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Caminhos 
para sair 
fortalecidos 
da crise

Por Claudio Zanutim

Empreendedorismo
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É certo que a situação de confinamento pode ser útil e até mesmo 
uma questão de sobrevivência em tempos de Covid-19. Mas avaliar 
o impacto sobre a saúde física e mental da população torna-se 
imperativo. Estudos em animais, como em gado bovino, demons-
trou que animais em situação de confinamento sofrem violação de 
seu espaço gerando aumento da agressividade causando impacto 
do desempenho individual, além do surgimento de distúrbios 
comportamentais .   

Impacto do confinamento sobre a saúde

Em época de quarentena, enquanto algumas pessoas trabalham 
em esquema home office, uma boa parcela da população fica impos-
sibilitada de atuar desta forma em razão da própria essência profis-
sional. E para aproveitar o tempo ocioso neste período, muitos têm 
aderido a atividades prazerosas e reativado antigos hobbies, como o 
ferreomodelismo. O trem elétrico é uma excelente opção para quem 
está na quarentena, procurando algo para entreter a mente e passar 
o tempo. É um hobby saudável, desestressa e ajuda neste momento 
tão delicado pelo qual todos estão passando.   

Hobby para enfrentar a quarentena

Já é um fato que a epidemia do Coronavírus está transformando e vai 
modificar ainda mais o mundo em muitos aspectos. Consumo, relações 
interpessoais, migrações e economia global são apenas alguns dos muitos 
setores impactados. Esse último, porém, merece uma atenção especial. 
Um relatório divulgado pelo FMI projetou uma contração de ao menos 
3% no cenário econômico global como consequência da pandemia. 
Outro dado preocupante é que 48% dos donos de indústrias acreditam 
que a COVID-19 terá um impacto importante nas suas operações.   

Aprendizados para a indústria
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Negócios em Pauta

Fundo para Artistas
A pandemia acertou em cheio a indústria da música. A 

proibição da realização de eventos estancou a fonte de 
renda de milhares de artistas. A crise afeta também a arre-
cadação de direitos autorais por execução pública. Diante 
deste cenário, a União Brasileira de Compositores (UBC) 
e o Spotify lançam o fundo "Juntos Pela Música", que re-
munera artistas que enfrentam dificuldades financeiras. O 
fundo já nasce com R$ 1 milhão, sendo R$ 500 mil da UBC 
e outros R$ 500 mil do Spotify, destinados a milhares de 
artistas afetados pela quarentena. Doações da sociedade 
civil, podem ser feitas em: (http://www.benfeitoria.com/
juntospelamusica).    Leia a coluna completa na página 3

benfeitoria.com/reprodução

MuItO MAIs ExIgENtE E EMPODERADO

Não é de hoje, mas 
agora mais do que 
nunca: a transformação 
digital bateu à porta 
dos departamentos de 
Recursos Humanos e criou 
demandas adicionais nos 
últimos anos

Os perfis, as demandas e as 
aspirações de carreira dos 

profissionais estão mudando - e a 
adaptação aos novos tempos exige 
reflexão e ação imediata em todas 
as companhias. Ninguém passa 
incólume, porque o dia a dia da 
gestão de pessoas adquiriu uma 
camada extra de complexidade.

Quais são os maiores desafios 
do RH na era da transformação 
digital? Para três especialistas em 
gestão de pessoas, recrutar, reter 
e engajar hoje, demandam esforços 
adicionais e estratégias específicas, 
distintas do que era habitual na 
área. Confira o que eles sugerem 
para ser bem sucedido nessas 
tarefas em tempos de velocidade, 
incerteza e mudança permanente.

Basta olhar para a empresa ao 
lado: é raro achar alguma come-
morando a farta disponibilidade 
de candidatos qualificados. Um 
levantamento da Catho mostrou que 
a atração de talentos foi um desafio 
para 53% dos profissionais de RH em 
2019. Isso é ainda mais verdade nas 
áreas que demandam profissionais 
especializados e altamente qualifi-
cados, como tecnologia e projetos.

“A transformação digital tem 
gerado demandas inéditas, fun-
ções bem diferentes das clássicas 
com as quais todos estávamos 
familiarizados. Para as equipes de 
RH, o desafio é duplo: elas agora 
precisam assessorar um trabalho 
inédito para si também”, diz Apa-
recida Morais, sócia da Recrutei, 
plataforma de recrutamento e 
seleção para consultorias de RH, 

Como recrutar, reter e engajar em plena 
transformação digital?
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quenas empresas. 

Ao mesmo tem-
po, o processo de 
busca, atração e 
captação de talen-
tos é por natureza 
limitado. “Em uma 
interação muito rá-
pida, o recrutador 
precisa extrair do 
candidato carac-
terísticas compor-
tamentais, sociais, 
técnicas e cogniti-
vas, sem a experi-
ência concreta da 
convivência com 
ele”, explica Apa-
recida. 

