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Opinião

Imaginar o futuro não
é uma tarefa fácil.
Quanto mais prevêlo. Sendo o futuro
imprevisível, por que
então tentar antevê-lo?

A

resposta para essa
pergunta é a incerteza.
Quanto maiores forem
a incerteza e o dinamismo do
ambiente externo, maiores
serão a necessidade de se
desenvolver alternativas para
se sobreviver. E para isso é
necessário fazer algum tipo
de previsão. Pois, com ela,
a empresa consegue visualizar mudanças, identificar
oportunidades, buscar novos
recursos e desenhar novos
negócios.
Quanto mais sintonizada
a empresa estiver com o
ambiente externo melhor
será a sua capacidade para
detectar não só tendências
não-lineares como também
perceber eventos pequenos,
mas decisivos para a liderança
ou longevidade da empresa.
Como é, por exemplo, uma
nova tecnologia ou uma mudança legislativa. E as novas
tecnologias não param de surgir. A inovação está mudando
o perfil do mundo e criando
uma pressão sobre os recursos
existentes.
Até o início da década de
1970, a explicação do futuro
feita com base no conhecimento do passado era viável.
Com o primeiro choque do
petróleo em 1973, depois da
Guerra de Yom Kippur no
Oriente Médio, houve uma
alta no preço do petróleo. A
crise energética abateu-se
sobre o mundo todo. Das
maiores companhias de petróleo, apenas a Royal Dutch
Shell estava preparada para
a mudança. Os executivos da
empresa responderam com
rapidez à crise e, durante os
anos seguintes, a fortuna da
Shell cresceu.
Nesse momento, ficou nítida
a insuficiência da utilização
dos métodos preditivos tradicionais. Para operar em um
mundo incerto, os executivos
precisavam questionar os seus
pressupostos de como o mundo funcionava, a fim de poder
enxergá-lo mais claramente
com o objetivo de transformar a visão da realidade. No
Brasil, a ruptura dos modelos
econômicos políticos sociais
começou já na década de 1980,
com a recessão de 1981/1983,
a reforma da Constituição
Federal e os vários planos
econômicos que se sucederam
até a posse do Presidente
Fernando Henrique Cardoso.
Alguns outros exemplos
marcantes de mudanças não-lineares são o ataque das
Torres Gêmeas em setembro
de 2001 e a crise mundial
de setembro de 2008, deflagrada pela falência do banco
de investimento americano
Lehman Brother Holdings
Inc. Ambos os acontecimentos
marcaram o mundo e transformaram, sem precedentes,
a economia mundial. As
barreiras organizacionais e a
liderança.
Um número surpreendente
de executivos é prisioneiro das
suas próprias convicções com
relação ao futuro do seu negócio.
Quando essas convicções
ou “visões” estão fora de

sintonia com a evolução do
mercado, elas obscurecem a
capacidade desses executivos
de ajustar as estratégias à
nova realidade de mercado.
A empresa passa a viver uma
“dissonância estratégica”. O
risco da dissonância é o risco
de se ter pressupostos que não
correspondam à realidade, o
que resulta em estratégias
perdedoras.
Embora haja consciência
de que as não-linearidades
estejam presentes no dia a
dia das empresas, existe uma
resistência em se aceitar mudanças; pois, para se pensar no
futuro, é necessário na grande
maioria das vezes se fazer uma
ruptura com o presente.
Os modelos mentais presentes na organização nem
sempre estão aptos a captar
o dinamismo das mudanças
que estão ocorrendo e que
conformam o ambiente futuro. A razão dessa resistência
pode ser explicada, como já
explicado anteriormente, pelo
fenômeno conhecido como
dissonância cognitiva, ou seja,
a percepção de incompatibilidade entre o presente e um
futuro diferente do que se vive
e se acredita.
O que resulta na aceitação
ou na negação como um mecanismo de defesa.
E quanto mais enraizada for
a crença ou a convicção, mais
forte será a sua resistência em
aceitar uma possível mudança.
A dissonância cognitiva que
leva à dissonância estratégica
afeta o futuro da empresa, pois
os seus líderes têm uma grande
dificuldade em se desapegar
do modelo bem-sucedido presente, em prol de algo novo e
desconhecido que deverá ser
criado no futuro.
Qualquer pessoa, porém,
tem a capacidade de usar a
imaginação para desenhar o
futuro. Os neurocientistas
acreditam que são as barreiras
emocionais como o medo, as
barreiras de percepção como
as heurísticas de pensamento
e as barreiras culturais como
hábitos e costumes que interrompem o acesso a esse
potencial imaginativo.
A governança e a liderança:
• Garantir que a liderança
existente esteja preparada para as mudanças,
priorizando a diversidade
não só de gênero e etnia,
mas também a diversidade
de habilidades, atitudes e
aptidões.
• Acompanhar o desenvolvimento da liderança
alinhando-a não só para
o negócio existente, mas
para o desenvolvimento
de futuros negócios.
Quais as práticas adotadas
pela sua empresa para avaliar o potencial da liderança?
Como são feitos os processos
de reconhecimento e premiação? Como as oportunidades
de desenvolvimento pessoal
são consideradas? Como os
talentos são atraídos para o seu
negócio? Quais são as habilidades, atitudes e aptidões que a
empresa busca com vista no
negócio atual e futuro? Quais
são as fontes de recrutamento?
Quais são os critérios?
(*) - É CEO da MESA
Corporate Governance
(https://corporategovernance.
com.br/).

