
A retomada da 
economia brasileira e o 

cenário energético

São inegáveis os 
diversos impactos 
suportados por 
empresas, dos mais 
diversos setores no 
Brasil, em razão da 
pandemia nos últimos 
12 meses

Não obstante as cen-
tenas de milhares 
de mortes causadas 

pelo vírus, o país também 
se viu mergulhado em uma 
crise sem precedentes, re-
sultando em desafios que 
transcendem, neste mo-
mento, a esfera da Saúde. 
Nesse sentido, cerca de um 
ano após os registros dos 
primeiros casos de Coro-
navírus no Brasil, é preciso 
assegurar condições para 
o crescimento dos setores 
que contribuirão para a 
retomada econômica aguar-
dada por todos. 

A partir do desenvolvi-
mento e da aplicação em 
massa das vacinas, o que 
se espera é que o país inicie 
novamente sua caminhada, 
em um cenário que ainda 
exigirá muita organização e 
resiliência. O setor elétrico é 
fundamental para que esta 
retomada ocorra de manei-
ra pujante, sustentável e 
segura. É preciso fomentar 
os segmentos que serão 
essenciais, não somente no 
esforço de “fazer a roda da 
economia girar” novamente, 
mas também para mantê-la 
em funcionamento adequa-
damente.

Atualmente, o gasto com 
energia elétrica no Brasil 
representa entre 7% e 8% 
dos custos de uma empresa. 
Por isso, a demanda cada 
vez maior, de companhias 
dos mais diversos portes, 
por soluções inteligentes 
para promover um melhor 
aproveitamento energético 
em suas atividades, redu-
zindo ou otimizando essa 
despesa que representa 
uma parcela tão importante 
de seus orçamentos. É ne-
cessário também entender, 
e levar em consideração, o 
impacto direto da pandemia 
no próprio setor de energia. 

Relatório recente da 
Agência Internacional de 
Energia (AIE) apontou para 
uma previsão de queda de 
6% na demanda global de 
energia em 2020. O resul-
tado representa um decrés-
cimo sete vezes maior do 
que o registrado logo após 
a crise financeira global de 

2008. Ainda que o isola-
mento das pessoas em suas 
casas possa ter ampliado 
de forma tímida o consumo 
de energia, a balança ainda 
se revela negativa quando 
levado em consideração o 
tempo inativo de empresas 
por todo o país.

Há um esforço neste 
momento, através da Câ-
mara de Comercialização de 
Energia Elétrica (CCEE), 
para que o mercado de 
energia possa se recuperar 
de forma vivaz em 2021. 
No último mês de dezem-
bro, por exemplo, houve 
a aprovação da Aneel para 
que a Câmara pudesse atuar 
no âmbito da judicialização 
do risco hidrológico. Tra-
ta-se de uma medida que 
poderá liberar aproxima-
damente R$ 9 bilhões nos 
primeiros três meses deste 
ano, devolvendo liquidez ao 
setor e proporcionando um 
ambiente propício a novos 
investimentos e geração de 
empregos.

Empresas e consumidores 
anseiam cada vez mais por 
soluções que lhes tragam 
eficiência, segurança e, 
principalmente, despesas 
menores. O setor está 
atento a essas demandas, 
alinhado também às propo-
sições relativas ao fortaleci-
mento da chamada “energia 
verde”, por todo o país. É 
premente para as empresas 
no Brasil, diante de um ce-
nário de profundos gargalos 
em infraestrutura estatal, 
que busquem soluções 
seguras, que permitam sua 
recuperação e a retomada 
do crescimento. 

Nesse sentido, a utiliza-
ção de grupos geradores 
de energia, garante uma 
solução eficaz e imediata, 
às turbulências geradas 
pela falta de investimento 
público na infraestrutura 
nacional como um todo. A 
recuperação da economia 
brasileira em 2021 caminha 
lado a lado com o fortaleci-
mento e fomento de diver-
sos setores. 

Players e entidades que 
representam o setor elé-
trico estão cientes de suas 
responsabilidades diante 
desse cenário, confiantes 
de que suas capacidades e 
lideranças mantiveram-se 
resistentes frente às ad-
versidades enfrentadas no 
último ano.

(*) - É Vice-Presidente Executivo 
da Stemac, empresa que oferece 
soluções em Grupos Geradores 

comercial, empresarial e industrial.
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Se você é ou um dia já 
foi um fã de bichinhos 
de pelúcia, ou simples-
mente quis impressionar 
alguém especial com um 
presente vindo de um de-
safio, vai entender a sen-
sação e expectativa para 
“pilotar” com o joystick 
a garra de uma máquina 
dessas. Antigamente elas 
eram uma das grandes 
atrações de fliperamas 
e parques de diversões, 
hoje estão espalhadas 
por shopping centers, 
pontos comerciais e 
gastronômicos e até far-
mácias em todo Brasil.   

