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OpiniãO
Futuro das contratações: 

estou atraindo 
ou retraindo talentos?

Você já deve ter 
escutado que o 
processo seletivo de 
uma empresa é o 
espelho que reflete 
o sucesso ou não da 
marca empregadora. 

É na primeira ligação, 
e-mail ou mensagem 
privada no LinkedIn 

que se inicia o relaciona-
mento de confiança e em-
patia entre os dois lados 
interessados e, certamente, 
a primeira impressão ficará 
marcada no candidato. Se 
a abordagem for boa, será 
transmitida e retransmitida 
de forma orgânica, ou seja, 
sem muito esforço. Se for 
ruim, a premissa acima será 
a mesma.  

Candidatos são embaixa-
dores de marcas. E aí está 
o grande pulo do gato: a 
experiência do candidato 
deve ser a melhor possível, 
a mais marcante, a mais 
intensa que ele já viveu. É 
nessa relação inicial que se 
perpetua a cultura daque-
le lugar, como a empresa 
trata seus funcionários, os 
valoriza em suas práticas. 
Essa deveria ser a primeira 
e mais relevante preocu-
pação das corporações e 
muito mais que apenas uma 
tarefa do RH. 

Com o trabalho remoto, 
a distância precisa ser en-
curtada de alguma forma 
e não alongada. Empresas 
precisam estar próximas, 
ter claro e definido em que 
patamar querem chegar e 
estar em 2021, que tipo de 
profissionais querem ter 
no negócio. É importante 
revisar a forma como estão 
comunicando os valores, 
como anda o onboarding 
(integração) com os fun-
cionários novos na casa e 
como está sendo a abor-
dagem para chegar nesses 
candidatos. 

Será que não existe um 
caminho melhor e mais efi-
caz? Como está a minha taxa 
de adesão nas vagas? Tem 
mais desistências do que 
interessados nos processos? 
Isso é um bom termômetro. 
Reescrevo novamente aqui 
o título desse artigo “Estou 
atraindo ou retraindo ta-
lentos”? Essa é a pergunta 
ouro que todo profissional 
de recrutamento deveria 
fazer todos os dias. 

Revisitar antigas fórmulas 
e métodos tradicionais de 
R&S, visando otimizá-los, 
é um exercício poderoso 
de inspiração para melho-
rar processos, abordagens, 
feedbacks, desconstrução 
de falas prontas e melhorar 
a própria jornada do candi-
dato. Pesquisa do LinkedIn 
mostrou que 83% dos talen-
tos dizem que uma experi-
ência de entrevista negativa 
pode mudar a sua percepção 
sobre um cargo ou empresa 
que eles gostavam.

Ter uma boa experiência 
com o candidato vai garantir 
um relacionamento mais 
próximo com os talentos 
que passam pelo processo, 

mantendo-os engajados e 
diminuindo as chances de 
desistirem entre as etapas. 
No entanto, apesar de saber 
disso, muitas empresas 
ainda têm dificuldades em 
proporcioná-la, principal-
mente devido ao alto fluxo 
de talentos no funil. 

A urgência em fechar 
vagas pode fazer com que, 
em alguns momentos, o time 
de recrutamento esqueça 
que do outro lado da tela 
tem pessoas. E esse é um 
erro muito comum que 
pode gerar consequências 
negativas e duradouras para 
a empresa. Do lado do candi-
dato, é importante ter metas 
claras de onde quer estar, 
rememorar como tem sido 
notado nas redes, de que 
forma tem se apresentado 
e se “vendido”. 

As empresas estão de olho 
o tempo todo nos talentos, 
principalmente os que tive-
ram partes da sua trajetória 
em startups da nova econo-
mia. Se você está em uma 
empresa de crescimento 
acelerado, é bem provável 
que seu perfil esteja na lista 
de profissionais prioritários. 

Do contrário, os que tra-
balham em empresas tradi-
cionais, o mérito e o valor 
podem estar na criatividade, 
na abordagem e interação 
nas redes. As perguntas que 
surgem agora são sobre o 
futuro: qual a perspectiva 
do recrutamento no pós-
-pandemia? O que as em-
presas precisarão fazer para 
sair na frente na busca pelos 
melhores profissionais? 

É importante analisar o 
que exatamente mudou 
e o que está por trás da 
transição para o modelo 
de trabalho remoto. O que 
muda agora em relação a 
essas vagas é que novas 
possibilidades de contrata-
ção aumentam a oferta de 
candidatos. Isso porque o 
modelo de trabalho remoto 
permite a contratação de 
profissionais de qualquer 
parte do Brasil, aumentando 
o rol de talentos que podem 
ter fit com as empresas. 

