
O novo RH: um olhar 
holístico da área de 
gestão de pessoas

Estamos vivendo uma 
nova era. O avanço 
do Coronavírus 
(Covid-19) mudou 
drasticamente a ideia 
de mundo que até 
então conhecíamos

Além das consequên-
cias na saúde, o vírus 
trouxe condições até 

então impensadas à huma-
nidade e até nos fez refletir. 
Um dos ensinamentos que 
julgo interessante é a respei-
to do futuro da humanidade 
e das responsabilidades de 
cada ser humano, uma vez 
que, nossas escolhas e as 
consequências estão atrela-
das a elas. Outro, é o valor 
que damos ao próximo, con-
siderando atributos como a 
compaixão e o respeito seja 
de quem for. Tendo em vista 
esse cenário, quais são as 
responsabilidades da área 
de Recursos Humanos? 

Buscando dar sentido às 
suas vidas, através de um 
propósito mais significativo 
que vai além das rotinas 
habituais de trabalho e dos 
diversos papéis desenvolvi-
dos, muitas pessoas estão 
passando por um processo 
de ampliação de suas consci-
ências. Na área corporativa, 
não é diferente. Com olhar 
holístico, algumas empresas 
passaram a ressignificar 
suas missões e visões, as-
sumindo um compromisso 
de ética, responsabilidade 
e sustentabilidade para com 
algo muito maior, capaz de 
envolver seus colaborado-
res, sociedade e acionistas, 
transformando e contri-
buindo para o fomento de 
um mundo melhor. 

Essas empresas também 
visam lucro e tem como 
objetivo continuar crescen-
do, no entanto, ao mesmo 
tempo, entendem seu papel 
perante a sociedade, o meio 
ambiente e o seu com-
promisso com as futuras 
gerações. As organizações 
que estão conseguindo 
fazer essa transformação 
de significado e propósito 
são chamadas de espiri-
tualizadas. Nesse sentido, 
os profissionais que atuam 
na área de gestão de pes-
soas também precisaram 
entender e se reinventar 
para acompanhar esse novo 
momento e a nova forma 
de olhar. 

Nunca como agora, foi 
tão necessário colocar em 
prática o conceito de diver-
sidade, em que cada um é 
único e especial, assim como 
suas necessidades e parti-
cularidades. Hoje, não há 
mais espaço para uma área 
de Recursos Humanos que 
seja orientada apenas para 
cumprir a legislação, reali-
zando somente atividades 

operacionais. O significado 
de um RH estratégico se 
faz necessário. Essa trans-
formação vai muito além 
do que simplesmente criar 
um nome mais significativo 
para a área. 

Continuamos falando de 
pessoas que possuem um 
contrato de trabalho e que 
são remuneradas por suas 
entregas. O que realmente 
mudou é que agora esses 
profissionais têm um poder 
de escolha muito maior, e 
podem optar por fazer parte 
ou não de uma organização, 
levando em consideração 
seus valores pessoais e 
propósitos de vida. 

O RH é uma área que 
conquistou seu espaço e 
se tornou fundamental 
para o sucesso de qualquer 
negócio. No entanto, são 
as pessoas que entregam a 
estratégia, e a cultura que 
define o como essas entre-
gas acontecerão. A cultura 
empregada deve assegurar 
que haja respeito e cuidado 
com todos, isso é o certo a 
fazer. Apenas desse modo, 
é possível fazer valer os 
direitos e deveres de cida-
dãos responsáveis, éticos e 
solidários. 

A nova área de RH precisa 
estar preparada para falar 
abertamente de assuntos 
que antes eram conside-
rados tabus. Nunca foi tão 
premente dialogar a respei-
to de ética e integridade, 
igualdade na diversidade, 
respeito pelas pessoas, 
inclusão e conectividade. 
Hoje, os indicadores mu-
daram, não se mede mais 
turnover e absenteísmo, 
homem/hora e outros. 

