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A necessidade da 
transformação da 
gestão das médias 

empresas

A estagflação - 
estagnação econômica 
ou até mesmo 
recessão e altas taxas 
de inflação - chega 
para dificultar ainda 
mais a vida dos 
empresários e das 
empresas

Investir  no Brasi l 
não é para amado-
res, e todos nós já 

sabemos. Entretanto, 
os fatores econômicos 
mundiais só contribuem 
para deixar o ambiente 
de negócios ainda mais 
complexo e desafiador. 

Em um ambiente pres-
sionado pelos aumentos 
de preços das cadeias 
de suprimentos glo-
bais, muitas empresas 
têm visto suas margens 
serem espremidas, prin-
cipalmente pela impos-
sibilidade de repassar 
todos os aumentos de 
preços sofridos pelos 
fornecedores para os 
seus clientes. 

Além disso, temos a 
alta da taxa de juros no 
mundo todo, tornando 
o capital mais caro e 
escasso. Em meio ao 
caos, evidencia-se a ne-
cessidade das empresas 
buscarem o aumento da 
eficiência, profissiona-
lização da gestão e me-
lhoria da produtividade 
para sobreviverem e 
prosperarem no cenário 
adverso. O empresário 
precisa se reinventar a 
cada dia. Não tem como 
manter o status quo 
esperando os mesmos 
ganhos que eram pos-
síveis no passado. 

Não temos como gerir 
a empresa da mesma 
forma e esperar os resul-
tados de um momento 
completamente diferen-
te do atual. Não existe 
a opção de não mudar 
e não crescer. Muitas 
vezes, a produtividade 
exige escala, que de-
manda, inevitavelmen-
te, crescimento. Esse 
crescimento aumenta a 
dificuldade do negócio, 
que requer uma trans-
formação na forma de 
gestão da empresa. O 
quanto antes aceitar-
mos isso, melhor.

A resistência à mudan-
ça é algo que precisa ser 
mais bem trabalhado. 
Empresas multinacio-

nais sofrem para mu-
dar por conta de seus 
processos, sistemas e 
sua própria burocracia. 
Companhias médias de-
veriam se destacar por 
serem menores, mais 
ágeis e flexíveis. Entre-
tanto, nem sempre isso 
é verdade. Muitas vezes, 
caímos no erro de que 
o tamanho atual é sufi-
ciente, que a empresa 
está saudável e rentável 
e não precisa mudar. 

É nesse momento que 
uma silenciosa decadên-
cia pode estar ocorren-
do. Em todos os setores, 
teremos sempre alguma 
empresa se aprimoran-
do, e a competição do 
mercado fará com que 
outras deixem de existir 
ou percam posição, in-
clusive ameaçando sua 
existência. Quando fala-
mos em transformação 
da gestão, não é algo de 
outro planeta. 

Trata-se de utilizar 
ferramentas e metodo-
logias para melhor gerir 
o negócio, planejar e 
executar um plano es-
tratégico estruturado. 
Elevar o nível de exigên-
cia, utilizar benchmarks 
de mercado e propor 
modelos de remunera-
ções variáveis contri-
buem para as pessoas 
saírem de suas zonas 
de conforto. Porém, a 
existência de inúmeras 
áreas de conhecimento 
faz com que o desafio 
seja ainda maior. 

Ninguém é capaz de 
saber profundamen-
te todos os assuntos 
e particularidades de 
uma organização. Com 
o crescimento, o desafio 
aumenta exponencial-
mente, e o empresário 
pode sentir-se perdido 
ou desest imulado a 
crescer, aumentando a 
sedução do dito status 
quo.

Em suma, não po-
demos nos apegar ao 
passado e esquecer 
de construir o nosso 
próprio futuro, com as 
condições e perspec-
tivas reais que temos 
hoje, independente de 
serem o que gostaría-
mos ou não.

(*) - Graduado em administração de 
empresas pela FACAMP, com pós em 

finanças corporativas pela FIA, 
é diretor da Hand 

(hand@nbpress.com).
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O mundo do trabalho vive profunda transformação, 
com impactos diretos no mercado imobiliário. Ainda que 
os índices de desemprego sigam elevados, profissionais 
qualificados levam, cada vez mais em conta, outros fatores 
além do salário na tomada de decisão de permanecer ou 
não no emprego. E a flexibilidade do local de trabalho 
se tornou um dos principais fatores para as empresas 
reterem talentos.

