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Nunca houve um período mais turbulento para os profissionais 
de marketing digital do que os três primeiros trimestres de 2020. A 
pandemia teve um grande impacto sobre os usuários de mídia social 
e as marcas que buscam sua atenção. A boa notícia é que, embora 
haja muito ainda a ser feito, vimos algumas evoluções notáveis nesse 
período, que apontam para um novo senso de normalidade, estabilidade 
e recuperação. A primeira e mais promissora é que os investimentos 
em publicidade nas redes sociais estão disparando.   

O novo normal das marcas nas redes sociais
O setor de varejo sempre demonstrou agilidade na adoção de novas 

tecnologias, desde a automatização da leitura de códigos de barras 
em supermercados, até as lojas virtuais e o crescente mercado do 
e-commerce. Nos últimos anos para as empresas do setor, manter a 
competitividade significa entrar de cabeça na era digital, e isso exige 
uma infraestrutura moderna que, além de atender às necessidades do 
mercado do ponto de vista transacional, seja capaz de proporcionar 
uma boa experiência ao consumidor.   

Infraestrutura moderna: a base do e-commerce

Já pensou em uma profissão que tem como principal atribuição 
pensar na experiência e na satisfação do cliente? Esse é o papel do 
Customer Experience (CX), que vem sendo muito requisitado pelas 
empresas. Para evitar problemas de entregas, prazos, qualidade de 
projetos e falhas de comunicação, o profissional procura entender 
as necessidades e demandas dos clientes, oferecer as melhores 
opções de produtos e serviços e alinhar as entregas dentro da 
própria empresa para que ambos os lados saiam satisfeitos com o 
resultado final.   

Trunfo comercial para empresas

Freepik

Negócios em Pauta

Exportação de Veículos 
A Volkswagen deu início à exportação do T-Cross, produzido 

em São José dos Pinhais/PR, para sete países do continente 
africano: Costa do Marfim, Gabão, Gana, Líbia, Madagascar, 
Ruanda e Sudão. No total, a marca soma 26 países nos quais 
já exporta o modelo líder no segmento SUV na região - tanto 
no Brasil quanto na Argentina onde acumula quase 70 mil 
unidades vendidas em 2020 - e contabiliza mais de 34 mil 
unidades exportadas. "A exportação para esse continente, o 
terceiro mais extenso do mundo com mais de 1,2 bilhão de 
habitantes, é uma grande oportunidade de conquistar novos 
mercados com um grande potencial de consumo. Fortalecemos 
também nossa posição de maior exportadora de automóveis 
do Brasil", afirma Pablo Di Si, presidente e CEO da Volkswa-
gen América Latina.    Leia a coluna completa na página 3

Foto: Fabiano Guma/volkswagen.com
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Empreendedores têm quinze opções de cursos 
gratuitos do Sebrae pelo WhatsApp

@O Sebrae está disponibilizando quinze cursos online que po-
dem ser feitos pelo WhatsApp, totalmente gratuitos. Todos 

os cursos disponibilizados foram elaborados com tecnologias de 
inteligência artificial e proporcionam aos interessados uma experi-
ência de autodesenvolvimento, com uso de vídeos, textos, imagens 
e testes interativos com perguntas e respostas. Durante a imersão 
no conteúdo, os usuários vão recebendo pílulas de conhecimento, 
com feedbacks de como está indo sua evolução. Caso a pessoa 
desista do curso, também há interação motivacional, para que ela 
volte a dar atenção ao conteúdo que é criado de maneira bastante 
objetiva. Para saber mais sobre os cursos é preciso acessar o link 
http://bit.ly/2N5lm1e. No campo de busca é necessário citar o tema 
de interesse e se inscrever.  Leia a coluna  completa na página 2

Reprodução/https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/

No ano de 2020, o mercado 
de trabalho e de contratações 
sofreu grandes mudanças e 
ensinou importantes lições 
para profissionais e para as 
organizações.

De um lado, tínhamos a adaptação dos 
contratados ao lidar com um cenário mais 

flexível e remoto, enquanto que do outro, as 
empresas precisaram se adaptar ao mundo do 
digital e às novas rotinas de trabalho. 

Segundo a especialista em RH, Denise 
Asnis, que também é fundadora da Taqe 
- plataforma de recrutamento e seleção 
digital - o mercado ainda sofrerá com mui-
tas mudanças e uma das tendências a se 
vivenciar nos próximos anos será a rotina 
híbrida, as novas estratégias de retenção 
de talentos e os processos seletivos focados 
em diversidade entre outros. 

