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News@TI

Produtos Digitais: o futuro dos negócios

@O IAG- Escola de Negócios PUC-Rio promove no dia 11/04 (segunda-
-feira), às 21h, o webinar “Como obter sucesso em seus Produtos 

Digitais”. O evento terá como palestrantes Marcello Póvoa (Managing 
partner da MPP Interativa); Marcio Leibovitch (General Manager da 
Work & Co no Brasil); Franco Pieragnoli (Diretor de tecnologia da Work 
& Co.) e Abel Reis (executivo há 25 anos em Propaganda). As inscrições 
podem ser feitas pelo link https://bit.ly/webinarIAG40y  e a transmis-
são acontece pelo canal do IAG no YouTube (https://www.youtube.
com/user/IAGPUCRIO). O encontro é uma prévia do curso “Produtos 
Digitais: Gestão, Concepção e Construção”, que está com turma aberta 
para maio. Durante o webinar os palestrantes vão debater e apresentar 
cases reais de grandes marcas do mercado como Apple, Claro, YouTube, 
Ipiranga, Fiat e Icatu. O objetivo é mostrar como os produtos digitais 
vêm se consolidando ao longo dos anos, como o futuro dos negócios e 
quais as habilidades os profissionais precisam desenvolver para alcançar 
o sucesso.    Leia a coluna completa na página 6

https://conteudo.iag.puc-rio.br/webinar-produtos-digitais

O processo de seleção de 
colaboradores envolve muito 
conhecimento técnico e análise 
por parte dos recrutadores. E 
escolher a pessoa certa para o 
cargo pode não ser uma tarefa 
tão simples quanto parece. 
Mais comum do que muitos 
imaginam, mentir no currículo 
é uma estratégia utilizada por 
diversos candidatos.

Naturalmente, durante o processo de entre-
vista tais mentiras podem causar situações 

constrangedoras. Em uma pesquisa realizada 
pela Robert Half, por exemplo, inconsistências 
no currículo fazem com que 33% dos líderes 
entrevistados desistam de uma contratação 
logo na primeira conversa. 

Esse cenário envolve diversas questões, 
que vão desde o conhecimento técnico sobre 
determinado tema, à aptidão para línguas 
estrangeiras. Diante disso, como o recrutador 
deve agir quando perceber que determinada 
informação foi alterada? Quais são as formas 
mais indicadas para perceber que o candidato 
está mentindo?

Mario Junior(*), especialista em complian-
ce, ensina algumas formas de identificar esse 
problema:

. Quais as mentiras mais comuns apresen-
tadas nos currículos? - Antes de comentarmos 
sobre como identificar as mentiras no currícu-
lo, é interessante observar algumas das mais 
comuns, apresentadas pelos candidatos. Uma 
delas envolve o motivo do desligamento da 
empresa anterior. 

Por vezes, o candidato se sente envergonhado 
ou inseguro de comentar sua última experi-
ência e explicar mais claramente o motivo da 
sua saída. A fluência em determinada língua 
estrangeira ou a experiência em certa área 
também são motivos de mentira por parte dos 
candidatos. 

Mentira no currículo: cinco formas de 
identificar o problema
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Alguns deles omitem o tempo correto 
que ficaram na empresa antiga ou informam 
experiências de voluntariado que não acon-
teceram. Pode ocorrer também a alteração 
de informações mais pessoais, como estado 
civil e idade.

. Como identificar as mentiras no currículo -  
As mentiras podem ser bem sutis e, muitas 
vezes, passam despercebidas. Para evitar que 
isso ocorra, os recrutadores podem assumir 
determinados processos, como:

1. Conferência das informações do cur-
rículo - A análise do currículo é fundamental 
para dar base ao recrutador. Além de ser um 
dos primeiros itens eliminatórios do candidato, 
o documento apresenta as informações mais 
importantes sobre as experiências anteriores 
e objetivos de carreira. As informações são 
coerentes? Há algum detalhe ou informação 
desencontrada? Se necessário, converse com 
o candidato para conferir as informações.

2. Realização de testes - Os testes são as 
formas mais práticas do processo seletivo, que 
ajudam a identificar a capacidade do candidato 
diante de determinada situação. Eles não pre-
cisam ser longos, desde que sua efetividade 
facilite a avaliação no processo. Faça com que 
os testes sejam elencados como uma das etapas 
do processo seletivo e deixe claro para o can-
didato que trata-se de uma etapa eliminatória.

