamente tudo fará bastante sentido. 

 

Durante a viagem, ainda, um grande aliado é a nuvem. Tudo o que você precisa guardar pode ser 

armazenado lá, os aplicativos que veremos tornarão este trabalho extremamente simples. Melhor ainda, 

aproveitaremos este momento para ver as melhores formas de termos em nossas mãos aquelas 

informações que deixamos em nosso local de trabalho ou em nossas casas. 

 

A viagem acabou, o uso dos aplicativos não. Podemos registrar tudo, podemos organizar e refletir sobre 

tudo o que aconteceu. As alternativas tecnológicas disponíveis são extremamente úteis, tornam as 

viagens realmente inesquecíveis. 

 

Fernando Andrade 

Professor  
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Viagens corporativas 
 

Oportunidade para ampliar os contatos e criar network, uma Viagem corporativa é pensada 

estrategicamente para alcançar resultados:  

• Conexão com o mercado; 

• Prospecção de clientes; 

• Relacionamento com fornecedores de maior qualidade; 

• Formação e capacitação de colaboradores; 

• Aumentar alcance da marca; 

• Outros objetivos específicos. 
 

Embora seja necessário otimizar o tempo e atividades em prol do trabalho, uma Viagem corporativa 

permite que o viajante também desfrute de tudo o que o destino oferece – mas em um ângulo diferente. 
 

Tal como uma viagem pessoal ou de lazer, uma Viagem corporativa envolve: 

• Organizar mala de viagem;  

• Comprar passagem; 

• Escolher hotel.  

 

Se a viagem for internacional, a lista envolve mais variáveis: 

• Tipos de visto; 

• Tipos de bagagem; 

• Cartão de vacinação internacional; 

• Roaming de dados internacional. 

 

O viajante corporativo deve ter em mente: 

• Qual o propósito de levar a marca para o destino? 

• Quais são os eventos, reuniões e encontros que o funcionário vai participar? 

• Que fornecedores merecem atenção e quais deles devem ser conquistados? 

• Que dados o representante deve apresentar e que informação deve estar em foco? 

• Que argumentos ele precisa para ganhar o cliente ou assinar o contrato? 

• Como o funcionário deve se portar em possíveis situações constrangedoras? 
 

Nas reuniões em geral, e naquelas associadas às viagens corporativas, alguns pontos precisam ser 

considerados: 

• Ter em mãos todos os documentos e dados importantes; 

• Horário para início e término da reunião; 

• Pauta bem definida e enviada aos participantes com antecedência; 

• Uso de recursos didáticos e tecnológicos; 

• Ata enviada aos participantes após a reunião. 
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O planejamento de uma viagem corporativa 
 

• Elaboração de um roteiro alinhado aos objetivos da empresa; 

• Detalhamento do roteiro: rotas, horários, locais e os horários agendados das reuniões, eventos, 

apresentações e visitas; 

• Previsão de gastos; 

• Análise de possíveis imprevistos; 

 

Produtividade em viagens corporativas 
 

• Definição de metas realistas (meta geral e metas diárias); 

• Planejamento de horários de trabalho; 

• Atenção ao descanso; 

• Cuidado com alimentação; 

• Tempo para lazer; 

• Aproveite as facilidades tecnológicas 

 

Relatório de despesas 
 

Essencial para o controle dos gastos, o relatório de despesas é essencial para o reembolso de valores 

conforme política da empresa. 

 

• Controle e contabilização, desde a compra das passagens e hospedagem até valores menores, 

como alimentação, combustível, pedágio, estacionamento, táxi ou Uber. 

• Se aplicável, anexar notas fiscais, recibos, faturas, comprovantes eletrônicos e fatura do cartão de 

crédito; 

• Separar gastos por categorias ou cronologicamente em planilhas eletrônicas quanto nos 

aplicativos. 

 

Utilize a tecnologia 
 

A tecnologia é uma aliada no controle das despesas corporativas e nos pedidos de reembolso.  

 

• Uso de aplicativos para controle de gastos, armazenamento de informações e cálculo em tempo 

real de valores diários ou total; 

• Uso da câmera do smartphone para fotografar notas fiscais e recibos. 
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Self Booking 
 

Muito comum no exterior, mas ainda recente no Brasil, esta expressão pode ser traduzida – ou 

interpretada – como ferramenta de gestão de viagens corporativas.  

 

Além de otimizar o planejamento, uma facilidade como esta oferece autonomia ao passageiro e elimina o 

tempo gasto com troca de mensagens entre o funcionário, o setor administrativo da empresa e a agência 

de viagens. 

 

Mais do que aumentar a produtividade, o self Booking reduz custos pesquisando ofertas de  

passagens aéreas, hotéis, transfers, aluguel de carros e roaming de dados, para citar apenas os itens mais 

comuns. 

 

A plataforma realiza reservas, emite bilhetes, gera relatórios e reúne informações relevantes, além de 

permitir o registro das atividades realizadas na viagem. O resultado é maior facilidade para prestação de 

contas. 

 

Como fazer self booking? 
 

É possível usar um aplicativo do tipo Tripit, Tripify ou KAYAK ou ainda deixar tudo por conta de uma 

agência especializada. 

 

Em uma empresa, é essencial que estes aplicativos ou agência respeitem a política interna de viagens, 

prazos das reservas e limites de valores para: 

1. Reserva de passagens aéreas; 

2. Diárias de hotéis; 

3. Transporte terrestre. 

 

Além destas facilidades mais comuns, um bom sistema de self booking oferece: 

• Programa de fidelidade; 

• Cadastro de cartões corporativos; 

• Pesquisas de passagens; 

• Passagens emitidas, em aberto ou canceladas; 

• Personalização de acordo com a política de viagens; 

• Fluxo de autorização de atividades em trânsito; 

• Perfis de acesso para gestores e colaboradores; 

• Históricos e relatórios de atividades e negociações; 

• Dados estratégicos para monitoramento; 

• Trechos e períodos mais econômicos; 



As viagens, corporativas e pessoais, e os aplicativos essenciais 
 

Fernando Andrade 

 

7 

• Filtros para cada etapa do planejamento e execução do plano de viagem; 

• Personalização visual da plataforma, e-mails e mensagens; 

• Lista de pendências. 
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Roaming de dados em viagens internacionais 
 

A palavra “roaming” está ligada ao ato de percorrer uma determinada região sem rota definida. O 

roaming internacional tem mais restrições do que o nacional, a recomendação é verificar o que as 

operadoras ofertam para um pacote de roaming. 

