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Tornar as coisas mais eficientes é o que realmente tem
valor. Constatei isso, por ser uma pessoa fundamentalmen-
te orientada a produtos e por ter criado startups baseadas
em tecnologia pelos últimos vinte anos no Vale do Silício. É
sinônimo de evolução. 

O coletivo em forma de empresas e corporações usará
seus recursos com prazer e
investirá uma grande quan-
t ia  de  dinheiro  para  fazer
mais coisas acontecerem por
menos.

No Brasil e em qualquer lu-
gar do mundo, as pessoas são
geralmente obcecadas em fa-
zer por menos. Li que uma re-
vista estampou uma charge
em sua capa em que cinco tra-
balhadores brasileiros equiva-
liam a um trabalhador norte-
americano. 

Mesmo com todas as recla-
mações nos Estados Unidos sobre como o país está se tor-
nando um moderno Império Romano, a lacuna da produti-
vidade dos americanos ainda está crescendo contra o resto
do mundo. 

As tendências no Vale do Silício mostram claramente que
às últimas ondas de inovação pedem eficiência. A Enterpri-
se Software (um negócio B2B) está de volta à popularidade
e, em contrapartida, conseguindo mais fundos do que ne-
gócios B2C. Por quê? Por diversos motivos, um deles está

claramente relacionado à megatendência de ser mais efi-
ciente usando recursos compartilhados, também conheci-
da como trabalhar na “nuvem”. 

Outro jeito de capitalizar o conhecimento adquirido no
trabalho são os hábitos que pegamos quando usamos servi-
ços da internet todos os dias. Essa noção que vem se tor-
nando popular é chamada de “consumerização” de softwa-
re de negócios. 

Isso significa que o software de negócios deve ser desen-

volvido empregando uma interface de usuário e interações
que se pareçam muito com o que você faz quando navega
na web. Dessa maneira, não há uma curva de aprendizado
muito intensa. 

Os funcionários usam os sistemas corporativos baseados
no que fazem todos os dias na web quando interagem com
sites como Google, Facebook, Twitter, Amazon, ebay, etc. 

Bater papo, escrever em blogs, postar fotos, pesquisar,
usar carrinhos de compra de e-commerce já são atividades

com as quais estamos muito familiarizados e exercitamos
diariamente – faça o que precisa ser feito para sua empresa
da mesma forma. 

A falta de novos treinamentos, ou não precisar memori-
zar novas maneiras de fazer as coisas, aumenta eficiência
pela qual as pessoas pagarão. Crowd doing (frequente-
mente discutida com exemplos de crowdsourcing ou fun-
ding) é também uma nova tendência em fazer as coisas
mais eficientes. 

Trabalhos realmente gran-
des por definição frequente-
mente requerem grandes
quantidades de coordenação
e gerenciamento. 

Um serviço de web dese-
nhado para ser muito colabo-
rativo e compartilhado torna-
se algo mais rápido e fácil de
ser resolvido. 

Com as contribuições de
uma multidão, é mais fácil re-
solver um problema. Em ou-
tras palavras, para mais efi-
ciência, pegue um monte de

trabalho e divida-o em esforços muito menores, altamente
conectados e rapidamente sincronizados, que são distri-
buídos para vários participantes. 

O movimento de crowdsourcing é a nova rede social. En-
tão, para melhores resultados, simplesmente crie um con-
ceito de crowdsourcing, que tenha aspecto familiar ao
usuário, que pareça justamente um serviço da web muito
popular que você e todo mundo na internet use regular-
mente – na nuvem, é claro. 
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O
capital  humano é,  cada vez
mais, um bem imensurável para
as empresas.  Contar com
profissionais especializados,
comprometidos e talentosos
faz com que as companhias se
tornem mais competitivas no
mercado atual, independente

da sua atuação e de seu porte. Vivemos um período
de quase desemprego zero, que somado à falta de
mão de obra especializada em diversos setores da
economia, resulta em um interesse pelos grandes
talentos no mercado. 

A concorrência por um
profissional de destaque,
muitas vezes por empre-
sas de ramos de atuação
distintos,  faz com que
áreas de Recursos Hu-
manos tenham que criar
meios de reter os talen-
tos. O grande desafio das
companhias é mostrar a
seus colaboradores que
elas não só querem ofere-
cer as melhores
condições para o dia-a-
dia no trabalho, mas tam-
bém se preocupam com o
bem-estar e desenvolvi-
mento dos profissionais.
E isso não é feito através
apenas de discursos mo-
tivacionais,  mas com
ações efetivas. 

As empresas têm ten-
tado de tudo, desde proporcionar diversos serviços
e benefícios adicionais, entre eles academias e
restaurantes internos ou seguro saúde e de vida,
até criar formas de remuneração variável, incluin-
do ações da empresa, oferecendo, desta forma,
bônus garantidos aos seus colaboradores. Vem
crescendo no mercado outro foco de benefícios
para reter os talentos. 

