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Coluna do Heródoto

O correio dá lucro. 
Este é o principal 
argumento para 
que não se privatize 
uma empresa que é 
dirigida pelo Estado. 

É verdade que o país 
tem preferência pe-
las empresas priva-

das, mesmo aquelas que 
fazem serviços de interesse 
público como a entrega de 
correspondência. Afinal o 
correio é tão antigo como a 
independência do país. 

Os críticos dizem que os 
Correios são um imenso 
cabide de empregos que se 
espalha pelo país e acolhe 
496 mil funcionários. Ima-
gine quanto isso custa para 
o bolso do contribuinte, 
argumentam os privatistas. 
O debate é explorado pela 
mídia e divide as opiniões 
entre os estatistas e liberais 
radicais.

A pergunta que não quer 
calar: quem ainda envia uma 
carta pelo correio com tan-
tas oportunidades nas redes 
sociais? O número de cartas 
despenca de 59 bilhões em 
1996 para 15 bilhões e 200 
milhões em 2020. 

Uma coisa é o velho cor-
reio quando as cartas eram 

ainda carregadas no lombo 
de cavalos, estradas enla-
meadas, postos de troca de 
animais  e o missivista não 
tinha pressa para a entrega 
da mensagem Naqueles 
tempos não se sabia nem 
quando ela sairia da agên-
cia do correio nem quando 
chegaria até o destinatário. 
Quando chegava. 

Hoje,  apesar do empenho 
dos funcionários, a empresa 
abriga 34 mil agências e 231 
mil veículos. Tem agências 
espalhadas pelas cidades 
mais longínquas do país.

Teoricamente os correios 
não são uma estatal, e por 
isso não depende de sugar 
o imposto pago pelos con-
tribuintes. 

Ela procura ter lucro 
como qualquer outra em-
presa para bancar as suas 
despesas entregando cartas 
e pacotes em todo o país. 
No setor de encomendas 
concorre com gigantes-
cas empresas nacionais e 
mundiais. O United States 
Postal Service está na corda 
bamba. Nem Trump nem 
Biden até agora encaram a 
privatização do USPS. 

(*) - É comentarista do Jornal da 
Record News, do Portal R7 e da Nova 

Brasil fm. Professor e Jornalista; 
Palestras e Midia Training  

(www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)
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nuvem e com aderência ao conceito SASE (Secure Access Service 
Edge). Essa estrutura permite que a plataforma da Netskope entre-
gue seus recursos de segurança em nuvem em tempo real (www.
logicalis.com). 

Soluções de segurança unificadas para o 
setor portuário

@Um dos mais importantes modais de transporte logístico é o 
marítimo, pois nele trafegam 90% do volume do comércio global. 

No mundo a expectativa é de que este setor cresça, mesmo com a 
pandemia, uma média de 4,5% ao ano de 2020 a 2025. No Brasil, 
existem 36 portos marítimos, sendo 17 deles administrados pelas 
Companhias Docas e 19 concedidos para a iniciativa privada. De acordo 
com a Associação Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), 
só no segundo trimestre de 2021, os portos públicos movimentaram 
101 milhões de toneladas de produtos, enquanto os privados foram 
responsáveis por 185 milhões de toneladas, o que representa um 
aumento de cerca de 8% no volume movimentado se comparado ao 
mesmo período de 2019.

Solução que identifica 50% mais  
transações fraudulentas

@A FICO anunciou o lançamento da nova versão do FICO® Falcon® 
Fraud Manager para bancos de varejo, que identifica 50% mais 

transações fraudulentas. A solução utiliza a tecnologia de machine 
learning para identificar golpes, ao adicionar um score de detecção de 
fraude ao sistema de segurança de transferências bancárias já existente. 
Ela fortalece a detecção e prevenção de crimes financeiros em bancos 
de varejo, contribuindo com sua eficiência operacional.

Logicalis anuncia parceria com a Netskope 
para reforçar segurança na nuvem

@A Logicalis, empresa global de serviços e soluções de tecnologia 
da informação e comunicação, acaba de anunciar uma parceria 

com a Netskope, fornecedora de soluções de segurança na nuvem. 
O objetivo é ampliar o portfólio por meio de uma solução capaz de 
proteger os dados e a navegação dos usuários corporativos com a 
NewEdge, rede global de proteção de dados e de tráfego, nativa da 

Você realmente está preparado 
para o trabalho híbrido?  

