
Como a pandemia mudou a 
relação com nossas casas?

A imagem que 
costumávamos ter sobre 
nossos lares, como um 
espaço de conforto para 
descanso e recolhimento, 
hoje possui um papel 
e importância muito 
maior

Com a pandemia e o 
isolamento social, a 
relação com nossas 

casas mudou drasticamente, 
se tornando, ao mesmo tem-
po, um lugar para descanso, 
lazer e trabalho. Tudo junto 
e misturado. Muito além de 
ressignificar cada espaço de 
nossas casas, passamos a 
valorizar imensamente nosso 
espaço – contudo, não há 
como dizer que essa mudança 
foi fácil para todos. 

Afinal, com grande parte da 
população em home-office, 
fomos obrigados a olhar para 
as mesmas paredes, móveis e 
objetos 24 horas por dia e, até 
mesmo, conviver o tempo todo 
com as outras pessoas que mo-
ram no mesmo lugar – hábitos 
que poucos costumavam ter e 
foram difíceis de se acostumar.

Como forma de aprender a 
lidar com essas mudanças, a 
solução encontrada por mui-
tos foi a aposta em reformas 
que reinventassem e adaptas-
sem as casas, de forma que 
criasse espaços destinados 
para cada momento. Somen-
te entre abril à novembro de 
2020, foram realizadas 2,8 
milhões solicitações de servi-
ços, segundo o GetNinjas. Um 
aumento de 75% em compa-
ração com o mesmo período 
do ano passado.

Dentre essa massiva quanti-
dade de reformas, a principal 
delas foi a criação de espaços 
destinados exclusivamente ao 
trabalho, que oferecessem o 
mínimo de privacidade e con-
forto. Sem isso, é impossível 
ter uma boa concentração ou 
manter a mesma performan-
ce no desempenho de suas 
tarefas. Além dela, muitas 
pessoas também investiram 
em adaptações que tornassem 

seus lares mais aconchegantes 
para relaxar após horas senta-
dos na frente do computador.

Uma boa reforma não exige 
grandes despesas – seja por 
um sofá novo, uma cadeira 
de escritório mais confortá-
vel ou objetos de decoração 
agradáveis. O que irá definir 
essas despesas será o cuidado 
em escolher as lojas que ofe-
reçam os melhores preços e 
que, principalmente, tenham 
uma presença digital.

Por meio das plataformas 
online, é possível ter em mãos 
todas as informações neces-
sárias para essa decisão: co-
nhecer todos os produtos que 
oferece, suas classificações, 
descrições e, ainda, taxas e 
prazos de entrega. Empresas 
que se preocupam em forne-
cer informações completas 
a seus clientes e se dispõe 
a sanar quaisquer dúvidas, 
são de longe a melhor opção 
– principalmente durante a 
pandemia.

Caso não haja dinheiro 
para realizar uma reforma 
e adequar os cômodos, crie 
linhas de divisões imaginárias 
no ambiente. Não use esse 
argumento como justificativa 
para trabalhar sentado no 
sofá e com a televisão ligada. 
Existem diversas formas de 
criar seus espaços de trabalho, 
descanso e lazer. Só é preciso 
abusar da criatividade.

A relação das pessoas com 
suas casas nunca mais será a 
mesma, mesmo após esse pe-
ríodo de isolamento social. O 
home-office é uma tendência 
que irá prevalecer em diver-
sas empresas, mesmo que 
adaptadas para um modelo 
de trabalho misto. 

Por isso, teremos que conti-
nuar prezando pela adaptação 
de nossos lares, de forma que 
tenhamos um espaço apro-
priado para trabalhar e, em 
conjunto, um canto de refúgio 
onde possamos descansar e 
curtir nossas famílias.

(*) - Formado em administração pelo 
Mackenzie, é fundador das empresas 
ProAtiva, ASAS VR, startup que leva 

realidade virtual para as empresas. 
É CEO da Prospecta Obras 

(www.prospectaobras.com.br).
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O profissional de RH passou por transformações e passou a 
exercer um papel ainda mais importante na organização.
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Sem dúvidas, a pandemia gerou grandes impactos para todos 

os segmentos do mercado e para todos os setores das empresas, 
incluindo o RH, que sofreu com o crescimento das demandas 
e teve a necessidade de se reinventar para propor soluções 
rápidas e melhorar o fluxo de trabalho. Em muitos casos, os 
modelos híbridos ou completamente remotos foram adotados 
e implantados às pressas. 

