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O trabalho híbrido 
e a importância de 

atuar em time

Ao longo dos 
últimos dois anos 
notamos realidades 
que, antes da 
pandemia, passavam 
despercebidas

Muitas dessas des-
cobertas estão 
relacionadas ao 

modelo de trabalho. En-
quanto alguns preferem 
o home office para eco-
nomizar o tempo de des-
locamento entre a casa e 
o escritório, outros enxer-
gam no ambiente corpo-
rativo a possibilidade de 
estar com outras pessoas 
do time, conhecer novos 
funcionários, bem como 
tirar dúvidas de forma 
mais rápida e resolver 
demandas de maneira ágil, 
dependendo do caso. 

No fim das contas, os 
que atuam com o modelo 
híbrido são os mais bene-
ficiados, já que, segundo 
pesquisa consultiva da 
Aberje, 70% das empresas 
nacionais e multinacionais 
adotaram esse formato 
entre seus colaboradores 
no começo deste ano. 
Com essa nova realidade 
de trabalho, o dia a dia 
das pessoas passa a exigir 
uma mobilidade e conec-
tividade ilimitadas. Nesse 
sentido, a Samsung aten-
de a essa nova demanda 
com dispositivos rápidos 
e eficientes, capazes de 
acompanhar os usuários 
em todas as suas ativi-
dades. 

O modelo híbrido tam-
bém traz à tona um concei-
to que conhecemos como 
nômade digital. Trata-se 
de um público que, com 
inúmeras possibilidades, 
pode escolher diferentes 
locais para trabalhar. Na 
Samsung, optamos por 
adotar o modelo híbrido 
de trabalho conhecido 
como 3x2, em que os cola-
boradores vão ao escritó-
rio até três dias da semana. 
A decisão, que faz parte da 
política de Home Office da 
Samsung para a América 
Latina, foi tomada após 
uma avaliação do cenário 
global e nacional, além 
também das opiniões de 
parceiros e colaboradores 
da empresa. 

Com essa iniciativa, a 
Samsung reforça seu com-
promisso em manter uma 
força de trabalho mais feliz 
e engajada, entendendo 
que o tempo em casa traz 
impactos positivos para as 
pessoas. A atuação não 
se limita ao trabalho de 
excelência para desenvol-
ver os melhores produtos 
do mercado. Das portas 
para dentro, é oferecido 
um ambiente de trabalho 
flexível, respeitoso e di-
versificado.

Ao analisar o mercado de 
forma macro, observamos 
um aumento na busca 

por profissionais com ha-
bilidades de resiliência, 
adaptação e trabalho em 
equipe. Essas têm sido 
qualidades fundamentais 
para empresas dos mais 
diversos setores, afinal de 
contas, o alinhamento en-
tre os times e a capacidade 
de aplicar ajustes de forma 
rápida foram grandes dife-
renciais para que muitos 
negócios mantivessem 
suas operações durante 
o cenário de incertezas 
que marcou os últimos 
dois anos. 

Nesse sentido, além 
de oferecer flexibilidade 
no regime de trabalho, é 
importante que a área de 
recursos humanos invista 
em atrativos para reter 
e lapidar os talentos da 
empresa, oferecendo um 
ambiente de trabalho aco-
lhedor e oportunidades 
de crescimento. Dessa 
forma, humanizamos o 
relacionamento entre os 
profissionais e a empresa, 
auxiliando cada indivíduo 
a potencializar suas com-
petências. 

Na Samsung, frequente-
mente são realizadas se-
ções de coaching, avalia-
ção 360º e feedbacks para 
que os colaboradores de-
senvolvam suas habilida-
des de gestão e obtenham 
sucesso na atuação de 
suas respectivas equipes, 
além de uma plataforma 
global com diversos cur-
sos para desenvolvimento 
e aperfeiçoamento das 
competências. 