Chamado de a Grande Resignação, o crescimento ex-
ponencial de pedidos de demissão em massa por pessoas 
que buscam mais qualidade de vida e não aceitam mais 
modelos ultrapassados de trabalho chegou para ficar. 
Levantamento do Ministério do Trabalho dos Estados 
Unidos aponta que, em novembro de 2021, o recorde de 
4,5 milhões de americanos deixou, voluntariamente, os 
respectivos empregos.

No Brasil, a tendência também ganha força. Levanta-
mento da empresa recrutadora Robert Half, realizado no 
fim do ano passado, apontou que 49% dos entrevistados 
pretendiam buscar novas oportunidades de trabalho em 
2022. Em grandes centros, como São Paulo, a satisfação 
com o emprego passa não só pela função em si, mas pelo 
tempo gasto no trânsito com deslocamentos de casa para 
o escritório e vice-versa.

Impulsionados pela pandemia, “home office”, comércio 
virtual e ensino a distância vieram para ficar, moldando 
uma nova economia. As mudanças contribuem para 
reduzir a tolerância frente a problemas relacionados 
à mobilidade e para valorizar o conforto e a economia 
financeira e de tempo proporcionados pelas atividades 
remotas.

De modo geral, as empresas reconhecem que a pro-
dutividade dos funcionários pode ser mantida no “home 
office”, mas avaliam que a troca de ideias frequente e as 
interações espontâneas proporcionadas pelo ambiente 
compartilhado nos escritórios se refletem em dinamismo 
e disseminação da cultura da organização.

Como conciliar, então, as necessidades dos dois lados? 
O entendimento da UBlink é que a descentralização dos 
escritórios em saletas distribuídas em diferentes locais da 

A flexibilidade do local de trabalho se tornou um dos principais 
fatores para as empresas reterem talentos.

Julio Martins(*)

As mudanças no setor de energia 
elétrica estão se tornando cada vez 
mais desafiadoras em termos de 
otimização e confiabilidade. Com as 
redes de distribuição ficando mais di-
nâmicas, está ficando mais complexo 
para as distribuidoras controlar todo 
esse processo.  Até mesmo ambientes 
críticos, como hospitais, data centers, 
aeroportos e indústrias, estão sentin-
do dificuldades. 

Segundo a Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE), nos últimos 20 
anos, a participação das renováveis 

na matriz energética brasileira 
se manteve estável, com valores 
superiores a 40% (percentual de 
presença na oferta interna). No 
entanto, entre 2011 e 2014, com a 
menor quantidade de chuvas pelo 
país, houve uma redução na oferta 
hidroelétrica. 

A partir de 2015, com a chegada 
de derivados da cana, biodiesel e 
a geração eólica, as fontes reno-
váveis retomaram sua trajetória 
de crescimento, atingindo 48% 
em 2020. Os dados fazem parte 
do estudo “Atlas da Eficiência 

Energética Brasil 2021”. Com to-
das essas mudanças, bem como as 
pressões por maior competitivida-
de, regulamentações ambientais e 
modernização da infraestrutura, as 
distribuidoras estão em uma situa-
ção frágil ao lidar com o aumento de 
custos – também sentido no “bolso” 
dos consumidores (incluindo as 
grandes indústrias).

As equipes que gerenciam ins-
talações de médio e grande porte 
reconhecem, com cada vez mais 
frequência, que a energia repre-
senta um item significativo em seus 

custos operacionais. Além disso, 
têm percebido que a qualidade e a 
confiabilidade de sua eletricidade 
impactam no tempo de atividade 
operacional. 

Para garantir um suprimento de 
energia confiável e eficiente dian-
te desses desafios – integrando, 
ainda, questões de sustentabili-
dade e eficiência energética –, as 
companhias do setor devem imple-
mentar novas ferramentas digitais, 
projetadas especificamente para 
permitir uma resposta mais rápida 
em relação a oportunidades e riscos 

relacionados ao sistema elétrico.
Com o consumo global em uma 

crescente, é natural que o mer-
cado passe a exigir maior des-
centralização e descarbonização. 
As distribuidoras precisam estar 
abertas para esse movimento no 
cenário global. A questão não está 
em perder espaço, mas, sim na en-
trega de serviços com qualidade e 
credibilidade para os mais diversos 
níveis industriais e sociais.

(*) - É vice-presidente de Power Products, 
Power Systems e Digital Energy da Schneider 

Electric no Brasil.

