
A “remotização” 
do trabalho e a 
emigração de 

profissionais de TI
O mundo presenciou 
uma mudança 
histórica na forma de 
trabalhar em 2020

O trabalho remoto, 
que antes era um 
benefício de exce-

ção oferecido por algumas 
empresas, tornou-se regra, 
principalmente entre as 
empresas de tecnologia. Ao 
que tudo indica, o modelo 
home office é um caminho 
sem volta e dificilmente 
será revertido. Aos poucos, 
uma realidade comum para 
as mais diversas áreas de 
negócio. 

As empresas foram obri-
gadas a adotá-lo e desco-
briram, na prática, que seus 
custos são muito menores 
quando os funcionários 
não estão no escritório. Já 
as crenças antigas, como 
a de que os colaboradores 
trabalhariam menos, vêm 
sendo desconstruídas gra-
dativamente ao passo que os 
times mostram engajamen-
to, ânimo e produtividade. 

Segundo estudo do OTRS 
Group, realizado no Brasil, 
mais da metade dos entre-
vistados (54%) afirmam que 
podem trabalhar de forma 
mais eficiente em casa. Com 
isso, boa parte das novas 
vagas de trabalho abertas 
em tecnologia, e que antes 
eram presenciais, agora pas-
saram a ser completamente 
remotas, e não só no Brasil, 
mas no mundo todo. Por 
consequência, e em efeito 
cascata, existem muito mais 
oportunidades de trabalho 
remotas disponíveis no 
exterior. 

A tendência, agora, é que 
os colaboradores escolham 
como e onde querem tra-
balhar, sobretudo aqueles 
que têm filhos pequenos. O 
mundo mudou, está mudan-
do e vai mudar ainda mais. 
A digitalização do trabalho 
abriu as fronteiras e au-
mentou a disponibilidade 
em termos de contratação, 
diante da possibilidade de 
recrutar profissionais de 
qualquer local do país e do 
mundo, aumentando de 
forma significativa a compe-
tição por talentos. Se antes 
as empresas disputavam 
profissionais com outras 
empresas da mesma cidade 
ou estado, agora, a disputa 
abrange todo o país e ultra-
passa a fronteira nacional. 

Esse movimento faz com 
que as corporações sejam 
forçadas a revisitar as suas 
réguas salariais para conse-
guir contratar bons profis-
sionais, já que essas pessoas 
são diariamente requisita-
das por outras empresas. 
O fenômeno do trabalho 
remoto deu “poder” aos 
candidatos, na medida em 
que as novas possibilidades 
de trabalho surgem e eles 
passam a ter mais opções 
para escolher onde e como 
preferem trabalhar.

Isso é tão real que pro-
fissionais norte-america-
nos estão cogitando pedir 
demissão, ou não mais 
retornar ao trabalho, caso 
sejam obrigados a regressar 
ao modelo antigo. Alguns 
países, como o Canadá e 
a Alemanha, antes mesmo 
da pandemia, já concediam 
vistos de trabalho especiais 
para que esses profissionais 
fossem trazidos. 

Porém, se antes os in-
satisfeitos com a situação 
do Brasil vislumbravam as 
oportunidades de trabalho 
no exterior como uma chan-
ce de ouro para migrarem, 
agora, essas motivações já 
não são plausíveis e, tam-
bém, não justificam mais 
“importar” um profissional 
de fora. Com a “remotiza-
ção” do trabalho, passa-
portes e outras burocracias 
da imigração se tornam 
dispensáveis, derrubando 
de vez as fronteiras entre 
os países no contexto de 
trabalho. 

Cria-se, então, um dilema 
para os profissionais de 
tecnologia qualificados e 
fluentes em outras línguas: 
se podem trabalhar para 
empresas de qualquer lu-
gar do mundo, ganhando 
em outras moedas (como 
o dólar ou a libra esterlina) 
que valem cerca de cinco 
ou até sete vezes mais que 
o real, porque se contentar 
com um trabalho no Brasil? 
De fato, no quesito salário, 
fica inviável para as empre-
sas brasileiras competirem. 