O que torna a área dife-
renciada, é saber qual é o 
índice de engajamento dos 
colaboradores, números de 
homens e mulheres em posi-
ções de liderança, por quan-
to tempo esses profissionais 
permanecem na empresa, 
qual é o percentual de em-
pregados por faixa etária, 
evolução de sucessores 
prontos para assumir posi-
ções de liderança, número 
de promoções, etc. Esses 
indicadores que demons-
tram o quanto a empresa 
está aberta à diversidade e 
ao desenvolvimento efetivo 
de seus colaboradores, para 
que estejam capazes de 
inovar, com competência e 
responsabilidade. 

O novo RH deve estar apto 
para olhar para o presente, 
sem se descuidar do futuro. 
Isso significa cuidar das pes-
soas, entendendo o momen-
to de cada uma, apoiando-as 
da melhor forma possível 
e não deixando de lado o 
seu progresso na empresa, 
bem como sua saúde física 
e mental. 

(*) - É diretora de Recursos Humanos 
da Statkraft no Brasil.

Liandra Pellegrini (*) 
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Consumidores se mostram 
cada vez mais atentos ao uso 
de meios digitais como substi-
tuição ao dinheiro físico. Com 
o isolamento social, mudança 
deve ser acelerada, defende 
Minsait Payments, divisão de 
meios de pagamento do grupo 
Indra. A COVID-19 impõe um 
desafio sem precedentes a 
toda a sociedade. Em meio ao 
isolamento social, brasileiros 
têm buscado novas formas de 
realizar suas compras – espe-
cialmente pela internet – e 
esse movimento pode acelerar 
a transformação digital dos 
meios de pagamento no país. 

De acordo com dados 
obtidos a partir de pesqui-
sa com consumidores que 
compraram online em 2019, 
a consultoria identificou que 
71,8% deles não conheciam 
serviços de pagamentos 
online – como o Paypal, por 
exemplo – mas, destes, 50,7% 
afirmaram estarem dispostos 
a conhecer mais sobre essas 
empresas e usá-las em breve. 
Ainda segundo o estudo, 
16,7% dos consumidores já 
haviam usado essas platafor-
mas no último ano e 11,5% 
conheciam do que se tratava 
mas não haviam usado ainda. 

O comportamento é similar 
em outros países da América 
Latina, sendo a Colômbia a 
principal usuária de meios 
de pagamento digitais (19,3% 
dos consumidores declararam 
terem usado esse tipo de meio 
de pagamento no último ano). 
Em contrapartida, o Peru é o 
que tem menos consumidores 

Como efeito destes 
desafios, um dos gran-
des fantasmas que 

assombram as empresas 
em tempos como os atuais 
é a inadimplência por parte 
de seus clientes com o or-
çamento fragilizado. Qual a 
melhor maneira de gerir essa 
situação delicada?

Segundo dados do Banco 
Central, a taxa de inadim-
plência vem subindo desde 
fevereiro, quando estava em 
3,6%, pulando para 3,9% em 
março e 4% em abril. Para 
o Product Owner da Juno, 
Gabriel Falk, esta inadim-
plência é conse quência do 
período em qu e o mercado 
está inserido nesse mo-
mento. “Com o aumento de 
desemprego, poucas vagas 
de trabalho, auxílio emer-
gencial, temos que entender 
que o importante acaba 
sendo o essencial”, afirma o 
especialista.

Muitas empresas tiveram 
grandes reduções em suas 
margens de lucro para man-
ter a rotatividade e os seus 
empregados, especialmente 
aquelas cujas receitas vêm 
exclusivamente de seus 
clientes. Isso se torna ainda 

A substituição ao dinheiro físico acelera a transformação 
digital dos meios de pagamento.
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A inadimplência gera um efeito cascata muito severo 
em quem empreende.
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Com flexibilidade, é possível 
minimizar os efeitos da inadimplência
Com a crise financeira causada pela pandemia em todo o mundo, a renda das pessoas fica em xeque 
com negócios que fecham as portas e consequentemente aumentam o índice de desemprego

não estava presente no mun-
do online, nesse momento, 
ele é a única forma dessa 
empresa se relacionar com 
os seus clientes, é necessá-
rio reavaliar essa forma de 
comercializar seus produtos. 

Além disso, será preciso 
revisar custos, talvez seja 
necessário parcelar pa-
gamentos, adiar parcelas. 
Flexibilização é a palavra de 
ordem, o importante nesse 
momento, é fechar a receita 
da empresa.

