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Futuro do Workplace: 
a inovação aliada aos 

novos modelos de trabalho
Há alguns anos a tecnologia já fazia parte da realidade das empresas e permitia que muitas áreas realizassem suas 
atividades de maneira remota, sem a necessidade da presença física das pessoas, o que resultou em novas relações 
de trabalho

OpiniãO
A conta que fecha: as 

experiências emocionais 
do varejo físico 

para o consumidor 

Há cerca de quatro 
anos eu contei para 
minha mãe que ela 
seria avó. Estávamos 
no Shopping Leblon, 
em um café, quando 
ela descobriu que 
seu primeiro netinho 
estava à caminho. 

Nem ela, nem eu, es-
queceremos desse 
dia que nos marcou 

profundamente. Possivel-
mente, sempre que pas-
sarmos em frente aquela 
loja, nos lembraremos com 
carinho daquela tarde e esse 
vínculo afetivo nunca vai 
mudar, passe o tempo que 
passar. E essa é exatamente 
uma das características das 
lojas físicas! 

Elas são capazes de rea-
lizar e abrigar experiências 
marcantes, criando memó-
rias na jornada de compra 
das pessoas. Estabeleci-
mentos com música alta, 
com cheiros deliciosos, 
um ambiente acolhedor, 
funcionários que agregam, 
enfim... são incontáveis as 
armas que uma loja tem 
para criar engajamento com 
o consumidor, e apenas o 
ambiente físico consegue 
proporcionar isso. 

Para se ter ideia, mesmo 
em meio a crise trazida pela 
Covid-19, que levou a so-
ciedade ao distanciamento 
social, as lojas físicas con-
tinuaram tendo um papel 
fundamental no processo de 
compra. E isso se reflete em 
números. Se você comparar 
o tamanho de uma cesta de 
produtos de uma loja física 
com um e-commerce, vai 
perceber que a primeira é 
de uma vez e meia a três 
vezes maior. 

As diferenças continuam, 
para um site se tornar re-
ferência, essa companhia 
precisa investir por anos 
muito mais do que fatura. 
Enquanto, por exemplo, 
em um shopping, essa verba 
que corresponde ao custo 
de ocupação, fica em torno 
de 15% da sua venda. A 
experiência de consumo 
também se traduz em mais 
assertividade na compra. 
Nos Estados Unidos, por 
exemplo, em lojas de moda, 
a troca de produto é quase 
nula quando no e-commerce 
ela chega a 40%. 

Nós não paramos para 
pensar que o comércio 
digital é um jogo de con-
centração. Hoje, no Brasil, 
menos de vinte sites fazem 
mais de 80% do fluxo de 
consumo. Nos Estados 
Unidos essa porcentagem 
é ainda mais gritante, um 
site tem quase 50% do e-
-commerce! Com toda essa 
concentração, não é de se 
espantar que, depois de 
um ano, mais de 70% das 
lojas digitais abertas aca-
bam não indo para frente. 
Comparado às lojas em 
shopping, esse número é 
mais de cinco vezes maior. 

Estamos em meio à pan-
demia enquanto escrevo 
esse texto. É natural que 
algumas pessoas falem que 
o e-commerce vai se tornar 
o ‘novo normal’, uma vez 
que, de fato houve um au-

mento expressivo das ven-
das. Só no primeiro semes-
tre de 2020, 7,3 milhões 
de brasileiros tiveram sua 
primeira experiência de 
compra online, e as vendas 
digitais cresceram 47%, de 
acordo com a Ebit/Nielsen. 

Mas eu discordo que o 
varejo físico morreu ou está 
a ponto de ‘bater as botas’. 
Para mim essa diferença, 
essa classificação entre um 
e outro, faz cada vez menos 
sentido. Afinal, quando 
pedimos uma comida em 
uma plataforma de delivery, 
como classificar essa transa-
ção? Você faz a compra pelo 
aplicativo, mas a comida é 
produzida, em sua maioria, 
em uma loja física perto de 
você. E quando pesquisa-
mos na internet e vamos, 
por exemplo, à loja para ver 
como é o brilho da tela de 
uma TV ou o caimento de 
um vestido. Essa transação 
é física? 