Além disso, o convívio 
com os colegas de trabalho, 
as oportunidades de cresci-
mento e o desenvolvimento 
pessoal representam moti-
vações para os colaborado-
res quando optam por ficar 
ou não em um ambiente de 
trabalho. Nesse sentido, as 
multinacionais têm muito a 
perder para a concorrência, 
visto que trabalhar utilizan-
do outro idioma, que não a 
língua-mãe, diferenças cul-
turais e o peso do fuso horá-
rio podem ser estressantes 
e menos motivadores. 

E nesse aspecto há uma 
oportunidade para as em-
presas brasileiras estarem 
no jogo e na competição 
pelos talentos. As pessoas 
não querem mais trabalhar 
em um ambiente em que são 
meras engrenagens de uma 
máquina gigante, mas, sim, 
terem protagonismo, serem 
desafiadas diariamente, 
valorizadas, e ter espaço 
para desenvolverem suas 
habilidades e crescerem na 
carreira. Por outro lado, as 
empresas precisam nutrir 
uma cultura forte e um am-
biente agradável. É preciso 
coragem e está mais que na 
hora de repensar. 

(*) - Empreendedor, atua 
como engenheiro de software na 
Intera - HRTech de recrutamento 

digital. Na Alemanha passou pela 
Audio-cc, e no Peru e em Portugal, 

participou de projetos menores 
em empresas locais.
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Seis em cada dez 
empresas perderam 
faturamento

Seis em cada dez empresas 
(63%) viram o faturamento 
diminuir do início da pandemia 
até agora. É o que mostra uma 
pesquisa da FecomercioSP. 
Mais do que isso, sete em cada 
dez delas (72%) experimen-
taram redução no volume de 
clientes em decorrência das 
restrições de circulação impos-
tas em meio à crise sanitária, 
a fim de mitigar os efeitos da 
transmissão da Covid-19. Os 
dados são de uma sondagem 
nas empresas, realizada pela 
Federação, entre abril e maio.

O estudo mostra, ainda, que até 
a chegada da pandemia ao Brasil, 
a maioria dos negócios em São 
Paulo vivia situação de estabili-
dade. Assim, pode-se dizer que 
a Covid-19 deteriorou a situação 
deles: 54% dos empresários ouvi-
dos disseram que, antes da crise, 
tinham uma condição estável no 
faturamento. Quase um terço 
deles (31%) respondeu que, na 
verdade, as condições eram boas 
– enquanto só 14% passavam por 
dificuldades até a chegada da pan-
demia. A Federação orienta que 
os empresários reduzam custos, 
reavaliem contratos, solicitem 
empréstimos para alavancar os 
negócios. 

No caso da relação com o 
Poder Público, quando per-
guntada sobre quais medidas 
estatais seriam mais efetivas, 
uma maioria (56%) apontou a 
renegociação de prazos de im-
postos, enquanto 52% citaram a 
ampliação de linhas de crédito. 
Houve ainda 44% que afirma-
ram esperar uma redução de 
juros e empréstimos passados. 
Esta é uma necessidade que, 
na percepção da entidade, só 
pode ser resolvida por meio de 
uma articulação coordenada de 
governos municipais, estaduais 
e federal (AI/Fecomercio-SP).
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Mais uma onda de saudosismo 

vem chegando da Europa: é a 
onda do retrogaming, cujos fãs 
divertem-se jogando videogames 
antigos, utilizando velhas TV de 
tubos de raios catódicos, os CRT, 
tecnologia que pensávamos estar 
definitivamente sepultada. Em 
comparação com os atuais disposi-
tivos digitais de tela plana, as TVs 
antigas tinham baixa resolução e 
distorciam as imagens nas laterais, 
devido ao formato côncavo da tela. 

No entanto, são essas caracte-
rísticas que atraem a atenção dos 
retrogamers, pois as TVs eram os 
“periféricos de saída” originais 
dos videogames antigos, aos 
quais os Commodores, Ataris e 
Nintendos eram acoplados para 
jogar. Assim, os velhos televiso-
res que começamos a descartar 
há vinte anos, tornaram-se subi-
tamente procurados e preciosos: 
em portais como o eBay há TVs 
sendo vendidas por centenas 
de euros. 