3. Atenção à linguagem corporal - A 
linguagem corporal é assunto de estudo de 
muitos especialistas, isso porque ela revela 
bastante coisa. Para saber se o candidato 
está mentindo, observe o direcionamento do 
olhar (se ele está evitando o contato visual, 
se desvia os olhos ou se olha fixamente para 
determinado ponto). Perceba também se ele 
está comprimindo os lábios, tampando a boca 
ou enrugando a testa.

4. Solicitação de certificados - A certifi-
cação é uma das formas de assegurar, tanto a 
empresa quanto o candidato, de que ele possui 
experiência ou conhecimento acadêmico sobre 
determinado assunto. O processo de envio pode 
ser simples e, até mesmo, digitalizado. Você 
pode, inclusive, estabelecer um prazo para a 
conferência das informações.

5. Análise de discurso - O discurso, assim 
como a postura, pode dizer muito! Ao responder 
suas perguntas, o candidato faz muitas pausas 
ou não consegue concluir um raciocínio? Isso 
pode simbolizar algumas coisas, inclusive ner-
vosismo. Mas, ao mentir, é comum que a pessoa 
tente desviar o foco da conversa, trazendo um 
outro assunto para o debate.

(*) - Especialista em Investigações Corporativas e 
Prevenção a Fraudes, é sócio da S2 Consultoria, 

empresa especializada em prevenir e tratar 
atos de fraude e assédio nas empresas (https://

s2consultoria.com.br/).

Lev e Canal OFF lançam bicicleta em parceria
A Lev lançou uma parceria com o Canal OFF. A união das duas marcas 

resultou em uma edição limitada de uma bike customizada, de cor preta, 
com elementos gráficos do canal e um rack de prancha. O produto foi 
pensado para se conectar com o público e traduzir o DNA aventureiro, 
explorador e apaixonado pela vida outdoor do Canal OFF. Com alto 
desempenho e design único, o modelo é indicado para o uso urbano, 
tem uma bateria de 48v, atinge 25 km/h e possui uma autonomia de 
até 30km. A bicicleta será vendida por R$10.980,00, no e-commerce 
da Lev e nas lojas da marca. Líder no segmento de bicicletas elétricas, 
a Lev realizou sua primeira collab em 2012 com a FARM. Também já 
foram lançados modelos em parceria com o Flamengo, Fluminense 
e Granado. Saiba mais: (www.golev.com.br).    Leia a coluna 
completa na página 5

Negócios em Pauta Foto: Go Lev/divulgação

“Mas o que farei com tudo isso? Não sou homem de negócios”, 
indagou Jacob. “Ainda bem! Imagine como seria o mundo se os 
assuntos comerciais fossem geridos apenas por homens de negó-
cios!”, respondeu Rebeca. Assim começo esse artigo, trazendo a 
passagem onde o patriarca hebreu Jacob se passa pelo irmão Esaú, 
para receber do pai no leito de morte, as bênçãos que pertenciam 
ao seu irmão.    

Empreendedorismo e consciência coletiva

Em se tratando de competências imprescindíveis para liderar um 
time comercial, podemos começar refletindo sobre o papel e influ-
ência que a equipe de vendas tem sobre o negócio. Todas as áreas 
e departamentos da empresa são essenciais e contribuem com os 
resultados, mas quando falamos em aumentar receita, ampliar número 
de clientes e fidelizar, esse papel geralmente está ligado diretamente 
às atividades, metas e ações da equipe de vendas.   

Competências fundamentais para gerir 
um time comercial

“Eu sei contar até dez em inglês”, diz a criança, sorrindo, orgulhosa. 
Embora não saiba, ainda, o que significa falar inglês, sabe que essa é 
uma grande conquista. O vocabulário adquirido por elas em inglês se 
multiplica a velocidades astronômicas. Hoje, sabem poucas palavras 
e alguns números. Em poucos meses, são capazes de formular frases 
inteiras, com um sotaque tão limpo quanto desejariam ter muitos de 
seus pais e mães.    

Ensino de inglês na Educação Infantil: 
quão cedo é “muito cedo”?

COMO O SíMbOLO INFLuENCIA NA 
IDENTIDADE vISuAL DE MARCAS    Leia na página 4

COMuNICAçãO

30 bilhões de euros 
A União Europeia confirmou que 

apreendeu quase 30 bilhões de 
euros em bens de oligarcas russos 
e bielorrussos como forma de reta-
liação pela guerra na Ucrânia. De 
acordo com a Comissão Europeia, 
entre os bens congelados estão 
barcos, helicópteros, imóveis e até 
obras de arte. Além disso, foram 
bloqueadas transações no valor 
de cerca de 196 bilhões de euros 
(ANSA). 
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