Essa pergunta, se a tran-
sação é física ou digital, não 
faz qualquer sentido sob a 
ótica do consumidor. Cabe 
aos empresários fazer uso 
dessas tecnologias e não 
tachá-las para qualquer 
fim. Acredito e afirmo, sem 
medo de errar, que os dois 
formatos devem e vão se 
complementar e, funda-
mentalmente, a inovação e 
tecnologia precisam fazer 
parte de ambos os negócios. 
A reflexão que trago e que 
acredito piamente, é que o 
pure play vai morrer. Toda 
loja precisa ter presença 
digital e todo site deve ter 
uma aplicação física. 

Essa tendência é óbvia 
entre os maiores, seja com 
a Amazon comprando o 
Wholefoods, seja com o 
Walmart pagando US$ 3,3 
bilhões na Jet.com. A loja 
física quer com um perfil 
em rede social conversar 
diretamente com seus con-
sumidores, e possivelmente 
distribuir seus produtos em 
marketplaces. A loja digital, 
por sua vez, precisa com 
urgência se re-criar. Nossos 
levantamentos apontam 
que os e-commerces pre-
cisam engendrar parcerias 
com marcas físicas, fazer 
eventos menores em shop-
pings e criar um vínculo 
emotivo com sua base de 
clientes. 

De outra forma, a loja 
phygital vai atropelá-los. 
No final das contas, essa 
discussão, enorme, gigante, 
não importa. O que vale, 
de verdade, é guardar na 
lembrança que minha mãe 
chorava com um sapatinho 
de bebê em uma mão e um 
latte na outra. E que, quan-
do cheguei em casa já tinha 
o primeiro presente para o 
Joaquim, que ela mandou 
enquanto eu voltava. 

Vida longa às lojas físicas 
que proporcionam momen-
tos memoráveis como esse 
e que a integração entre o 
ambiente online e offline 
só consiga tornar nossas 
experiências ainda mais 
completas. 

 
(*) - Formado em engenharia na PUC-

Rio, e mentor por trabalho para a 
comunidade com certificado emitido 
pela Prefeitura da Cidade do Rio de 

Janeiro, é CEO da Spot Metrics 
(www.spotmetrics.com).
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em princípios éticos de transparência, 
gerando, assim, impactos positivos para 
as organizações e, principalmente, para 
as pessoas.

A nova realidade que nos espera com 
a retomada das atividades em larga 
escala amplia o propósito de oferecer 
ambientes de trabalho mais seguros, 
funcionais, que tragam bem-estar e 
estrutura para continuidade dos ne-
gócios de clientes e parceiros.

Isso significa que os espaços de 
trabalho – seja em casa, no escritório, 
na operação, em um espaço compar-
tilhado ou em uma sala individual – 
demonstrarão seu valor por meio de 
experiências positivas e motivacionais. 
Não há dúvida de que o trabalho virtual 
terá grande relevância nos próximos 
anos, mas o futuro do workplace deverá 
ter um modelo híbrido, em qualquer 
setor. Por isso, será necessário am-
pliar os benefícios para alcançar os 
colaboradores onde estiverem, seja 
no uso de ferramentas, tecnologias e 
processos para possibilitar um trabalho 
a distância de qualidade ou os cuida-
dos quanto a segurança, com locais de 
trabalho mais humanos e preparados 
para receber pessoas.

Para além das instalações, os novos 
formatos de trabalho já mudaram até 
os hábitos alimentares e a rotina das 
pessoas. Com a tecnologia a favor da 
evolução, tendências como o delivery, 
as lojas autônomas, marketplaces, 
refeições congeladas e serviços grab-
-and-go (onde os pratos são expostos 
para os clientes fazerem a escolha e 
comerem em outro ambiente – comu-
mente em suas próprias casas) foram 
aceleradas e já serão a realidade nos 
próximos anos.

