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OpiniãO
Novas formas de 

contratação amenizam 
falta de mão de obra em TI 

Já pensou como seria 
se cada um de nós 
fossemos avaliados, 
no ambiente de 
trabalho, por 
nossas habilidades, 
características, 
personalidade e 
experiências de vida? 

E se as empresas usassem es-
ses critérios para encontrar 
talentos? Será que gênero, 

idade, raça e instituição onde a 
pessoa estudou, são informações 
que estão afetando o julgamento 
dos recrutadores? Muito pode 
mudar em uma companhia quando 
alteramos a forma de contratação - 
e arrisco dizer que a melhor forma 
de fazer isso é começando pelos 
processos de estágio e trainee. 

Se os vieses inconscientes forem 
quebrados na hora de contratar, 
a tendência é que o resultado 
disso seja a formação de times 
cada vez mais diversos e novas 
oportunidades tanto para a insti-
tuição quanto para as pessoas que 
a formam. Mas para atingir esse 
patamar, precisamos fugir do que 
é convencional em recrutamento, 
ir além do tradicional, e com times 
treinados para conduzir bem as 
etapas. 

Um bom processo, além de 
informativo, é aquele que faz 
o candidato sentir que teve a 
oportunidade de aprender e se de-
senvolver nele e, mesmo que não 
seja escolhido, desenvolve uma 
relação positiva com a empresa 
e tudo que viveu durante a sele-
ção. Uma pesquisa do LinkedIn 
mostrou que 75% dos candidatos 
levam em consideração a marca 
empregadora antes mesmo de se 
inscrever para uma vaga. 

Para ajudar em programas com 
muitas inscrições, uma forma 
de deixar que as qualidades de 
cada um brilhem e evitar vieses 
tanto quanto possível, é fazer um 
processo às cegas. Felizmente o 
avanço da tecnologia tem tornado 
isso cada vez mais simples e menos 
custoso. Já existem ferramentas 
que ocultam, por exemplo, gêne-
ro, idade, instituição de ensino e 
outras informações não essenciais 
em etapas online, que podem 
ajudar na triagem. 

É importante também treinar 
a equipe de recrutamento para 
lidar com essas tendências que 
temos, especialmente as que são 
inconscientes. 

Ainda que não seja possível 
remover totalmente os vieses 
já incutidos nas seleções e até 
mesmo nas ideias que temos pré-
-concebidas sobre recrutamento, 
podemos treinar para adquirir 
consciência deles e sermos menos 
afetados pelos mesmos. 

Uma pesquisa da plataforma 
de recrutamento britânica So-
meoneWho mostrou que apenas 

32% dos funcionários da área de 
RH acreditavam que não estavam 
sendo influenciados por algum 
tipo de preconceito ao realizar 
contratações e 48% admitiram que 
tiveram suas decisões impactadas. 
A esta altura você talvez se per-
gunte: mas por que se preocupar 
tanto com isso? Por que este es-
forço para fazer diferente algo que, 
de certa forma, tem funcionado 
satisfatoriamente há anos? 

A resposta é que apenas mudan-
do a maneira de selecionar, muda-
mos também o perfil das pessoas 
que contratamos. E quanto mais 
diversa for uma equipe - em ideias, 
histórias e perfis, assim como em 
gênero, raça e credo - melhores 
serão seus resultados. Temos 
números para isso, mas antes de 
apelar para eles, vale dizer que 
trabalhar com as diferenças nos 
desafia e ajuda a gerar embates 
saudáveis de ideias. 

Além disso, nos estimula, de 
forma natural, a pensar fora da 
caixa - algo que as empresas tanto 
querem. Mas se esses argumentos 
não bastarem, os dados nos aju-
dam: de acordo com pesquisa rea-
lizada pela McKinsey & Company, 
companhias com maior equilíbrio 
de gênero são 21% mais propen-
sas a ter lucratividade acima da 
média. Do ponto de vista étnico 
e cultural, os dados indicam 33% 
de probabilidade de desempenho 
superior. 

