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Supermercados na
pandemia.
A Covid-19 apresenta desa-
fios e os supermercados, são 
considerados essenciai, pre-
cisando se adaptar às mu-
danças trazidas pela doença. 

Como usar a favor dos su-
permercados? O avanço da 
tecnologia nos últimos anos 
mudou o consumidor e, tam-
bém, e a forma de como 
consumir. E essa tendência 
impacta todos os setores da 
economias.

O novo consumidor é resul-
tado de um amadurecimento 
motivado pela vivência em 
um mundo cada vez mais 
acelerado, mutável e globa-
lizado

A modernidade trouxe van-
tagens para quase todas as 
áreas, e agora é a vez do se-
tor de Recursos Humanos se 
atualizar e  beneficiar a orga-
nização como um todo.
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CAPA

A Covid-19 apresenta desafios para todos os se-

tores do mundo inteiro. Os supermercados, no 

entanto, são considerados essenciais e precisam 

se adaptar às mudanças trazidas pela doença e à 

nova rotina e costumes de compra dos brasileiro.

O coronavírus Sars-Cov-2 mudou o rumo de 

2020 e, possivelmente, dos anos que estão por 

vir. O agente causa a Covid-19, doença respirató-

ria que, até a publicação desta reportagem, foi a 

causa de morte de mais 543 mil pessoas ao re-

dor do mundo em questão de poucos meses.

Conhecido como o novo coronavírus, o Sars-Cov-2 

faz parte de uma família de vírus que podem infectar 

tanto humanos quanto animais. Segundo o Minis-

tério da Saúde, os primeiros coronavírus humanos 

foram isolados em 1937. Em 1965, foram descritos 

como coronavírus por terem um formato parecido 

com o de uma coroa quando vistos por meio de 

um microscópio. Até o início deste milênio, os co-

ronavírus eram conhecidos por provocar doenças 

respiratórias mais leves, como gripes e resfriados. 

De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz (Fio-

cruz), a partir de 2002, especialistas identifica-

ram mudanças no comportamento do vírus. Ele 

passou a saltar de espécies animais, em que é 

parasita, para os humanos, sofrendo mutações 

ao longo do caminho. Como resultado, surgiram 

três novos tipos de coronavírus: o Sars, que cau-

sa síndrome respiratória aguda grave, em 2002, o 

Mers, responsável pela síndrome respiratória do 

Oriente Médio, em 2012, e o Sars-Cov-2 em 2019.

O novo coronavírus foi descoberto no fim de 2019 

após casos serem registrados em Wuhan, na Chi-

na. Grande parte dos primeiros infectados esteve 

no mercado de peixes e animais exóticos da cida-

de, o que leva cientistas a acreditarem que a ver-

SUPERMERCADOS 

NA PANDEMIA
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são atual do vírus tem origem animal. Ainda não 

se sabe ao certo o caminho que o organismo fez. 

A principal hipótese é a de que o vírus tenha in-

fectado um morcego, cujos excrementos foram 

comidos por um pangolim que, por sua vez, foi 

consumido por humanos no mercado de Wuhan. 

O vírus tem rápida transmissão, que pode acon-

tecer por meio de apertos de mãos, gotículos 

de saliva, espirros, tosses, catarros e o contato 

com objetos ou superfícies contaminadas. Isso, 

combinado com o fato de que 80% dos infecta-

dos são assintomáticos, fez com que o novo co-

ronavírus se espalhasse pelo mundo entre de-

zembro de 2019 e março de 2020, quando a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou 

a contaminação por Sars-Cov-2 como pandemia. 

O termo pandemia deve ser levado a sério: ain-

da de acordo com a OMS, ele é usado para ca-

racterizar a disseminação mundial de uma nova 

doença. A última vez que em que a organização 

declarou uma pandemia foi em 2009, quando um 

bilhão de pessoas foram infectadas e centenas de 

milhares morreram por conta da influenza H1N1. 

“Pandemia não é uma palavra a ser usada de 

maneira leviana ou descuidada”, disse o dire-

tor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreye-

sus, na ocasião. “É uma palavra que, se mal 

utilizada, pode causar o medo irracional ou acei-

tação injustificada de que a luta acabou, le-

vando a sofrimento e morte desnecessários.”

Em janeiro deste ano, quando milhares de pesso-

as foram infectadas pela Covid-19, a China inter-

ditou Wuhan, restringindo ao máximo a saída de 

casa dos 11 milhões de habitantes da cidade. No 

total, 50 mil cidadãos foram infectados e 2,5 mil 

deles morreram. Acredita-se que este número só 

não foi mais alto por conta do isolamento social.

 
 Em território brasileiro

O primeiro caso de coronavírus no Brasil foi con-

firmado no dia 26 de fevereiro deste ano em 

São Paulo. O paciente era um homem de 61 

anos que tinha viajado para a Itália, um dos paí-

ses que rapidamente se tornou epicentro da do-

ença na Europa. Apesar de não apresentar sin-

tomas, ele foi colocado em quarentena familiar. 

Vinte e dois dias depois, o Brasil registrou a pri-

meira morte confirmada por Covid-19. O paciente 

era um homem de 62 anos, também de São Pau-

lo. A partir de então, governos de diversos esta-

dos brasileiros começaram a adotar a quaren-

tena como medida para diminuir o contágio e o 

número de mortes, que até a redação deste tex-

to, era de 66 mil pessoas em território nacional.

O governo de São Paulo decretou a quarentena em 

22 de março e espera começar a sair dela até final 

de Julho. A iniciativa definiu que só serviços essen-

ciais poderão funcionar no período. Apesar terem 

ocorrido mudanças no decreto federal em relação 

a essas categorias desde o início da quarentena, 

São Paulo atualmente considera como essenciais 

os serviços de alimentação, abastecimento, saúde, 

bancos, limpeza, segurança e comunicação social. 

 
 O momento da economia

A pandemia pelo novo coronavírus teve como 

consequência uma recessão 

global. Já que até o momento 

pouco se sabe sobre o vírus e, 

o desenvolvimento, bem como 

a distribuição, de uma vacina 

contra a infecção pode demorar 

alguns anos, o isolamento social 

segue sendo a principal forma 

de conter o contágio e preve-

nir a morte de mais pessoas.

A crise fez com que diversos 

empresas e negócios quebras-

sem e centenas de milhares de 

pessoas perdessem seus empre-

gos. A quarentena é recente de-
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mais para descobrir exatamente todos os impac-

tos que essa cadeia de eventos teve na economia. 

Por enquanto, estima-se que só entre mar-

ço e abril deste ano 1,5 milhão de brasilei-

ros tenham sido demitidos. De acordo com o 

Banco Central, o PIB (Produto Interno Bruto) bra-

sileiro de 2020 deve sofrer uma queda de 5,12%.