Mesmo com tantas incertezas perante a esse cenário, acredito 
que esses novos formatos vieram para ficar, já que se prova-
ram muito eficientes e produtivos, trazendo vantagens tanto 
para as empresas quanto para os colaboradores. Dentro desse 
processo, a digitalização do RH foi mais que necessária, já que 
com a tecnologia é possível otimizar processos e resolver fluxos 
de gestão e aprovação por meio de qualquer dispositivo com 
acesso à internet, como o celular. 

Aplicativos e plataformas online possibilitaram a integração 
de dados de diversas redes e a conexão dos gestores com os 
times, sem a necessidade de ter todos trabalhando no mesmo 
ambiente. Impulsionadas pelas HRTechs, as transformações 
voltadas a este setor já estavam crescendo de forma gradativa 
no mercado brasileiro, no entanto, a pandemia acelerou, em 
pelo menos uma década, o processo de adoção de ferramentas 
com essas tecnologias. 

Além da implantação de novas ferramentas para auxiliar no 
cotidiano do departamento pessoal, o profissional de Recursos 
Humanos também passou por transformações e passou a exer-
cer um papel ainda mais importante dentro das organizações. 
Ele precisou se aproximar do negócio e entender de perto as 
operações para poder cuidar de todas as situações adversas 
que a pandemia trouxe, passando a ter uma forte atuação no 
apoio sócio-psicológico dos colaboradores e na adequação com 
novas escalas e dinâmicas de trabalho. 

Se por um lado, avançamos bastante nos quesitos relacionados 
à tecnologia para otimização de processos no departamento 
pessoal, por outro lado, ainda há um longo caminho a ser per-
corrido em questões relacionadas aos modelos de gestão de 
pessoas, no sentido de transmitir cultura organizacional e skills 
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Na China, por exemplo, 
as vendas online já 
representam 52,1% 

do varejo como um todo e 
especialistas da ABcomm 
acreditam que nós também 
chegaremos a este mesmo 
estágio dentro de pouco 
tempo. 

Além do isolamento so-
cial e do home office, há 
outras boas razões para o 
crescimento sustentável 
do comércio online: os in-
vestimentos em ações das 
empresas de e-commerce, a 
alta do dólar, o cross border 
interno e até mesmo a reces-
são em si, já que as vendas 
pela internet saem mais em 
conta para o consumidor. 
Sem falar em novas tecno-
logias que surgem todos os 
dias, com novos apps, novas 
plataformas e novos siste-
mas de pagamentos, como 
o PIX, por exemplo. 

Há quem esteja colhendo 
os frutos deste bom momen-
to com vendas diretas; há 
também quem aposte suas 
fichas nos marketplaces, 
porque buscam otimização 
de recursos e acesso a no-
vos clientes. Mas os desa-
fios existem para qualquer 
modelo e, no segundo caso, 
os comércios virtuais cor-
rem contra o relógio para 
acompanhar o roadmap de 
atualizações frenéticas dos 
shoppings virtuais. A corri-

Inovar para acompanhar 
os marketplaces

Se no ano passado a mensagem principal era de que o e-commerce havia se tornado uma forma de 
sobrevivência para o comércio físico que, de portas fechadas, sucumbia ao Coronavírus, em 2021 as 
vendas no meio digital tornaram-se uma cultura instalada em ritmo crescente

possível para um pequeno ou 
médio negócio implementar 
centenas de funcionalidades 
novas, mas é possível es-
tudar o que pode ser mais 
vantajoso e... começar. 

Até por que a tecnologia 
para atender os marketpla-
ces não é a única preocu-
pação dos varejistas online, 
principalmente para aqueles 
que possuem um modelo 
de negócios misto (vendas 
diretas e marketplaces). 
Não podemos abrir mão de 
ferramentas importantes 
que auxiliam em outros 
aspectos, como navegação, 
criação de conteúdo dinâ-
mico, inteligência artificial 
e recomendação preditiva 
que ajudam na conversão, 
sistemas de MultiCD, entre 
outros. 

Lembremos que inovar 
é fundamental, mas nem 
sempre há budget para fazer 
tudo o que é necessário. Por 
isso, as inovações precisam 
ser planejadas de acordo 
com a realidade de cada ne-
gócio, suas estratégias e suas 
possibilidades. A melhor for-
ma de acompanhar o ritmo 
intenso dos marketplaces é 
avaliar suas movimentações 
e compreender o que trará 
mais resultados. Planejar é 
a alma do e-commerce. 

