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OpiniãO
Cinco mudanças culturais 

para adotar em 2020

Entre tantas novidades 
e tendências, algumas 
práticas se destacam 
como grandes 
alternativas para apoiar 
a mudança cultural de 
uma empresa

Mudar nunca é um 
processo de fácil as-
similação. Trazendo 

para o contexto empresarial, 
o cenário torna-se ainda mais 
complexo. No entanto, se os 
profissionais desejam acom-
panhar as novas exigências 
do público consumidor através 
de resultados extraordinários, 
consolidar a gestão interna em 
termos culturais é indispensá-
vel. E isso passa diretamente 
pela adoção de métodos e 
costumes inovadores.

Mudar com a segurança de 
um planejamento previamente 
estabelecido não só minimiza 
riscos, mas garante estabili-
dade para iniciar determinado 
processo. Pensando nesse 
aspecto tão recorrente no coti-
diano empresarial, abordo nes-
te artigo 5 tópicos essenciais 
para mudarmos culturalmente 
no ano de 2020. Acompanhe.

1.   Abrace a Transformação 
Digital - É quase impossível 
falar sobre culturas empre-
sariais nos dias de hoje sem 
mencionar o impacto tecnoló-
gico nessa discussão. Partindo 
para vertentes operacionais, 
a adoção de ferramentas e 
soluções digitais são capazes 
de revolucionar modelos de 
gestão que até então poderiam 
funcionar, mas apresentavam 
falhas, roubavam tempo útil 
de profissionais capacitados 
e dificultavam a entrada das 
empresas na era globalizada.

As plataformas automatiza-
das surgem justamente para 
redirecionar a concentração 
do profissional, de forma 
que possa priorizar sua com-
petência maior. O material 
humano ainda é dominante e 
protagoniza, em harmonia com 
a tecnologia, contribuições 
significativas para a obtenção 
de grandes resultados.

2.   Humanização é palavra-
-chave - Pouco adianta foca-
lizar as atenções na melhoria 
de sistemas técnicos e ignorar 
o componente mais valioso de 
qualquer empresa: as pessoas. 
Uma cultura interna só obtém 
êxito se a equipe inteira está 
comprometida e imersa nas 
propostas de trabalho. E um 
conceito que tem conquista-
do espaço gradualmente ao 
longo dos últimos anos é o de 
relações humanizadas. Menos 
formalidade e mais sensibilida-
de. Mais liderança competente. 
Quem não deseja contar com 
uma equipe de funcionários 
100% engajados?

3.   O Compliance se faz ne-
cessário - Estamos em 2020. 
Ano em que a LGPD (Lei Geral 

de Proteção de Dados) está 
vindo com força total, se tudo 
ocorrer como previsto. Não 
existe nenhum motivo factível 
para que uma empresa coloque 
sua saúde financeira em risco 
por não cumprir obrigações 
legais. As punições apontadas 
no texto da nova lei incluem 
sanções e multas, seja para 
grandes, médias ou pequenas 
organizações.

Contar com um sistema 
interno orientado a métodos 
de Compliance é a saída mais 
recomendada aos que se en-
contram despreparados para 
a nova legislação. Disciplina, 
transparência, políticas e 
padrões são terminologias 
clássicas dessa mentalidade, 
e compactuam fidedignamente 
com as expectativas desse ano 
sobre o uso responsável de 
informações pessoais. 

4.   O diferencial não é sufi-
ciente - É comum escutarmos 
que o sucesso de um produto 
ou serviço está garantido pelo 
simples fato do mesmo conter 
um ou mais diferenciais. Esse 
é um ponto de atenção decisi-
vo. Quem decide a relevância 
dessas características? As 
empresas ou os consumidores? 
Essa política de vendas deve 
passar diretamente por uma 
reinterpretação estratégica e 
cultural. 

Atualmente, a experiência 
do consumidor conquistou um 
novo status, e exerce papel 
fundamental para sua tomada 
de decisão. Cabe à companhia, 
com uma gestão flexível e um 
plano de ação disponível para 
o acompanhamento interno, 
oferecer os elementos capazes 
de transformar o processo de 
conversão do público-alvo em 
algo diferenciado. Limitar-se 
ao produto ou serviço é restrin-
gir o alcance de seu negócio.

5.   Práticas socioambientais 
são bem-vindas - A questão 
ambiental vai além daquela 
noção de tendência midiáti-
ca. Os efeitos práticos de se 
instaurar a sustentabilidade 
no cotidiano de uma empresa 
são refletidos no desempenho, 
principalmente em organiza-
ções de manufatura. Não há 
nenhuma correlação com-
provada entre o aumento de 
custos e a adoção de medidas 
voltadas para a preservação da 
natureza. Pelo contrário, uma 
cultura sustentável influencia 
positivamente na otimização 
dos recursos.