O estudo mais recente do Instituto Brasileiro de Ge-

ografia e Estatística (IBGE) dá algumas ideias sobre 

o impacto da recessão no varejo. Segundo o relató-

rio divulgado em 14 de maio, as vendas de comércio 

em março deste ano tiveram um pior desempenho 

que qualquer outro mês de março desde 2003. 

Em porcentagem, o recuo foi de 2,5%. Em compa-

ração, o varejo ampliado, que inclui vendas de au-

tomóveis, por exemplo, teve uma queda de 13,7%.

O documento revela que a crise causada pelo 

coronavírus mudou os hábitos de consumo dos 

brasileiros. O setor de serviços, que conta com 

shows, cinemas, restaurantes e voos, apresen-

tou uma queda de 6,9% em março de 2020 

quando comparado a fevereiro do mesmo ano. 

A situação ficou ainda pior no mês seguin-

te: um relatório realizado pelo Índice Cielo do 

Varejo Ampliado (ICVA) declara ainda que, 

em abril de 2020, as vendas no varejo brasi-

leiro recuaram 36,5%, descontada a inflação, 

em relação ao mesmo período do ano interior. 

“É o resultado mais negativo apurado pelo índi-

ce desde sua criação em janeiro de 2014”, afir-

mou a empresa. “Diferente de março, quando as 

vendas sofreram um baque apenas nas duas úl-

timas semanas, o mês de abril foi afetado pela 

Covid-19 em seus 30 dias”, afirma Gabriel Ma-

riotto, diretor de Inteligência da Cielo, em nota.

O levantamento do ICVA aponta ainda 

que todas as regiões do Brasil apresenta-

ram quedas em vendas em abril de 2020 

quando comparadas ao mesmo período 

em outros anos. A região Sudeste do país 

teve o maior recuo, com 42,5%, seguida pe-

las regiões Nordeste (-37,3%), Sul (-28,7%), 

Centro-Oeste (-28,5%) e Norte (-24%).

 
 Mudança de comportamento

Ambos os relatórios observaram que, 

desde o meio de março de 2020, os consu-

midores deram prioridade para compras es-

senciais, como alimentos, produtos de hi-

giene e limpeza, e remédios, deixando bens 

duráveis, como roupas e eletrodomésticos, de lado.

Com a suspensão do atendimento presencial em 

bares e restaurantes, os mercados se tornaram a 

principal fonte de compra dos brasileiros. Segundo 

o levantamento do IBGE, enquanto vários setores 

apresentaram resultados negativos em março em 

relação a fevereiro, os hipermercados e supermer-

cados tiveram um aumento de 14,6% no volume 

de vendas. Trata-se de uma alta recorde, chegan-

do ao que o jornal Folha de S. Paulo definiu como 

maior patamar da série histórica iniciada em 2000.

Uma pesquisa realizada pela empresa de pon-

tos de fidelidade Dotz revelou que, duran-

te o período da quarentena, os consumi-

dores estão indo menos ao mercado, mas 

realizam compras maiores quando o fazem. 

Os dados são do período entre 15 de março e 18 

de abril e compilam as informações de 2,3 mi-

lhões de consumidores de 16 redes de supermer-

cados. Observou-se que as visitas aos supermer-

cados diminuíram a cada semana de isolamento. 

O número de clientes foi 18% menor em compa-

ração ao período anterior, de 9 de fevereiro a 15 

de março, ao passo que a média de gasto foi de 

R$ 100 para R$135. Os idosos foram os que mais 

deixaram de ir aos mercados: no período ava-

liado, houve uma queda de 37% dos clientes da 

terceira idade. Eles, no entanto, são os que mais 

têm gastado em suas compras, com o tíquete 

médio desses clientes indo de R$ 112 para R$ 153.

Ao analisar os carrinhos da clientela, percebeu-se 
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um aumento nas compras de álcool para limpeza, 

alimentos como arroz, feijão, massas, farináceos e 

bebidas prontas para consumo, como refrigeran-

tes, iogurtes e sucos. De acordo com a empresa, 

esses dados indicam que, durante a quarente-

na, as pessoas estão cozinhando mais em casa e 

optando por produtos que durem os intervalos 

cada vez maiores entre visitas ao supermercado.

A situação exigiu adaptação também por parte 

das redes de mercados. Continuar de portas aber-

tas em meio a uma situação atípica pediu a ado-

ção de medidas que garantam o funcionamento 

das lojas e a segurança de todos os envolvidos.

A especialista aponta que o momento exi-

ge uma comunicação precisa e constante com 

colaboradores, consumidores e fornecedores. 

Deve-se adotar as recomendações das auto-

ridades governamentais e sanitárias do país 

e acompanhar as mudanças dessas medidas.

“Os varejistas devem ter cinco prioridades no mo-

mento: a proteção de seus funcionários, o aten-

dimento ao cliente, a estabilização da cadeia lo-

gística, a garantia do desempenho financeiro e a 

liquidez e o fortalecimento das operações da loja”, 

definiu Elia Chatah, líder da vertical de varejo da 

empresa,  em entrevista ao site do SAP Brasil.

No caso de São Paulo, por exemplo, vale acom-

panhar o site da Associação Paulista de Super-

mercados (APAS), que disponibiliza informações 

preciosas sobre como as redes podem reforçar a 

prevenção ao novo coronavírus, oferecendo desde 

o download de cartazes para serem implantados 

nas lojas até dicas de higienização para tais espaços. 

 
 Pós pandemia

A previsão é de que o momento 

atual gere consequências para o 

período após o fim do isolamen-

to social. Um estudo feito pela 

empresa de pesquisa e monito-

ramento de mercado Hibou em 

parceria com a plataforma de da-

dos Indico aponta que a pande-

mia pode afetar a forma como os 

brasileiros pensarão no consumo. 

Das três mil pessoas consultadas, 

88,4% afirmaram que preten-

dem comprar menos por impul-

so. O relatório indica ainda duas outras tendên-

cias: o apoio ao comércio local e o e-commerce.

Os dados mostram que 72,2% dos consumidores 

estão menos dispostos a pagar caro por um pro-

duto só por ser de uma marca famosa, enquanto 

61,5% está disposto a gastar um pouco mais em 

bens que ajudem sua região ou cidade. Se até 15 de 

março deste ano o shopping era o local favorito de 

compras de 31,9% das pessoas, 40% agora preten-

de criar uma rotina mais variada, com 31,2% dizendo 

querer valorizar mais o comércio de seus bairros. 

Os clientes também estão de olho na forma como 

empresas estão agindo diante da pandemia. 95,9% 

dos consultados pela pesquisa afirmam que vão 

valorizar marcas conscientes e 74,6% dizem que 

notar as atitudes de grandes empresas, como Am-

bev, Itaú, Magalu e Boticário, no momento atual.

O e-commerce é apontado como uma tendência 

que veio para ficar: 17,7% dos consumidores revela-

ram que a compra digital será sua primeira opção 

daqui para frente. O estudo Consumer Sentiment 

Brasil, realizado pelo Boston Consulting Group 

(BCG), corrobora que a intenção de compra onli-

ne ficará elevada nos próximos seis meses, princi-

palmente entre as famílias de classe alta e média.