 

Como funciona o roaming internacional 
 

Oferecido pelas operadoras brasileiras Oi, Claro, Tim e Vivo, o viajante internacional preciso solicitá-lo 

antes da viagem. Mesmo assim, ao desembarcar no país de destino, é preciso ligar o celular e aguardar a 

operadora enviar uma SMS oferecendo o plano de roaming internacional (dados e voz). 

 

Uma alternativa é adquirir um chip no país de destino. 

 

Como as operadoras atuam* 
*Atenção, as ofertas das operadoras mudam muito rapidamente, confira com a operadora contratada a validade do texto a seguir. 

 

Claro 

A Claro tem uma variedade de pacotes de roaming internacional, tanto de voz quanto de internet: Pacote 

Américas e Pacote Mundo. O primeiro abrange Estados Unidos da América, Canadá, países da América 

Latina, Equador e Central. Já o Pacote Mundo é utilizado em viagens para a Europa, Ásia, África e 

Oceania. 

 

Oi 

Utilizar os serviços da Oi é mais econômico em países como Estados Unidos da América, Portugal e Reino 

Unido. Porém, se você estiver viajando pela Europa e visitar outros locais, prepare o bolso pois vai 

precisar contratar dois pacotes. 

 

A operadora disponibiliza o Oi Wi-Fi, serviço gratuito e ilimitado para os clientes. Mas a cobertura não é 

igual em todos os países — Londres e Lisboa, por exemplo, têm boa cobertura. A desvantagem da 

empresa é que ela não oferta roaming internacional para clientes de planos pré-pagos. 

 

Tim 

O plano Liberty Passport é um pacote de roaming internacional de voz utilizado em forma de diária. O 

cliente paga um preço fixo e tem direito a realizar chamadas ilimitadas e mais 50 minutos em ligações 

locais do país em que está e para outros números Tim do Brasil. Nas Américas, Europa e África, o serviço 

custa R$ 29,90. Já na Ásia e Oceania é R$ 69,90. 
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A operadora também oferece o serviço de diária para acesso à internet. Por uma quantia fixa, o cliente 

usa os dados de forma ilimitada — mas, ao atingir 5 MB de tráfego, a velocidade é reduzida para 25 kbps. 

 

Vivo 

Para realizar chamadas, há apenas um pacote: o Voz Mundo. O cliente pode utilizar 50 minutos em 

ligação, que pode ser originada ou recebida.  
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Aplicativos para organizar o tempo e a vida no trabalho 
 

Evernote www.evernote.com  

Ferramenta para você organizar suas ideias off-line e achados 

online. Todas as anotações não ligadas a tempo podem ser 

colocadas neste aplicativo. Você pode, por exemplo, criar 

blocos de notas com nomes de pessoas específicas e lugares.  

EXEMPLO Você precisa comprar um amaciante de roupas, então, 

faz uma anotação no bloco de notas destinado à compras. 

Quando for fazer compras, basta checar esta página para se 

lembrar. A ideia é anotar oportunidades e sempre verificar se 

há alguma nota referente àquilo. 

 

Dropbox www.dropbox.com 

O Dropbox é feito sob medida para quem vive de uma máquina para outra – o tempo todo. 

Com ele, é possível armazenar e compartilhar arquivos direto na nuvem. Basta mover 

qualquer arquivo para a pasta do Dropbox no computador ou smartphone e pronto. O serviço 

oferece 2 GB de espaço gratuitos. 

 

Business English Pod www.businessenglishpod.com  

Business English Pod oferece lições semanais gratuitas em MP3 para pessoas que possuam inglês 

intermediário a avançado. Cada lição tem foco em uma competência essencial para o mundo 

corporativo: reuniões, apresentações, comunicação, negociação, viagens, conversação e 

muito mais. Além de discutir temas atuais, as lições reforçam conceitos técnicas de linguagem 

que mostram como você pode esclarecer, questionar, discordar, opinar, persuadir e mais situações 

comuns no dia a dia. 

 

RunKeeper www.runkeeper.com 

RunKeeper usa a tecnologia GPS para acompanhar atividades físicas como caminhar, pedalar ou correr. 

Em suas telas claras e didáticas, você pode ver sua velocidade, seu tempo de exercício, a 

distância percorrida, quantidades de calorias queimadas e até um mapa do percurso 

realizado. Mais, cada atividade é registrada no site do aplicativo, de forma que você pode 

acompanhar sua evolução a cada exercício. Atividades físicas são essenciais para você manter sua 

produtividade pessoal e profissional.  

  

http://www.evernote.com/
http://www.dropbox.com/
http://www.businessenglishpod.com/
http://www.runkeeper.com/
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Viajando com Google Maps 
 

 

1. Acesse o Google Maps (www.google.com/maps)  

 

2. Clique no botão Menu no alto à esquerda do mapa. 

 
3. Escolha Seus lugares na lista de opções. 

 
4. No painel Seus lugares, clique no botão MAPAS, bem à 

direita no painel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 

2  

3 

4 

http://www.google.com/maps
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5. Na parte inferior do painel, clique em CRIAR 

MAPA. 

 

Uma nova aba aparece em seu navegador 

exibindo um mapa vazio, pronto para receber seus 

novos locais.  

 

 

Vamos primeiro dar um nome para este mapa. 

 

6. Clique em Mapa sem título. 

 

7. Digite um título para seu mapa. 

 
8. Clique em Salvar. 
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Artigos 
 

Caminhada, inglês e produtividade – qual a relação? 

 

Não tenho muita paciência para caminhar, mas – pode até parecer estranho – gosto muito! Por que a 

falta de paciência? O tempo não passa, seria bom ter algo mais para fazer enquanto caminho. 

