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A cada ano, a IBM apresenta cinco maneiras pelas quais acredita 
que a tecnologia transformará fundamentalmente os negócios e a 
sociedade nos próximos cinco anos, com base no trabalho realizado 
nos laboratórios globais da IBM Research e nas tendências gerais da 
indústria. As previsões do IBM '5 in 5' deste ano estão focadas em 
acelerar a descoberta de novos materiais para permitir um futuro 
mais sustentável.   

Acelerar processo de descoberta

Quem faz a gestão de ativos e é responsável pelo controle patri-
monial da empresa sabe que um dos maiores problemas é manter 
a contabilidade atualizada em conformidade com o status físico dos 
bens. Mesmo em empresas mais estruturadas, em que o departamento 
de manutenção e a engenharia de confiabilidade realizam uma gestão 
eficiente dos ativos, dificilmente as movimentações refletem na base 
contábil.   

Controle físico e gestão de ativos

Você já pensou em parar de utilizar a energia proveniente da compa-
nhia elétrica e passar a produzir a sua própria? Essa já é uma realidade 
em muitos países do mundo com tecnologias sustentáveis, como as 
placas de energia solar fotovoltaica. Sabemos que as tarifas de energia 
elétrica do Brasil são uma das mais caras do mundo e, neste ano, o setor 
foi severamente afetado pela pandemia ocasionada pelo Coronavírus. 
Para amenizar os altos custos que serão repassados aos consumidores 
brasileiros por, pelo menos, cinco anos, a ideia da instalação de um sis-
tema de energia solar permite uma grande economia nas contas de luz, 
que, com os cálculos corretos do consumo mensal e com a capacidade 
necessária, é possível até mesmo zerar os gastos com eletricidade.   

Investir em Energia Solar Fotovoltaica

Freepik

Negócios em Pauta

Compra Compartilhada 
A Prime You, empresa pioneira de compartilhamento 

de aviões, helicópteros, embarcações, imóveis de luxo e 
carros esportivos - está ampliando sua operação, no Rio 
de Janeiro, com a aquisição de mais uma aeronave para 
compra compartilhada. Foram investidos R$ 37 milhões na 
aquisição do jato Phenom 300, da Embraer, que começa 
a operar a partir da base da Prime You no Aeroporto de 
Jacarepaguá. O Phenom 300 tem capacidade para trans-
portar nove passageiros, além dos dois pilotos, alcançando 
velocidade de cruzeiro de 830 km/h, ou seja, é capaz de 
viajar do Rio de Janeiro até São Paulo em menos de 45 
minutos. Mais informações: (https://primeyou.com.br/).  

  Leia a coluna completa na página 3
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News@TI

Webinar com foco em segurança para canais 
e profissionais do mercado de TI

@A Adistec, distribuidora de valor agregado com foco 
em infraestrutura para Data Centers e Segurança da 

Informação, promove hoje (01), webinar voltado para canais 
e profissionais do mercado de TI. O destaque do evento será 
a apresentação oficial do Bundle Security, mix de soluções 
focadas em Segurança, lançado em agosto, em parceria com 
os principais fabricantes do mercado, como Kaspersky, For-
cepoint, Thales, Veeam e Veritas. O webinar é gratuito, porém 
as vagas são limitadas. Os interessados em participar podem 
encontrar mais informações e se inscrever pelo link: https://
bit.ly/2RQYO3n.   Leia a coluna  completa na página 2

Reprodução

Ao entendermos isso, passamos a enxergar cada 
obstáculo, cada processo e passo da operação 

como algo a ser otimizado sempre. Ao “hackear” 
o recrutamento tradicional, a visão do negócio 
passa a ser pautada no desenvolvimento de uma 
cultura de olhar para o funcionamento das coisas 
e se desafiar a fazer melhor. 

O recrutamento “hacker” veio para desconstruir 
de forma inovadora o modelo tradicional de R&S. 
Trabalhar com recrutamento e seleção não é apenas 
triar currículos que chegam na caixa de e-mails da 
sua empresa e selecionar os mais aptos, mas pensar 
em como usar soluções melhores e hackeá-las. O 
RH 4.0 passa a ser ágil, estratégico e preciso, sem 
esquecer que o H é humano dessa relação. 

É pensar nas fases de seleção como etapas a 
serem transformadas e otimizadas, visando al-
cançar mais eficiência e assertividade, mas sem 
nunca deixar de lado a experiência do talento. É 
necessário ter em mente que, em todos os níveis 
do processo, estamos lidando com humanos e 
suas particularidades. E para além disso, é preciso 
navegar no mundo tech e pensar: como isso está 
sendo feito? Está entregando resultados? Se não 
está, como podemos inovar e hackear o processo? 

Essa é a base do recrutamento hacker: entender a 
situação e todas as suas particularidades e analisá-la 
como algo hackeável: quais as possibilidades que te-
mos e quais podemos criar? Isso vai desde extensões 
no Google Chrome que ajudam a otimizar o processo 
até mesmo à utilização de bots em mensagens. 