Segundo o BCG, os brasileiros estão preocupa-

dos tanto com o corte de gastos quanto com o 

deslocamento. Por isso, recomenda um forta-

lecimento no atendimento em canais digitais, 

de forma que os clientes tenham uma boa ex-

periência de compra. Independente do meio, 

continua sendo essencial entender as necessi-

dades dos consumidores e se adequar a elas.

CAPA CAPA
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• Higiene das mãos
É consenso entre cientistas do mun-
do inteiro que lavar bem as mãos com 
sabão regularmente é uma das formas 
mais eficazes de se proteger da infec-
ção tanto pelo novo coronavírus quanto 
por outros vírus. Isso porque o sabão é 
capaz de quebrar a cápsula de gordura 
protetora do vírus, o que o destrói. O 
uso de álcool em gel e álcool valor 70 
pode ter o mesmo efeito.

• Limpeza de superfícies
Um estudo realizado pelas universida-
des da Califórnia e Princeton, ambas 
nos Estados Unidos, mostra que o Sar-
s-Cov-2 pode permanecer até quatro 
horas em cobre e 24 horas em papelão. 
Por isso, a higienização de superfícies 
é essencial: recomenda-se o uso de 
sabão, alvejante diluído, álcool 70% ou 
desinfetante.

• Uso de máscaras
As máscaras criam uma barreira con-
tra o novo coronavírus, que se espa-
lha por meio de gotículas de saliva, 
espirros, acessos de tosse e contato 
próximo. Desde o dia 7 de maio, o uso 
do acessório é obrigatório em desloca-
mento e locais públicos em São Pau-
lo, como define o decreto estadual nº 
64.949/2020.

• Mantenha a distância
Segundo a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), o ideal é manter pelo 
menos um metro de distância das pes-
soas, pois assim se reduz as chances 
de inalar as gotículas que uma pessoa 
infectada pode transmitir. Vale lembrar 
que é possível alguém transmitir o vírus 
mesmo sem mostrar sinais de infecção 
pela doença.

• Evite tocar o rosto
A OMS também recomenda que se evi-
te tocar olhos, nariz e boca. “As mãos 
tocam muitas superfícies e podem pe-
gar vírus”, explica a organização. “Uma 
vez contaminadas, as mãos podem 
transferir o vírus para seus olhos, nariz 
ou boca. A partir daí, o vírus pode en-
trar no seu corpo e te infectar.”

• Fique em casa se puder
O isolamento social é outra medida que 
tem sido adotada pelo mundo todo. 
A iniciativa é indicada principalmente 
para aqueles que tiverem sintomas, por 
menores que sejam, de infecção pelo 
Sars-Cov-2. Tosse, dor de cabeça e 
febre são alguns deles. Caso comece a 
apresentar dificuldades respiratórias, o 
indicado é procurar ajuda médica.

DICAS DE PREVENÇÃO
Com atitudes simples, é possível proteger a saúde de clientes e colaboradores

CAPA
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TECNOLOGIA

Com o avanço da tecnologia nos últimos anos, 

tudo mudou, o consumidor mudou, e a for-

ma de como consumir mudou também. E essa 

tendência impacta todos os setores da eco-

nomia e os processos que a fazem funcionar.

Questões como conforto e eficiência estão cada 

vez mais entre as prioridades dos consumidores, 

influenciados e maravilhados com os benefícios 

que a digitalização de serviços pode oferecer. 

A era da modernidade traz conceitos de apro-

ximação com o cliente, e apresenta solu-

ções otimizadas para cada etapa de qual-

quer atividade comercial. E um setor que 

possui as características certas para se benefi-

ciar muito com isso, é o setor supermercadista.

No universo do varejo e até do atacado, a tecno-

logia chegou para contribuir muito, por algumas 

razões bem claras. Trata-se de um universo onde 

a demanda pelo controle de mercadorias é mui-

to alta durante todo o trajeto das mesmas, ar-

TECNOLOGIA: COMO USAR A

FAVOR DOS SUPERMERCADOS

mazenamento e reposição, e uma administração 

automatizada pode diminuir bastante a possibi-

lidade de erros humanos, dado que este contro-

le ainda é realizado de forma manual na maioria 

dos casos. O forte movimento dos caixas nor-

malmente acaba formando filas, e essas, podem 

ser reduzidas através de opções eletrônicas. 

Além do cliente final, que atualmente vem preferin-

do realizar operações de compra através da internet. 

O formato das compras comuns e básicas do dia a 

dia também tende a passar por uma transformação.

Os supermercadistas devem estar abertos à ideia 

de acompanhar de perto as novidades do mer-

cado trazidas pela tecnologia. São ferramentas 

importantes para a evolução e prosperidade do 

negócio. O próprio cenário econômico atual fa-

vorece e incentiva a implementação de soluções 

digitalizadas, pois apresenta crescimento – ainda 

que de forma lenta – e espaço para a inovação. 

Ideais e conceitos antigos sobre os processos que 

envolvem esse setor estão sendo revolucionados.
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TECNOLOGIA

Grandes empresas de venda e entrega onli-

ne também contribuem para que os super-

mercados comecem a automatizar suas ope-

rações, inclusive com o foco total na qualidade 

do serviço, facilidade e velocidade de entrega.

E a tendência só demonstra que veio para fi-

car, já é possível observar ações que envol-

vem tecnologia mudarem a forma de se fa-

zer compras em alguns supermercados. 

Não é difícil encontrar algumas redes que ofere-

çam serviço de entrega através de aplicativos e 

pela internet. Mesmo em lojas físicas é possível 

encontrar unidades de pagamento automáticas, 

onde o cliente pode finalizar o pagamento no cai-

xa, sozinho. Definitivamente, futuro está chegando.

E falando em futuro de verdade, existem mo-

delos automatizados do processo de com-

pras por completo nos Estados Unidos, são 

as chamadas “Lojas Conceito”, que existem 

e funcionam como um teste – na prática – 

das mais avançadas tecnologias disponíveis.

Nesses ambientes, por conta da alta tecnologia 

usada, não existem caixas, não existem filas, nem os 

leitores de código de barra que fazem a “sinfonia” 

de qualquer mercado. É tudo virtual, ou quase tudo. 

O lugar é físico, e o cliente já entra sabendo o 

que vai encontrar nas gôndolas, pois já fez uma 

consulta prévia para saber o que há de disponível 

através do aplicativo. É preciso criar um per-

fil na plataforma da loja, com dados cadastrais, 

meios de pagamento e o que mais for necessário.

Na hora das compras, ao retirar o produto, o sistema 

detecta o produto escolhido, identifica o usuário e 

inclui na sua lista para pagamento via aplicativo. 

Nos casos em que o cliente opta por desistir do item 

escolhido, basta devolvê-lo à prateleira para ele re-

tornar ao estoque virtual e físico da Loja Conceito.