Outro fator preponderante é 
a responsabilidade ambiental 
assumida pela empresa diante 
da sociedade. O consumidor 
está atento às companhias que 
preterem o meio ambiente em 
prol de ganhos exclusivamente 
econômicos. As vantagens são 
variadas e a consciência deve 
ser de todos.

(*) - É COO Data LATAM da Keyrus.

Leonardo Farah (*) É (quase) impossível errar ao 
contratar profissionais que 

tenham essas quatro qualidades
Tiago Yonamine (*)

O segredo para uma empresa bem 
sucedida é encontrar, contra-
tar e reter as pessoas certas 

e construir uma equipe campeã. Isso 
não é uma tarefa fácil e exige muito 
mais que conferir currículos e fazer 
entrevistas. O mercado de trabalho 
e, principalmente, os gestores de 
alta performance já perceberam que 
profissionais brilhantes compartilham 
características em comum.

Independentemente do campo de 
atuação da empresa, os recrutadores 
que identificam essas quatro qualidades 
nos candidatos no momento da entre-
vista, terão profissionais capacitados 
para formarem times vitoriosos: 

1. Resiliência e engenhosidade
A resiliência é traduzida pelo “espírito 

de fazer acontecer”. Candidatos
com essa característi-

ca conseguem resolver 
problemas do dia a dia 
de forma mais criativa, 
deixando a ideia do foco 
na dificuldade para trás. 
Para avaliá-los, podem 
ser feitas perguntas como: 
“Fale sobre alguma vez em 
que enfrentou grandes 
dificuldades no ambiente

corporativo” e entenda 
as estratégias que foram 
utilizadas para superá-las.

2. Tendências colabo-
rativas 

Os trabalhos em grupo 
são essenciais para que os candidatos 
encontrarem as melhores soluções 

para os desafios do dia a dia. Então, 
os que não gostam ou não conseguem 
trabalhar em grupo, podem trazer 
problemas futuros para o desempenho 

do time. Nesse momento, 
peça que descrevam o 
melhor ambiente em que 
já fizeram parte e avalie 
na resposta o quanto isso 
é importante para eles. 

3. Curiosidade
Candidatos que estão 

realmente interessados 
na oportunidade costu-
mam, durante as entre-
vistas, fazer perguntas 
sobre a empresa, a vaga 
oferecida, os principais 
clientes, projetos que 
estão em andamento 

e características das pessoas que 
fazem parte da organização. O perfil 

dessas pessoas demonstra facilidade 
de aprendizado e vontade de encarar 
novos desafios.

4. Empatia 
Antes de contratar é importante lem-

brar que a inteligência emocional está 
em alta na lista de qualidades de um 
excelente profissional. A empatia tem 
grande valor e profissionais com essa 
característica, geralmente, contribuem 
mais para o ambiente. A característica 
é observada, principalmente, na lingua-
gem corporal, podendo ser

identificada pelo entusiasmo do 
candidato ao encaminhar o e-mail de 
apresentação e no dia da entrevista, 
a forma de cumprimentar, a postura 
ao sentar, o contato visual e os gestos 
usados ao falar.

(*) É publicitário, designer, CEO e criador da 
plataforma de recrutamento trampos.co e da escola 

de comunicação e tecnologia Trampos ACADEMY.

Especialista aponta as características que recrutadores devem observar na hora da entrevista se 
querem formar equipes vitoriosas
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News@TI
Mitsubishi Electric abre inscrições para 
webinars gratuitos de 2020

@A Mitsubishi Electric abriu as inscrições para os webinars gratuitos 
promovidos pela companhia neste ano. Serão 10 sessões, on-line 

e gratuitas, as apresentações ao vivo têm duração média de quarenta e 
cinco minutos e abordam temas atuais e tendências para o setor indus-
trial. Para realizar a inscrição, basta acessar o site: mitsubishielectric.
com.br/webinars e escolher o tema de interesse. O conteúdo gratuito 
pode ser acompanhado ao vivo, pelo link que será enviado por e-mail 
após a inscrição. Quem não puder assistir no momento da exibição, 
poderá fazê-lo posteriormente no canal do Youtube da companhia 
(mitsubishielectric.com.br/youtube).

Algar Tech adquire 20% da ASC Brazil

@Com o objetivo de fortalecer sua atuação em soluções digi-
tais, a Algar Tech fechou a aquisição de uma fatia minoritária 

da ASC Brazil. A Algar Tech já era cliente da ASC Brazil e agora 
passa a deter 20% da fornecedora. A empresa atua há quase dez 
anos e é responsável pela orquestração da plataforma omnichannel 
(www.algartech.com).