O que os RHs precisam saber.
Ainda que seja cedo para apontar como será o ambiente de trabalho pós-pandemia, a única certeza que temos, no 
momento, é que o ambiente 100% em escritório, não é mais essencial. 

Sarah Hirota (*)

O que vem sendo discutido entre a 
maior parte das empresas é qual 
formato será adotado agora. Muitos 

profissionais ao redor do mundo estão pe-
dindo demissão pela iminente ameaça de 
terem que trabalhar de forma presencial, 
o que vem deixando muitas empresas 
preocupadas e desnorteadas.

Uma pesquisa com 1.000 americanos 
mostrou que 39% estavam dispostos a 
deixar seus cargos caso seus empregadores 
não fossem flexíveis quanto a trabalhar 
remotamente. Apenas cerca de 28% dos 
trabalhadores nos EUA retornaram aos 
escritórios. Sem dúvidas, o modelo mais 
desafiador é o híbrido, pois coloca os 
colaboradores em condições distintas (há 
um misto de pessoas dentro e fora dos es-
critórios e não 100% das pessoas em uma 
mesma condição) precisando tornar igual 
a experiência tanto para quem está no es-
critório da empresa, quanto para quem está 
fora dela, seja em casa ou em outro local.

O último relatório da Accenture mostrou 
que 83% das pessoas dizem que o modelo 
de trabalho híbrido (alternando entre home 
e escritório) seria o ideal, mostrando que 
indivíduos têm a capacidade de trabalhar 
remotamente entre 25% e 75% do tem-
po. Mesmo enxergando os benefícios do 
modelo remoto, ainda existe a ideia de 
que fora do ambiente de trabalho comum 
a pessoa esteja perdendo oportunidades 
por não participar daqueles encontros e 
discussões informais; os "cafezinhos", que 
podem contribuir nas decisões do dia a 
dia que afetam o desenvolvimento ou sua 
performance. 

O conceito para obter bons resultados 
no formato híbrido é o remote first, ou um 
modelo em que o trabalho remoto é priori-
zado, mesmo quando as pessoas estão no 
escritório. Parece simples, mas, na prática, 
traz muitos desafios culturais nos quais o 
papel da liderança torna-se mais uma vez 
extremamente importante. Estávamos 
acostumados a trabalhar em sincronia, ou 
seja, com colaboração, interações e acom-
panhamento simultâneo.  

No remote first os líderes passam a ter que 
considerar muito mais o modelo assíncrono, 
aquele que acontece sem a necessidade de 
uma interação em tempo real. Para isso, 
torna-se essencial o olhar para o indivíduo, 
os pequenos grupos de perfis e a missão do 
time (atividades e entregas) ao definir as 
regras de convivência da equipe. A seguir, 
apresento alguns pontos que precisam ser 
avaliados e bem definidos junto às equipes 
para que cada um sinta-se mais seguro de 
seus papéis e responsabilidades, tornando 
mais fluido o trabalho.

Flexibilidade geográfica: quais ativida-
des são melhor desempenhadas de forma 
conjunta e presencial e quais têm seu 
melhor resultado obtido com as pessoas 
mais focadas? Em processos de inovação 
e co-criação é importante o contato pes-
soal, enquanto atividades mais analíticas 
requerem foco e atenção.

Quais as preferências de cada indivíduo? 
Quais as restrições que cada indivíduo 
possui em cada localidade? Por exemplo, 
alguns moram longe do escritório e por isso 

ões que podem ser substituídas por troca 
de mensagens e colaboração assíncrona? 
Qual a ferramenta e forma de comunicação 
assíncrona? Algumas apresentações ou 
assinatura de documentos, antes presen-
ciais, podem ser substituídas por outras 
ferramentas digitais? Neste quesito, a digi-
talização é muito bem vinda, observando-se 
atentamente as boas práticas em cada tipo 
de processo.