Não há nenhuma validação por código de aquisi-

ção. Todo o processo é feito por meio de câmeras 

distribuídas em pontos estratégicos do estabele-

cimento, que fazem o acompanhamento de todas 

as ações por meio de complexos recursos tecno-

lógicos. Reconhecimento de ações, faces, entrada 

e saída de consumidores, controle de pagamentos 

e identificação dos usuários, tudo automatizado.

Sim, existem funcionários também. Mas a função 

deles é limitada à reposição de produtos físicos 

nas prateleiras e prestação de informações e au-

xílio a clientes. Existem também colaboradores 

que atuam na cozinha, realizando cortes especiais 

em carnes, separando vegetais e frutas confor-

me preferência do cliente, e preparando recei-

tas e combinações solicitadas de forma online.

Essa é uma realidade ainda distante, trata-se ape-

nas de um conceito, na Califórnia, ainda em for-

mato de teste. Mas muitas das informações acima 

confirmam a tendência da entrada definitiva da 
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tecnologia na manei-

ra em que fazemos as 

nossas compras. E mos-

tram para qual direção 

os sistemas de automa-

ção vão se direcionar.

A verdade é que a tran-

sição já começou e os 

benefícios são claros. O 

setor supermercadista 

já passa pelo processo 

de atualização. O ramo 

vai oferecer cada vez 

mais facilidades e con-

forto para seus clientes, 

bem como vai obter fer-

ramentas de controle 

cada vez mais precisas 

e eficientes para cada 

etapa de seus negó-

cios. Vamos aos benefícios.

Benefícios internos

A maioria dos processos internos que um super-

mercado precisa realizar tem relação direta com o 

controle de mercadorias, e qualquer erro pode atra-

palhar bastante o bom funcionamento da empre-

sa. A tendência nesse caso é automatizar a maioria 

das operações que ainda são feitas manualmente. 

As máquinas têm como principal caracterís-

tica a redução de erros humanos, que infe-

lizmente acontecem e às vezes atrapalham 

muito. E toda organização está sujeita a isso. 

A ordem agora é introduzir os funcionários aos 

benefícios da tecnologia, ensinando os mesmos a 

operar as ferramentas que irão facilitar desde seus 

trabalhos diários, até o mercado como um todo.

Processos que ainda eram feitos de forma ma-

nual, como recebimento de produtos, conferên-

cia, separação, estocagem e distribuição pela 

rede, ganharão um forte auxílio da modernida-

de. Hoje sistemas automatizados facilitam to-

das as etapas da operação e reduzem erros ao 

máximo, oferecendo um controle digital dos 

produtos e identificação rápida no momento 

da entrega, através de aparelhos identificado-

res de códigos catalogados, de fácil manuseio.

Após a inclusão dos itens recebidos, os sistemas 

apresentam uma visão mais ampla do inventário 

geral e suas movimentações. Tudo isso torna as 

informações mais confiáveis e um processo mais 

seguro, evitando perdas e fornecendo dados con-

cretos para avaliação do andamento do negócio.

Obter informações claras e precisas no contro-

le do estoque geral através da tecnologia, inclu-

sive, oferece vantagens para a decisão das es-

tratégias de compra e venda do supermercado. 

Na posse de relatórios detalhados e qualifica-

dos sobre o desempenho de cada produto, a 

negociação com fornecedores pode ser favo-

recida, e assim, tanto o serviço de reposição 

de mercadorias pode se tornar ainda mais efi-

ciente, quanto o custo pode ser mais baixo.

Trata-se de softwares para gestão completa do su-

permercado. Compras e vendas, entradas e saídas, 

perdas e sobras, reposição, estratégia de preços 

(pricing) e administração de contratos junto aos 

fornecedores. Todas as informações são integra-

das e seguras, dando qualidade às ações toma-

das pela organização através do sistema virtual.

Outro benefício interno que já começa a im-

pactar externamente é o chamado self-

checkout, termo em inglês para algo como 

“autocaixa” ou “faça você mesmo o caixa” – tra-

zendo para o contexto das lojas de supermercado. 

São máquinas de autoatendimento em que 

o cliente pode passar seus produtos pelo lei-

TECNOLOGIA
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tor de preços e até na balança sem o auxí-

lio de um funcionário (ainda que sempre exis-

ta alguém por perto em caso de dúvidas). 

A novidade é ideal para compras não tão grandes e 

tem como objetivo principal a redução ou até elimi-

nação das filas. Os aparelhos tem fácil visualização, 

funções intuitivas e são bem simples de usar, basta 

seguir o passo a passo e pedir ajuda se necessário. 

Nos primeiros testes realizados, a avaliação 

é de que os clientes costumam gostar da au-

tossuficiência e enxergam o estabelecimen-

to como atualizado em relação à tecnologia, o 

que traz a ideia real de um ambiente mais mo-

derno e avançado na visão do consumidor.

É importante dizer que é essencial que os lí-

deres dos departamentos estejam capa-

citando com qualidade os usuários das 

ferramentas virtuais. Pois o bom manuseio e com-

preensão do funcionamento das soluções digitais 

fazem toda a diferença nos resultados na hora 

da implantação e manutenção da modernidade.

Benefícios externos

E-commerce, essa é uma tendência óbvia no futuro 

dos supermercados, já começou, já deu certo e só 

deve evoluir. E o mais importante: trazem vantagens 

para ambos os lados, principalmente por possibilitar 

essa preciosa aproximação entre consumidor e loja.

Além das funções claras de trazer confor-

to ao cliente, por meio de serviços de entre-

ga dos produtos previamente escolhidos nas 

prateleiras virtuais do aplicativo, existem ou-

tros benefícios atrelados a este processo. 

Antes de tudo, o indivíduo será conhecido pelo 

estabelecimento – através do seu perfil no apli-

cativo ou plataforma na internet – tendo aces-

so a informações que podem oferecer um ser-

viço mais completo de acordo com cada perfil. 

Isso traz o conforto para o cliente, evitando o 

mesmo de pegar filas ou ajudando na falta de 

tempo para fazer compras, além de poder esco-

lher coisas sem deixar sua residência e encon-

trar itens específicos. É o futuro das compras. 

Além disso, ainda existe a opção de efetu-

ar as compras online e retirar fisicamente, é 

uma forma de agilizar o processo, mas sem 

o serviço e o tempo de entrega, e nesse for-

mato, os cliente não deixam de visitar a loja.

O intuito também é conhecer melhor hábitos 

dos consumidores, através da identificação que 

os sistemas de compra online oferecem, permi-

tindo o supermercado a se adaptar às preferên-

cias de cada pessoa, individualmente. Dessa for-

ma, é possível canalizar anúncios específicos e 

ofertas de interesse de cada cliente, por cliente. 