(*) - É CEO da Estrela10, um dos 
maiores sites de vendas do Brasil; 

a empresa está entre os cinco 
maiores vendedores dos principais 

marketplaces no Brasil.

da por tecnologia já é uma 
rotina para nós, lojistas, há 
muito tempo. 

Marketplaces como Merca-
do Livre e Amazon possuem 
APIs extremamente avança-
dos, além da extensa docu-
mentação necessária para 
que as integrações sejam 
realizadas. Suas estruturas 
são robustas e permitem 
que a cada sprint, novas 
melhorias sejam lançadas. 
Um exemplo disso, foi o 
anúncio da B2W em relação 
à mudança da comunicação 
do atendimento ao cliente 
para cada um de seus sel-
lers - até então o SAC ficava 
exclusivamente no portal do 
próprio marketplace. 

Enquanto os marketpla-
ces precisam atender as 
necessidades do novo con-
sumidor 4.0 e correm para 
isso, as lojas têm de estar 

preparadas para acompa-
nhar as evoluções tecno-
lógicas estrategicamente 
pensadas por estes gigantes 
do varejo digital, sempre 
atentos ao movimento 
do mercado. A principal 
pergunta dos comércios 
eletrônicos sobre todo este 
contexto é: por qual mu-
dança devo começar? Qual 
marketplace devo priorizar, 
já que cada um possui um 
ecossistema completamen-
te diferente? E o que pode 
trazer mais retorno para o 
meu negócio? 

Se fôssemos preparar uma 
lista de tudo aquilo que 
poderia ser integrado - de 
melhoria de fluxos aos pro-
cessos de troca de informa-
ção - precisaríamos elencar 
qual destas melhorias seria 
capaz de incrementar as ven-
das e em qual prazo. Não é 

As inovações precisam ser planejadas de acordo com a realidade 
de cada negócio, suas estratégias e suas possibilidades.
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Depois da pandemia, Recursos 
Humanos nunca mais será o mesmo

de liderança, de fomentar motivação na equipe e de liderar de 
forma remota. 

Esses são os grandes desafios do RH neste momento e acre-
dito que o primeiro passo a ser dado para superá-los é procurar 
pessoas que melhor se encaixam nas atividades propostas, que 
façam aquilo que gostam e tenham satisfação pessoal no traba-
lho. Todas as novas ferramentas digitais e processos que foram 
incluídos nas rotinas do RH vieram para ficar e transformaram 
todo o setor. 

As boas práticas de avaliação de pessoas evoluíram muito 
durante a pandemia e continuarão a ser importantes após este 
período. Mas também é importante encontrar um equilíbrio 
entre tecnologia e humanização. Portanto, as ações de sociali-
zação também devem ser introduzidas, assim que possível, para 
resgatar o senso de unidade e de foco nas estratégias de cada 
time e de cada empresa. 

Por isso, acredito que a digitalização do RH sempre será um 
elo entre a tecnologia e profissionais qualificados que fazem o 
que amam. 

(*) - É CEO e fundador da FolhaCerta, plataforma que otimiza o trabalho no 
departamento pessoal e mitiga riscos legais (www.folhacerta.com).
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Um dos profissionais que mais se destacou 
durante a pandemia no mercado de turismo 
foi, sem dúvidas, o agente de viagens. Em 
meio ao caos instaurado no ano passado 
pelas fronteiras fechadas, os agentes tive-
ram um papel fundamental nos processos 
de remarcação de viagens e repatriação. 

Os viajantes, por sua vez, reconheceram 
todo esse esforço e passaram a valorizar 
novamente esse profissional, que vinha 
sofrendo, antes da pandemia, pelo aumento 
das compras de viagens online. Para Márcia 
Ximenes, diretora de expansão da Flyworld 
Brasil Franquias, este é o momento do 
agente fortalecer novamente o seu rela-
cionamento com o viajante. 

“Desde o início da pandemia, os agentes 
de viagens estão sendo muito requisitados. 

Além de toda a assistência oferecida para 
os clientes que precisaram remarcar suas 
viagens, há uma procura significativa de 
pessoas que não compraram deles, mas que 
precisam de suporte para resolver problemas. 
E percebemos que a segurança que os nossos 
profissionais têm passado para todos que 
precisam de assistência tem sido reconhecida 
pelos consumidores”, pontua a executiva. 