A líder do mercado de gruas de pelúcia nacional, a 
BR Machine atua na operação de equipamentos de 
autosserviço para entretenimento e tem operações 
ativas em mais de 250 shoppings e em grandes redes 
varejistas. A empresa tem um desafio, que é ampliar 
ainda mais a sua rede de milhares de colecionadores 
espalhados por todo o país, que vão atrás da credibili-
dade e qualidade dos produtos da marca.  

“A empresa tem o compromisso de evolução 
contínua em seus processos para melhor atender 
os consumidores das máquinas BR Machine, que 
possuem um alto índice de premiação”, destaca o 
Gestor Administrativo Élcio de Marco, que completa: 
“Cada pelúcia colocado dentro das máquinas tem o 
selo de certificação do Inmetro, ou seja, o cliente 
que capturar, leva para casa um produto que, além 
de bonito, é perfeito e seguro para entregar para 
crianças ou colecionar”. 

A Newstalgia é uma tendência de consumo que 
surgiu muito forte nos últimos dez anos. O vintage, 

Como ajudar a vender seu produto com mais facilidade e em 
diversos canais.

Grande parte se rendeu 
ao mundo digital e, 
pensando em como 

as pessoas conseguiriam 
vender seu produto com 
mais facilidade e em diversos 
canais, Alexandre Nogueira 
criou a Universidade Marke-
tplaces.

“A Universidade Marke-
tplaces tem como propósito 
capacitar as pessoas em 
relação ao uso correto das 
ferramentas e desenvolver 
estratégias que auxiliam nos 
melhores resultados, além 
de fornecer dicas de como 
funcionam todas as opor-
tunidades de venda online. 
Atuamos como consultores, 
ajudando a profissionalizar a 
atuação do vendedor digital 
e temos como foco buscar 
sempre a alta performance 
por meio da educação”, ex-
plica Nogueira, que já está no 

Carla Carolina Vieira (*)

Se o home office foi a realidade 
do trabalho em 2020 para muitas 
pessoas, em 2021, com a chegada 
da vacina contra a Covid-19 e a 
possibilidade de leve flexibilização 
do distanciamento social, cada 
vez mais colaboradores de em-
presas de todo o mundo devem 
experimentar o que chamamos de 
anywhere office. 

Trata-se de uma versão ampliada 
e flexibilizada do trabalho remoto, 
na qual é possível, como o próprio 
nome diz, trabalhar não apenas de 
casa, mas de qualquer lugar – como 
coworkings, cafés e até espaços 
públicos. A alternativa passa a 
ser uma possibilidade atraente 
para empresas e funcionários que 
viram os benefícios do trabalho 
sem deslocamentos, mas que ainda 
encontram pontos frágeis no traba-
lho em casa, como problemas com 
a internet e falta de interação com 
outros profissionais ou ambientes. 

O maior desafio desse movimento 
é, numa primeira análise, que as 

A maneira como a cidade é pensada é diretamente impactada pela forma 
como as pessoas trabalham.

Escola de negócios prepara 
lojistas para vendas online

O número de empreendedores bateu recorde no Brasil no ano de 2020, mesmo com pandemia, atingindo 
30% do Produto Interno Bruto brasileiro, de acordo com dados do Sebrae
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quatro empresas consulto-
ras oficiais do Mercado Livre 
no Brasil e uma das únicas 
na América Latina. Possuem 
um time de mentores, todos 
credenciados pelo Mercado 
Livre, que oferecem consul-
torias e acompanhamentos 
na prática, além de cursos 
gratuitos para inicialização 
do e-commerce. 

A sua metodologia já foi 
aplicada em mais de 90 tipos 
de negócios diferentes, com 
mais de 450 alunos, onde 
80% das empresas tiveram 
seu faturamento dobrado ou 
triplicado e possui parceiros 
referentes no mercado de 
comércio digital, como a 
plataforma B2W, Melhor 
Envio, Bling, entre outras. 
Saiba mais em: (www.uni-
versidademarketplaces.
com.br).

mercado de vendas online há 
mais de nove anos.

Alexandre oferece na 
Universidade Marketplaces 
consultorias com duração 
estimada de seis meses e 
acompanhamento na prá-
tica, além de materiais “ex-
press”, com menor duração 

e cursos gratuitos para ini-
cialização no e-commerce. 
Entre os diferenciais da em-
presa estão as consultorias 
personalizadas para cada 
tipo de negócio - aliando a 
dor do cliente com o que dá 
certo, oferecendo assim mais 
equilíbrio para o negócio.