Dados cadastrais, perfil, preferências, históri-

co de compras e até interações em redes so-

ciais, tudo isso poderá ser analisado pelo sis-

tema na busca de opções indicadas para cada 

caso. É o melhor método para tornar a co-

municação mais objetiva e personalizada.

Um benefício importante para os supermercados 

é dado pela questão da localização, também. Por 

exemplo, uma loja usando o serviço de e-commer-

ce, terá certamente um maior alcance de clien-

tes que não faziam suas compras ali, fisicamente, 

por considerarem distante ou fora de suas rotas.

Estando disponível online, o estabelecimento não 

conta apenas com consumidores da região, ele 

passa a contar com um raio maior de atendimen-

to, que não depende de proximidade.  E dessa 

forma, a marca do supermercado será conheci-

da mesmo para quem não costuma visitar a loja.

E o sistema é uma boa forma de avaliação pelo usuá-

rio, também. Após uma boa experiência na compra 

pelo aplicativo ou pela internet, onde a empresa se 

mostrou organizada e eficiente, as chances do clien-

te voltar ao supermercado de forma física, são altas.

A confiança no serviço traz a fidelidade do 

consumidor tanto online, quanto ao vivo. Es-

tar disponível neste serviço é essencial para 

ganhar e principalmente manter clientes.

Colocar a modernidade em prática é o cami-

nho para a continuidade e evolução dos players 

do setor supermercadista. A tecnologia chegou 

para ficar e para revolucionar o meio. É preci-

so que os empresários estejam de cabeça aber-

ta para avaliar as novas tendências e aprovei-

tar as melhores oportunidades para inovar e 

surpreender consumidores e colaboradores.

TECNOLOGIA



14

PERFIL



REVISTA . CHECKOUT RH . 15

PERFIL

NOVO PERFIL DE CONSUMIDOR

Nada de café ou degustação de produtos nos su-

permercados, nada de promessas mirabolantes. O 

novo consumidor é exigente, resultado de um ama-

durecimento motivado pela vivência em um mun-

do cada vez mais acelerado, mutável e globalizado. 

Ele sabe exatamente o que quer e espe-

ra de cada serviço e produto, de forma a es-

tar focado em ter experiências de compra 

que sejam únicas, simplificadas e marcantes.

Nota-se uma mudança comportamental determi-

nante, um empoderamento que foi dado e não pode 

mais ser retirado. Antes as empresas determinavam 

o que seria tendência, o que as pessoas comprariam. 

Hoje, a situação é inversa, pois é o consumidor que 

diz que produto ele quer e como quer. Assim, o setor 

supermercadista deve se adaptar a essa tendência, 

de forma a entender que ele é um intermediário 

entre o cliente e a marca. Sem forçar intimidade, 

mas sim investindo em um diálogo aberto e claro. 

Ao entender esse novo perfil de consumidor, os 

supermercados devem tomar uma atitude positi-

va sobre o seu negócio e ir atrás dos seus clien-

tes, incentivando-os a fazer as compras que de-

sejam (e as que não sabiam que desejavam). 

Uma condição é muito clara quando se detém um 

olhar focado para esse momento do mercado: não 

são os produtos, o próprio nome da marca e o espa-

ço que estão no centro das ações, mas os clientes. 

O setor supermercadista tem que sair da sua 

zona de conforto e compreender quais são 

as necessidades, desejos e limitações do pú-

blico que frequenta os estabelecimentos. 

Saber que esse perfil é do consumidor do futuro, 

porque não estar atento às respostas e indica-

dores provenientes dessa analise fazem com que 

erros graves sejam cometidos, que pode culmi-

nar com o desestimulo do cliente em consumir. 

Portanto, a clareza, o dinamismo e o relacionamen-

to descomplicado devem transparecer até mesmo 

na estrutura do espaço e na disposição das gôn-

dolas. Nada de seções mal sinalizadas ou carrinhos 

sem manutenção. Se as limitações dos consumido-

res não são percebidas e cuidadas, eles irão aban-

donar os carrinhos e as vendas não vão acontecer. 



16

PERFIL

O cliente é informado e informatizado

Toda e qualquer tipo de informação está ao 

alcance de um clique, basta ter acesso à in-

ternet. Esta nova condição de vida que expe-

rimentamos no mundo contemporâneo faz 

com que o hábito de consumo mude, come-

ce antes mesmo de ir até a um supermercado. 

A atenção do consumidor está concentrada no cus-

to-benefício que a compra irá agregar, comparando 

valores, condições e prazos antes mesmo de decidir. 

A sua primeira fonte está nas redes sociais ao 

consultar o que outras pessoas estão dizen-

do sobre o ambiente, as ofertas e os produtos. 

Portanto, em meio a um “tribunal informal”, as 

avaliações, positivas e negativas, que colhem 

do público que já teve experiência de com-

pra fazem toda a diferença na formação da de-

cisão. O marketing boca a boca nunca saiu 

de moda, ele somente está conectado agora.  

Não adianta mais explorar o nome da marca se os 

preços oferecidos forem pouco competitivos. A 

estratégia não faz efeito no consumidor contem-

porâneo, as chances de não ser eficiente são altas. 

Isso porque os clientes estão sensíveis aos preços 

dos produtos oferecidos pelo supermercado, de 

modo que o custo do produto é um dos fatores 

que mais pesam na hora de decidir onde comprar.

Ainda se deve ter em conta que o consu-

midor do futuro busca experiências que se-
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jam instantâneas, que podem ser expe-

rimentadas e compartilhadas no agora. 

A observação de seu comportamento das re-

des sociais aponta está tendência, quan-

do as aquisições de produtos são expostas 

por fotos ou vídeos em seus perfis pessoais. 

Portanto, também se destaca a questão de liber-

dade, pois durante a experiência de compra do 

cliente não adianta pressioná-lo em suas ações, 

obrigá-lo a comprar ou estar no estabelecimento.

Ao analisar o perfil do consumidor do futu-

ro se conclui que ele é o principal respon-

sável pelo aumento da competitividade que 

hoje movimenta o mercado, de maneira geral. 

Se o setor supermercadista não se esforçar a fim de 

adaptar-se, novas formas de compra serão coloca-

das, diferentes modelos de concorrência se forta-

lecerão, os clientes esvaziarão as lojas e as perdas 

em lucratividade e valor de marca serão realidade.  

O investimento voltado para uma relação huma-

nizada e personalizada com os consumidores, 

com equilíbrio e simplicidade, não pode ser um 

objetivo de papel, mas uma prática real e deter-

minada. Isso porque a avaliação positiva começa 

quando eles se sentem um agente importante 

em todo esse processo, o setor supermercadista 

precisa deixar claro que entende, que está atento. 

Comprometimento para entender o 
consumidor

O comprometimento deve ser a 

palavra de ordem durante todo 

este processo de mudança a ser 

implantado nos supermercados. 

Para se adequar e atender com 

qualidade o comportamento do 

novo consumidor, todos devem 

estar comprometidos. Da ges-

tão executiva aos atendentes 

de loja, pois somente assim ele 

permanece atento e fiel a marca, 

confia no serviço que é prestado. 

