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De acordo com levantamento feito pelo Sebrae, em parceria 
com a FGV, sete em cada dez micro e pequenas empresas 
se digitalizaram desde o início da crise e essa necessidade 

acabou criando ou aumentando as oportunidades em segmentos 
voltados para a tecnologia.

O gerente de Competitividade do Sebrae, Cesar Rissete, revela 
que negócios ligados à tecnologia da informação como suporte 
técnico, manutenção e marketing estão entre os segmentos que 
mais apresentaram aumento, desde o início da pandemia, em 
2020. “São atividades voltadas para digitalização de empresas 
e assessoramento ao usuário na utilização de sistemas e, por 
isso, a tendência é que, em 2022, essas atividades continuem 
crescendo", ressalta. 

Ele explica que um dos motivos para esse movimento está 
no fato de que os consumidores estão mais digitais, o que 
faz com que as empresas também tenham que acompanhar 
esse movimento do consumidor. “A transformação digital, 
que muitas empresas estão sendo forçadas a fazer, cria opor-
tunidades como desenvolvimento de aplicativos e websites, 
gestão de mídias sociais e gestão de marketing digital. Nós 
vimos um aumento na digitalização, mas ainda há espaço para 
aproveitar melhor esse movimento dos pequenos negócios”, 
conta Rissete.  

Segundo ele, há ainda muitas oportunidades relacionadas ao 
maior uso de equipamentos de comunicação em geral, de biome-
tria, de automação residencial e empresarial e realidade virtual 
para teste de produtos e serviços.

Ainda de acordo com pesquisas feitas pelo Sebrae, mesmo com 
mais de 85% dos pequenos negócios tendo voltado a operar, a 
digitalização deve continuar sendo um dos pontos de atenção 
dos pequenos negócios. 

fortemente afetados na pandemia - como os pequenos negócios de 
alimentação fora do lar - podem ter novo fôlego no próximo ano. 

“Há que se destacar também a perspectiva de retomada do 
turismo, com destaque para destinos nacionais, que estão se 
beneficiando com a demanda reprimida por viagens, bem como 
condições menos favoráveis para o turismo internacional (câmbio, 
variante do vírus ômicron)”, observa Cesar Rissete. 

Dados da IATA (Associação Internacional de Transporte Aéreo) 
apontam que o mercado doméstico apresentou, em outubro, uma 
recuperação de demanda próxima aos níveis pré-pandemia (84%), 
com previsão de recuperação total da demanda doméstica em 
2022, o que corrobora para essa expectativa.

Logística é outro segmento que pode ter um bom mercado em 
2022.  “É uma atividade que presta serviços para todos os demais 
e na qual vemos ainda muitas deficiências. Quase toda empresa 
depende de algum processo de logística e o empreendedor pode 
conseguir identificar oportunidades aqui”, comenta Rissete, que 
ainda acrescenta que tem sido grande a procura por informações, 
no portal do Sebrae, sobre como abrir empresas nesse setor.

Mais atividades que podem crescer em 2020, por estarem 
ligadas às mudanças no perfil do consumidor brasileiro, são 
aquelas voltadas para a população com mais idade. Com a cres-
cente proporção de idosos na população já se cria nichos com 
oportunidades específicas em áreas como saúde e bem-estar, 
atividades físicas, turismo e serviços em geral. 

Outra tendência é o aumento de animais domésticos. O mer-
cado pet já conta com grandes players de varejo, mas também 
oferece  possibilidades para pequenas empresas de higiene e 
embelezamento, alojamento e treinamento de pets. - Fonte e 
mais informações: (www.sebrae.com.br).
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Uma das mudanças que a pandemia trouxe para os pequenos negócios brasileiros foi a aceleração no processo de digitalização das empresas. 

“Mesmo com a volta do presencial, o digital continua sendo 
importante. Seja como um canal de promoção, de divulgação, de 
exposição e de comercialização. Essa tendência leva o pequeno 
negócio a se diferenciar por meio da reputação e exposição da 
internet. A combinação entre ambiente físico e digital é funda-
mental para que os pequenos negócios se destaquem e sempre 
estejam à frente dos demais”, pontua o gerente do Sebrae.

Mas além dos negócios ligados à tecnologia, outras atividades 
também devem demonstrar sinais de recuperação e se tornarem 
boas oportunidades de negócios. Com retorno das pessoas às ruas 
sem restrição de circulação, alguns segmentos que tinham sido 
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Sabemos que a tecnologia transformou os negócios 
e, basicamente, transformou o modelo de operação 

e gestão de pessoas. Gerir pessoas pela experiência, 
com diversidade e inclusão passou a ser mais do que 
necessário, passou a ser obrigatório. 

Não basta investir em estratégias para melhorar 
a experiência do consumidor, é preciso também 
trabalhar em uma cultura organizacional agradável, 
produtiva e receptiva o suficiente para que os talentos 
do negócio não migrem para a concorrência. Afinal, 
novas relações trabalhistas exigem novas estratégias 
e metodologias de trabalho. Lembre-se: as organiza-
ções antenadas com o que há de mais moderno não 
poupam esforços – nem investimentos – para construir 
equipes cada vez mais eficientes, diversas e inclusivas.

