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Redes sociais: 
O caminho para 
o novo emprego 

Dizer que as redes 
sociais estão presentes 
diariamente na vida 
dos brasileiros não é 
nenhuma novidade. 

Elas ultrapassaram a 
barreira do entre-
tenimento e já são 

consideradas ferramentas 
de negócios, devido à popu-
laridade desses canais. Veja 
só as empresas. No setor de 
RH, por exemplo, já per-
cebeu que as redes sociais 
podem ser aproveitadas de 
outras formas e não apenas 
como um meio de publicar 
opinião. 

No caso dos grupos de 
Facebook e WhatsApp, 
o Linkedin e até o Insta-
gram, abrem espaço para a 
divulgação de novas vagas, 
o que, muitas vezes é mais 
efetivo do que os métodos 
tradicionais. E para o can-
didato não é diferente, pois 
ele já percebeu que este 
pode ser o caminho para o 
novo emprego, tanto para 
um cargo de iniciante como 
para operacional, corpora-
tivo ou de alta liderança. O 
LinkedIn ainda é a principal 
rede social para isso. 

No Brasil, a plataforma 
reúne mais de 45 milhões 
de profissionais cadastra-
dos, o que faz dela um dos 
principais canais para o 
tão sonhado networking 
eficiente. Para uma empresa 
atrair os melhores candida-
tos, é importante que ela 
divulgue rotinas e conquis-
tas da organização, perfis 
de colaboradores e opinião 
do CEO’s, isso facilitará a 
contratação de pessoas que 
realmente tenham o perfil 
e conheçam a empresa a 
ponto de vestirem a camisa. 

Já no lado do candidato, 
é importante manter-se 
atualizado, se mostrar ativo, 
divulgar as conquistas e se 
aproximar das empresas 
“dos sonhos”. Uma dica para 
se tornar ainda mais visí-
vel nas redes é preencher 
todas as etapas do perfil e 
produzir conteúdos como 
artigos e posts semanais. 
A ideia principal é pensar 
que o LinkedIn deve ser 
uma vitrine para seu currí-
culo, muito mais dinâmica 

e atrativa. 
Outros canais também 

têm investido no mesmo 
objetivo. O Facebook, por 
exemplo, criou uma fun-
cionalidade destinada a 
divulgação de empregos. 
A inscrição para as vagas é 
feita com poucos cliques e 
as empresas conseguem re-
alizar avaliações e agendar 
entrevistas usando a própria 
rede. Além disso, com o uso 
dos grupos é possível se 
conectar com interesses em 
comum para também fazer 
o tal do networking. 

Já o Instagram, é capaz 
de divulgar as principais 
vagas de uma empresa para 
um número alto de pessoas. 
Com isso, é possível tam-
bém interagir com contas 
da mesma segmentação, 
outra prática super válida, 
para quem busca uma reco-
locação, por exemplo. Além 
disso, as marcas também 
podem divulgar a rotina dos 
colaboradores, o que faz que 
os candidatos consigam ver 
na íntegra o dia-a-dia da 
empresa e identificar se ele 
se encaixa nesta cultura. 

Em síntese, as redes 
sociais se tornaram ferra-
mentas que ampliam as 
oportunidades, uma vez que 
a maioria desses canais são 
gratuitos e qualquer pessoa 
com acesso à internet con-
segue participar, é como um 
encurtador de distâncias e 
um modelo mais econômico 
para ambos os lados. 

Já para as empresas a van-
tagem é atingir um número 
ilimitado de pessoas e atrair 
talentos de forma mais rá-
pida e até, mais assertiva, 
já que as conexões com 
potenciais colaboradores 
também foram facilitadas, 
otimizando o trabalho ope-
racional de captação de 
candidatos. 

No final das contas, as 
redes sociais são capazes 
até de quebrar o gelo de 
entrevistas, e os velhos 
paradigmas como daquele 
primeiro contato arcaico 
que era o de entregar cur-
rículo porta a porta. 