A projeção para cinco 
anos é que o varejo 
venda R$1,85 tri-

lhão, sendo R$ 403 bilhões 
provenientes do tráfego 
online. Estima-se também 
que 60% dos consumidores 
passaram a consumir de 
forma híbrida após a pan-
demia, de acordo com um 
levantamento da All iN e 
Social Miner, em parceria 
com a Opinion Box. 

Essa jornada que transita 
entre o online e o offline, 
por meio da integração de 
canais de venda físicos e 
digitais, é o que hoje se 
chama de comércio Phygi-
tal, considerado o futuro do 
varejo pelos especialistas do 
setor. Adaptar os negócios 
a essa nova realidade se 
tornou uma obrigação para 
quem pretende se manter 
competitivo no mercado e 
corresponder às expectati-
vas do consumidor. 

Aderir ao phygital é uma 
questão de sobrevivência. Os 
lojistas precisam se adaptar 
e entender que essas mudan-
ças são impostas por novos 
hábitos de consumo, mais 
aderentes ao consumidor 

Comércio phygital: para quem quer 
aderir e não sabe por onde começar
Cerca de 30% das vendas do varejo físico no ano passado tiveram participação da internet, sendo um fator 
decisivo na escolha dos consumidores, segundo pesquisa do Google, em parceria com a Forrester Research

adicional de vendas. 
É possível oferecer ao 
cliente a opção de com-
prar online e receber 
o produto em casa ou 
retirá-lo na loja física.

	 •	QR Code - é uma 
ferramenta versátil e 
econômica, que oferece 
diferentes aplicações. 
Pode direcionar para 
descrição de produtos 
expostos na loja física 
ou ainda permitir paga-
mentos via PIX com mais 
agilidade.

	 •	Pagamentos Digitais 
–  eles caíram no gosto 
dos brasileiros e, por-
tanto, diversificar os 
meios de pagamento é 
um fator de competiti-
vidade também. Além 
dos meios tradicionais, é 
interessante que o varejo 
físico disponibilize ou-
tros métodos, alinhados 
às tendências. 

Diversas fintechs ofere-
cem soluções nesse sentido 
e vêm ganhando a confiança 
dos consumidores. - Fonte e 
outras informações: (www.
sled.com.br).

O comércio Phygital é considerado o futuro do varejo pelos 
especialistas do setor.
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conectado da atualidade, 
que deseja ter autonomia e 
liberdade para definir como 
será sua jornada de compra 
e quais etapas ele deseja 
fazer de forma digital e em 
quais ele prefere estar na 
loja física. 

Oferecer essa experiência 
phygital aumenta a com-
petitividade do negócio e 
as chances de fidelização”, 
defende Anderson Loca-
telli, CEO da Sled, fintech 
criada para revolucionar o 
varejo físico com produtos 

financeiros inovadores. O 
especialista destaca alguns 
exemplos de aplicações 
phygital que podem ajudar 
o varejo físico que quer in-
vestir nessa tendência:
	 •	Totens de autoatendi-

mento – dão mais auto-
nomia e agilidade para os 
clientes dentro das lojas 
físicas, permitindo que 
eles finalizem suas com-
pras sem precisar passar 
por caixas e vendedores.

	 •	Aplicativos – são uma 
boa alternativa de canal 

Salas comerciais: de patinhos feios 
às novas demandas de mercado

cidade pode ser, justamente, a solução para as demandas 
de empregadores e funcionários.

De patinho feio à solução para as atuais demandas, as 
saletas podem ser o espaço ideal para empresas que tive-
ram de diminuir de tamanho, na pandemia, e passaram a 
precisar de menos espaço. As salas se mostram adequadas 
também para quem ingressou no empreendedorismo e 
se depara com a necessidade de um local para receber 
clientes e potenciais investidores.

Além da possibilidade de ter seus funcionários em 
vários endereços, distribuídos conforme a conveniência 
de cada um, as saletas oferecem preços de locação por 
metro quadrado inferiores aos dos escritórios dos prédios 
corporativos. Neste momento de inflação e juros em alta, 
a economia de custos administrativos ganha ainda mais 
relevância.

Novas profissões surgem, enquanto outras se tornam 
obsoletas. Os novos ramos de atuação precisam ter efici-
ência de custos, o que afeta o tipo de escritório buscado. 
O mercado imobiliário não pode fechar os olhos para as 
novas necessidades.

(*) - É um dos fundadores da UBlink (https://ublink.com.br/).
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Gerenciamento de energia: tecnologia é ponto-chave na modernização