 

Tenho um smartphone, comecei a caminhar ouvindo músicas. Melhorou, mas ainda não foi suficiente, o 

tempo continuou não passando! Lembrei então que existem podcasts excelentes disponíveis na internet. 

São gravações de áudio com notícias, programas, entrevistas, aulas, certamente encontraria alguns que 

pudessem tornar minhas caminhadas mais dinâmicas. 

 

Muitas vezes sou chamado a ministrar aulas em inglês, os alunos são executivos de outros países 

trabalhando no Brasil. Preciso treinar sempre minhas habilidades de ouvir em inglês e – principalmente – 

falar em inglês. Pois então, achei um podcast EXCELENTE: Business English Pod www.businessenglishpod.com. 

É fantástico, veja: 

 

1. Preço. Gratuito (rs); 

2. Metodologia. Aulas de inglês muito bem estruturadas (objetivos, diálogo principal, análises do 

diálogo, parte prática, situações semelhantes, vocabulário); 

3. Assuntos. Temas PROFISSIONAIS - encontrei podcasts sobre apresentações em público, organização 

de ideias, argumentação, postura em reuniões e muito mais. 

 

Que descoberta, de uma só vez faço minha caminhada, treino meu inglês e ainda conheço ideias que 

melhoram muito meu dia a dia profissional. Isso é que é PRODUTIVIDADE! 

 

Minha mulher diz que sou um eterno insatisfeito, ela está certa: faltava algo! Para ouvir a aula com 

tranquilidade, e também controlar o tempo da caminhada, não queria ficar conferindo a hora, isso 

atrapalhava minha concentração. Pois então, descobri um aplicativo que revolucionou minhas 

caminhadas: RunKeeper http://runkeeper.com/. Disponível para iPhones e celulares com Android, o 

programa funciona baseado em sinal GPS informando: 

 

1. Tempo de sua caminhada (ou corrida, bicicleta e várias outras atividades); 

2. Distância percorrida; 

3. Velocidade média. 

 

Mais ainda, posso até diminuir o som dos avisos de tempo, distância e velocidade para não atrapalhar 

minhas aulas de inglês. Isso é que é PRODUTIVIDADE! 

 

http://www.businessenglishpod.com/
http://runkeeper.com/
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E não é que tocar neste assunto me fez lembrar que tenho um vídeo falando sobre a melhor hora do dia 

para planejar seu tempo diário? Sim, porque quando você planeja o que quer fazer de seu tempo – você 

faz TUDO o que quer, inclusive caminhar (e treinar o inglês ouvindo temas profissionais ... rs). O vídeo 

está em A melhor hora para você PLANEJAR seu tempo - com Outlook. Isso é que é PRODUTIVIDADE! 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=C8nxJi9d3ig
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Nova York, um passeio com MUITA tecnologia! 

 

Estou cada vez mais convencido de que a combinação PESSOAS e TECNOLOGIA é imbatível – além de ser 

o nome de minha empresa (rs). 

 

Cheguei há poucos dias de Nova York e a experiência foi incrível, muito gratificante. E teria sido 

completamente diferente se não tivesse meu iPhone a meu lado. 

 

1. NYC Subway.  

Um aplicativo que TODO mundo precisa ter lá. Funciona off-line e mostra todas as linhas do metrô. 

Consegui ir a todos os lugares que queria graças a este anjo da guarda eletrônico; 

2. TripAdvisor.  

Funciona online e off-line, mostra os principais pontos de interesse da cidade. Quando no modo 

online, você até pode perguntar “o que há de interessante aqui na região” e ele mostra. Foi assim que 

descobri, por exemplo, um trem aéreo que liga Manhattan à Roosevelt Island. Um show de passeio, 

imperdível; 

3. Google Maps. 

O bom e velho Google Maps, não aquele em uma página da internet, mas na forma de aplicativo no 

celular. Cheguei a TODOS os pontos que queria, sem exceção, ora caminhando, ora de ônibus. O 

Google Maps até dizia quanto tempo eu iria demorar e em que horas passaria o próximo ônibus. 

Cheguei até a dar informações para o pessoal da cidade, e olha que foi a primeira vez em que estive 

em Nova York. 

4. Traduzir. 

Não poderia faltar, claro, um tradutor fácil. Sempre havia palavras desconhecidas, como por exemplo 

quando meu celular alertou – sempre ele - sobre “flash flood”. Eu ainda não sabia o que era isso, 

descobri tratar-se de uma inundação. Mudei meu caminho! 

 

Havia aplicativo para tudo. Uma experiência e tanto andar no Central Park e o app oficial avisar “olha 

para a direita, você está vendo o Zoo”, a 100m uma homenagem ao John Lennon etc. Cada lugar que fui 

(MoMA, Guggenheim, Memorial 9/11) tinha seu aplicativo, é incrível! No Metroplitan, por exemplo, eu 

ficava um tempo na frente de um quadro olhando, como se grande entendido no assunto fosse. Que 

nada, eu estava mesmo é escutando uma narração sobre o quadro. Não era entendido, mas fiquei (rs)! 

 

Nunca gostei muito de tirar fotos, sempre dizia que preferia aproveitar o tempo apreciando o lugar/obra 

em si. Pois é, tomei gostou pela coisa, nunca fotografei tanto, a tecnologia ajudou muito. Estou 

colocando todas as fotos em um blog, ainda não está pronto, http://fernandonewyork.blogspot.com.br/. 

Embora o texto tenha algumas coisas pessoais, muitas pessoas estão dizendo “queria eu ter visto um blog 

assim antes de viajar para Nova York”. Que bom! 

 

http://fernandonewyork.blogspot.com.br/
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Ah, uma dica. Quem for ficar mais de uma semana por lá, vale a pena pensar no cartão do metrô, o 

MetroCard, e um plano celular pré-pago com internet ilimitada (para o Google Maps) e ligações 

internacionais também ilimitadas. Os valores são absurdamente baixos e os benefícios, inquestionáveis! 
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Viajando Com Tempo 
25 de junho de 2019 

 

Estava eu no Canadá há alguns dias quando li em um artigo de 

minha amiga Stefi: 

 

– Saudades de meu amigo Fernando Andrade, que atualmente 

está no Canadá passeando e mandando os seus artigos de lá, e 

que é expert em organização do tempo! 