No entanto, essa é uma 
realidade que passa a fun-
cionar para milhares de 
empresas, dos mais diversos 
setores, o que significa que 
agora existem ainda mais 
corporações "lutando" por 
talentos qualificados por 
todo o Brasil, aumentando 
a concorrência de forma 
expressiva. Antes de pensar 
em tudo isso e promover 
essa transformação digital 
no recrutamento, faz-se 
necessária uma mudança de 
mentalidade interna. 

Existem diversos be-
nefícios em proporcionar 
uma boa experiência do 
candidato, que vão muito 
além de uma percepção ou 
feedbacks positivos dos ta-
lentos. Por outro lado, uma 
experiência negativa pode 
trazer diversos malefícios. 
Pense nisso.

(*) - É cofundadora e CEO da Intera, 
hrtech de recrutamento digital. A 

especialista chegou a empreender o 
primeiro marketplace de aluguel de 

itens no Brasil.

Paula Morais (*) 

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

Passado um semestre, Talita irá concluir o curso e, entre os dias 12 e 
16 de abril, poderá participar do hackathon organizado pela Laboratória 
a fim de conectar as estudantes com o mercado de trabalho. Em sua 
quinta edição, o Talent Fest é um evento em que as graduadas, divididas 
em squads, devem resolver desafios propostos em aproximadamente 
30 horas, por diferentes empresas. É um momento de grande emoção 
para as graduadas por ser uma oportunidade única de mostrar tudo que 
aprenderam nos últimos seis meses de curso. 

TradeMap e Pearson anunciam parceria para 
projetos de educação sobre o mercado financeiro

@O TradeMap, maior hub do mercado financeiro brasileiro, e a 
Pearson, maior empresa de aprendizagem do mundo, estão juntos 

para democratizar o conhecimento do mercado financeiro e formar cada 
vez mais novos investidores. A parceria, que terá como foco a criação 
de conteúdos especializados para desmistificar o universo de informa-
ções do mercado de investimento, estreia no dia 18 de março, com o 
lançamento do curso Investindo na Prática, disponível gratuitamente 
na plataforma da Pearson Next, no link https://pearsonnext.com.br/
trademap/trademap/investindo-na-pratica. O conteúdo foi pensado 
para todos os públicos, principalmente para quem está iniciando no 
mundo dos investimentos e deseja se fundamentar com conteúdo direto 
e objetivo. As aulas ficarão disponíveis por três meses.

ISH Tecnologia identifica vazamento de mais de 
900 mil senhas

@A ISH Tecnologia, empresa de capital 100% nacional, líder nos 
segmentos de cibersegurança, infraestrutura crítica e nuvens 

blindadas, identificou no início desta semana a disseminação de um 
novo trojan do tipo Password Stealer que infectou centenas de milhares 
de vítimas no Brasil por meio de uma campanha de spear phishing que 
usa e-mails de boleto atrasado como isca. A descoberta se deu através 
da solução Mantis DRP (Plataforma de Proteção e Monitoramento de 
Riscos Digitais), produto desenvolvido pela companhia que varre a 
internet em busca de informações sensíveis de seus clientes, inclusive 
na deep e dark web. A ISH identificou mais de 900 mil senhas vazadas 
até o momento (https://ish.com.br/).

Hackathon para incluir mais mulheres no 
mercado de tecnologia

@Talita Silva, 28 anos, estava infeliz com sua profissão e não sabia 
qual seria seu próximo passo profissional. A pandemia veio e trouxe 

ainda mais incerteza para a jovem, que, por acaso, acabou conhecendo a 
Laboratória no ano passado. Depois de um longo e concorrido processo 
seletivo, com mais de 4 mil candidatas, chegou a boa notícia: Talita havia 
sido aprovada e, em outubro, começou o bootcamp de seis meses da 
Laboratória no Brasil para se tornar desenvolvedora front-end júnior. 

Youtubers brasileiros terão que pagar 
por ganhos vindos dos EUA

Novidade anunciada pelo Google passa a valer em junho deste ano e para CEO do canal Anima Gospel, André Fellipe, 
tributação pode prejudicar canais menores

A medida ainda não está valendo, 
mas para enviar os dados fiscais ao 
Google, os donos de canais fazem 
isso pelo formulário do AdSense. 
Basta clicar no botão Pagamentos, na 
sequência Gerenciar Configurações, 
Perfil para Pagamento e depois em 
Editar (ícone de lápis) que fica ao 
lado de Informações de Impostos. O 
Google vai indicar se existe algum 
valor a ser deduzido por rentabilidade 
proveniente dos EUA. Vale lembrar 
que os ganhos de usuários de outros 
países não serão tributados.

Segundo a própria plataforma, no 
Brasil existem mais de 1,8 mil canais 
com mais de 1 milhão de inscritos. 
A tributação vai seguir as seguintes 
regras: 15% sobre ganhos nos EUA 
(criadores que forneceram dados e 
estão em países com acordo fiscal 
com os EUA); 30% sobre ganhos nos 
EUA (criadores que forneceram dados 
e estão em países sem acordo fiscal 
com os EUA – é o caso do Brasil) e 
24% sobre ganhos em todo o mundo 
(criadores que não forneceram dados 
até 31 de maio de 2021).