Os interessados pelo retroga-

ming concentram-se em uma faixa 
etária ao redor dos 30 anos, que 
viveu o fim dos velhos games e 
agora busca revivê-los, como estão 
revivendo os filmes fotográficos 
e discos de vinil. Segundo eles, 
são produtos de baixa tecnologia, 
mas de alta qualidade em relação 
aos atuais; evidentemente essa 
afirmação é, em boa parte, devida 
ao efeito da nostalgia. 

Alguns desses videogames anti-
gos são baixados mais ou menos 
legalmente da Internet e jogados 
em computadores e tablets, usando 

emuladores. Mas os melhores, di-
zem os fãs, são aqueles que ainda 
podem ser encontrados em feiras 
de antiguidades, no eBay e em 
locais similares, em formatos ori-
ginais, normalmente cartuchos do 
tamanho de um maço de cigarros 
que são inseridos no painel frontal 
dos consoles vintage. 

É um prazer analógico com-
parável ao trazido pelo disco de 
vinil, a paixão de alguns fãs de 
música. No entanto, enquanto 
estes discutem a qualidade do 
vinil, do CD e da fita magnética 

diante de meios atuais como os 
providos pela Apple Music, ainda 
não há grandes discussões entre 
gamers e retrogamers. 

É o sabor de invernos e verões 
distantes, quando a TV tinha menos 
programas, a web, as redes sociais 
e os smartphones não existiam e 
jovens e crianças passavam horas 
presas ao console, sentadas no 
tapete da sala, debaixo do aparelho 
de TV. 

(*) - Doutor em Ciências pela USP, é professor 
da Faculdade de Computação e Informática da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie.
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É possível perceber que 
atualmente as insti-
tuições financeiras 

são responsáveis pela queda 
de faturamento de pequenos 
negócios, visto que entre as 
burocracias, os pagamentos 
para bancos levam uma gran-
de fatia de valores. 

Isso ocorre porque boa 
parte dos empreendedores 
depende financeiramente 
dessas instituições, uma vez 
que diversas operações são 
realizadas a partir das pla-
taformas bancárias. Muitas 
vezes o uso destes recursos 
pode ser superior ao espe-
rado, fazendo com que os 
gestores percam o controle 
das despesas financeiras e, 
com isso, o banco acaba se 
tornando quase como um 
sócio da empresa, algo que 
não é recomendável. 

É importante que um ne-
gócio gere lucros e riquezas 
para o proprietário e não uni-
camente para suprir custos. 
Ainda assim, é possível ter 
um relacionamento saudável 
com os recursos bancários 
e reduzir as despesas finan-
ceiras. Existem algumas 
alternativas e dicas que 
podem ajudar a melhorar 
esses tópicos.

Saiba como diminuir despesas 
financeiras do seu negócio

Para as pequenas e médias empresas, um dos grandes problemas importantes de se lidar são as 
despesas bancárias

de utilização dessa fer-
ramenta seja o mínimo 
possível, uma vez que a 
solução para o capital 
de giro deve ser o lucro 
da empresa.

 3) Capital de Giro com 
taxas menores - A úl-
tima dica é buscar por 
soluções alternativas 
para ter taxas menores 
e adquirir capital de 
giro. Atualmente exis-
te a possibilidade de 
aderir ao PRONAMP, 
programa permanente 
instituído pelo governo 
que auxilia empre-
endedores a adqui-
rir valores com taxas 
abaixo de 1% ao mês. 
Além dessa opção há 
também outros bancos 
que realizam esse tipo 
de operação com taxas 
inferiores para peque-
nos e médios negócios, 
como o BNDES.

Aplicando essas dicas 
no dia a dia da empresa as 
despesas financeiras serão 
muito mais baixas e benéfi-
cas para o seu negócio. 

(*) - Bacharel em ciências contábeis 
pela PUC/SP, com especialização em 

planejamento tributário pela 
FECAP/SP, é diretor executivo 
da Coan - consultoria contábil 
(https://coancontabil.com.br/).