Ainda é cedo para estabelecer tudo o 
que será do futuro, pois estamos apren-
dendo e transformando a cada dia, mas 
a crise atual passará e, diante do novo 
normal, é certa a necessidade de uma 
nova abordagem para construirmos 
soluções inovadoras e fortalecer as no-
vas relações de trabalho que teremos.

(*) É CEO do Segmento Corporativo 
da Sodexo On-site Brasil.

cada situação como única, ouvindo e 
apoiando colaboradores, clientes e con-
sumidores. Ao considerar todos esses 
fatores na retomada das atividades, 
será necessário que as organizações 
invistam em novas ferramentas e tec-
nologias para apoiar na estratégia, por 
meio de soluções que tragam impactos 
positivos, não somente no hoje, mas 
todos os dias.

Um estudo da Eden McCallum mostra 
que 74% das empresas planejam ou 
já implementaram um maior uso da 
tecnologia como aliada para aumentar 
a segurança e o bem-estar dos colabo-
radores, como a desinfecção do ar por 
lâmpadas UV-C, tapetes sanitizantes 
que limpam e desinfectam solas de 
calçado, impedindo que a contaminação 
seja levada para o interior do ambiente, 
pias portáteis, sensores de abertura, 
dispensers automáticos para reduzir as 
possibilidades de contato entre outras 
soluções.

A pandemia nos trouxe muitos apren-
dizados e confirmou a importância 
de sempre analisar as tendências e 
adotar soluções que nos permitam agir 
com rapidez, flexibilidade e inovação, 
seguindo as normas de Compliance e 
conduzindo todas as ações com base 

Andrea Krewer (*)

Quando analisamos os diferentes 
modelos de comunicação, ve-
mos que os espaços corporativos 

então se transformando e influenciam 
cada vez mais nosso dia a dia. Ou seja, 
a todo tempo temos que nos reinventar 
para nos adaptar.

Mas antes mesmo das medidas de 
isolamento social, uma transformação 
já havia começado a direcionar os 
negócios para uma abordagem mais 
digital. A pandemia apenas acelerou 
essa mudança, forçando as empresas 
a encontrarem maneiras eficientes 
de se conectar. Nos próximos anos, 
grande parte da força de trabalho 
provavelmente passará por mudanças 
significativas, impulsionadas principal-
mente por algumas tendências atuais 
importantes.

Esse ainda é um momento de transi-
ção. Sabemos que o mundo não voltará 
a ser como antes, nem a forma de tra-
balhar que conhecíamos, mas também 
não permanecerá como vemos hoje. E 
esse é o grande desafio que temos pela 
frente, encontrar soluções que atendam 
às diversas necessidades dos setores e 
organizações hoje e nos adaptar para 
atender um futuro do trabalho que 
ainda está se moldando.

A pesquisa Day After Covid Survey, 
realizada pela BoxOffice em parceria 
com a Sodexo, aponta que 61% das 
empresas não tinham uma política de 
home office antes da pandemia, no en-
tanto 95% planejam manter o trabalho 
remoto após a quarentena, sendo que 
29% delas não sabem ainda de que 
maneira irão adotar esse regime de 
trabalho. Os dados da pesquisa ainda 
mostram que 75% dos entrevistados 
entendem que o trabalho remoto é ser 
capaz de trabalhar em qualquer lugar.

Diante das novas possibilidades e for-
matos de trabalho surgindo, o tempo é 
nosso amigo e inimigo, pois as decisões 
precisam ser rápidas e assertivas. Tão 
importante quanto definir as ações, 
é a velocidade na implementação de 
processos, sempre com foco na saú-
de e segurança de todos, tratando 

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

AdopTI recebe certificação SAP Certified 
Integration with SAP S/4HANA

@A AdopTI, consultoria especializada na plataforma de gestão 
empresarial SAP, é a primeira empresa com reconhecimento 

“Certified Integration with SAP S/4HANA” para a solução fiscal SAP 
ACR (Advanced Compliance Reporting), programa de qualificação 
da gigante alemã que atestou a conformidade técnica da solução 
Fiscal AdopTI ADFTAX para integrar com o SAP S/4HANA. De acordo 
com Marcos Pazeto, Diretor Executivo da AdopTI, a certificação 
conduz a companhia para um cenário mais competitivo em 2021. 
“No Brasil, somos pioneiros nesta certificação, o que reforça nosso 
diferencial competitivo e reflete o total alinhamento da AdopTI aos 
objetivos de negócios da SAP”, ressalta o executivo (https://www.
adopti.com.br/solucao-adftax/).