Interessante pensar sobre o que 

influencia a escolha dos con-

sumidores nos supermercados. 

A partir de um estudo do com-

portamento do cliente se nota 
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Os motivos para essa grande mudança pode 

estar pautado na grande rotina que as pes-

soas hoje experimentam a partir de traba-

lho, estudos e demais responsabilidades..

Outra suposição está no fato da oportunidade de 

experimentar promoções e descontos que sejam 

pontuais, aliviando o orçamento mensal. Ou mes-

mo pelo simples fato de descobrir as novidades 

entre os produtos disponíveis e serviços prestados.

Algumas empresas do setor já se demonstram 

alinhadas com essa demanda. Em São Paulo e 

no Rio de Janeiro, algumas grandes empresas 

do setor supermercadista abriram lojas específi-

cas para atender esse cliente que quer praticida-

de e rapidez, sem decréscimos em atendimen-

to. As lojas contam com um espaço reduzido 

a fim de favorecer a melhor experiência a ele. 

A explosão das lojas “Express” e “Market”, que 

funcionam como um supermercado de vizinhan-

ça, já está no mercado para garantir que o mo-

delo de supermercado é eficiente e lucrativo. 

O foco está em disponibilizar produtos que se-

jam reabastecimento pontual, sem abrir mão 

de ter variedade de produtos e itens frescos.

Com o boom de informações provenientes da 

internet, os clientes também passaram a pes-

quisar mais os preços antes de realizar com-

pras. Alia-se isso ao fato de que prezam por 

uma experiência de compra descomplicada. 

O resultado está expresso em uma rotina que se 

concentra em compras de reposição, enquanto 
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que a proximidade 

é o primeiro fator 

que faz a diferença. 

O fato de o super-

mercado estar per-

to do cliente atua 

de modo com que 

ele dê a preferência 

na hora de comprar. 

Grandes deslocamen-

tos para chegar até 

aos estabelecimentos 

não é uma realidade. 

Além disso, as prefe-

rências também são 

regidas de acordo 

com a classe econô-

mica do cliente. Enquanto as classes A e B são 

mais influenciadas pela variedade de produtos 

que podem encontrar dentro dos estabelecimen-

tos, as classes C, D e E procuram preços e pro-

moções que se adequem as suas necessidades. 

Portanto, existe uma experiência de compra que 

é divergente de grupo para grupo, uma expecta-

tiva esperada, um comportamento específico. O 

comprometimento e o olhar detido faz com que 

as peças sejam movimentadas de maneira correta.

A praticidade ao lado de casa

Ao falar de experiência de compra e do compor-

tamento relacional com a marca, chega-se a uma 

conclusão muito simples: o consumidor do futu-

ro não faz mais compras que durem todo o mês. 

As gerações dos pais e avós passaram, pois hoje 

ele procura as melhores promoções oferecidas, 

está presente no supermercado toda a semana. Os 

descontos sazonais os atraem para os corredores, 

para as gôndolas, quantas vezes forem necessárias. 

Logo, a segunda característica do novo consu-

midor que o setor supermercadista deve ter é 

que ele pouco fará grandes deslocamentos para 

ir até uma loja. A preferência é por aquelas que 

estão em seus bairros, perto de suas casas ou no 

caminho de um trajeto rotineiro. Nesse cenário, 

as chamadas lojas de proximidade visam aten-

der às compras pontuais, diárias ou semanais, 

de forma que têm se consolidado no mercado.
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um abastecimento mais completo (e ainda bara-

to) passou a ser feito em atacarejos. Mas isso é 

assunto para ser explorado em outro momento.

Menos volume e mais produtos certos 

Como já destacado anteriormente, hoje os clien-

tes vão aos supermercados mais vezes durante o 

mês e levam para casa poucos itens a cada com-

pra. Uma das possibilidades apontadas é a sua 

procura por aproveitar as melhores promoções e 

descontos, ter vantagens em preço e produtos. 

Em meio a este novo comportamento as empre-

sas precisam pensar em focar menos no volume 

das compras, mas sem perder a lucratividade. 

Um caminho possível a ser tomado para aten-

der com qualidade o consumidor do futuro está 

em melhorar a percepção do valor que as ca-

tegorias agregam. Portanto, o consumo dos 

produtos passa a ser incentivado pelos bene-

fícios que apresenta. Essa é a estratégia a ser 

tomada para melhorar as margens de lucro. 

Nos últimos anos os produtos com apelo saudá-

vel têm atraído os clientes, bem como as linhas 

gourmet e as cervejas artesanais, por exemplo. 

A novidade aliada a qualidade e ao bom preço são 

fundamentais para a decisão de compra, bem como 

a forma de exposição desses itens dentro do super-

mercado, garantindo uma experiência de qualidade.

Uma atitude complementar a fim de envolver o 

novo consumidor a proposta do supermercado 

vai além do que somente destacar os benefícios 

dos produtos, mas orientar quanto ao seu uso. A 

exposição deles nos corredores e gôndolas é so-

mente uma parte, pois oferecer uma qualidade 

de sortimentos para cada categoria compreende 

atender aos mais diferentes perfis dos clientes.  

Destaque válido para essa compreensão é que 

hoje a vida saudável atua nas escolhas da cesta, 

um aspecto que faz toda a diferença para o con-

sumidor. Ele está preocupado com a sua saúde, 

atento às necessidades de uma mudança no esti-

lo de vida, e vai procurar isso nos supermercados. 

Se o empresário do setor ainda não compreen-

deu este fato está perdendo dinheiro e clientes 

ao não disponibilizar variedades que os atenda. 

A vida saudável hoje é um fator defini-

dor das escolhas do consumidor, está refle-

tido no seu carrinho de compras. Progres-

sivamente é vista a queda na compra dos 

refrigerantes e o aumento em sucos e água de coco. 

Os alimentos derivados de leite também es-

tão sendo progressivamente substituídos por 

outros que apresentam baixo teor de lactose. 

A partir de toda essa construção de saber e com-

preensão do perfil do consumidor do futuro, que 

se demonstra exigente, maduro e atento, requer-

-se do setor super-

mercadista uma 

ação. Reunir essas 

informações e por 

no centro das estra-

tégias, planejamen-

tos e práticas deve 

ser uma realidade 

a fim de potenciali-

zar as suas vendas. 

A adaptação precisa 

ser agora e definiti-

va, pois as necessi-

dades dos consumi-

dores permanecem 

e eles estão atrás 

de uma experiên-

cia que dê certo.  

PERFIL
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A modernidade trouxe vantagens para qua-

se todas as áreas, principalmente no mundo 

corporativo, e agora, mais do que nunca, é a 

vez do setor de Recursos Humanos se atuali-

zar e  beneficiar a organização como um todo.  

