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O modelo de trabalho cooperativista é, certamente, um atrativo para 
muitas pessoas que almejam unir forças em prol dos seus objetivos, 
potencializando resultados. É ainda uma forma de acelerar momentos 
que poderiam demorar bem mais para acontecer, caso fossem traba-
lhados em uma operação de mão única. Porém, não há como ignorar 
os desafios ao realizar compras conjuntas, responsáveis por muitas 
mudanças de área para aqueles que cultivam tanto a resiliência.  

Compras Conjuntas: desafios que empreendedores 
devem vencer

Diferenciar ou morrer já foi um mantra do marketing. O novo 
mantra é digitalizar ou morrer. Investir na transformação digital 
deixou de ser um passo tímido e agora significa repensar o negócio 
a partir do digital. Quando tudo muda à sua volta, a única alternativa 
possível é avançar na mesma direção para onde o mundo caminha. A 
velocidade da digitalização no mercado é tão intensa que muitos se 
intimidam e deixam de acreditar na possibilidade de seguir o ritmo. 
Você observa o porte de Amazon, Alibaba, Magalu e já entende que 
não pode chegar lá.  

ecossistema digital tem lugar para todo tipo e 
tamanho de negócio

De acordo com dados da 43ª edição do Webshoppers, o mais amplo 
relatório sobre e-commerce do país elaborado semestralmente pela 
Ebit|Nielsen — em parceria com a Elo, em 2020, a Black Friday se 
consolidou como a data mais importante para o e-commerce brasileiro, 
com faturamento de R$ 87,4 bilhões, um aumento de 41% em relação 
a 2019. Se os números pré-pandêmicos já eram atraentes, o lojista 
pode continuar otimista para as vendas em 2021.  

Como manter seu e-commerce longe dos problemas 
da black Friday
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Negócios em pauta

tecnologias inovadoras de manufatura 
A Nissan revelou uma linha de produção em sua planta de 

Tochigi, no Japão, baseada na iniciativa Nissan Intelligent 
Factory. Esta iniciativa única permite produzir veículos de 
última geração por meio do uso de tecnologias inovado-
ras, contribuindo para atingir a neutralidade de carbono. 
Hideyuki Sakamoto, vice-presidente executivo global de 
Manufatura e Gestão de Supply Chain na Nissan disse: 
"A indústria automotiva está em um período de grandes 
mudanças e é preciso dar uma solução para o desafio 
global das mudanças climáticas. Consideramos que esta é 
uma oportunidade para fortalecer a área de Monozukuri 
(sistema de manufatura) como parte do nosso DNA, para 
desenvolver e aplicar tecnologias inovadoras para sobre-
pujar os desafios que estamos enfrentando".      leia a 
coluna completa na página 3
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elevar a qualidade e a segurança  
dos sistemas e apps mobile

@A crescente adoção de plataformas digitais nos ambientes 
corporativos também ampliam os desafios de desenvolver 

aplicativos que proporcionem experiências digitais inovadoras, 
além de garantir a segurança das informações e a compatibilidade 
com todos os modelos de computadores, tablets e smartphones do 
mercado. Com o objetivo de engajar empresas e profissionais de TI 
e cibersegurança nesse debate, a Leadcomm, empresa brasileira 
que é referência em segurança digital, promove nesta quinta-feira 
(28), às 16h, um webinar com o tema “Como elevar a qualidade e a 
segurança dos sistemas e aplicativos mobile”. As inscrições para o 
webinar são gratuitas e podem ser feitas através deste link: https://
lnkd.in/gfDiChww.    leia a coluna completa na página 2
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o brasil vive um momento 
preocupante de crescimento do 
desemprego, muito impactado 
pela crise econômica resultante da 
pandemia, que já se arrasta por 
quase um ano e meio. 

Contrastando com os números desa-
nimadores de desempregados, em 

determinados setores - que não foram 
negativamente afetados pela pandemia, 
ou até cresceram neste período - a 
dificuldade em encontrar mão de obra 
adequada às necessidades vem sendo 
um entrave para um maior crescimento. 

 
Mas se há tanta mão de obra disponível 

no Brasil, e uma grande demanda a ser 
suprida, por que há tanta dificuldade em 
se efetivar contratações? O senso comum 
diria que a ausência de mão de obra prepa-
rada para postos que exigem profissionais 
qualificados é o problema. Isso é verdade, 
mas não é só isso. 

À frente de uma empresa de tecnologia 
que oferece soluções para gestão e recruta-
mento de pessoas por meio de Inteligência 
Artificial, nos deparamos, na maioria das 
empresas que visitamos, com uma enor-
me dificuldade em conduzir processos 
seletivos em razão do enorme volume de 
currículos aplicados. 