 

O artigo da Stefi falava sobre os desafios da diária 

administração do tempo, fiquei lisonjeado. De lá mesmo do Canadá falei com ela, contei o que estava 

fazendo para conciliar os intensos passeios de todos os dias e a redação de posts. 

 

Tenho um blog de viagens, publico fotos e comentários contando cada dia de passeio. É uma forma de 

tornar cada viagem ainda mais inesquecível! 

 

Meus dias nas terras canadenses – Montreal, Toronto e Vancouver – foram mais ou menos assim: 

 

6h 

Café no quarto e trabalho. É neste momento que respondo e-mails de clientes e alunos, envio propostas, 

alinho tarefas com professores, pago contas pessoais. Ainda bem que conto com o Outlook para esta 

gestão do tempo. 

 

7h 

Planejo meu dia no Canadá, revendo a lista de pontos que quero visitar. Esta lista – no Google Maps – foi 

feita enquanto eu estava no Brasil, eu a modifico constantemente por conta da previsão do tempo e das 

novidades – muitas – que aparecem. Temos que ser todos flexíveis e adaptáveis. 

 

7h30 

Redação de textos no blog WordPress, é algo que gosto muito de fazer. Ao pensar no que vou escrever, 

entendo melhor ainda os lugares que visitei – a viagem fica ainda mais completa. 

 

9h 

Saio para passear. Em geral, as caminhadas duram de 8 a 10 horas. Haja fôlego! Como é bom! De novo a 

tecnologia ajuda muito, desde o já tão conhecido Google Maps, como também Trip 

Advisor, GPSMYCITY e o incrível Evernote, app em que anoto coisas específicas de cada dia. 

 

19h 

Jantar no quarto e mais trabalho, respondendo e-mails de clientes e alunos. 

Fernando Andrade em Saint Joseph’s Oratory of 
Mount Royal - Montreal 

http://pessoasetecnologia.com.br/artigos/2019/06/25/viajando-com-tempo/
http://pessoasetecnologia.com.br/artigos/2019/06/25/viajando-com-tempo/


As viagens, corporativas e pessoais, e os aplicativos essenciais 
 

Fernando Andrade 

 

23 

 

20h 

Posto as fotos novas no blog, assim no dia seguinte só preciso escrever o texto. Como as fotos são 

inseridas no modo rascunho, ninguém consegue vê-las sem as correspondentes descrições – seria 

estranho. 

 

22h 

Vou dormir, afinal ninguém é de ferro. 
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Turistando em São Paulo 
28 de janeiro de 2019 

 

– Vocês também estão “turistando” em São Paulo? 

 

Foi essa pergunta que ouvimos, eu e minha esposa Cecília, 

na entrada da cripta da Catedral da Sé. Pois é, estávamos! 

E foi um jeito sensacional de aproveitar as merecidas férias 

agora em janeiro. 

 

Viajar para outras cidades, outras regiões, outros países, 

certamente é muito bom, faço e quero fazer passeios 

assim muitas vezes. Só que viajar na cidade em que 

vivemos, não importa seu tamanho, pode trazer – 

certamente traz – surpresas incríveis! 

 

Que sensação ótima foi descer a Rua 

Augusta da Paulista sentido Jardins! Há lojas dos mais 

variados tipos e – este foi o destaque desse passeio – 

galerias inacreditáveis. Além da Galeria Ouro Fino – talvez a mais conhecida – há outras menos famosas e 

talvez até mais surpreendentes. 

 

Quer ver? Na altura do 2212, bem no meio da agitação e barulho da rua, há uma galeria ao ar livre que 

parece um oásis em um deserto. Tranquila, sossegada, a sensação é estar em uma pacata cidade do 

interior. Se não bastasse, na entrada há um delicioso ponto de comida árabe. Um autêntico, proprietários 

árabes, produtos de primeira qualidade – Turkish Doner Kebab. 

 

É só isso? Claro que não! Descendo um pouco mais, altura do 2366, há outra galeria que – essa mais 

ainda – lembra literalmente um oásis. Em plenos 35 graus do forte verão, o frescor proporcionado pelas 

árvores desta galeria é inesperadamente bem-vindo. O local é tão fresco, úmido até, que cheguei a 

molhar meu tênis na água acumulada entre os paralelepípedos que calçam esta viela. 

 

Vou parar por aqui a descrição das surpresas da Rua Augusta, senão este texto fica enorme. Até porque 

quero falar um pouco de tudo o que vi “turistando” em São Paulo neste janeiro: 

 

• Pavilhão Japonês no Ibirapuera, parece um pedaço do Japão no Brasil; 

• Jardim das Esculturas também no Ibirapuera, espaço ao ar livre entre o MAM, Bienal e Oca com 

trinta obras pertencentes ao MAM; aqui você também vê uma amostra de paisagismo de Burle 

Marx; 

Edifício Martinelli - Terraço Verde 

http://pessoasetecnologia.com.br/artigos/2019/01/28/turistando-em-sao-paulo/
http://pessoasetecnologia.com.br/artigos/2019/01/28/turistando-em-sao-paulo/
http://pessoasetecnologia.com.br/artigos/wp-content/uploads/2019/01/185.jpg
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• O próprio MAM – Museu de Arte Moderna de São Paulo, que eu NUNCA havia visitado nestes 

quase 40 anos vivendo em São Paulo; 

• Ainda falando de museus, bem ao lado do Ibirapuera fica o MAC – Museu de Arte 

Contemporânea; é um complexo arquitetônico projetado por Niemayer e equipe com cerca de 10 

mil obras como Picasso, Chagal e Anita Malfati, além de um terraço com uma vista maravilhosa 

de toda a região; 

• Edifício Matarazzo, sede atual da Prefeitura de São Paulo, também conhecido como Banespinha, 

com sua impressionante cobertura verde idealizado por um jardineiro que ali trabalhou; 

• Farol Santander, popularmente chamado de Banespão, com seus andares dedicados à história do 

prédio e a exposições variadas, também proporciona uma vista sem igual do Vale do 

Anhangabaú e região; 

• Edifício Martinelli, que normalmente é fechado para visitas, mas esteve aberto no dia do 

aniversário da cidade; a história do prédio é emocionante, a vista lá de cima mais ainda; 

• Parque da Água Branca, uma fazenda bem no meio da cidade, com seus prédios antigos, galinhas, 

patos, cavalos, jardins, lagos e árvores centenárias. 