E por que começar com pro-
gramas de estágio e trainee? 
Porque vivemos, em especial 
nas empresas de tecnologia, um 
momento de grande dificuldade 
de contratação, que é ainda 
mais grave entre funcionários de 
nível pleno e sênior. A própria 
velocidade de transformação do 
setor torna difícil encontrar no 
mercado profissionais com os 
conhecimentos necessários. Se 
a oferta já é escassa, imagina 
ter que encontrar ainda pessoas 
que tenham fit cultural, além das 
habilidades técnicas? 

Este problema só será resolvido, 
a longo prazo, se começarmos a 
contratar jovens talentos dispos-
tos a aprender e dermos a eles 
as ferramentas e o apoio que 
precisam para se desenvolver. 
Em alguns anos, as lideranças da 
empresa terão se transformado, 
e assim toda ela. É um trabalho 
a longo prazo, mas seu potencial 
de transformação profunda não 
deve ser ignorado por instituições 
que desejam prevalecer sobre as 
dificuldades e deixar uma marca 
duradoura em seus mercados. 

A verdade é que vale a pena, 
em todos os sentidos possíveis, 
encontrar pessoas cujos valores 
se alinhem com a sua companhia 
e promovam mudanças a longo 
prazo. Investir nos jovens é in-
vestir no futuro da sua empresa. 

(*) - Formado em administração pela 
UNESP, com passagens por áreas de 

vendas e marketing, é coordenador 
de Employer Branding do Grupo 

Movile.

Matheus Fonseca (*) 

Por causa do Coronavírus, cresce 
o número de empresas que 

procuram pelo trabalho remoto

Enquanto o mundo sofre os efeitos 
de uma pandemia pelo Corona-
vírus uma outra preocupação 

começa a tomar conta das empresas. 
Se o Brasil tiver um surto da doença, 
o que fazer com os colaboradores? 
Como mantê-los em casa trabalhando 
e produzindo como se estivessem num 
escritório? A FunctionOne, empresa 
especializada na adoção de novas tec-
nologias tem sentido um aumento pela 
procura de ferramentas que possibili-
tam o trabalho remoto. O problema é 
que muitas delas estão inseguras, não 
sabem como fazer. As dúvidas mais 
comuns são: meus funcionários vão pro-
duzir de fato? Os dados confidenciais 
da empresa estarão protegidos? Como 
vamos apurar o trabalho realizado? 
Outras nem tanto. Já iniciam um movi-
mento definitivo rumo a reduzir custos 
com estações de trabalho, amenizar 
impactos de deslocamento e deixar o 
funcionário mais responsável por sua 
produtividade, esteja onde ele estiver.  

 
“Estamos sentindo que as empresas 

estão falando mais sobre o assunto. 
Muitas delas estão querendo conhe-
cer as ferramentas tecnológicas que 
proporcionam o trabalho remoto. 
Outras já pediram para 
implantar”, diz Flávio Ni-
coletti, diretor de adoção 
de novas tecnologias da 
FunctionOne”.  “Estamos 
lançando um webinar 
gratuito para orientá-las 
sobre como trabalhar re-
motamente. As bases do 
trabalho remoto são pelo 
Microsoft Teams, ferra-
menta presente no pacote 
Office. Ela permite, por 
exemplo, fazer reuniões 
em áudio e vídeo e gravá-
-las para arquivo, compar-
tilhar arquivos na nuvem, 
trabalhar documentos em 
uma única versão e criar tarefas para 
acompanhamento dos membros da 
equipe”, completa o executivo. 

 
O caminho para a adoção dessas novas 

tecnologias normalmente é iniciado 
pela área de tecnologia das empresas 

mas outras áreas também se envolvem 
bastante, como é o caso de Recursos 
Humanos e Comunicação. Ter uma 
política de trabalho remoto bem clara 
ajuda bastante, juntamente com solu-
ções de cibersegurança. “As empresas 
que aderirem a esse modelo de traba-
lho vão se surpreender. Muitas que 
iniciaram esse processo lá atrás agora 
colhem mais produtividade e satisfação 
dos funcionários”, finaliza Nicoletti. 