Diante do cenário atual de pandemia e transformação digital, falar sobre o crescimento do e-commerce
no Brasil, pode ser comparado a navegar em um céu de brigadeiro... será?
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O

s números impressionam, mas nos
mostram que estamos em um momento de copo meio vazio, com muitas possibilidades para crescimento (para
encher o copo, o que é bom) e uma falta de
empresas e profissionais preparados para
estas oportunidades (o copo está vazio,
indicando oportunidades para enchê-lo,
porém, falta conteúdo para colocar dentro).
Nosso objetivo com este texto é mostrar
que existem muitas oportunidades para
quem tem conteúdo (conhecimentos,
habilidades e atitudes) e sabe aproveitar
o momento. São oito grandes áreas de crescimento e oportunidades para futuros empregos e profissões, você está preparado?
Área 01 - Sites e Plataformas de E-Commerce
Área 03 - Geração de Empregos e NeO copo está vazio (ótima oportunidade
gócios com Comércio Digital
para crescermos): 50% dos sites brasileiros
O copo não está vazio, mas tem espaço
estão inativos, somente 8,48% dos sites são
para muito mais: quase 80% dos sites de
plataformas e E-Commerce.
E-Commerce brasileiros empregam até 05
funcionários, ou seja, temos mais de 1,075
Oportunidades para Empregos e Promilhão de Micro e Pequenos Negócios na
fissões: para profissionais com formação
internet. Isto demonstra o potencial empreem: Gestão do E-Commerce e Sistemas
endedor do brasileiro, e a possibilidade de
Logísticos, Marketing Digital, Negócios
mais de 5 milhões de empregos gerados.
Digitais, Desenvolvedores de Aplicativos
para Dispositivos Móveis, Varejo Digital.
Oportunidades para Empregos e Profissões: para profissionais com formação em
Área 02 - Vendas e Comércio Eletrônico
Gestão de Startups e Empreendedorismo
(Sites, Plataformas de E-Commerce,
Digital, Gestão Empreendedora de ServiAplicativos, Marketplaces)
ços, Gestão do E-Commerce e Sistemas
O copo está vazio (ótima oportunidade
Logísticos, Marketing Digital, Negócios
para crescermos): a maior parte dos sites
Digitais, Varejo Digital.
de E-Commerce, trabalha com poucos itens
(até 10 itens) e de pouco valor agregado
Área 04 - Virtualização dos Negócios
(até R$100,00), se considerarmos que
O copo está vazio e carente de conteúdo
muitos deles tem menos de 10.000 acessos
(ótima oportunidade para crescermos):
mensais, implica que estamos usando o
82% dos novos negócios criados por
comércio e as vendas digitais para testar
empreendedores virtuais não possuem
produtos, para arriscar e perder pouco ou
lojas físicas, somente 12,16% deles em
até mesmo devido à imposição da pandemia.
aplicativos próprios para vendas, e 5,73%
Precisamos de mais ousadia.
apostam em grandes sites de marketplaces
para vender seus produtos. Significa dizer
Oportunidades para Empregos e Proque o mercado para desenvolvedores de
fissões: para profissionais com formação
aplicativos é enorme, que muitos ainda não
em Gestão do E-Commerce e Sistemas
compreenderam o potencial dos marketplaLogísticos, Marketing Digital, Negócios
ces, abrindo portas para profissionais das
Digitais, Desenvolvedores de Aplicativos
áreas de estratégia e varejo digital.
para Dispositivos Móveis, Varejo Digital,
Engenharia de Software, Engenharia da
Oportunidades para Empregos e ProfisComputação, Análise de Sistemas e essões: para profissionais com formação em
pecialistas em Planejamento Estratégico.
Varejo Digital, Desenvolvedores de Aplicativos para Dispositivos Móveis, Gestão
do E-Commerce e Sistemas Logísticos,
Marketing Digital, Negócios Digitais, Gestão
de Startups e Empreendedorismo Digital,
Gestão Empreendedora de Serviços.
Área 05 - Comunicação em Redes
Sociais
O copo está meio cheio, significa dizer
que este será o futuro desta área de trabalho: mais de 68% das empresas já usam as
redes sociais para se comunicar com seus
clientes, Facebook (54%) e Youtube (40%)
são as redes preferidas, porém isto exige
estratégias de gerar, informar, esclarecer,
assegurar e proteger seus clientes em
transações com o seu negócio.
Oportunidades para Empregos e Profissões: para profissionais com formação
em Blockchain, Criptomoedas e Finanças
Digitais, Gestão de Mídias Sociais, Publicidade e Propaganda, Segurança Cibernética,
Marketing Digital, Gestão do E-Commerce
e Sistemas Logísticos, Negócios Digitais,
Varejo Digital.
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COOP lança aplicativo e intensifica
transformação digital