 

Ufa! Que férias! 

 

Ah, sempre que possível, procuro falar sobre tecnologia em meus textos. Então, um clima de férias não 

combina com o stress característico do trânsito paulistano, por isso fui a todos estes locais usando 

transporte público. Além de metrô – um meio que gosto DEMAIS nesta cidade – os ônibus não deixaram 

a desejar. Hmmm, aqui muita gente pode duvidar, pode achar que estou sendo otimista demais. Então, 

vamos a uma prova. 

 

Ainda dentro de casa, abro o Citymapper, um aplicativo de locomoção e vejo várias opções para chegar 

ao Ibirapuera: carro, transporte público, a pé, bicicleta e táxi – ou Uber. Escolho um ônibus, o aplicativo 

indicava 13h46 o horário em que o ônibus passaria a algumas quadras. Inacreditável, o ônibus passou 

exatamente na hora marcada. Pontualidade britânica no Brasil? Não exatamente, vários ônibus hoje têm 

GPS, o Citymapper tem acesso e informa os horários precisos. Incrível! 

 

Estou voltando hoje ao trabalho, completamente descansado e pronto – na verdade, ansioso – para as 

aulas do ano. E sabe o que é melhor? Sei que posso ter vários dias de férias ao longo do ano “turistando” 

em São Paulo, afinal há muito, muito o que ver, tudo na cidade em que vivo. Que boa perspectiva para o 

ano! 
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Traz um canguru para mim! 
29 de maio de 2018 

 

Voo de quase treze horas, escrevi este texto dentro do avião 

e guardei para enviar hoje. O trecho é Austrália–Chile, ainda 

tenho outro pela frente, Chile–Brasil. Já jantei no avião, 

dormi, tomei café da manhã, vi um filme e ainda estou com 

tempo para estas linhas. Nada como um voo prolongado! 

 

Viagem é aprendizado! 

 

Em Sydney, vivi as emoções de uma cidade bem estruturada, 

lá o novo e o velho convivem harmoniosamente. Visitar The 

Rocks, a tradição fluindo em cada esquina, e logo depois ali encostado ver a modernidade 

de Barangaroo surgindo e acomodando PwC, KPMG e Accenture foi uma sensação incrível. 

 

Tive a chance de presenciar o ANZAC Day, um dia em que o país presta suas homenagens a todos os 

australianos combatentes em grandes guerras. Não é uma data simbólica, as pessoas de fato 

demonstram o respeito aos veteranos de guerra. Vi gente na rua chorando, aplaudindo e fazendo 

continência para os velhinhos marchando bem ao lado do Hyde Park. 

 

Aí fui para Perth, outro lado do país. Uma cidade nova, em plena evolução. Dizem que as mudanças lá 

estão acontecendo tão rapidamente que fica difícil reconhecer a cidade apenas um ano depois. 

 

Ali conheci a Swee, a dona da casa em que fiquei hospedado. Diferentemente de outras cidades, 

a Swee não se contentou em apenas oferecer cozinha, banheiro e quarto. Encontrei hospitalidade! Além 

de preparar com muito carinho meu café da manhã e criar pratos especiais a cada noite, ela dedicou 

vários dias para mostrar pontos da cidade que normalmente um turista não conhece! 

 

A última aventura foi em Melbourne, uma cidade pujante, ativa, cheia de energia. Confesso que fiquei 

chocado no início, eu estava acabando de chegar de Perth e encontrei um povo elétrico, agitado e – 

infelizmente – alguma sujeira! 

 

Foi uma primeira impressão que se desfez já no dia seguinte. Foi o jeito Melb – é assim que as pessoas 

chamam carinhosamente sua cidade – o responsável por eu me soltar de vez na Austrália. Foi lá que 

comecei a conversar mais naquele inglês com sotaque típico deles, foi lá que interagi mais com as 

pessoas. 

 

Aprendi muito! Cresci demais! Embora morrendo de saudade de casa – faltam 90 minutos de viagem até 

o Chile ainda – foi uma viagem inesquecível, enriquecedora, que me tornou uma pessoa melhor. 

The Strand Arcade, Sydney 

http://pessoasetecnologia.com.br/artigos/2018/05/29/traz-um-canguru-para-mim/
http://pessoasetecnologia.com.br/artigos/2018/05/29/traz-um-canguru-para-mim/
http://pessoasetecnologia.com.br/artigos/wp-content/uploads/2018/05/065.jpg
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Ah, e os cangurus? Pois é, até com canguru eu interagi. Lá em Perth há uma ilha pequena no meio do Rio 

Swan, bem dentro da cidade, os cangurus vivem livremente correndo para lá e para cá. Cheguei perto, 

brinquei com eles e até dei comida. Fascinante! 

 

Que venham outras experiências assim! 
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PowerPoint no Rio, um eterno recomeço! 
19 de dezembro de 2017 

 

Ano quase acabando, ainda dá tempo de mais um curso, 

PowerPoint. E no Rio de Janeiro! Duas grandes 

oportunidades! 

 

A primeira, não será uma aula qualquer. Os participantes 

fazem parte de uma equipe com necessidades bem 

específicas, precisam comunicar números e divulgar 

produtos. De forma criativa, argumentativa, com poucos 

slides, poucas informações e muitos resultados. É mesmo 

um grande desafio! 

 

A estratégia? Começar de novo! Sim, criei um curso completamente diferente, desde o início: novo plano 

de aula, novos slides de exemplo, novos exercícios. Minha sensação é de novato, como se fosse o 

primeiro dia de aula. E isso em pleno final de ano! Esta vida de professor é mesmo uma montanha russa 

de emoções. 