"O ano de 2020 foi desafiador e trouxe 
inúmeras transformações. Mas, apesar dis-
so, ele veio para nos lembrar que é durante 
as crises que aprendemos e evoluímos. Essa 
rotina de trabalho mais flexível trouxe uma 
nova visão para o mercado e as empresas 
puderam criar ações mais estratégicas, 
alinhadas com seus valores e objetivos", 
comenta a profissional. Denise destaca que 
entre as principais mudanças que veremos 
no próximo ano estão:

 
Rotina híbrida, talentos globais e 

novos formatos de contratação - O mo-
delo de home office ou anywhere office, que 
muitas empresas estão adotando, trouxe 
grande flexibilidade para o mercado como 
um todo e, consequentemente, impactou 
no modelo de contratação, pois permite 
que as organizações contratem pessoas 
de diferentes partes do país e do mundo 
e faça isso de forma 100% digital. 

"Essas mudanças foram ótimas pois 
impactaram positivamente nas rotinas 
de trabalho. De um lado, os profissionais 

Principais desafios no mercado de trabalho 
e contratação em 2021

conseguiram ter mais flexibilidade e in-
dependência, as empresas puderam se 
conectar com pessoas de diferentes regiões 
e assim, trazer mais diversidade para o time 
e conseguiram fazer essa seleção de uma 
forma diferente, pois o digital ajudou muito 
nesse sentido", comenta Denise. 

Processos seletivos focados em di-
versidade, inclusão e soft skills - As em-
presas darão mais atenção para as questões 
de diversidade e o processo seletivo passará 
ter um olhar maior para as soft skills. Isso 
nos leva a duas tendências: a primeira é 
que as contratações serão apoiadas na 
avaliação de perfis profissionais e pessoais. 

E, a segunda é que o foco será na contrata-
ção de pessoas com excelentes habilidades 
comportamentais frente ao conhecimento 
necessário ou formação. De acordo com a 
especialista, em 2021, mais do que nunca, os 
processos seletivos irão avaliar a qualidade 
do pensamento estratégico e inovador do 
candidato e a capacidade de adaptação e 
agilidade para solucionar problemas. 

Novas estratégias para a retenção de 
funcionários - Os benefícios e a assistên-
cia médica serão usados como estratégias 
para reter os melhores profissionais nas 
empresas. Além de que, no momento atual, 
um notebook e um auxílio para estruturar 
o home office contam bastante. 

Podemos dizer que esse mercado deve 
democratizar esse benefício não só em valor, 

mas em modalidades. As empresas devem 
pensar em diferentes formas de oferecer 
cuidado médico, inclusive, para os profissio-
nais part time ou que trabalham por projeto. 

Transição de Carreira - Uma grande 
aposta para o próximo ano é a migração 
de profissionais para a área de tecnologia, 
que possui diversas vagas que não conse-
guem ser preenchidas por falta de mão de 
obra qualificada. Dentre os segmentos em 
destaque estão a segurança da informação, 
ciência de dados, engenharia de software, 
infraestrutura de TI e business intelligence. 
O mercado em 2021 exigirá ainda mais o 
domínio de ferramentas tecnológicas, será 
um grande fator de diferenciação e uma 
enorme vantagem competitiva.

 
A marca empregadora e os processos 

seletivos - Uma das áreas que ganhou es-
paço nos últimos anos e vem sendo vista de 
forma cada vez mais estratégica é a constru-
ção da marca empregadora. "É preciso fazer 
com que os candidatos desejem trabalhar na 
empresa, mostrando as atitudes que revelam 
o valor proposto ao emprego antes mesmo 
de se oferecer uma vaga", explica Asnis. 

"Para isso, as empresas devem aprimorar 
a comunicação e a experiência oferecida du-
rante os processos de contratação. O objetivo 
é fazer com que os candidatos percebam a 
coerência e se identifiquem com os valores 
e propósito da empresa", complementa. 

Fonte e mais informações: (www.taqe.com.br).

Fo
to

 d
e 

pi
cj

um
bo

.c
om

 n
o 

Pe
xe

ls

ALéM DA ANáLISE DA ESTRuTuRA FíSICA Ou DA LOCALIzAçãO DA INSTITuIçãO

MATRíCuLAS 2021: O QuE CONSIDERAR NA 
hORA DE ESCOLhER uMA ESCOLA     Leia na página 6

Mais 4,8 milhões de doses
O Instituto Butantan pediu à Anvisa 

autorização de uso emergencial para um 
lote com mais 4,8 milhões de doses da 
Coronavac. O Butantan quer autorização 
para um lote envasado em São Paulo, a 
partir do princípio ativo enviado da Chi-
na. "Estamos seguros que a análise será 
feita pela Anvisa com o mesmo critério 
e mesma agilidade", disse o governador 
João Doria ontem (18). Essas doses já 
estão prontas para utilização e podem ser 
distribuídas assim que a agência sanitária 
der seu aval (ANSA).
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