Conceituando brevemente, Employee Experience 
é a soma de todas as experiências e interações de um 
colaborador com a organização – desde o primeiro 
contato como um candidato potencial, até o fim do 
vínculo emocional de trabalho com a empresa. Ao 
desenvolver essas ações a organização buscará focar 
suas ações para promover melhorias no cotidiano 
de quem já está inserido na cultura organizacional, 
proporcionando bem-estar e realização profissional, 
o que gera impactos diretos em sua produtividade.

Levando em consideração que as organizações 
estão tendo dificuldades em aplicar os tradicionais 
processos de RH e que atrair, recrutar e reter os 
profissionais mais talentosos do mercado está cada 
vez mais complexo, entendemos que, neste momento, 

desenvolver uma estratégia de Employee Experience 
alinhada com as práticas de diversidade e inclusão 
pode fazer a sua organização se destacar no mercado.

E como e por que Diversidade e Inclusão, ou D&I, 
é importante para as Organizações e para Employee 
Experience dos colaboradores e colaboradoras? Já 
vamos chegar lá, mas antes vamos rapidamente tra-
duzir na prática o que é D&I. Diversidade é garantir, 
no quadro demográfico de pessoas da empresa, a 
representatividade numérica e de variedade das 
inúmeras características humanas existentes na 
sociedade. Por exemplo: raça, gênero, orientação 
sexual, gerações, pessoas com e sem deficiência, 
religiões etc. E inclusão? Aí é que são elas.

Inclusão é garantir que uma vez que esses públi-
cos antes subrepresentados nas empresas, tenham 
ambiente seguro e segurança física e psicológica 
para ser quem são, fora de dentro do ambiente de 
trabalho. Porque se foram inseridos porque enten-
demos ser importante e justo, estes agora devem 
poder expressar opiniões, se sentirem úteis, ouvidos 
e pertencentes e, só assim, possam expressar-se por 
si e pelos que representam e possam realizar todo seu 
potencial. Contudo após centenas de anos de história 
sem aprendermos e discutirmos D&I, os desafios 
são inúmeros no a dia a dia prático das empresas. 
Líderes e não-líderes precisam afirmativamente tra-
balhar para abandonar comportamentos e atitudes 
racistas, capacitistas, machistas etc. E talvez até as 
manifestações culturais da organização precisem ser 
revistas, como: crenças, valores, políticas, códigos, 
organograma, estrutura física, rituais etc.  

Bom, agora voltemos à pergunta: como e porque 
Diversidade e Inclusão, ou D&I, é importante para 
as Organizações e para Employee Experience dos 
colaboradores e colaboradoras? Para as empresas: 
porque imagem e reputação ficam mais seguras, lu-
cratividade e inovação são alavancadas e problemas 

complexos ficam mais fáceis de solucionar, pois novas 
e mais competências estão disponíveis. Hoje há muitos 
instrumentos mundiais e institucionais que podemos 
chamar de “aliados” no avanço de D&I, dentre eles: 
compromissos ESG que são práticas nas áreas "envi-
ronmental, social and governance" (ambiental, social e 
governança, em português) requeridas pelos maiores 
Investidores globais, os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da ONU para 2030, que orientam as 
decisões e iniciativas organizacionais e das empresas 
signatárias do Pacto Global.

Uma pesquisa da Harvard Business Review, de 2015, 
mostra que as empresas que apostam na diversidade 
tem 33% mais lucratividade que as outras e 77% dos 
investidores globais aumentaram significantemente 
os investimentos ESG em resposta à Covid-19. Já 
para a jornada Employee Experience, pesquisas do 
instituto Gallup (2018) mostram que funcionários que 
trabalham em empresas que praticam a diversidade 
são 17% mais engajados e 75% deles reconhecem que 
há espaço para inovar no trabalho que fazem; além 
de perceberem 30% mais colaboração, confiança e 
diálogo aberto entre os colegas. Assim, podemos 
traduzir que: sentir-se parte, independente da cor 
da sua pele ou de qualquer escolha pessoal, é mais 
engajamento e felicidade “na veia” para as pessoas 
no trabalho!

Por mais que o tema diversidade já seja uma 
realidade em algumas organizações, cada vez mais 
o mercado abre suas portas para profissionais com 
características e vivências variadas. Negros, PCDs, 
LGBTQIA+, mulheres, nacionalidades, religiões, etc., 
devem ser incluídos na agenda estratégica das orga-
nizações e, para isso, é necessário ter um programa 
estruturado para entender os motivadores, o passo 
a passo para implementação e principalmente os 
impactos e benefícios.

Mudar a cultura organizacional para alcançar a 

diversidade e a inclusão é um processo que deve 
ser conduzido de forma estruturada para não 
causar desconforto aos colaboradores, processo 
esse que deve ser acolhedor e não punitivo. O fato 
dos líderes representarem minorias, não contribui 
para contratar e gerir uma força de trabalho mais 
inclusiva, como também não contribui para a estra-
tégia empresarial. Portanto, ao incentivar e aplicar 
a diversidade no ambiente corporativo simboliza 
a responsabilidade de uma organização em criar 
um ambiente de trabalho diversificado e inclusivo 
e criativo para que todos os funcionários tenham 
as mesmas oportunidades, espaço e respeito. Isso 
melhora o Employee Experience.

Até a próxima!
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