Essas iniciativas corpo-
rativas são usadas como 
parte da estratégia para 
obter resultados positivos 
não apenas para a em-
presa, mas também para 
para os funcionários que, 
trabalhando de casa ou do 
escritório, estão sempre 
representando a empre-
sa. Por fim, do ponto de 
vista social, a flexibilidade 
do trabalho híbrido pode 
contribuir para uma ro-
tina mais saudável das 
pessoas. 

Comumente temos nos 
deparado com histórias 
de profissionais que, com 
o home office, encontra-
ram tempo para praticar 
exercícios, almoçar com 
os filhos, meditar, des-
cobrir um hobby novo, 
ingressar em cursos de 
idioma a distância e vá-
rias outras práticas que 
ajudam no bem-estar e no 
desenvolvimento de cada 
indivíduo. Agora, com a 
retomada das atividades, 
voltamos a ocupar lugares 
que tanto amamos e a es-
tar com nossos familiares 
e amigos, mas sem deixar 
de nos cuidarmos. 

Estamos todos ansiosos 
para compartilhar tudo de 
novo que vem por aí!

(*) - É diretor de recursos humanos 
na Samsung Brasil.

Fauze Diab (*)
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: ITAMAR DA SILVA CORDEIRO JUNIOR, profissão: técnico de mecânica 
industrial, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César, SP, data-
nascimento: 26/12/1989, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, 
filho de Itamar da Silva Cordeiro e de Dulcinéia da Silva Cordeiro. A pretendente: TAINA 
SANTOS DE PAULA, profissão: promotora de merchandising, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 10/05/1984, residente e 
domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Luiz Antonio de Paula e de 
Nilza Luciana Santos.

O pretendente: EZEQUIEL TEIXEIRA, profissão: técnico de mecânica, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 18/09/2000, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Cristiane Karine Teixeira. A 
pretendente: PAULA DA CUNHA OLIVEIRA, profissão: assistente de SAC, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 23/02/2000, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de José Marcos de 
Oliveira e de Solange Maria da Cunha.

O pretendente: THIAGO DE SOUSA SILVA, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 26/03/1994, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Gilberto Oliveira da Silva e 
de Neli Maria de Sousa Silva. A pretendente: JESSICA PEREIRA DE LIMA, profissão: 
autônoma, estado civil: divorciada, naturalidade: em Caruaru, PE, data-nascimento: 
27/08/1992, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Joseval 
Ramos de Lima Nascimento e de Erika Pereira dos Santos Nascimento.

O pretendente: ABNER FERNANDES DE ARAUJO, profissão: farmacêutico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 08/10/1991, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Oseas Diogo de Araujo e de 
Marilia Fernandes Pereira de Araujo. A pretendente: PAULA CHARETTI REIS, profissão: 
jornalista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nasci-
mento: 11/03/1993, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha 
de Antonio Carlos Falcão Reis e de Vera de Fatima Charetti Reis.

O pretendente: RAPHAEL PIRES ALVES, profissão: designer, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Itaquera, SP, data-nascimento: 23/08/1994, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Marcelo Alves e de Fernanda 
Pires Caminha. A pretendente: BÁRBARA CLARA MARCELINO FREITAS, profissão: 
profissional de marketing, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Jardim Pau-
lista, SP, data-nascimento: 19/03/1995, residente e domiciliada em Penha de França, São 
Paulo, SP, filha de Antonio Carlos de Freitas e de Marilda Marcelino Freitas.

O pretendente: IURI LEITE ARAGÃO NERY, profissão: analista sênior, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Cruz das Almas, BA, data-nascimento: 23/03/1997, residente 
e domiciliado em Guarulhos, SP, filho de Silvio Nery e de Erineide Leite Aragão Nery. A 
pretendente: REBECA SOVIRE SILVA, profissão: estagiária, estado civil: solteira, natu-
ralidade: nesta Capital, Cerqueira César, SP, data-nascimento: 16/07/1995, residente e 
domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Pérsio Célio Silva e de Lucia 
Helena Sovire Silva.

Bruno Tortorello (*)

Este cenário influencia 
a logística e exige 
mais eficiência por 

parte de transportadoras e 
operadores.