E não é só uma questão de tecnologia em novas 

ferramentas que vão mudar o cenário do setor, 

oferecendo sistemas mais simples e sofisticados 

de avaliação de dados do quadro de colaborado-

res. Isso também. Mas a modernização não para 

por aí, as ações e principalmente aproximações 

entre a organização e o funcionário estão pas-

sando por um momento de importante transição.

O futuro do RH já chegou, conceitos antigos fo-

ram atualizados para favorizar a adaptação à 

um mercado mais moderno onde a gestão de 

pessoas é cada vez mais importante. Proces-

sos “engessados”, como a entrevista, a simples 

conferência da formação educacional e expe-

riência profissional já estão ficando para trás. 

AVANÇOS TECNOLÓGICOS E A 

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

RH DO FUTURO

O processo vem ficando mais dinâmico e indi-

vidual. A decisão de contratação sem o devido 

acompanhamento de cada talento em sua fun-

ção também já começa a fazer parte do passado.

Certas práticas estão ultrapassadas, o caminho 

mais inteligente não é mais aquele de finalizar a 

inclusão do profissional ao quadro de funcioná-

rios, entregar o crachá e deixa-lo seguir sua tra-

jetória dentro da organização. O setor e os pro-

fissionais de RH precisam estar atentos e manter 

uma relação próxima com cada colaborador, não 

só no estágio inicial, mas o tempo todo, de modo 

a passar a segurança para os trabalhadores de 

que estão sendo notados e que têm um canal 

aberto de comunicação com o departamento. 

É a confiança no processo que mantém as pes-

soas motivadas e comprometidas com a causa.

O mundo mudou, as pessoas mudaram, os che-

fes e funcionários mudaram também. Hoje em dia, 

fatores como felicidade, bem estar, liberdade, fle-
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xibilidade, ambiente de trabalho e principalmen-

te o estilo de vida de cada um, individualmente, 

estão entre os pontos mais importantes durante 

toda a vida profissional do contratado na empresa. 

E no momento da contratação, também. São fa-

tores que são tendência para o ano de 2020 e 

o futuro próximo, não só dos Recursos Huma-

nos, como de praticamente todos os segmentos.

Funcionários não são mais números, cada indi-

víduo tem suas preferências e quer modelar sua 

rotina da forma que mais se sente feliz, e o diálo-

go entre empregador e empregado deve ser cada 

vez maior, de forma a buscar a adaptação ao estilo 

particular de ambos os lados, adaptando a relação 

para que cada um ofereça e receba o melhor de si.

Todas as partes envolvidas no processo de-

vem estar abertas ao novo, atentas às novi-

dades do mercado e as atualizações na ma-

neira de pensar do setor como um todo. 

Ter a cabeça aberta nunca foi tão importan-

te para o bom andamento dos processos re-

lacionados ao RH, do recrutamento à ma-

nutenção e retenção de valores da casa.

Os contratantes devem considerar as caracte-

rísticas de cada funcionário para oferecer o me-

lhor ambiente, e assim, obter o melhor retorno. 

Os líderes do setor de Recursos Humanos devem 

capacitar seus liderados a operarem com uma 

tendência mais moderna, evitar velhos concei-

tos e buscar o aperfeiçoamento via informação. 

Os candidatos precisam ser cada vez mais 

comunicativos e transparentes no contato 

com a empresa, seja antes ou depois de se-

rem contratados. E para todos os casos, a co-

municação clara e honesta é a habilidade 

mais valiosa para o benefício dos envolvidos.

Sem dúvida, a equipe de profissionais especia-

lizados em Recursos Humanos, bem como seus 

líderes são as peças principais na relação entre 

a organização e o colaborador. Pois ali é o setor 

chave, é justamente a ponte que liga as duas ex-

tremidades da relação, é o canal comunicativo. 

É dentro dessas salas que o trabalhador vai po-

der se expressar, se apresentar e tirar suas dúvi-

das sobre a sua posição na empresa. E é ali que a 

empresa vai poder extrair os dados e informações 

mais importantes para a sua estratégia de atua-

ção. Ter acesso à opinião de quem vive o real dia 

a dia de cada função em cada departamento, é vi-

tal para uma eficiente administração de pessoas.

Comunicação talvez seja a atividade mais impor-

tante a ser desenvolvida nos próximos anos em re-

lação ao futuro do RH. Identificar o comportamento 

e avaliar a satisfação de cada colaborador é a nova 

palavra de ordem na administração de pessoas. 

Todo chefe deve conhecer um pouco da 

vida e rotina dos seus subordinados, de 

forma a entender o contexto e possibili-

tar a melhor experiência para essa relação.

Vamos pegar um bom exemplo, o setor de super-

mercados. Esse universo é conhecido principal-

mente pela grande importância dos estoques, da 

movimentação de mercadorias, da reposição de pro-

dutos, negociações de compra e venda, e do aten-

dimento à alta demanda de clientes. Bem, nesse se-

tor, a alta demanda se aplica em praticamente tudo. 

E isso significa uma variedade muito alta de ta-

refas estáticas e/ou repetitivas. É um universo 

que tem necessidade de muitos tipos de traba-

lhos manuais que, às vezes, se repetem bastan-

te. E essa característica do setor supermercadis-

ta pode gerar casos de funcionários insatisfeitos 

ou desmotivados em suas funções. Convenha-

mos que nem todo mundo se sente bem com 

uma rotina essencialmente manual e repetitiva. 

Com isso, o setor de supermercados como um todo 

– dos grandes atacadistas aos pequenos varejistas 

– é um dos que tem mais a se beneficiar com os 

avanços modernos da administração de pessoas. 

Os mais novos desenvolvimentos no forma-

to de atuação dos Recursos Humanos vão de 

encontro direto às necessidades dos super-

mercados, podendo oferecer soluções efica-
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zes para os possíveis problemas do segmento.

Colocando em prática corretamente as ações mais 

recomendadas atualmente pelo RH, os supermerca-

dos poderão agir antecipadamente e evitar desmo-

tivações causadas por excesso de repetição ou qual-

quer tipo de infelicidade no ambiente de trabalho. 

Visto que é um segmento onde podemos encon-

trar algumas funções bem “braçais” e sistemáticas, 

um acompanhamento mais rotineiro é altamente 

recomendado para os departamentos responsá-

veis identificarem com precisão os casos onde 

é preciso tomar atitudes e zelar pelo bem es-

tar profissional e pessoal de seus colaboradores.

Além da comunicação e melhor conhecimento do 

quadro de funcionários, as inovações e apostas do 

setor de gestão de pessoas para 2020 e para o fu-

turo se baseiam em outras questões relacionadas à 

modernidade e mudanças do mercado de trabalho.

Entre as principais apostas de melhoria, a tec-

nologia, claro, também tem papel fundamental 

na evolução do setor. E a contribuição das ferra-

mentas digitais pode ser vista de duas maneiras, 

na avaliação de estatísticas e dados, bem como 

nas formas de interação à distância, vou explicar.