A FunctionOne também 
realiza treinamentos pre-
senciais e on-line desse 
tipo de ferramenta. Para 
esse mês, a empresa vai 
capacitar cerca de 50 
empresas com impacto 
direto para mais de 300 
mil colaboradores visan-
do  o trabalho remoto.  

 
10 dicas para implan-
tar o trabalho remoto 
na sua empresa.  
1. Tenha uma políti-
cade Home Office muito 
bem definida.

2. Envolva as lideranças direta-
mente no uso e promoção do 
home office. O exemplo deve 
vir de cima. 

3. Prepare a área de TI e RH de sua 
empresa para apoiar os demais 

colaboradores. São eles quem vão 
engajar o restante da Companhia. 

4. Prefira a tecnologia de trabalho 
remoto que permita sua utiliza-
ção em desktops, notebooks e 
aparelhos mobile como tablets 
e celulares com a mesma expe-
riência do escritório.

5. 5.Certifique-se de que seu am-
biente está seguro contra ame-
aças cibernéticas.

6. Automatize processos manuais de 
forma que eles possam ser  compa-
tíveis com o ambiente digital. Pro-
cessos de pagamento, solicitações 
internas, relatórios entre outros. 

7. Crie uma campanha de comuni-
cação interna promovendo o uso, 
os benefícios dessa nova forma 
de trabalho. 

8. Capacite os usuários de sua em-
presa para que utilizema solução. 
Esse é um dos principais itens 
para o sucesso. 

9. Tenha uma estratégia de suporte 
para apoiar os usuários. 

10. Quebre os paradigmas do tra-
balho convencional. Encoraje 
os usuários.

Com o alerta de pandemia emitido pela OMS, o trabalho remoto é alternativa para as empresas se mantarem 
ativas e produzindo pelo ambiente digital

News@TI
Inscrições abertas para doutorado em Ciências 
de Computação e Matemática Computacional

@O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da 
USP, em São Carlos, está com inscrições abertas para doutorado 

e doutorado direto no Programa de Pós-Graduação em Ciências de 
Computação e Matemática Computacional. São oferecidas até 60 
vagas e as inscrições podem ser feitas até o dia 30 de abril para o 
doutorado. Já no doutorado direto, as inscrições ocorrem em fluxo 
contínuo, com novos editais abertos em sequência. Os candidatos 
deverão se inscrever diretamente na internet, conforme detalhes 
dos editais disponíveis no site (icmc.usp.br/e/696c1).

Novo Aplicativo da Fofuuu para educação 
especial 

@A Fofuuu lançará seu 
novo Aplicativo para 

educação especial durante o 
10º Simpósio Internacional da 
Síndrome de Down (Trissomia 
21), que será realizado nos 
dias 21 e 22 deste mês, em 
São Paulo. Realizado pelo 
Centro de Estudos e Pesqui-
sas Clínicas de São Paulo (CEPEC-SP), o evento acontece no Auditório 
da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São 
Paulo (SÁBADO: das 7h30 às 19h; DOMINGO: das 08h às 12h), marcan-
do, ainda, as comemorações de 21 de março, conhecido mundialmente 
como o Dia Internacional da Síndrome de Down (https://fofuuu.com). 

São Paulo, sábado a segunda-feira, 14 a 16 de março de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 
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“Estamos sentindo 
que as empresas 
estão falando mais 
sobre o assunto. 
Muitas delas estão 
querendo conhecer 
as ferramentas 
tecnológicas que 
proporcionam o 
trabalho remoto. 
Outras já pediram 
para implantar

freepik

Como escolher a plataforma mais adequada 
para seu projeto de IA e BI?