@

Com a necessidade das pessoas estarem cada vez mais conectadas e utilizando a tecnologia a serviço da comodidade, a Coop
- Cooperativa de Consumo acaba de lançar o Sempre Coop, nova
plataforma de relacionamento que visa garantir maior conveniência
à experiência de compra dos cooperados. De acordo com Marcio
Valle, presidente executivo, o aplicativo é mais um passo importante
para a transformação digital da Coop. “Transformação digital não é
apenas agregar novas tecnologias aos nossos processos, e sim reformular a própria forma de trabalho, usando estas tecnologias. É uma
mudança de cultura, o desenvolvimento de novas habilidades e o
repensar de todo o negócio. É usar a tecnologia para estarmos mais
próximos do cooperado e cliente, reduzindo os pontos de atrito e
atendendo suas expectativas, além de melhorar sua experiência no
relacionamento conosco”.

Oportunidades para Empregos e Profissões: para profissionais com formação
em Administração, Marketing Digital,
Assessoria Executiva Digital, Coaching,
Blockchain, Criptomoedas e Finanças
Digitais, Gestão do E-Commerce e Sistemas Logísticos, Negócios Digitais, Varejo
Digital, Marketing Digital.
Área 07 - Crescimento do Comércio Eletrônico e Digitalização dos Negócios
O copo está enchendo rápido, não acompanhar o crescimento do mercado, implica
em ficar para trás: crescimentos acima de
30% ao ano no comércio eletrônico, apontam para a necessidade de uma mudança
radical nos modelos de negócios existentes.
Oportunidades para Empregos e Profissões: para profissionais com formação
em Administração, Marketing Digital,
Assessoria Executiva Digital, Coaching,
Blockchain, Criptomoedas e Finanças
Digitais, Gestão do E-Commerce e Sistemas Logísticos, Negócios Digitais, Varejo
Digital.
Área 08- Conveniência, Segurança e
Acessibilidade Digital
O copo está meio vazio e com furos que
deixam escapar boas oportunidades: sites
inseguros, com deficiências de desenvolvimento que não respeitam a experiência
do usuário e com grandes problemas de
acessibilidade, principalmente para com as
pessoas com alguma deficiência são uma
grande realidade
Oportunidades para Empregos e Profissões: para profissionais com formação
em Design Gráfico, Design de Games,
Design de Animação, Design Editorial,
Marketing Digital, Assessoria Executiva
Digital, Coaching, Gestão do E-Commerce
e Sistemas Logísticos, Negócios Digitais,
Varejo Digital.
(*) É diretor da Escola de Gestão, Comunicação
e Negócios do Centro Universitário
Internacional Uninter.
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Grupo Ultra abre inscrições para o Programa
de Estágio 2021

@

O Grupo Ultra - um dos maiores conglomerados empresariais do País
e que atua em diversos negócios por meio da Ultragaz, Ultracargo,
Oxiteno, Ipiranga e Extrafarma, além de novas iniciativas como o abastece
aí e a UVC Investimentos - abre inscrições para seu Programa de Estágio
2021. As entrevistas para o processo serão feitas online e as inscrições
vão até o dia 27/Outubro no site da Eureca, consultoria que conecta
jovens com o mercado de trabalho: https://oportunidades.eureca.me/
oportunidade/programa-de-estagio-ultra-2021. As vagas estão disponíveis
para estudantes que residam em São Paulo e na região de Campinas, e as
oportunidades são para o penúltimo e último ano de graduação nas áreas
de Negócios, Finanças, Administração, Engenharia, Tecnologia e Ciências
Atuais. Com etapas 100% online, o processo seletivo engloba a realização
de testes de fit cultural (quando é avaliado se o candidato possui ideias
alinhadas com a visão, missão e valores da empresa), produção de case,
dinâmica de grupo e entrevistas finais com gestores.
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Área 06- Descentralização dos Negócios Digitais
O copo está enchendo rápido, porém
com alta concentração: 72% dos novos
negócios baseados em plataformas digitais,
estão concentrados na região sudeste do
Brasil. A oferta de cursos na modalidade a
distância, nestas áreas, pode ajudar na descentralização da formação de mão de obra
especializada, bem como, na possibilidade
de as empresas conseguirem profissionais
habilitados a realizar a transformação digital em seus negócios.
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Está à procura de um novo emprego
ou profissão? Acredite no poder dos
dados do e-commerce no Brasil

Os desafios para
se criar o futuro

Luiz Marcatti (*)
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