Bichos de pelúcia: um mercado 
movido pela ‘newstalgia’

o retrô, o analógico, a 
roupa da vovó: tudo aqui 
é revisitado e ganha um 
novo significado na socie-
dade de hoje. Seja pela 
incerteza do futuro ou 
apego ao passado, com as 
máquinas de gruas, esta 
relação sentimental não 
foi diferente. A própria 
onda nostálgica inspi-
rou a BR Machine, uma 
das líderes do mercado 
de gruas de pelúcia no 
Brasil, a criar um dos 
seus maiores sucessos 
de vendas. 

A Sunshine Crane tem 
uma estrutura similar a 

uma adorável Kombi azul, veículo muito popular nos 
anos 60 e 70 e com fãs até os dias de hoje. O modelo 
exclusivo da marca é capaz de operar com até sete 
máquinas de autosserviço no mesmo modelo, uma 
maneira inteligente de unir nostalgia e inovação em 
um só produto. O objetivo com os equipamentos de 
gruas de pelúcias é a diversão do desafio de conseguir 
capturar uma pelúcia com a garra e fazer com que ela 
caia no buraco liberador. 

Nos equipamentos da BR Machine, o cliente tem 
a opção de inserir cédulas ou moedas para obter os 
créditos correspondentes ao número de desafios, de 
maneira prática e segura e sem a necessidade de um 
funcionário. As máquinas da BR Machine oferecem a 
mesma possibilidade para todos. A brincadeira premia 
aqueles que têm maior habilidade e melhor estratégia 
em controlar a garra e capturar as pelúcias, inexistin-
do sorte ou azar ou funcionamento aleatório. Estes 
equipamentos de gruas não se configuram como um 
equipamento de venda (vending machines).

As máquinas com garras para capturar pelúcias são produtos de 
entretenimento criados nos Estados Unidos na década de 1950.
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Qual será o papel das cidades inteligentes no futuro do trabalho?
empresas precisarão redobrar os 
esforços para garantir que a gestão, 
o acesso e a segurança de informa-
ções não sejam prejudicados pela 
distância. De acordo com dados da 
pesquisa TIC Empresas, o uso de 
serviços em nuvem vem crescendo 
em empresas brasileiras de todos 
os portes. O armazenamento de 
arquivos ou banco de dados, por 
exemplo, subiu de 25% das em-
presas em 2017 para 38% delas em 
2019. Ainda segundo a pesquisa, a 
proporção de utilização da nuvem 
é maior conforme o tamanho da 
empresa cresce. 

Mesmo assim, a tendência é 
que essa tecnologia acabe se dis-
seminando com as necessidades 
do trabalho remoto. Em 2019, o 
e-mail em nuvem já estava em 63% 
das grandes empresas, 54% das 
médias e também já era realidade 
para 36% das pequenas. Outra 
pesquisa, feita pela Oxford Eco-
nomics e pela Society of Human 
Resources Management (SHRM), 
a pedido da SAP SuccessFacors, já 
durante a pandemia, mostrou que 

realmente ocupem seus espaços. 
Uma cidade inteligente é aquela 

que também se adapta à flexibilida-
de imposta pelo dia a dia – e ainda 
mais por uma pandemia. Se as redes 
públicas podem ser de grande ajuda 
para acessos pontuais, espaços com 
estrutura mais robusta podem ser a 
solução para os escritórios flexíveis. 

Coworkings hoje oferecem qua-
lidade de internet muito superior 
que as redes domésticas e seme-
lhante a que os colaboradores aces-
savam nas empresas. Além disso, 
permitem espaços para reuniões 
e dinâmicas, que devem passar a 
dividir espaço com as videoconfe-
rências. Mas nem só de tecnologia é 
feito o sucesso do anywhere office. 
Manter a equipe motivada e a co-
municação sem ruídos é essencial. 

Para os colaboradores, os desafios 
passam pela organização, capacida-
de de driblar as distrações e, talvez 
o mais importante, continuar se 
sentindo parte de um mesmo time. 

(*) - É supervisora de Recursos Humanos no 
Instituto das Cidades Inteligentes 

(www.ici.curitiba.org.br).

mais da metade dos líderes de RH 
do Brasil e do mundo esperavam 
que a Covid-19 aumentasse ainda 
mais a flexibilidade do trabalho 
remoto ao longo deste ano. 

E, se a ideia é trabalhar de qual-
quer lugar, as boas iniciativas de 
empresas privadas e gestores pú-
blicos fazem toda a diferença nesse 
novo formato. A maneira como a 
cidade é pensada é diretamente 
impactada pela forma como as 
pessoas trabalham. Com a força 

de trabalho distribuída nos mais 
variados pontos da cidade – e não 
mais concentrada em algumas re-
giões – a mobilidade, o transporte 
público e a infraestrutura tecnoló-
gica precisam ser pensados com 
esse enfoque também. As cidades 
devem dar o suporte que empresas 
e colaboradores irão demandar. 

Redes de wi-fi gratuitas po-
dem ser um grande trunfo para 
permitir que as pessoas tirem 
proveito dos ambientes públicos e 
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