Gabriel explica que a 
mudança pode ser simples, 
como uma simples troca 
da maquininha que você 
cobrava o seu cliente, que 
agora pode ser um link de 
pagamento, um boleto onli-
ne, Pic Pay, QR Code. 

“A empresa precisa vender, 
e existem várias maneiras de 
fazer a cobrança do cliente. 
Não é reinventar a roda, é 
só criar um pouco mais de 
acesso e manter uma comu-
nicação mais transparente. 
Enxergar ao máximo essas 
oportunidades que hoje não 
parecem ser tão claras para o 
público”, finaliza Falk. Fonte 
e mais informações: (www.
juno.com.br).

mais sensível quando há ina-
dimplência. “Em termos de 
problema, a inadimplência 
gera um efeito cascata muito 
severo em quem empreende, 
pois você depende de receita 
para tudo na sua empresa, 
se um cliente deixa de lu-
crar, você deixa de lucrar”, 
explica Falk.

Esse novo cenário de 
inadimplência em meio à 
pandemia, traz em pauta a 
flexibilização de renegocia-
ção em termos de prestação 
de serviços, que precisou 
passar por uma nova cultura 
de renegociação de projetos, 
para que os efeitos da crise 

não afetem as empresas e a 
sociedade de uma maneira 
muito severa a longo prazo. A 
Juno conseguiu prestar uma 
assessoria positiva para seus 
clientes, indicando como 
fazer cobranças online e 
como transformar negócios 
para o cenário digital, que 
é a grande tendência atual. 

Não existem maneiras de 
evitar a inadimplência, a 
questão é como minimizar 
os impactos dela, mesmo 
sem saber como isso vai 
acontecer. Revisar o modelo 
de negócios é uma constante 
nesse momento. Por exem-
plo, se o empreendimento 

Movimento 
das lojas até 
70% menor na 
reabertura

A Alshop (Associação 
Brasileira de Lojistas de 
Shopping), fez uma pesquisa 
com 103 associados e con-
cluiu que durante o processo 
de reabertura do comércio 
a circulação de pessoas nos 
estabelecimentos caiu cerca 
de 60% e o faturamento foi 
reduzido a até 70% nesta 
primeira abordagem aos 
comerciantes associados.

“A queda do movimento já 
era esperada por conta do 
receio natural de sair com a 
recomendação da população 
ficar em casa e também com 
a queda de renda e desem-
prego que são consequên-
cias da crise causada pelo 
novo Coronavírus”, disse 
Nabil Sahyoun, presidente 
da Alshop. 

Atualmente pouco mais 
de 230 dos 577 shoppings 
do país já retomaram suas 
atividades. 

No estado de São Paulo, 
40 empreendimentos fo-
ram reabertos no interior. 
O protocolo solicitado pela 
prefeitura de São Paulo, 
com 20 medidas sanitárias, 
foi entregue pelos shop-
pings. Agora se aguarda uma 
resposta da capital paulista 
sobre a reabertura das lojas 
na cidade. A entidade solicita 
a reabertura na capital pau-
lista no horário das 12h às 
20h, e não somente por 4h, 
como defende a prefeitura da 
cidade (AI/Alshop).

Paul Kiessling (*)

A crise econômica provocada 
pela pandemia da Covid-19 des-
pertou nas empresas um processo 
de transformação em velocidade 
recorde. 

Mas nem todas estão preparadas 
para enfrentar essa retomada 
no pós-pandemia. Com os ne-
gócios voltando completamente 
diferentes, a análise de fluxo de 
caixa existente pode não funcio-
nar mais; as empresas precisam 
apostar em novas estratégias 
de marketing e planejamento 
financeiro. 

Na questão do marketing, as 

parcerias com aplicativos não só de 
entregas, mas de exposição da sua 
marca e seus diferenciais, além de 
presença criativa nas redes sociais, 
são vitais e ajudam a criar empatia 
com a marca neste novo modelo.