Cursos gratuitos a distância

@A Associação Share, entidade estudantil do Campus Sorocaba 
da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), está com 

380 vagas destinadas ao público em geral, distribuídas em nove 
cursos e oito minicursos gratuitos, de vários níveis, para o primeiro 
semestre de 2021. Com duração de um semestre, os cursos oferta-
dos são: Inglês (níveis básico, intermediário e avançado); Business 
English - inglês para negócios/empresas; Espanhol (níveis básico e 
avançado); Japonês (nível pré-intermediário); Teatro; e Desenho 
(rostos e autos). Já os minicursos duram de três a oito encontros e 
são oferecidas as seguintes opções: História da Arte; Introdução ao 
Paisagismo; Introdução à Harmonia e Escalas (música); Aves: uma 
breve viagem; Adobe Premiere (básico); Fundamentos de Análise 
de Dados em R (Matemática); Neurociência e o comportamento 
alimentar levando à obesidade infantil; e Confecção de currículos. 
Todas as informações, incluindo os dias e horários das aulas, proce-
dimentos e critérios de seleção, devem ser conferidas no edital do 
processo seletivo, que estará disponível no site da Share (https://
associacaoshare.com.br/) a partir do dia 15/2, quando começam 
as inscrições.

Engineering automatiza Processo 
Administrativo Fiscal da Sefaz - MA

@A Secretaria da Fazenda do Estado do Maranhão evoluiu seu 
Processo Administrativo Fiscal (PAF) para uma solução web, 

que foi desenvolvida pela Engineering, companhia global de Tecno-
logia da Informação e consultoria especializada em Transformação 
Digital. Até então, o PAF da Secretaria era realizado por meio de um 
sistema interno, que era restrito ao uso dos servidores no ambiente 
de trabalho e, por não estar na web, mantinha processos manuais e 
presenciais. De acordo com Jorge Luis Castro dos Santos, auditor 
fiscal da Sefaz-MA, as ciências dos termos de início de fiscalização, 
bem como dos autos de infrações, na maioria das vezes, eram presen-
ciais. Além disso, os documentos como autos de infrações e provas 
materiais tinham que ser impressos, gerando um gasto muito grande 
com papel e tonners de impressoras para formação de processo, 
que posteriormente, tinham que ser levados aos contribuintes para 
tomarem ciência, aumentando a morosidade e o custo.

Inscrições para especialização em Educação e 
Tecnologias

@Estão abertas as inscrições para nova turma do curso de espe-
cialização em Educação e Tecnologias, ofertado na modalidade 

a distância, com múltiplas habilitações. A iniciativa é do Grupo Hori-
zonte (Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Inovação em Educação, 
Tecnologias e Linguagens), vinculado à Universidade Federal de São 
Carlos (UFSCar). O curso apresenta uma proposta metodológica de 
formação aberta e flexível, de modo a adequar-se pedagogicamente ao 
perfil de cada aluno. Assim, permite ao estudante compor sua própria 
grade curricular e decidir sobre tempos e formas para desenvolver 
os estudos de maneira personalizada. Os interessados podem se ins-
crever até o dia 26 de fevereiro pelo site http://edutec.ead.ufscar.br, 
onde constam outras informações, como grade curricular completa, 
cronograma de inscrição e valores de investimento. Dúvidas podem 
ser esclarecidas pelo e-mail edutec@ead.ufscar.br ou telefone (16) 
99645-9628.

Andrea Krewer