 
A maioria já usa o apoio de tecnologias, 

mas que contam com parâmetros básicos e 
pouco inteligentes para a filtragem de perfis, 
o que acaba criando distorções e eliminando 
dos processos seletivos a grande maioria dos 
candidatos (em alguns casos, 98% deles), que 
sequer têm seus currículos analisados. Nessa 
grande massa de perfis, muito provavelmente 
estava a pessoa certa para o cargo.

 
Ou seja, estamos tratando com um grande 

número de profissionais “invisíveis”, dei-
xados de lado pelo mercado de trabalho 

Inteligência Artificial torna visíveis os 
profissionais invisíveis
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por seus currículos não atenderem aos 
parâmetros das ferramentas de contratação 
atualmente usadas. Pessoas que, por não 
serem vistas, podem simplesmente desistir 
de buscar um trabalho, entrando para as 
estatísticas de desalentados.

 
Essa distorção também gera impactos no 

futuro do negócio e dos próprios profissio-
nais contratados. Pesquisa feita em 2018 e 
apresentada no livro “É possível se reinven-
tar e integrar a vida pessoal e profissional” 
mostrou que 90% dos brasileiros ativos se 
dizem infelizes em seus trabalhos. 

 
Outro levantamento, feito em 2017 pela 

Universidade de Chicago, apontou que 
85% das pessoas economicamente ativas 
nos EUA estavam dispostas a mudar de 
trabalho. A conclusão não pode ser dife-
rente: as empresas estão contratando as 
pessoas erradas para as suas posições (ou 
inadequadas para a cultura organizacional), 
a ponto de não engajá-las. 

 
A experiência de trabalho em uma com-

panhia depende da cultura e do ambiente 
organizacional. As organizações bem-
-sucedidas apresentam em comum uma 
cultura clara, bem definida, que inspira os 
colaboradores e norteia as ações do dia a 
dia. Felizmente, a verdadeira Inteligência 
Artificial já está presente em algumas 
empresas com processos de Recursos Hu-

manos mais maduros e vem possibilitando 
a elas analisar todos os candidatos com cri-
térios matemáticos justos e transparentes. 

O tradicional Massachussets Institute of 
Technology (MIT) define IA como quando 
as máquinas possuem habilidades cogniti-
vas de aprender por meio de experiências 
anteriores, e a partir disso, começam a 
sugerir soluções e resolver problemas. 
Com este tipo de tecnologia em ação, as 
pessoas, e somente elas, são colocadas em 
primeiro lugar.

 
Não tenho dúvida de que a Inteligência 

Artificial crescerá muito e terá, a partir de 
agora, um importante papel social quando 
aplicada ao processo de contratação e 
gestão de pessoas. Ela tem o potencial de 
tornar esses profissionais invisíveis em 
visíveis para o mercado, reduzindo o “gap” 
que existe entre o número de desempre-
gados e as oportunidades não preenchidas 
nas empresas. 

 
O resultado será a diminuição do desem-

prego e um mercado de trabalho mais justo, 
sem preconceitos e vieses nas escolhas de 
profissionais, e com oportunidade para 
todos nos processos de contratação. 

 
(Fonte: Tiago Machado é CEO da Rocketmat, 

especializada em soluções de inteligência artificial 
para a área de Recursos Humanos).
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aumento da selic
Diante do aumento da inflação, a 

expectativa do mercado financeiro 
é que a taxa básica de juros, a 
Selic, encerre 2021 em 8,75% ao 
ano. A taxa está no nível mais alto 
desde julho de 2019, quando era 
6,5% ao ano. No início de agosto, 
o BC passou a aumentar a Selic 
em 1 ponto a cada reunião. Agora, 
o mercado espera uma elevação 
maior, de 1,25 ponto, para que a 
taxa suba a 7,5% ao ano (ABr).

pós-graduação em Forense digital  
e investigação Cibernética

O Instituto DARYUS de Ensino Superior Paulista (IDESP), escola 
referência nas áreas de tecnologia e gestão administrativa para cursos 
em pós-graduação e MBA, anuncia uma atualização na grade da forma-
ção em Forense Digital com base em metodologias usadas nos principais 
cursos do mundo e novas demandas do mercado. O novo nome: Digital 
Forensics & Cyber Investigation, vem de encontro com a oferta de apren-
dizado prático sobre desenvolvimento de análises forenses digitais aliadas 
a investigações cibernéticas mais complexas. “Com grande escassez de 
profissionais no mercado, a pós-graduação permitirá aos alunos atuar 
como especialistas em grandes empresas, peritos em processos judiciais 
ou até mesmo montar sua própria consultoria especializada”, explica 
Nadia Guimarães, diretora acadêmica do IDESP. Para se inscrever, basta 
preencher o cadastro no link: https://www.daryus.com.br/pos-graduacao/
forense-digital-e-investigacao-cibernetica   
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