Para fazer um planejamento 
financeiro adequado a essa nova 
realidade, é preciso pensar para 
onde a empresa vai, o que vai 
acontecer e quais as oportunida-
des para que o negócio não fique 
estacionado. Mudanças no fluxo 
de trabalho e até nas atividades 
de cada funcionário podem ter 
impacto no novo modelo, e o 
empreendedor que tiver a me-

lhor leitura e se adaptar a nova 
realidade sairá na frente e terá 
os melhores resultados.

Outro ponto de extrema impor-
tância é a análise de custos. Um 
bom balanço entre a carteira de 
clientes, desenvolvimentos de 
novos negócios e novos clientes, 
versus adequação dos custos 
para aumento das margens, serão 
diferenciais para estar um passo 
à frente.

Lembrando que o poder de com-
pra dos clientes e dos potenciais 
clientes também deve mudar. 

Dessa maneira, remodelar o ne-
gócio para variar o nicho e o modelo 

é importante, pois todo o fluxo de 
caixa é construído com base num 
modelo de negócios que pode estar 
focado em um nicho de cliente.

Diante dessa remodelagem, o 
empreendedor pode encontrar 
oportunidades de oferecer seus 
serviços de forma diferenciada, 
e com preços e formas de paga-
mento que facilitem a decisão de 
compra de seu cliente. 

O importante é não vender seu 
produto a qualquer preço, sua 
empresa precisa ser saudável 
nos contratos e transações, pois 
a solução para efetivar uma nego-
ciação pode se mostrar prejudicial 

para sua estrutura ao longo do 
tempo. 

Por fim, entendo que é muito 
difícil pensar no futuro com o 
desafio que enfrentamos hoje para 
conseguir fazer uma venda, mas o 
fato é que essa crise vai terminar 
e as empresas precisam estar 
preparadas para reinventar seus 
negócios, garantindo um bom 
fluxo de caixa e sustentabilidade.

(*) - Graduado em Administração de 
Empresas, com pós em Finanças e Contábeis 

pela FAAP e MBA em Gestão de Varejo pela 
FIA/USP, é fundador e CEO da Kiessling 

Business Solutions, especializada em 
aconselhar e ajudar o pequeno e médio 

empreendedor, através de consultoria 
especializada. 

Como cuidar do fluxo de caixa pós-pandemia

Consumidores estão mais dispostos a 
usar meios de pagamento eletrônicos

usando esse tipo de serviço 
(12%). Na América Latina em 
geral, o comportamento de au-
mento de uso de meios digitais 
também se mantém. 

O levantamento mostra que 
62,1% dos clientes bancariza-
dos adultos na América Latina 
afirmam ter usado pagamento 
QR (estático e dinâmico) em 
2019, seguido pelo pagamento 
no aplicativo (49,8%) e, em 
menor grau, pelo pagamento 
NFC (25,2%). Ainda assim, há 
barreiras a serem superadas 
– e o avanço global do Coro-
navírus pode contribuir para 
que isso aconteça de maneira 
acelerada. “Apenas 7% dos 
latino-americanos consideram 
o pagamento móvel como seu 
principal meio de pagamento. 

A irrelevância (26,1%) é 
apontada como o principal 
obstáculo ao seu uso, seguida 
pela desconfiança (20,9%) e 
falta de aceitação (17,5%). Em 
menor grau, também falta de 

conhecimento (9,9%) e falta 
de conectividade (9%). Tudo 
indica que a suspeita de uso 
de cash ajudará a reduzir es-
sas barreiras ao uso ao longo 
dos próximos anos”, destaca 
Ricardo Granados, head 
de Meios de Pagamento da 
Minsait Payments no Brasil.

Pesquisa conduzida com 
consumidores brasileiros, ar-
gentinos, peruanos, mexica-
nos, espanhóis, dominicanos 
e britânicos mostra que há 
uma percepção combinada de 
que o cash deve desaparecer 
até 2040. Ao todo, 57% dos 
consumidores acreditam nis-
so. Outros 24% acreditam que 
isso deve acontecer a partir 
deste ano, 10% estimam que 
esse deve ser um movimento 
concluído em 2050 e propor-
ções iguais de 5% acreditam 
que isso deve acontecer em 
2025 ou 2030.

Fonte e mais informações: 
(www.minsait.com).