A filosofia hacker, como explicado no início, pode 
ser aplicada em todas as fases do seu processo. 
Depois de realizar o alinhamento com o cliente 
para entender qual perfil é o mais assertivo para 
cada vaga, traçamos todas as estratégias para a 
atração e triagem dos profissionais, pensando 
em quais hacks podemos utilizar desde antes da 
entrada nos talentos no nosso funil. 

O talent hacker, como são chamados os nossos 
recrutadores de talentos, tem a responsabilidade de 
encontrar e atrair perfis para participarem do pro-
cesso. Para determinar qual estratégia tem o melhor 
desempenho e melhorar campanhas de aquisição 

Recrutamento hacker: você sabe 
o que é e como pode abrir 
caminhos para os negócios?

de talentos é possível fazer testes com ads, pois 
eles permitem alterar variáveis, como elementos 
da arte do anúncio, público ou posicionamento, a 
fim aumentar a proporção de inscritos por pessoas 
que que foram impactadas pelo anúncio. 

É interessante realizar testes para mensurar o 
impacto de alterações na sua campanha ou para 
comparar rapidamente duas estratégias de aquisi-
ção de talentos. Outra estratégia interessante é o 
mapa de calor, que é o resultado do rastreamento 
dos movimentos do mouse dos usuários do site. 
Ao fazer esse mapeamento, é possível ver o que 
está de fato atraindo os olhos dos seus visitantes, 
as regiões do site onde eles passam mais tempo e 
onde estão clicando mais. 

Com essas informações é possível investir em 
melhorias nas páginas de inscrição, essas que vão 
consequentemente impulsionar as taxas de conver-
são. O uso de Chatbots via WhatsApp para manter 
um relacionamento mais próximo com os talentos ao 
longo da jornada também pode ser uma ferramenta 
interessante, mantendo-os atualizados do status 
do processo enquanto realiza as ações de triagem.  

Quando você consegue gerar resultados mais 
assertivos em menos tempo, consequentemente 
você gera maior lucratividade! Além disso, quando 
os talentos passam de forma mais rápida pelo seu 
processo e têm uma boa relação durante todas as 
etapas, eles acabam engajando mais e têm maiores 
chances de se tornar divulgadores da sua empresa. 

Sem dúvidas você já teve que passar por um 
processo longo de seleção na empresa, para 

tentar ser mais assertivo, ou mesmo porque era 
necessário passar por muitas seleções internas. 
Sendo assim, hackear os processos é uma es-
tratégia para diminuir o tempo gasto com fases 
mais operacionais e sem perder a assertividade, 
ajudando tanto para a imagem da empresa como 
para a experiência dos talentos. 

E quais outros benefícios daria para extrair do 
recrutamento hacker? São muitos, entre os quais, 
maior assertividade no processo, redução do tempo 
gasto nas etapas de triagem, maior engajamento dos 
talentos no processo, além do fato do time de recruta-
dores ganhar mais tempo para se ater a outras tarefas. 

Além disso, maior engajamento da equipe 
de recrutadores com ferramentas inovadoras e 
impacto positivo na marca empregadora da sua 
empresa. Implementar a cultura hacker, e criar 
tantas soluções para o processo de seleção, é um 
processo longo e que demanda um certo esforço 
do seu time. No entanto o tempo gasto para es-
truturar esses pontos vai economizar muito mais 
tempo, posteriormente, e garantir um processo 
muito mais eficiente.

É importante visualizar quais partes do processo 
da sua empresa podem ser otimizados e ter sempre 
em mente: como isso funciona e como posso fazer 
melhor? É um exercício a ser praticado aqui e agora.

(Fonte: Paula Morais é CEO e cofundadora da 
Intera, hrtech voltada para o R&S digital que oferece 

soluções focadas para atrair e pré-qualificar os 
melhores candidatos para o processo seletivo 

(https://byintera.com).  

 SAúDE FINANCEIRA DO EMPREENDIMENTO

Aventura 
chamada 
carreira

Por Renato Martinelli

Empreendedorismo
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COMO TRANSFORMAR 
SEu DEMONSTRATIvO 
DE LuCROS E PERDAS 
EM FONTE DE 
INOvAçãO     Leia na página 6

Tudo é hackeável no sentido mais genuíno e positivo 
da palavra.

vacina em dezembro
O governador de São Paulo, João Doria, 

anunciou ontem (30) que a vacina chinesa 
CoronaVac será aplicada em profissionais 
de saúde a partir de 15 de dezembro, caso 
passe na fase de testes em voluntários e 
seja aprovada pela Anvisa. Os ensaios 
clínicos seguem até 15 de outubro, mas o 
governo está confiante no resultado dessa 
vacina, desenvolvida pelo laboratório chi-
nês Sinovac em parceria com o Instituto 
Butantan. O governador informou ter 
assinado um contrato com a Sinovac para 
garantir o fornecimento de 46 milhões de 
doses da vacina (Ansa).
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