(*) - É Psicóloga, supervisora de R&S 
com foco em Atração de candidatos 
da Connekt, e mentora do processo 
de aprendizagem da IA Watson para 

algoritmos de Fit Cultural.   
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 Impacta Open Startup
@Os modelos tradicionais de incubadoras e aceleradoras vem sendo 

substituídos, paulatinamente, por modelos menos mecânicos e 
mais focados em validar ideias, construir times e colocar de pé modelos 
de negócios com diferenciais significativos. E é com este foco mais sim-
plista, mas que traz mais agilidade e resultados práticos e mensuráveis 
para novos empreendimentos e startups no país, que nasce o Impacta 
Open Startup, um hub de inovação que vinha operando dentro de um 
módulo experimental desde o primeiro semestre do ano e que agora 
é lançado oficialmente. Idealizado pela Faculdade Impacta, líder no 
segmento de ensino de tecnologias digitais; a DUXcoworkers, que utiliza 
as boas práticas de UX e cultura de coworking para desenvolver proje-
tos inovadores; e a My First IPO, plataforma de Equity Crowfunding, a 
iniciativa tem como objetivo fomentar o ecossistema de inovação e de 
novos negócios no Brasil, suprindo a necessidade de médias empresas 
e startups evoluírem o desempenho de resultados através de venture 
builder e crowdfunding (www.duxcoworkers.com). 

Ações da TOTVS passaram a integrar o Índice 
Bovespa
@As ações da TOTVS, líder brasileira no desenvolvimento de sof-

tware de gestão, passam a integrar a carteira do Índice Bovespa 
(Ibovespa) e reúne as empresas mais importantes do mercado de 
capitais brasileiro. Fazer parte do índice reflete o resultado da estra-
tégia de negócios da companhia, intensificada desde o final de 2018, 
período em que os papéis da TOTVS registraram um crescimento de 
125%: saíram de R$28,65, em janeiro de 2019, para R$64,55, em 30 
de dezembro último (www.totvs.com.br).

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Como a LGPD vai impactar 
o setor de logística

Paulo Padrão (*)

Mas, embora já esteja claro que 
a regulamentação alterará por 
completo a rotina de segmentos 

como o e-commerce, varejo, bancos, 
telcos, o fato é que outros mercados 
ainda parecem seguir longe das discus-
sões. Por exemplo: você já imaginou 
como a LGPD vai impactar o setor de 
logística no Brasil?

Essencial para o sucesso do comércio 
eletrônico, o transporte de cargas e 
encomendas é uma das áreas que mais 
precisarão se adequar às demandas da 
nova regra. Afinal de contas, além da 
loja virtual de sua preferência, quem 
faz a entrega de seus pedidos também 
tem acesso a suas informações pesso-
ais - como nome, endereço, telefone, 
documentos etc. Sendo assim, não é 
difícil entender por que as companhias 
do setor logístico precisam se atentar 
às definições da LGPD, sobretudo no 
que se refere à privacidade e à gestão 
de dados.

A nova regulamentação exigirá que 
todas as organizações que trabalham 
com dados pessoais e ou dados sen-
síveis busquem modelos de atuação 
mais seguros e inteligentes, protegendo 
seus clientes contra possíveis roubos 
ou vazamentos de dados. Por isso, 
mesmo que as empresas logísticas não 
sejam responsáveis diretas por coletar 
as informações dos consumidores, elas 
também devem trabalhar para manter 
suas operações em conformidade com 
as regras.

De forma geral, as companhias do 
setor logístico precisarão alterar por 
completo as exigências para uso, ar-
mazenamento e compartilhamento de 
informações dos clientes. Além disso, 
há uma questão a ser pensada: o que 
fazer com os dados dos consumidores 
depois de uma entrega? Qual é o des-
tino a ser dado a essas informações? É 
justamente esse tipo de resposta que 
a LGPD exigirá e norteará a partir de 
agosto de 2020.

O primeiro passo na preparação para 
essa jornada é avançar no conhecimen-
to sobre como a LGPD afetará a rotina 

das operações, planejando ações que 
garantirão a visibilidade e o controle de 
todos os ativos digitais. Para a criação 
desse ambiente regulamentado, será 
preciso analisar toda a estrutura para 
mapear quais dados são armazenados, 
os locais de armazenamento, as áreas 
que utilizam essas informações e quais 
são as verificações e controles que 
precisam ser criados para as necessi-
dades específicas de cada equipe ou 
área de atuação.

Mas é preciso deixar claro que a nova 
lei não pode ser encarada apenas como 
mais uma exigência regulamentar ou 
um simples projeto de TI. É importante 
que os líderes vejam a LGPD como 
uma oportunidade de reforçar suas 
habilidades para o futuro digital, trans-
formando as informações e análises de 
dados em uma rica e verdadeira fonte 
de evolução dos negócios. A adequação 
à legislação não é somente um projeto 
de tecnologia ou jurídico – mais do que 
isso, é uma chance de construir uma 
operação segura e eficiente por meio 
da inovação tecnológica e da visão 
estratégica dos negócios.