Senso de inclusão: estou propiciando 
um ambiente em que realmente o tra-
balho remoto é incentivado e tratado de 
forma igual entre pessoas no escritório e 
fora dele? Torna-se importante o papel 
do líder. A adoção do formato híbrido 
não deve ser distinta entre os diferentes 
cargos da empresa. Os gestores devem 
ser incentivados a ficar mais remotos, de 
forma a dar exemplo prático da eficácia 
do formato, bem como não incentivar uma 
ideia de que deve estar vendo seus lide-
rados para melhor avaliá-los. As reuniões 
são pensadas respeitando restrições de 
horário ou agenda de cada colaborador? 
As principais decisões são tomadas em 
fóruns onde todos os colaboradores po-
dem participar? O líder está disponível e 
acessível de forma igualitária entre seus 
liderados? As pessoas de forma geral es-
tão acessíveis?  A avaliação das pessoas é 
baseada em entregas e resultados?

Outras políticas também devem ser 
avaliadas: quais benefícios são concedidos 
para incentivar o trabalho remoto? Há 
flexibilidade nos benefícios?

Como toda mudança cultural, a adoção 
de um modelo de trabalho híbrido requer 
muito estudo, trabalho árduo e um olhar 
sobre o indivíduo. É uma mudança que 
deve estar focada nas pessoas. A par-
ticipação de todos, principalmente das 
lideranças é de extrema importância para 
o sucesso deste processo. As mudanças 
propostas realmente reforçam os valores 
e cultura da empresa? Essas mudanças 
farão seus colaboradores sentirem-se 
engajados, inspirados e com senso de 
justiça e propósito? Pense sempre nestas 
questões ao realizar transformações como 
essas na organização.

(*) É líder de Pessoas e Cultura da Fhinck, startup 
de alta tecnologia que ajuda grandes empresas a 
terem maior desempenho operacional, eficiência, 

produtividade e qualidade de vida.

gastariam muito tempo em trajeto, outros 
moram com mais pessoas e não conseguem 
trabalhar focados em sua residência ou até 
precisam conciliar com outras atividades 
pessoais como levar os filhos para escola, 
mas possuem algum escritório comparti-
lhado próximo de onde podem trabalhar.

Flexibilidade de tempo: quais atividades 
precisam ser realizadas de forma síncrona? 
Feedbacks e algumas comunicações preci-
sam ocorrer de forma quase que imediata 
para o time ao mesmo tempo e, por outro 
lado, algumas discussões e colaborações 
podem facilmente ser transferidas a fóruns 
ou outras ferramentas de comunicação 
assíncronas. Quais processos precisam ser 
revisados e podem passar a trabalhar de 
forma assíncrona, com as pessoas partici-
pando nos momentos mais convenientes 
para elas?

Qual a distribuição de horário do time? 
Quem prefere iniciar sua jornada mais cedo 
ou quem prefere estender a jornada? Quem 
precisa de mais pausas curtas ou quem rea-
liza menos pausas, mas com maior duração? 
Quais horários temos mais pessoas do time 
com disponibilidade para uma reunião, seja 
presencial ou online?

Direcionadores de produtividade de cada 
atividade: avaliar se as atividades são dire-
cionadas por energia, foco, coordenação 
ou cooperação. Atividades que requerem 
energia e foco tendem a ser melhor desem-
penhadas de forma remota, pois é possível 
escolher locais em que o indivíduo consiga 
balancear tempo de concentração com um 
tempo de intervalo para repor sua energia 
(uma caminhada, uma atividade externa 
ou uma série de exercícios físicos simples, 
como uma ginástica laboral). Atividades 
que requerem coordenação ou cooperação, 
são beneficiadas pelo ambiente de trabalho 
compartilhado, pois uma comunicação 
direta e proximidade contribuem para 
melhores resultados.

Processos e fluxos de atividades: quais 
ferramentas eu disponibilizo para o time 
para que tanto quem está no escritório 
quanto para quem está fora dele possam 
realizar adequadamente suas entregas e 
atividades do dia a dia? Como eu avalio os 
processos e resultados? Há redundância de 
atividades? Posso eliminar atividades? Há 
novas tarefas? Alguns exemplos: há reuni-
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Até pouco tempo, a movimenta-
ção do mercado imobiliário de uma 
cidade era um indicador da situação 
econômica da população local. A 
mera possibilidade de considerar 
investimentos distantes do local de 
residência implicava um risco. Tudo 
começou a mudar com a globalização, 
em um primeiro momento, mas foi 
se aprofundando até se reinventar 
como indústria com os avanços da 
tecnologia.