 

Falei em duas oportunidades relacionadas a este evento, sabem qual é a segunda? Ah, o Rio de Janeiro! 

Tenho certeza de que continua lindo, a cidade sempre maravilhosa, cheia de encantos mil. 

Vou transformar uma viagem de dois dias – a aula de PowerPoint será dada em duas manhãs de 4 horas – 

em uma de cinco dias inteiros. Segunda a sexta nas paisagens cariocas! Uma grande oportunidade, um 

término de ouro para o ano! E também, tal como o curso de PowerPoint, uma visita nova à cidade, como 

se fosse a primeira. 

 

Já viajei ao Rio várias vezes, conheço lugares belíssimos da cidade, mas … sempre a sensação é de 

primeira viagem. Impressionante! Entrei no Google e comecei a pesquisar, parece até que nunca fui ao 

Rio: 

 

• Museu do Amanhã 

• Corcovado (pois é, ainda não conheço) 

• Cristo Redentor (então, também não conheço) 

• Catedral Metropolitana 

• Museu de Arte do Rio 

• Parque das Ruínas 

• Pedra do Sal 

• Porto Maravilha 

Museu do Amanhã 

http://pessoasetecnologia.com.br/artigos/2017/12/19/powerpoint-no-rio-um-eterno-recomeco/
http://pessoasetecnologia.com.br/artigos/2017/12/19/powerpoint-no-rio-um-eterno-recomeco/
http://pessoasetecnologia.com.br/artigos/wp-content/uploads/2017/12/MuseuAmanha.jpg
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E olha que só comecei minha pesquisa. Claro, para uma viagem bem produtiva, estou marcando todos 

estes pontos no Google Maps. Assim, quando estiver passeando por lá, aproveitarei cada deslocamento e 

conhecerei tudo o que há nas proximidades. 

 

Começar de novo a aproveitando toda a experiência de uma vida é uma sensação ímpar. Em minhas 

viagens ao exterior, aprendi a usar aplicativos que revolucionaram minhas visitas, nada mais lógico do 

que usá-los em uma viagem aqui no Brasil também. Além do Google Maps, estão no “cinto de utilidades”: 

 

• TripAdvisor (com pontos turísticos e comentários de turistas); 

• Google Trips (um fantástico aplicativo do Google com os vários pontos a visitar em uma cidade – 

descobri um dia desses esta preciosidade); 

• Bike Rio (para usar bicicletas públicas no Rio – um meio de transporte incrível); 

• Nativoo (especializado em viagens). 

 

PowerPoint me espera, o Rio me espera, um final de ano inesquecível me espera. A música não sai da 

cabeça: 

 

O Rio de Janeiro continua lindo 

O Rio de Janeiro continua sendo… 
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Morando na casa de espanhóis 
20 de junho de 2017   

 

– ¡Hola, bienvinido a mi casa! 

 

Madri, casa da Julia, 15 dias; Barcelona, Leticia, outros 15 dias. 

Viajar para a Espanha e morar na casa de espanhóis é a receita 

perfeita para uma experiência de viagem bem mais completa! 

 

Muita gente estranha quando falo que fico em casa de 

desconhecidos, comentam sobre a falta de liberdade, o desconforto, o compartilhar cozinha e – 

principalmente – banheiro. Pois é, tudo se resume à ABERTURA AO NOVO e à CAPACIDADE DE 

ADAPTAÇÃO A NOVAS SITUAÇÕES. 

 

Cada caso – ou casa – desta minha recente vida espanhola teve seus pontos bons e alguns não tão bons 

assim. Em Madri, embora o banheiro fosse compartilhado, o quarto contava com um box e chuveiro. 

Além disso, a cozinha com micro-ondas estava bem ao lado. Um conforto enorme! 

 

Claro, tudo é uma questão de ENTENDER O AMBIENTE que nos cerca. Com dois dias percebendo hábitos, 

já era possível antecipar melhores momentos para usar dependências compartilhadas. Então, parecia até 

que estava morando em uma casa só minha! 

 

Algum problema? Bem, os madrilenos gostam de falar alto até tarde da noite, difícil dormir cedo para 

começar bem o dia seguinte. Tudo bem, foi só sinalizar meu desconforto e o tom de voz baixou – bem, só 

um pouco – nas noites seguintes. Nada que tenha atrapalhado meu passeio. 

 

Na sequência, Barcelona e um país que parecia outro. Incrível ver a diferença entre as duas cidades, 

costumes e jeito de viver nitidamente distintos. Li uma frase na internet que achei o máximo, “Quem 

mora em Barcelona é esperto, quem nasce lá é Barcelonense”. 

 

Quase não vi a Leticia, dona da casa; gente na praia o tempo todo, parecia o Rio de Janeiro; bicicletas 

como um importante meio de transporte, algo mais raro em Madri. Também tive que compartilhar 

cozinha e micro-ondas, além de banheiro e chuveiro. Agora não havia mais box no quarto, mas pelo 

menos eram dois os banheiros na casa. 

 

Mais uma vez, me adaptei, ainda mais rápido do que em Madri! Além de sentir os hábitos da casa, me 

adaptei também ao jeito barcelonense de viver. Claro, certamente encaixei a praia, molhar os pés nas 

águas do Mediterrâneo – muito, muito frias – foi uma sensação única! 

 

Praia de Barceloneta, Barcelona 

http://pessoasetecnologia.com.br/artigos/2017/06/20/morando-na-casa-de-espanhois/
http://pessoasetecnologia.com.br/artigos/2017/06/20/morando-na-casa-de-espanhois/
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Chegando perto do final da viagem, e ainda faltando vários lugares para ver, apelei para um 

bom PLANEJAMENTO e consegui enorme AGILIDADE. Entrei em meu Google Maps, marquei os lugares 

desejados com uma bandeirinha, aluguei uma bicicleta e lá fui eu curtir cada ponto com a ajuda do mapa. 

Usar as várias ciclovias da cidade, ver o mar de um lado, edifícios com arquitetura única do outro e 

parques à frente foi uma experiência única. Inesquecível! 