Profissionais de marketing e o mercado de atuação: 
a gênese da formação em marketing digital

São Paulo, quarta-feira, 19 de fevereiro de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 

&

“Destacar 
exemplos de 
trabalhos em grupo 
são essenciais para 
que os candidatos 
visualizem situações 
do dia a dia da 
empresa e possam 
comentar sobre suas 
visões e soluções 
para os desafios da 
companhia”

Recrutamento e seleção

Em tempos de acesso à informação 
quase ilimitado e disponível 24 horas 
por dia, ter conhecimento das possi-
bilidades mercadológicas existentes 
no mundo digital é basicamente uma 
sobrevivência profissional. Basta uma 
pesquisa rápida pelo buscador mais 
popular do mundo para verificar que 
esse conhecimento sobre marketing 
digital ainda é limitado a um pequeno 
universo de entusiastas e profissionais 
que já se tornaram referência na área 
digital por saírem da zona de conforto 
natural do ser humano, sendo conheci-
dos como verdadeiros desbravadores 
do assunto. A pergunta que surge de 
forma natural é: por que você ainda 
reluta em ser uma dessas referências?

De acordo com um estudo realizado 
em 2017 pela renomada agência de 
marketing americana Ad Rank Media, 
mesmo que os usuários estejam envol-
vidos cada vez mais com a tecnologia, 
60% das pessoas entrevistadas não 
conseguem diferenciar o que seria 
um resultado de pesquisa orgânica 
do Google e o que seria um link pa-
trocinado (se você também não sabe, 
continue a leitura desse artigo, ok?).

Esse número é mais significativo 
do que o esperado, considerando a 
regulamentação existente para que 
as propagandas sejam sinalizadas em 
anúncio pago ou não. Para mais da 
metade dos entrevistados, do ponto 
de vista do “consumidor” não existe 
uma diferença nas ações de anúncios 
e muito menos na visão de profissional 

de marketing digital sob a percepção 
de anúncios orgânicos ou pagos.

Analisando esse resultado, vemos 
que se trata de um apontamento pelas 
constantes mudanças ocorridas nos 
algoritmos do Google nos últimos anos. 
Mudou a forma de funcionamento dos 
links patrocinados na publicidade on-
-line (direcionados para quem busca 
anunciar algum produto ou serviço 
oferecendo a opção de destaque para 
as palavras-chaves durante a busca 
pelo assunto). Na jornada de com-
pra do usuário, na maioria das vezes 
passa “batido” a diferenciação entre 
links patrocinados e a busca orgânica, 
que por sua vez trata dos chamados 
resultados considerados naturais, 
“não pagos” por alguma marca, orga-
nização ou mesmo pessoa física, em 
algum mecanismo de busca, como o 
conhecido e já mencionado Google, 
Bing ou Yahoo.

Percebe-se então nessa pesquisa 
que o reflexo pode ser ainda mais 
relevante no Brasil, uma vez que a 
atuação americana em relação ao 

marketing digital está em pequena 
vantagem por razões óbvias relacio-
nadas a economia.

Os fatos para os quais a maioria 
das empresas ainda não se atentou 
ao mundo de possibilidades são os 
mais variados possíveis, desde falta 
de conhecimento, interesse ou mesmo 
receio em relação ao novo. O mundo 
do marketing digital, seja no Brasil ou 
fora de nosso território, ainda engati-
nha e tem muito a aprender e aplicar, 
uma vez que, a maioria das empresas 
não possui um plano de ação em mí-
dias digitais e muitas nem tomaram 
conhecimento que o consumidor tem 
novas necessidades e desejos que vão 
além de simplesmente comprar um 
produto ou serviço.

É recomendável que as empresas 
direcionem seu olhar de forma mais 
eficiente ao mundo digital, pois a fase 
do “sobrinho” cuidando das redes 
sociais está com seus dias contados: 
o mundo mudou e muito e foi bem na 
nossa vez! A necessidade de um pro-
fissional de marketing digital completo 
é realidade e está mais que evidente. 
Nesse sentido, o mercado educacional 
e de treinamento na área de marketing 
oferece uma gama de possibilidades 
de formações flexíveis em marketing 
digital nas quais o estudante escolhe 
sua área de atuação de acordo com as 
necessidades do mercado.

(Fonte: Achiles Batista Junior coordenador dos 
cursos de Marketing e Marketing Digital do Centro 

Universitário Internacional Uninter)

Tiago Yonamine.
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