Tal mudança se explica 
pelo crescimento significati-
vo do e-commerce no Brasil, 
que ganhou 36,7 milhões 
de novos consumidores, ou 
e-shoppers, entre 2019 e 
2021, e novas lojas virtuais 
durante a pandemia. Há 
cerca de dois anos uma en-
comenda pesava, em média, 
6,5 quilos, e hoje está na casa 
dos 3,5 quilos, demonstran-
do que os tipos de produtos 
ofertados se multiplicaram, 
pois hoje é possível comprar 
praticamente tudo pela 
internet. 

Contudo, essa redução de 
peso em tão pouco tempo 
traz impactos logísticos e 
requer que as transporta-
doras enxerguem este novo 
cenário com outros olhos. 

Pacotes menos pesados 
significam queda de renta-
bilidade no frete, mas, em 
contrapartida, a quantidade 
dobrada de encomendas mo-
vimentadas pode compensar 
essa perda. Para que essa 
relação seja verdadeira, é 
preciso cada vez mais efi-
ciência nas operações das 
transportadoras e operado-
res logísticos.

Eficiência logística abran-
ge diferentes aspectos, prin-
cipalmente uma operação 
completamente ajustada, 
que minimize os erros e 

A redução de peso traz impactos logísticos e requer que as 
transportadoras enxerguem este cenário com outros olhos.

Rafael Gibini (*) 
 
Tão incrível quanto pre-

ocupante, é exatamente 
isso que aponta o estudo da 
Universidade Newcastle, 
na Austrália. Ela mostra 
como os microplásticos 
entram de variadas formas 
em nosso organismo. Além 
disso, indica que o ser hu-
mano pode estar ingerindo, 
em média, cinco gramas 
destes microplásticos por 
semana, o equivalente a 
comer um cartão de crédito 
a cada sete dias. 

A descoberta mostra que 
além dos danos ao meio am-
biente, o plástico também 
causa danos à nossa saúde. 
Portanto, a chamada pela 
sustentabilidade nunca foi 
tão necessária. É preciso 
acelerar urgentemente as 
formas de reciclagem de 
materiais e, cada vez mais, 
mesmo com a complexi-
dade da logística reversa, 
desenvolver e buscar ma-
teriais de origem renová-
veis, como por exemplo, 
produtos à base de polpa 
de madeira.

Já existem ótimas inicia-
tivas no mundo. Na Sué-
cia e na Finlândia, berço 
mundial da indústria de 
papel e celulose já possível 
encontrar excelentes ações 
para reaproveitamento de 
materiais não renováveis 
e, principalmente, como 
estão surgindo novos pro-
dutos com base renovável, 
evitando o uso excessivo do 
plástico e o substituindo 
por produtos não nocivos 
ao meio ambiente.

Sem querer acirrar a 
briga entre o plástico e 
o papel, o objetivo aqui é 
propor uma reflexão sobre 
como essas duas indústrias 

juntas podem melhorar o 
mundo. Os movimentos 
por lá são realmente mo-
tivadores e, na prática, co-
meçam pelo consumidor, 
que está muito mais atento 
à origem dos produtos que 
consome e o impacto que 
eles geram no nosso am-
biente. É cultural e essa 
é a chave para a mudança 
no nosso consumo.

No comércio da região, é 
possível observar uma boa 
quantidade de produtos 
com características biode-
gradáveis ou ainda com a 
preocupação da sua pegada 
de carbono deixada. Há 
várias iniciativas ligadas 
ao bioplástico ou produtos 
com fibras renováveis da 
natureza e manejadas de 
forma correta. Algumas 
startups já estão com essa 
mentalidade e criando 
inovações nesse segmento. 
Embalagens 100% biode-
gradáveis e resistentes à 
umidade, calor e odor e o 
melhor: com preços com-
petitivos, algo bastante de-
safiador para essa categoria 
de produto.