 

Eu estava em férias? Não, trabalhei também! ADMINISTREI O TEMPO e consegui conciliar passeios e 

reuniões virtuais com clientes aqui no Brasil, fechei uma turma do evento A arte de falar em público com 

PowerPoint, sugeri datas para o curso Formação Project e ainda respondi várias dúvidas de alunos sobre 

Excel e Outlook. Quer coisa melhor do que trabalhar na Espanha? 

 

Foi uma experiência única! Inesquecível! Algo para toda a vida! 
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Em Busca Do Tempo Perdido 
19 de abril de 2017   

 

Estive nesta semana em um órgão público, fui preparado para 

ficar muito tempo na fila. Demorou? Bastante! Todo mundo a 

meu lado reclamou o tempo todo – e com razão! Temos mais 

é que protestar – antes, durante e depois – merecemos ser 

sempre bem atendidos e com resultados. 

 

No entanto, eu e todos os que estavam a meu lado sabíamos 

que haveria demora. Por mais que nossas reclamações possam dar algum resultado em algum momento, 

naquele dia exato a espera exagerada era uma certeza. Aquele tempo perdido jamais voltaria, 

precisávamos dar um jeito de aproveitá-lo. 

 

Bem, enquanto as pessoas continuavam reclamando umas com as outras, este é o tipo de ação que não 

resolve. Abri meu celular e fiz algumas aulas de espanhol no Duolingo, meu aplicativo favorito de 

idiomas. E também li um pouco de notícias. Ganhei meu tempo! 

 

Saindo de lá, no metrô, de novo encontro pessoas reclamando do tempo perdido no deslocamento. Havia 

algum tipo de obra na linha e os carros andavam em velocidade reduzida. É muito ruim quando isso 

acontece, a viagem demora mais e o acúmulo de passageiros é bem grande. 

 

Mais uma vez, não ficaria nem um pouco tranquilo se desperdiçasse este tempo precioso. Liguei meu 

celular e busquei mais notícias. Só que desta vez em espanhol, afinal vou para a Espanha e meu objetivo 

agora é aprender o que puder sobre o idioma. Descobri coisas que estavam acontecendo em Madri que 

eu saberia apenas quando chegasse lá. Ganhei meu tempo! 

 

Na saída do metrô, uma caminhada de algumas quadras me esperava, tempo previsto de 15 a 20 

minutos. Uma eternidade se não conseguisse aproveitá-lo. Não dá para fazer aulas andando, não dá para 

ler notícias andando, ouvi então mais um episódio do podcast Español Automático. Sempre há um jeito 

de aproveitar o tempo! Melhorei meu espanhol e ainda fiz exercícios! 

 

Será que perdi muito tempo na fila? Será que o transporte público atrapalhou meu dia? Bom, o fato é 

que viajo hoje à noite para a Espanha e tenho certeza de que vou falar espanhol suficientemente bem. 

Não preciso ir em busca do tempo perdido! 

 

  

IV Centenario de la Plaza Mayor - Madrid - Abril 2017 

http://pessoasetecnologia.com.br/artigos/2017/04/19/em-busca-do-tempo-perdido/
http://pessoasetecnologia.com.br/artigos/2017/04/19/em-busca-do-tempo-perdido/
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Só 15 Dias? 
15 de março de 2017   

 

Pois é, estou me preparando para mais uma viagem 

internacional. 

 

Este é o quinto ano em que me permito fazer algo 

que gosto demais, viajar pelo mundo. Só que desta 

vez há algo bem novo, o tempo! Nas vezes 

anteriores, ficava 30 dias inteiros em uma única 

cidade, agora dividirei o tempo em duas, Madri e 

Barcelona. Serão só 15 dias em cada uma! Nossa, só 

15 dias? (rs) 

 

Estou brincando, mas a sensação de poucos dias é bem real. Ter 30 dias para conhecer um único local me 

dava uma tranquilidade muito grande, eu tinha bastante tempo. Então, quando fui à Berlim, eu sabia 

mais ou menos os locais que queria ver, mas não planejava muito, eu tinha tempo. Agora serão só 15 dias 

em Madri! E outros 15 em Barcelona! Parece tão corrido! 

 

A solução? Planejar! Gestão do tempo! Produtividade! Estou listando os pontos a visitar a cada dia, como 

por exemplo estes em Madri: 

 

25/abril, Martes 

• Palacio de Cibeles, visita la exposición de turno; 

• Mirador de CentroCentro para tener un plano general de Madrid desde las alturas; 

• Paseo de Recoletos hasta la Fundación Mafpre, con muestras de arte temporales de relevância; 

• Biblioteca Nacional, al otro lado de la calle; 

• Estadio Santiago Bernabéu, en el Paseo de la Castellana, y realizar el tour que recorre toda la 

instalación deportiva, incluido el césped donde juega el Real Madrid; 

• Descanso? Restaurantes o afterworks de la zona de Azca. 

 

26/abril, Miércoles 

• 10h às 14h Templo de Debod (grátis Martes a viernes, 10h – 14h, 18h – 20h; Sábados, domingos y 

festivos, 9h30 – 20h); 

• 18h às 20h Palacio Real (ibero-americanos têm entrada gratuita garantida de segunda a quinta, 

18h – 20h. Chegue cedo porque a fila é enorme e um pouco lenta, e leve o passaporte ou um 

documento que comprove a nacionalidade. E prepare os pés, o Palácio é enorme.); 

• Comienza el día recorriendo el Madrid de los Austrias, partiendo de la plaza de Ópera, rodea el 

Teatro Real; 

• Atraviesa la plaza de Oriente hasta llegar a la entrada del Catedral De La Almudena; 

Palácio de Aranjuez, próximo a Madri 

http://pessoasetecnologia.com.br/artigos/2017/03/15/so-15-dias/
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• Descansa en los Jardines de Sabatini; 

• Parque del Oeste, donde se ubica; 

• el Plaza de España; 

• en dirección a la calle Princesa, si deseas continuar el día con compras; 

• Mercado de San Ildefonso: miércoles solidários 

 

Por que coloquei estes locais todos nos dias 25 e 26 de abril? Uma escolha aleatória? Que nada, estes são 

pontos bem próximos uns dos outros. Assim, indo para uma região da cidade, consigo aproveitar o 

deslocamento e ver tudo o que há por lá. 