Novas ferramentas tecnológicas estão disponí-

veis no mercado, ao exemplo da People Analyti-

cs, que oferece uma visão mais humanista e va-

lorizadora, tendo como premissa que a força de 

cada empresa se encontra nas mãos de cada 

trabalhador. Nessa plataforma, as pessoas são 

vistas como o verdadeiro centro da organização. 

Mas não é por isso que o sistema não se baseia 

em automação na hora de tomar decisões.  O pro-

cesso é fundamentado em coleta e análise de da-

dos de forma digital, oferecendo uma visão mais 

ampla e racional sobre o quadro de empregados. 

A coleta de informações dá qualidade às deci-

sões desde o momento da contratação e também 

durante a passagem do funcionário pela firma. 

São os conceitos de Inteligência de Negó-

cios aplicados no setor de RH. As informa-

ções extraídas desse sistema contribuem 

bastante para a administração de pessoal, alo-

cação de funções e identificação de problemas.

Além disso, as plataformas atualmente utilizadas 

nos processos relacionados à gestão de pessoas 

estão aderindo ao que se chama de gamificação. 

O termo vem do inglês game, e tem como conceito 

a atualização da forma de apresentação dos siste-

mas corporativos de apoio, para algo mais parecido 

com a sistemática dos games. São plataformas in-

terativas que possuem um funcionamento inspira-

do em jogos, onde a visualização é favorecida pelo 

design digital simples, autoexplicativo e animado. 

Além de oferecer interações que auxiliam 

na compreensão das informações passa-

das, bem como na atração de funcionários 

mais jovens, dado que o mundo está cada vez 

mais moderno e digitalizado, e a nova gera-

ção é quem mais se interessa pelo modelo.

Outra aplicação da tecnologia é na relação à dis-

tância. Atualmente, aplicativos de comunicação e 

compartilhamento de informações são cada vez 

mais comuns, isso não é novidade para ninguém. 

Mas acompanhando as mudanças na mentalida-

de do mercado de trabalho, esses serviços contri-

buem bastante para uma das maiores tendência 

para o futuro das tarefas profissionais: o trabalho 

remoto. É cada vez maior o número de pessoas 

que tem a preferência ou até a possibilidade de 

trabalhar de forma remota, de acordo, claro, com 

as suas funções dentro do seu nicho profissional. 

E o papel das empresas é de se abrir a possibilida-

de de manter funcionários ativos em seu quadro, 

mas que não trabalham no local físico. Inclusive já 

existem mecanismos de medição de produtivida-

de á distância, bem como cálculos que demons-

tram menores gastos com empregados remotos.

Cada um de nós quer ter o máximo de controle 

possível da nossa rotina. E os gestores não devem 

enxergar isso como um mau sinal. Funcionário 

feliz no ambiente de trabalho – ou de forma re-
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mota – significa funcionário produtivo. Isso é fato. 

E isso já está sendo percebido por líderes de di-

versos setores do mercado mundial, e em diver-

sos casos, essa possibilidade é bem avaliada e 

colocada em prática. É essencial que os setores 

de Recursos Humanos em geral estejam dispos-

tos a considerar esse modelo de contrato, que faz 

cada vez mais parte da nossa realidade e dos no-

vos tempos. Essa relação de confiança e flexibili-

dade pode trazer benefícios para ambas as partes.

A felicidade nunca foi tão levada em conta, qual-

quer organização deve utilizar todas as ferra-

mentas possíveis para acompanhar o bem estar 

de cada funcionário de modo ter uma avaliação 

completa se o mesmo encontra-se feliz e satisfeito 

com a sua rotina, função e posição na empresa. 

E assim, em casos de insatisfação, poder aplicar 

a valorização devida ou avaliar uma mudança 

temporária de função, que pode ter como obje-

tivo tanto a vivência de um novo ambiente, quan-

to o aprendizado de novas funções. Isso certa-

mente favorecerá a capacitação do trabalhador 

em tarefas distintas e uma maior compreensão 

do andamento de todas as áreas da empresa.

Isso nos remete ao próximo ponto importante: o 

plano de carreira. Até pouco tempo os planos de 

carreira ainda eram um assunto um pouco ausen-

te nas pautas de reuniões do setor de RH, muita 

gente não sabia muito bem qual seria seu futu-

ro na empresa, quais seriam os próximos passos, 

que funções teriam com o passar do tempo, en-

tre outros questionamentos.  Na essência, o que 

mudaria com a evolução da trajetória profissional. 

Esses planos de carreira confusos estão, defi-

nitivamente, ultrapassados. Os colaboradores 

de hoje têm mais opinião, têm mais voz e mais 

autonomia, querem mais, se envolvem mais. 

As pessoas estão se posicionando e querem ter se-

gurança no futuro próximo. Hoje, o melhor caminho 

para os gestores de Recursos Humanos é apresentar 

um plano de carreira claro, com projeções reais que 

motivem o contratado a permanecer na equipe, a 

fazer parte do time, a acreditar na vitória do grupo.

Os novos planos de carreira devem valorizar os 

talentos da casa, mostrando os possíveis cami-

nhos dentro da hierarquia corporativa e dele-

gando atribuições de líder para os mais técnicos. 

É preciso canalizar talentos para necessidades espe-

cíficas. Planos de carreira bem elaborados são ide-

ais para alocar pessoas nas funções certas e extrair 

o melhor de cada um, evitando desmotivação por 

falta de horizonte. Falta de definição ou projeção.

Tudo leva a compreender que o futuro – que 

começa agora – vai trazer uma maior deman-

da de relação próxima entre empregado e em-

pregador, bem como uma forte necessidade 

de planos de retenção de valores profissionais. 

Os líderes da área de RH devem ser profun-

damente capacitados e inseridos na nova cul-

tura das relações humanas, onde as ações de 

ouvir e ser ouvido são o segredo para criar o me-

lhor ambiente de trabalho para seus contratos. 

Quanto mais uma empresa conhecer seu funcioná-

rio e seu comportamento, melhor será sua capaci-

dade de extrair o melhor de cada um e reter seus 

valores dentro da corporação. O foco é manter a 

motivação do colaborador enquanto ele se mostrar 

disposto e útil para com os ideais da organização.

O setor de Recursos Humanos é parte importan-

tíssima da espinha dorsal de cada empresa, estan-

do imensamente envolvido na sua estratégia de 

crescimento e desenvolvimento. É ali que os ta-

lentos são descobertos, administrados e mantidos.

Toda implementação de novas condutas pode le-

var algum tempo, talvez anos, sabemos que não 

é fácil querer mudar conceitos antigos de for-

ma repentina. E nenhuma corporação deve ten-

tar mudar mais rápido que seu próprio ritmo. 

Mas o futuro já chegou, e é preciso estar atento e 

principalmente aberto às tendências do mercado 

global e principalmente do setor de RH, pois o mun-

do é feito de pessoas, e saber lidar com elas é a cha-

ve para o sucesso de qualquer empreendimento.
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