Esse reconhecimento por parte dos via-
jantes aliado às tendências do mercado de 
turismo, que apontam para uma valorização 
ainda maior das experiências personali-
zadas, tem gerado boas perspectivas de 
crescimento para os agentes. “Por tudo que 
temos observado e estudado, acreditamos 
que a retomada do turismo será muito 
positiva para o agente de viagens.  

Temos orientado muito os nossos fran-
queados sobre a importância de se atuali-
zar, estudar o mercado e se preparar para 
receber essa demanda que está chegando 
e principalmente fidelizar esse cliente. As 
oportunidades já estão ai e devem crescer. 
Profissionais capacitados certamente terão 
sucesso”, finaliza Márcia

Existem muitas vantagens em contratar 
um agente de viagens, mas a segurança, as-
sistência e a personalização dos serviços de 
acordo com a necessidade e perfil de cada 
viajante, são os pontos decisivos para que o 
consumidor escolha comprar suas viagens 
de um agente. E são esses diferenciais que 
prometem fazer com que esse profissional 
se destaque também no pós-pandemia. 
Fonte: (www.flyworld.com.br).

A vez do Agente de Viagens

Eduarda Espindola (*)
 
Em nossa história recente, 

vimos uma série de incidentes 
relacionados ao vazamento de 
dados, bem como seu uso para 
fins, no mínimo, questionáveis. 

Hoje em dia, graças aos 
avanços tecnológicos que nos 
possibilitaram uma capaci-
dade de processamento sem 
precedentes, somos capazes 
de coletar, processar e analisar 
dados numa velocidade impres-
sionante. Citando o Tio Ben 
(Homem Aranha, Stan Lee) 
“Com grandes poderes, vem 
grandes responsabilidades”, os 
casos que ganharam as man-
chetes mundiais, são exemplos 
negativos do uso desse poder, 
que acabam definindo e gene-
ralizando todo o resto. 

O fato é que, sem dúvida, 
essas notícias naturalmente 
nos deixam desconfortáveis e 
receosos,  e ainda contribuem 
para a  desinformação da socie-
dade sobre essa ciência. Sendo 
assim, é necessário separar o 
dado do que é feito com ele. No 
auge da tecnologia e ciência de 
dados, é hora de refletir mais 
sobre o assunto e adquirir um 
novo olhar sobre as narrativas 
que nos contam, não é mesmo? 
O dado por si só não é bom ou 
mau. 

A diferença está no que faze-
mos com ele e como o apresen-
tamos. Esses grandes escânda-
los, e os inevitáveis paralelos 
traçados em livros como 1984, 
e outros conteúdos produzidos 
nos últimos tempos, reduzem a 
ciência de dados a fatos isolados 
e pontos negativos que só tem 
piorado esse clima de “estou 
sendo constantemente obser-
vado e analisado”. Esse tipo de 

redução de informação também 
contribui para a resistência da 
compreensão e interesse sobre 
data science, e a possibilidade 
de extrair ao máximo suas 
vantagens. 

Para ilustrar minha reflexão, 
vamos pensar nos dados que são 
coletados sobre todas as nossas 
transações nos nossos cartões 
de crédito. Inicialmente, pode 
parecer assustador esse volume 
de dados que é coletado sobre 
todos nós, porém, já pensaram 
que é justamente o proces-
samento desses dados que 
permite que seu banco o alerte 
ou bloqueie preventivamente 
seu cartão de crédito quando 
as compras feitas começam a 
fugir do padrão?

O mesmo exemplo serve para 
as empresas e organizações: o 
dado funciona como a grande 
salvação em incontáveis situa-
ções de alerta, direcionamento 
e clareza diante de fatos que 
não poderiam ser identificados 
sem o uso de dados. O segredo 
mais uma vez está na educação. 
Assim, fica minha provocação, 
de trocar o título de vilão e 
aprender sobre uma ciência 
que pode somar muito valor 
quando aplicada. 

Não vamos simplesmente 
temer e rejeitar o pobre dado, 
mas sim, entender qual é o 
intuito e situação em que ele é 
coletado e como será usado. Ao 
concordarmos e assegurarmos 
o uso pretendido, ele pode ser 
uma fonte de benefícios extra-
ordinários.

(*) - É Líder de Data Science da 
Fhinck, startup que ajuda empresas a 

terem maior desempenho operacional, 
produtividade e qualidade de vida dos 
colaboradores, a partir da geração de 

dados inteligentes. 

A importância dos dados 
e por que não podem ser 

tratados como vilões