Como desatar esse nó? Para a 
especialista, recrutamento e se-
leção devem estar genuinamente 
integrados aos demais processos 
de gestão de pessoas - é essa proxi-
midade que garante conhecimento 
suficiente sobre o que se espera 
dos profissionais que serão sele-
cionados. Além disso, é necessário 
agregar inteligência ao processo. 
“Automatizar as fases de trabalho 
mecânico e volumoso, como a tria-
gem de perfis, assegura a acurácia 
do trabalho, entregas mais rápidas 
e melhores resultados”, afirma.

e CEO da Hug, consultoria focada 
na formação de equipes e cultura 
em empresas de tecnologia. “É 
preciso contratar pessoas que 
entreguem valor para o negócio 
como um todo, e não apenas na 
competência exigida para a vaga 
no momento presente", diz Daiane. 

"Também é difícil manter pessoas 
com capacidade de aprendizado 
rápido e que consigam acompanhar 
os diferentes estágios da empresa. 
Isso exige foco e determinação e, 
por vezes, é necessário ter o apoio 
de um profissional ou do líder para 
se desenvolver com tamanha agilida-
de”. Capacidade analítica, habilidade 
para testar alternativas (tentativa 
e erro) e agilidade na tomada de 
decisão diante de um resultado ines-
perado também são competências 
desejadas na era digital.

Por muito tempo, o RH contava 
apenas com a sua intuição e um 
conhecimento avançado sobre 
comportamento humano como 
principais fatores de competição 
com os demais cargos da empresa. 
Mas as novas tecnologias estão 
impulsionando a área para uma 
mudança cultural do seu próprio 
papel nas organizações. A quan-
tidade de informações que são 
possíveis de serem levantadas com 
ferramentas de people analytics 
permitem que o RH use os dados 
sobre pessoas para guiar suas 
decisões e confirmar sua intuição.

Cesar Nanci, CEO da Pulses, 
plataforma de people analytics que 
mede clima organizacional e engaja-
mento de forma contínua, acredita 
que através dos dados é possível 
identificar aspectos de cultura e ser 
um grande sensor para mudanças 
sutis que os números podem reve-
lar, atuando antes mesmo que eles 
ocorram. "Em vez de 'confie em 
mim', o RH está começando a dizer 
'venha, vou lhe mostrar os dados 
que confirmam nossa suspeita e 
revelam algo mais', e indo além do 
óbvio ", comenta Nanci.

Mais do que esti-
mular a atualização 
de profissionais já 
consolidados na car-
reira ou provocar 
mudanças nas em-
presas tradicionais, 
a transformação di-
gital coloca a gestão 
de pessoas no centro 
das estratégias das 
empresas nascentes, 
como as startups. 
Com seus negócios 
inovadores, elas bus-
cam candidatos cada 
vez mais específicos, 
demandando mais 
do que a academia 
consegue formar. E é 
justo nessa transição 

que o fator RH é determinante para 
ditar os rumos do mercado. Segundo 
a empresa de pesquisa CB Insights, 
23% das startups que quebram no 
mundo enfrentaram problemas na 
formação dos times.

O maior desafio na montagem 
do RH das startups é conseguir 
atrair e principalmente reter 
talentos “multi-skills” (múltiplas 
habilidades), capazes de contribuir 
em diferentes áreas da empresa. A 
avaliação é de Daiane Andognini, 
especialista em gestão de pessoas 

COMO ALCANçAR 
O CONsuMIDOR 3.0 
NO AtuAL CENáRIO? 
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A transformação 
digital tem 
gerado demandas 
inéditas, funções 
bem diferentes 
das clássicas 
com as quais 
todos estávamos 
familiarizados. 
Para as equipes 
de RH, o desafio 
é duplo: elas 
agora precisam 
assessorar um 
trabalho inédito 
para si também.

News@tI

solução completa para eventos

@O mercado de eventos corporativos, educacionais e 
de entretenimento, abalado com o distanciamento 

social, recorre às ferramentas de videoconferência e live 
streaming. A profusão de e-convites para encontros on-
-line ocupa as redes sociais, sobrecarrega agendas das 
audiências remotas e impulsiona o desenvolvimento de 
soluções tecnológicas inovadoras. Esse contexto foi de-
terminante para o lançamento da Hall Virtual Inteegra 
– ambiente virtual integrado à plataforma de soluções 
tecnológicas exclusivas da Inteegra Tec. Contempla 
a exibição do conteúdo ao vivo ou gravado e permite 
a interação segura entre todos os atores do evento.   

  Leia a coluna  completa na página 2

AI/Hall Virtual Inteegra

uso de máscaras
Decreto publicado hoje (30) no 

DOE torna obrigatório o uso de 
máscaras, podendo ser de tecido, 
nos transportes públicos, carros de 
aplicativos (como Uber) e táxis. O 
decreto é determinação em todo 
o estado paulista, mas o prefeito 
Bruno Covas assinou decreto igual 
fazendo valer a determinação tam-
bém para a capital paulista. A medida 
valerá a partir do dia 4 de maio para 
passageiros do Metrô, da CPTM e de 
ônibus intermunicipais administra-
dos pelo governo do estado.
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