Mudar a chave para esta 
questão pode nos ajudar a 
realizar melhores escolhas 
para o bem da humanidade. 
Saber optar por produtos 
compostáveis, reciclados 
ou biodegradáveis, apren-
der mais sobre cada um 
desses tipos de produtos, 
como podemos, individual-
mente, ter mais consciência 
sobre o impacto de nossas 
ações é um bom exercício 
para começar a fazer sua 
parte.

(*) - Formado em Administração 
de Empresas com MBA em Gestão 
Estratégica de Negócios pela FGV-

SP, é CEO da Melhoramentos 
(www.melhoramentos.com.br).

E-commerce exige eficiência 
logística no segmento de 

cargas fracionadas
O mercado de cargas expressas fracionadas está em franca mudança, especialmente nos dois últimos 
dois anos, em que o peso médio das encomendas vem caindo, ao mesmo tempo que o volume, ou a 
quantidade de remessas, praticamente dobrou no período, e continua crescendo

compra foi positiva, o que 
demonstra que a logística vai 
bem, mas há espaço para ser 
aperfeiçoada, especialmente 
nos quesitos mais latentes 
apontados pelos e-shoppers, 
como a previsibilidade de 
data e horário de entrega, 
informações claras de ras-
treamento e várias opções 
de locais de entrega.

Sabendo dessas preferên-
cias e demandas dos consu-
midores, é fundamental que 
as transportadoras mante-
nham um tráfego constante 
de informações em tem-
po real em seus sistemas, 
buscando a eficiência nas 
operações e na comunicação 
com seus clientes. Adicio-
nalmente, é necessário ofe-
recer alternativas ao home 
delivery, como as soluções 
OOH (Out of Home, ou Fora 
de Casa), que englobam 
PUDOS (os pontos de Pick 
up e Drop off) e os lockers, 
e que também contribuem 
significativamente para a 
eficiência nas operações 
logísticas.

Sem dúvida são muitos os 
desafios que chegam com 
essa mudança de mercado, 
mas o posicionamento cor-
reto das empresas do setor 
pode dar uma contribuição 
importante - como já vêm 
fazendo - para o crescimento 
do e-commerce, apoiado em 
melhores soluções para to-
das as partes, especialmente 
para o consumidor. 

(*) - Com 22 anos de experiência no 
setor de logística, é CEO da Jadlog.

ofereça qualidade dos ser-
viços para embarcadores 
e consumidores, como o 
cumprimento de prazos, en-
trega dos produtos intactos, 
comunicação cada vez mais 
assertiva e processos padro-
nizados. São condições que 
se alinham às expectativas 
dos clientes e, paralelamen-
te, contribuem para a melhor 
experiência de compra no 
e-commerce.

Neste sentido, é impor-
tante que o e-commerce 
conte com transportadoras 
e operadores logísticos efe-
tivamente preocupados em 
aperfeiçoar a eficiência em 
suas operações por meio de 
investimentos pesados em 
automação, mecanização, 
tecnologia da informação, 
capilaridade, novas solu-
ções e opções de entrega, 
aumento e atualização de 
frota, entre outros pontos. 
Além disso, precisam in-
vestir em sustentabilidade, 

promovendo uma logística 
cada vez mais verde, nos 
grandes deslocamentos e na 
última milha. 

Outro ponto igualmente 
relevante é conhecer e en-
tender as preferências do 
consumidor e, a partir daí, 
direcionar os investimentos 
para atender todas essas 
demandas e ser cada vez 
mais eficiente nas entregas. 
Pesquisas como a E-Shopper 
Barômetro, da rede DPD-
group e Jadlog, fornecem 
um panorama destas prefe-
rências dos consumidores e 
insights para as transporta-
doras e operadores logísticos 
melhorarem suas atuações. 
A pesquisa constatou que 
63% da população online 
brasileira realiza compras 
pela internet, um índice 7 
pontos percentuais superior 
ao de 2019. 

E 78% dos consumidores 
disseram que a experiência 
de entrega de sua última 
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Você está ingerindo um cartão 
de crédito por semana

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

Tel: 3043-4171www.netjen.com.br

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e 

Leilões neste jornal, consulte 
sua agência de confiança, ou 

ligue para
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