 

Mas como agrupar estes pontos por proximidade? Ah, aí entra uma solução que adoro, o Google Maps. 

Ao abrir o mapa tradicional na tela, você vê no lado esquerdo, bem no alto, um botão que abre um menu. 

E uma das opções é “Meus lugares”. Pronto, é só criar um mapa com os pontos que você mais quer ver. 

Já tenho um para cada cidade. Se você quiser vê-los, é só clicar nos links: 

 

• Madri 

• Barcelona 

 

Conforme o meio em que você estiver lendo este artigo, os links acima podem não funcionar. Se for o seu 

caso, preparei uma imagem simplificada com um trecho de cada um destes mapas: 

 

• Meus Mapas – Madrid 

• Meus Mapas – Barcelona 

 

Criar mapas assim é algo que estou gostando demais. É como se minha viagem já tivesse começado, já 

estou visitando estes pontos. E depois, quando estiver lá, vou aproveitar ao máximo cada momento! 

Acho que serão os 15 dias de viagem – e depois mais 15 dias – melhores aproveitados nestes últimos 

anos. Vivendo e aprendendo! 

 

 

  

https://drive.google.com/open?id=14cMPoPiTXJSO2kyzBn-pWtq0mfA&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1lEz2vFvp1UniN41-ppqqZ1smzu8&usp=sharing
http://www.pessoasetecnologia.com.br/arquivos/viagens/madrid.jpg
http://www.pessoasetecnologia.com.br/arquivos/viagens/barcelona.jpg
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Brasileiro tem muito a aprender com o europeu. Tem 
mesmo? 
27 de maio de 2016  

 

Durante toda a minha vida sempre ouvi que brasileiro não 

tem educação, que todos nós temos muito o que aprender 

com o europeu. Sempre foi uma verdade absoluta, acredito 

que nunca ouvi alguém dizer o contrário. 

 

Pois então, acabei de voltar de uma viagem à Berlim, foi uma 

experiência sensacional. Uma cidade diferente, que luta a 

cada dia para se reerguer depois dos grandes estragos provocados pela guerra. Praticamente todos os 

principais pontos turísticos que visitei não eram originais, foram todos reconstruídos. Um exemplo 

admirável, o alemão soube mesmo resgatar a importância histórica dos lugares mais representativos da 

cidade. 

 

De fato, nestes pontos turísticos é perfeitamente aplicável a frase “temos muito o que aprender com o 

europeu”. Do Portão de Brandemburgo à Alexanderplatz, do Reichstag à Postdamer Platz, encontrei uma 

cidade impecável. Limpa, tudo funcionando, pessoas sempre procurando colaborar, um verdadeiro 

paraíso. E a Unter den Linden então, uma das avenidas mais belas que já vi! 

 

Só que fiquei 30 dias lá, tive muito tempo para conhecer a cidade de verdade, aquela longe dos turistas. 

Andei por tudo quanto é canto, fui a supermercado, entrei em igrejas desconhecidas e andei muito de 

trem, ônibus e metrô. Fiquei espantado com o que encontrei. Muita sujeira na cidade, muitos bêbados 

pela rua, nunca vi tanto mendigo em minha vida. Em cada canto sempre alguém pedindo ajuda e 

esmolas. É triste! 

 

Escrevi uma espécie de diário de viagem, foram posts diários contando minha experiência. Ainda faltam 

as histórias dos últimos dias, mas se você quiser ver uma amostra das ruas de verdade de Berlim e até 

mesmo do transporte público ao final da tarde, um dos posts mostra bem tudo isso: 

http://www.pessoasetecnologia.com.br/viagens/?p=9862. 

 

Qual meu ponto aqui, falar mal de Berlim? Longe disso, muito pelo contrário. Adorei a cidade, quero 

voltar outras vezes. Berlim é fantástica, tem uma excelente estrutura de saúde, um ótimo apoio à 

população e um sistema de transportes absolutamente incrível. 

 

Bom, mas se é assim, por que tantos bêbados? Foi esta pergunta que fiz à pessoa que me hospedou lá, a 

Gabi. Fui bem direto, um dia estávamos conversando na cozinha da casa dela e perguntei: 

 

– Gabi, as pessoas em Berlim são felizes? 

Portão de Brandemburgo, Berlin 

http://pessoasetecnologia.com.br/artigos/2016/05/27/brasileiro-tem-muito-a-aprender-com-o-europeu-tem-mesmo/
http://pessoasetecnologia.com.br/artigos/2016/05/27/brasileiro-tem-muito-a-aprender-com-o-europeu-tem-mesmo/
http://pessoasetecnologia.com.br/artigos/2016/05/27/brasileiro-tem-muito-a-aprender-com-o-europeu-tem-mesmo/
http://www.pessoasetecnologia.com.br/viagens/?p=9862
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Ela suspirou, pensou, ponderou e por fim respondeu: 

 

– Quem mora aqui não sabe valorizar o que tem! 

 

Que resposta sábia, retrata exatamente o que vi! 

 

Mas o brasileiro tem muito o que aprender com o europeu ou não? Bem, acho admirável o trabalho feito 

pelo governo e entidades na reconstrução da cidade. Acho um exemplo de primeira categoria a 

infraestrutura da cidade. Mas acho deplorável a educação da maioria das pessoas, quase todos muito 

grossos. Acho lastimável a falta de cuidado com a cidade, o descaso com a higiene e com a limpeza de 

ruas e calçadas. Lamentável também o egoísmo e a frieza da maioria, parece que só pensam em si. 

 

É nesta hora que valorizo muito nosso país. Nós brasileiros somos mais calorosos, nós brasileiros nos 

importamos mais com os outros, nós brasileiros somos – por incrível que pareça – bem mais educados 

nas situações do dia a dia. Então, está mais do que na hora de nos valorizarmos, valorizarmos muito, 

porque nós merecemos. Está mais do que na hora de perceber o que temos e o que somos. 

 

Nada como uma experiência em outras terras para abrir nossos olhos. 

 