A partir de junho deste ano, donos 
de canais do Youtube, fora dos 
Estados Unidos, deverão pagar 

parte da rentabilidade dos vídeos para 
uma espécie de tributação norte-ame-
ricana. Trata-se de uma determinação 
do Internal Revenue Service (IRS) 
-  equivalente à Receita Federal. Serão 
cobrados até 30% do valor proveniente 
de usuários nos EUA.

A mudança, que também vai afetar 
os brasileiros, já está sendo preparada, 
e para isso, os donos de canais devem 
apresentar algumas informações ao 
AdSense, até o dia 31 de maio. 

Dono de um dos maiores canais do 
Youtube no Brasil, o animador André 
Fellipe, do Anima Gospel, acredita que 
a medida possa atrapalhar os canais 
menores e iniciantes.

“A rentabilidade no Youtube depende 
de uma série de fatores, e, independen-
te do segmento do canal, todo mundo 
sabe como é difícil começar a ganhar 
dinheiro com os vídeos, sobretudo no 
exterior. Acredito que, mesmo que faça 
parte da lei, a medida pode prejudicar 
um pouco os canais que estão come-
çando a ter visibilidade fora do Brasil”, 
pondera o animador e CEO do canal que 
já conta com mais de 1,3 milhão de se-
guidores, incluindo norte-americanos.

Acervo e banco de imagens/MF Press Global

Com os comércios fechados em 
diversas capitais do país, devido à se-
gunda onda da Covid-19 e o aumento 
exponencial de infectados, os empre-
endedores que esperavam começar a 
normalizar as atividades estão enfren-
tando um cenário adverso. Segundo o 
Grupo BITTENCOURT - consultoria 
especializada no desenvolvimento, 
gestão e expansão de negócios - os 
consumidores já habituados à con-
veniência de fazer compras pela 
internet, agora clamarão por mais 
proximidade com as marcas.

“O isolamento social, alinhado com 
os novos hábitos do consumidor, deve 
aumentar a necessidade de humani-
zar as vendas, trazendo a proximida-
de com a marca que se vê nas lojas 
físicas. O live-commerce, sucesso no 
mercado chinês, vem ganhando muita 
relevância no Brasil e será a grande 
tendência de 2021 por ser um formato 
mais eficiente do que o e-commerce 
tradicional, uma vez que o público 
tem a real sensação de entrega de 
conteúdo que são criados por espe-
cialistas ou por influencers. “Embora 
o e-commerce ofereça comodidade 
para os compradores, muitos ainda 
preferem a interação humana e a 
personalização fornecidas com as 
compras na loja e o live commerce 

E-commerce deve passar por processo de humanização 
para fidelizar clientes, aponta consultoria

vivo de vídeo fornece o elemento de 
estar presente, no momento, o bate-
-papo cria a conexão entre o host e 
o espectador, mas também o envolvi-
mento entre os outros espectadores”, 
explica a especialista.

Vendas de portas fechadas
Num cenário em que as lojas ficarão 

fechadas, o formato não só aproxima 
o consumidor, como também é uma 
a solução para manter as vendas e 
a relevância da marca no mercado. 
Algumas marcas têm usado as lojas 
como cenário para a construção da 
live, transformando-a em uma espécie 
de showroom. “Adaptar os modelos de 
vendas e utilizar todas as ferramentas 
existentes a favor do negócio não é 
uma escolha, mas sim uma questão de 
sobrevivência do negócio”, conclui a 
CEO do Grupo BITTENCOURT.

Algumas plataformas brasileiras já têm 
olhado para este modelo e apostado na 
integração das lives com o e-commerce da 
marca, para facilitar o processo de compra 
e trazer resultados mais efetivos do que 
a publicidade tradicional. É o caso da 
Stream Shop, pioneira e a maior startup 
do país especializada em live-commerce, 
que traz em sua bagagem clientes de de 
peso como Natura, L'oréal e Ambev e 
espera crescer cinco vezes em 2021.

entrega isso”, pontua Lyana Bitten-
court, CEO do Grupo BITTENCOURT.

As interações são reais e a construção de 
vínculo com a marca é espontânea. Todo 
o processo de conversão de vendas acaba 
sendo em tom de conversa, um bate papo 
extremamente pessoal, emocional, con-
vincente. “A pessoalidade faz com que os 
participantes sintam como se estivessem 
construindo em conjunto e influenciando 
o processo todo – e realmente estão, pois, 
ao compartilhar suas percepções em real 
time eles podem interferir seja num even-
to aberto ao público ou numa consultoria 
one to one. Enquanto a transmissão ao 
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Lyana Bittencourt