Não foi um processo fácil e, como 
costuma acontecer no início, muitos 
o consideraram uma ameaça. Hoje 
ninguém concebe o mercado sem 
o uso de certas ferramentas: da 
tradicional publicação em portais 
específicos aos tours do Google Stre-
et View, para conhecer o bairro por 
meio de plataformas colaborativas 
em que são coletadas opiniões de 
diferentes fontes. 

Em termos de investimentos, essa 
primeira etapa de mudanças ampliou 
as possibilidades e a tornou mais 
competitiva: não é mais necessário 
adquirir bens na própria cidade e a 
análise de um lugar distante pode ser 
muito mais aprofundada e confiável 
a milhares de quilômetros de casa.

Há alguns anos, o crescimento das 
fintechs vinculadas ao mercado imo-
biliário deu origem ao termo “prop-
tech”, impulsionado pela pandemia. 
Para se ter uma ideia do crescimento 
exponencial desse segmento, de 
acordo com a quinta edição do Mapa 
das Construtechs e Proptechs, lança-
do pela Terracotta Ventures, em abril 
deste ano, o número de startups de 
tecnologias voltadas aos setores de 
construção e mercado imobiliário 
cresceu 19,5% em relação a 2020 
e 235% se comparado ao primeiro 
mapeamento, em 2017.

Para repensar o negócio, afetado 
pelas incertezas provocadas pela 
crise sanitária global, essa inovação 
tecnológica foi aprofundada e foi 
experimentada nas diferentes eta-
pas do processo de aquisição de um 
imóvel. Os papéis de compra e venda 
e aluguel já estão, em muitos casos, 
com assinaturas digitais e depósitos 
online. A maior facilidade nesses 
processos é uma excelente notícia 
para os usuários e um primeiro passo 
para que depois sejam adotados 
também em procedimentos mais 
complexos como a hipoteca ou a 

solicitação de um empréstimo.
A digitalização imobiliária segue 

numa crescente e facilita a busca, 
compra ou locação de imóveis a 
partir de um clique. Por exemplo, são 
oferecidos tours virtuais 360° e novas 
tecnologias aplicadas para um melhor 
primeiro contato, como os chatbots, 
atenção cada vez mais solicitada 
pelos clientes em todas as áreas. 
Tanto a realidade aumentada quanto 
a inteligência artificial facilitam a 
experiência e aumentam a impressão 
digital para satisfazer a demanda. Em 
termos de Big Data, algoritmos cada 
vez mais precisos estão sendo usados 
em suas recomendações e análises de 
mercado. É interessante ver o que 
está acontecendo em outros países: 
de acordo com uma pesquisa da As-
sociação Mexicana de Profissionais 
do Mercado Imobiliário, 90% de seus 
associados fecharam seus escritórios 
para continuar sem contato direto e 
integrar estratégias digitais.

Terceiro, esse imóvel mais inteli-
gente não fica de fora do fenômeno 
do blockchain. Essa tecnologia, 
acompanhada da tokenização, tam-
bém ganhará espaço nos processos 
de compra, em um fenômeno ainda 
incipiente.

Por fim, o que já é fato hoje é a di-
versificação em relação à oferta para o 
setor. Nesta expansão de oportunida-
des, o crowdfunding imobiliário é um 
dos fenômenos que permite entrar 
no negócio com valores inferiores 
ao habitual para os imóveis e obter 
rentabilidade sem a necessidade de 
ter conhecimento ou de se dedicar ao 
tema. Isso permite que cada vez mais 
pessoas apliquem com segurança 
suas economias com impacto direto 
na reativação do mercado imobiliário. 
A indústria de crowdfunding valerá 
US$ 93 bilhões até 2025, de acordo 
com o Banco Mundial.

Se a revolução digital em alguns se-
tores significa proibir o acesso a quem 
não está na vanguarda em termos de 
tecnologia, no Imobiliário o fenômeno 
implica no contrário: que mais pessoas 
possam acessar um mercado conside-
rado por múltiplas gerações um refúgio 
de investimento e futuro.

(Fonte: Jorge Castellar é diretor global 
de vendas da Bricksave e consultor 

financeiro do IEAF Instituto Espanhol 
de Executivos Financeiros).

Mercado imobiliário vive boom digital