 1) Opte por contas 
digitais - Hoje em 
dia existem diversas 
opções de bancos di-
gitais e a maioria deles 
realizam as mesmas 
funções de um banco 
tradicional, com a 
diferença de que não 
há nenhuma tarifa 
para abertura ou ma-
nutenção de conta, 
emissão de boletos 
e outros serviços. É 
possível diminuir os 
custos consideravel-
mente somente com 
essa mudança, visto 
que em bancos a co-
brança pela emissão 

de boleto pode ser 
superior a R$ 2.00.

 2) Evite o Cheque Es-
pecial - Embora o 
recente parecer de 
diminuir as taxas do 
Cheque Especial, inde-
pendente da institui-
ção, os juros aplicados 
nesse recurso ainda 
são altos, por volta de 
8% ao mês. Portanto 
ao entrar e se manter 
nesse ciclo por um 
longo período acaba 
causando um grande 
desgaste econômico 
para a empresa. Caso 
seja necessário, é fun-
damental que o tempo 
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Digital é caminho 
sem volta para o varejo

A quarentena imposta 
pelos governos para conter 
a propagação do Corona-
vírus obrigou muitos esta-
belecimentos comerciais 
a fazer entregas somente 
em domicílio, o chamado 
delivery, ou retirada em 
balcão mediante adoção 
de todos os protocolos 
sanitários.

Para Juam Rosa, CEO da 
Complement Consultoria 
& Marketing, com con-
ceitos de operações que 
vão desde a abertura de 
pequenas lojas até a sua 
plena expansão, o varejo 
já migrou para o e-com-
merce e quem não migrar 
pode estar com os dias 
contados. “Ter atuação 
multicanal, utilizando o 
comércio eletrônico, redes 
sociais, delivery foi, é e 
será crucialmente impor-
tante daqui para a frente”, 
sentencia.

O executivo reforça 
que o comércio digital é 
um caminho sem volta 
e os consumidores não 
vão aceitar que varejistas 
abandonem os canais digi-
tais, mesmo com as lojas 
abertas. Segundo Juam, 
para 91% dos brasileiros, 
marcas que adotaram 
vendas online durante a 
pandemia devem continu-
ar a prática mesmo com o 
fim das restrições. 

“Isso se aplica também 
para as estratégias de ca-
nais, se a empresa passou 

a vender via app, Instagram 
ou WhatsApp, ela não pode 
voltar atrás. Afinal, essas 
estratégias não podem estar 
disponíveis somente quan-
do for conveniente para o 
comerciante”, pontua. Um 
dos desafios do varejo é a ca-
pacitação dos profissionais 
que atuavam no presencial 
para o digital. A transição foi 
feita com a adoção de novas 
plataformas de vendas com 
profissionais especializados 
no atendimento, sistemas 
de informações mais avan-
çados e marketing digital 
bem feito.

A pandemia afetou for-
temente o varejo em geral. 
Com exceção dos super-
mercados, que tiveram as 
melhores vendas de todos 
os tempos, no restante do 
setor houve uma retração 
de faturamento de até 60% e 
fechamento de milhares de 

lojas e postos de trabalho. 
Os três principais desa-
fios a serem enfrentados 
pelo setor varejista é a 
alta competitividade com 
lucratividade baixa, ne-
cessidade de modernizar 
as lojas físicas, ter atuação 
multicanal e venda por e-
commerce.

As lojas virtuais deverão 
funcionar como os grandes 
magazines físicos, adotan-
do a departamentalização. 
No vestuário, por exemplo, 
Juam destaca que moda 
feminina, masculina e in-
fantil devem ser separadas 
dentro da loja com apelo de 
comunicação visual dife-
rente, bem como divididas 
por setor e categorias, para 
facilitar a compra para o 
consumidor e aumentar 
as vendas. - Fonte e mais 
informações: (www.com-
plement.com.br).

Os consumidores não vão aceitar que varejistas abandonem os 
canais digitais.
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Retrogaming: uma onda de saudosismo