De fato, o grande impacto que a LGPD 
traz às empresas é a necessidade de 
cuidar e utilizar seus dados como um 
tesouro a ser protegido de forma per-
manente dentro das operações. Com 
processos cada vez mais conectados, 
as informações estão no centro das 
atividades empresariais e diretamente 
associadas à satisfação dos clientes – 

ainda mais em um ramo como o mer-
cado logístico, que precisa entregar 
agilidade, segurança e confiança em 
seus serviços.

O que os líderes devem avaliar, por-
tanto, é como alinhar suas rotinas às 
exigências da lei e, a partir dela, cons-
truir um ambiente de inteligência de 
dados mais robusto e preparado para 
potencializar os resultados de suas 
corporações. Pesquisas indicam que 
veremos, em breve, um grande salto 
no uso de sistemas de automação fo-
cados em Data Intelligence, Analytics 
e Inteligência Artificial. E essas são 
justamente as ferramentas tecnoló-
gicas que ajudarão a integrar novas 
perspectivas de negócios.

A combinação entre a tecnologia e 
a estratégia das empresas é o melhor 
caminho para simplificar a geração de 
insights que permitam às organizações 
se ajustarem ao futuro. O momento 
demanda inteligência e preparo, acima 
de tudo. O que significa dizer, portanto, 
que as companhias de todas as áreas 
devem adequar o quanto antes suas 
estruturas. A continuidade dos negó-
cios dependerá diretamente dos dados 
e não há tempo a perder. As empresas 
que conseguirem transformar os de-
safios da nova lei em oportunidades 
de crescimento e de geração de valor 
avançarão rumo ao sucesso.

(*) É Vice-Presidente Senior e General Manager da 
ASG Technologies para a América Latina.

Como você sabe, a nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) marcará uma profunda 
transformação no modo como as empresas utilizam as informações de seus clientes
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No mundo da tecnologia de hoje, 
se você ainda não adotou nenhuma 
ferramenta de Inteligência Artificial 
(IA) para o seu negócio, você está 
fora do jogo. Com diversas soluções 
disponíveis no mercado, mitigar as 
dúvidas e temores sobre a IA   se tor-
nou o novo desafio dos CIOs. A boa 
notícia é que agora os clientes estão 
se inteirando melhor da tecnologia, 
por isso começam a fazer perguntas 
cada vez mais difíceis sobre como a 
IA é introduzida, como é efetivamen-
te a experiência no mundo real e a 
aplicabilidade para o seu segmento 
específico. Estar preparado para ter 
essas respostas beneficia a todos.

Tecnologias como o machine lear-
ning são apenas um meio para atingir 
o objetivo final. No ambiente de rede, 
a finalidade é proporcionar melhores 
experiências ao usuário, uma conecti-
vidade mais ampla  e uma gestão mais 
eficiente e confiável - tudo com os 
recursos já disponíveis hoje nas ferra-
mentas. Em outras palavras, o objetivo 
da IA   é encantar clientes, funcionários 
e parceiros enquanto automatiza a 
estabilidade e o desempenho da rede.

A automação começa com o co-
nhecimento do resultado desejado

Mas separar o joio do trigo é fun-
damental. Quando um fornecedor 
afirma que a tecnologia IA que ele 
oferece diagnosticará automatica-
mente problemas de rede, mas é 
necessário definir manualmente os 
limites do que é aceitável, isso não 
é inteligente - é apenas um “chute”. 
Uma boa ferramenta de execução 
automática revela imediatamente 

alterações no comportamento da 
rede que podem indicar um pro-
blema.

Em vez de dias ou até semanas 
de suposições propensas a erros 
e esforço desperdiçado em alar-
mes falsos, você pode dedicar sua 
atenção para a estabilidade de rede 
que permite oferecer as melhores 
experiências para os usuários. Mais 
do que identificar um problema, a In-
teligência Artificial  eficaz informará 
sua origem e as ações recomendadas 
para corrigi-lo. Você pode optar por 
executá-las automaticamente ou 
com um único clique.

À medida em que os clientes dominam 
a IA, o próximo passo é garantir que 
os  recursos disponíveis não se desta-
quem somente na aparência mas que 
ofereçam benefícios reais. A combina-
ção de maturidade e ciência de dados 
é necessária para fornecer automação, 
uma rede estável e excelentes experi-
ências ao usuário, que são os objetivos 
da IA   que funciona de verdade.

(Fonte: Larry Lunetta, vice-presidente de WLAN e 
Marketing de Soluções de Segurança da Aruba)

Os benefícios da Inteligência Artificial
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