Já é conhecido que Inteligência Artificial 
(IA) é atualmente o maior fator de criação de 
vantagens competitivas para as empresas. A 
grande maioria das empresas está buscando 
formas de aplicar IA em seus negócios e 
seus processos e, infelizmente, a maioria 
tem falhado em alcançar os resultados es-
perados. Entre os motivos mais importantes 
destaca-se a falta de uma plataforma de 
dados estruturada para criar o alicerce de 
dados para entender os negócios e aplicar 
a Inteligência Aumentada.

Existe uma vasta gama de opções oferecida 
no mercado para a criação da Plataforma 
de Inteligência de Negócio. A escolha da 
plataforma desconectada da estratégia de 
IA pode ter custos escondidos ou limitações 
da plataforma que podem levar à uma baixa 
performance das análises, visões e modelos 
preditivos.

O processo até a definição da plataforma 
adequada depende da análise de uma série 
de informações pré-existentes (infraestrutura 
de dados, fontes internas e externas, integra-
ções, etc.) e de uma análise abrangente das 
opções disponíveis no mercado que cumpram 
o desejo da empresa. “O primeiro passo para 
a escolha da plataforma em nuvens e dados 
mais adequados é a Definição da Arquitetura 
e Governança de Dados, que consiste, entre 
outros passos, na coleta de informações 
funcionais, no entendimento das regras de 
Negócio, no mapeamento sistêmico das fontes 
de dados. Com isso conseguimos fazer a reco-
mendação da Plataforma BI mais adequada a 
cada necessidade”, explica o CEO da auctus.
ai, André Scher.

André Scher destaca que existem diversas 
possibilidades no mercado e que é necessário 
analisar uma a uma, casando-se com uma série 
de outros fatores. “É preciso levar em consi-
deração aspectos como facilidade de operação 
e de crescimento, resiliência, escalabilidade, 
UX, segurança e governabilidade, custo, future 
proof e facilidade do BI. Podemos citar opções 
como AWS, Google, Microsoft, e dentro delas 
BigQuery, Aurora, Databricks, entre outras, que 
podem atender perfeitamente às necessidades 
da empresa”, define.

Os passos seguintes, segundo o CEO da 
Auctus.ai, seriam a construção da plataforma 
(criação do Banco de Dados, criação do ETL, 
ingestão de dados e a coleta e limpeza dos 
dados) e a construção dos BI’s (desenho do 
Front-End, desenvolvimento dos Dashboards 
e definição do UX para os novos BI’s). “Mas 

de nada adianta a empresa ter toda essa 
tecnologia à disposição, se os funcionários 
não conseguirem extrair o melhor dela. Por 
isso, treinamento de Key users e o suporte 
são essenciais”, afirma Scher.

Outro dado importante levantado por André 
Scher é a questão dos custos para a implan-
tação de um projeto desses. “Hoje qualquer 
empresa, de qualquer setor e de qualquer 
tamanho pode e deve se beneficiar das pla-
taformas existentes de BI para agregar valor 
a seu negócio. O valor de investimento inicial 
é realmente pequeno perto dos benefícios. 
Inclusive, é possível fazer tudo por meio de 
plataformas gratuitas se o cliente assim quiser 
e couber no projeto da empresa. Basta ter o 
profissional adequado para fazer os estudos 
e projetos”, conta.

Com a estruturação de dados feita e as 
plataformas em operação, a empresa poderá 
se inserir em um contexto de fazer a análise 
preditiva e prescritiva, indo além do tradicional 
Business Intelligence, permitindo a antecipa-
ção de comportamentos e garantindo maior 
eficácia na entrega do produto ou serviço, tanto 
na questão de tempo quanto na de economia. 
“É o que na auctus.ai chamamos de Plataforma 
Iris. Criar o banco de dados, ETL, Data Wa-
rehouse, Data Lake, a visualização e a predição. 
Esse conjunto pode não só agilizar processos 
dentro de uma empresa, mas também garantir 
maior eficácia e rendimento, acarretando em 
benefício para os clientes da empresa que o 
implanta”, defende Scher.

(Fonte: André Scher é Ceo da auctus.ai – 
Inteligência Aumentada).
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