Nessa vertente, as empresas estão investindo em
cursos e treinamentos para os colaboradores. É a
forma encontrada pelas companhias para manter
na casa os profissionais de destaque, visto que
muitas vezes eles não têm recursos financeiros
para manter-se atualizados de acordo com as ex-

igências do trabalho e do próprio mercado. 
Os colaboradores em geral ficam satisfeitos, pois

podem ampliar seu próprio rol de habilidades e
oferecê-lo à empresa, além de melhorar seus cur-
rículos e acumular importantes conhecimentos. 

Além disso, essa estratégia não é benéfica ape-
nas aos profissionais, mas as vantagens para a em-
presa também são inúmeras, tais como: especial-
ização da mão de obra; melhoria na parte técnica e
comportamental; oferta de estímulo à interação
entre as equipes e chefias dos setores; e mudança
na cultura do indivíduo e da própria companhia. 

Não podemos esquecer que, além de treinamen-
to e capacitação, as empresas devem garantir tam-
bém que os colaboradores tenham desafios e per-
spectivas profissionais compatíveis com os cursos

que estão fazendo, ou se-
ja, que possam colocar
em prática o que estão
aprendendo.

Vale lembrar que é
necessário sim oferecer
um plano de carreira que
garanta o desenvolvimen-
to profissional dos fun-
cionários, estabelecendo
novos desafios, além de
permitir a perspectiva de
melhores salários e de
possibilidades de ascen-
são no trabalho. 

Neste caso, o grande
objetivo é levar à realiza-
ção pessoal de quem tra-
balha,  o que pode ser
considerado um dos
principais fatores para a
retenção de talentos
pelas empresas. Impedir
o crescimento de um co-

laborador pode levá-lo a procurar novos ares.
Como dito, reter um talento é extremamente im-

portante nos dias atuais, mas os gestores também
precisam lembrar da importância de integrar per-
feitamente os funcionários que possuem alto po-
tencial com o resto da equipe, influenciando, por-
tanto, na cultura geral da organização. 

Cada empresa tem sua particularidade e deve
adequar suas estratégias da melhor maneira, mas o
valor pessoal dos colaboradores deve sempre ser
destacado e tomado como item principal para os
gestores de Recursos Humanos. Talentos únicos
são um ativo e perdê-los representa um impacto
negativo. 

B2B mais eficiente com internet e mutirões virtuais

Nova metodologia
para uso de 
usinas térmicas
MIKIO KAWAI JR.
ECONOMISTA

Recentemente, o Ministério de Minas e Energia apresentou uma no-
va metodologia para o uso de usinas termelétricas, que deve começar a
ser aplicada em setembro. Mas será que isso pode representar alguma
mudança para o consumidor final de energia? 

Na verdade, o sistema prevê uma economia de custos na ativação
dessas usinas, que deixarão de ser utilizadas apenas em medidas emer-
genciais, e consequentemente uma diminuição do encargo para segu-
rança de suprimento, que todos os consumidores de energia, livres ou
cativos, pagam. 

Atualmente, as termelétricas são acionadas apenas quando há a ne-
cessidade de maior suprimento energético, como em situações de falta
de água nos reservatórios das hidrelétricas. Para se ter uma ideia, nos
últimos meses, praticamente todas as usinas térmicas em solo nacional
foram acionadas, inclusive as movidas a óleo diesel. 

Nesse sistema, a cada vez que é despachada em situação extrema, o
custo é maior e acaba sendo repassado em forma de encargos (Encar-
gos de Serviços do Sistema –
ESS) na conta do consumidor,
sempre no ano seguinte. 

Ou seja, os usos das ter-
melétricas durante 2013, ocor-
ridos fora da ordem de mérito
de custo econômico, serão co-
brados na conta de luz dos con-
sumidores apenas em 2014. 

Desenvolvida pelo Centro de
Pesquisa de Energia Elétrica
(Cepel), a nova metodologia vai
trazer mais transparência e terá
parâmetros mais objetivos. 

Se, a princípio, o preço tende
a ficar mais alto por conta da
fase de adaptação ao novo sis-
tema, o resultado final é de
economia para o usuário resi-
dencial, que deixará de pagar o
ESS, e principalmente para as
empresas mais planejadas,
acostumadas a comprar ener-
gia a longo prazo no mercado. 

Vale lembrar que as mu-
danças ainda estão em consulta
pública na Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel), sob a
análise de agentes interessados
e que podem detectar falhas de
redação, de lógica de funciona-
mento e fazer sugestões para
melhoria. Já no início de setem-
bro, deve ser posta em prática
para trazer um melhor planeja-
mento energético a todo o país. 

O sistema prevê uma
economia de custos
na ativação dessas
usinas, que deixarão
de ser utilizadas
apenas em medidas
emergenciais, e
consequentemente
uma diminuição do
encargo para
segurança de
suprimento, que
todos os
consumidores de
energia, livres ou
cativos, pagam

Cada empresa tem sua
particularidade e deve
adequar suas estratégias da
melhor maneira, mas o
valor pessoal dos
colaboradores deve sempre
ser destacado e tomado
como item principal

Com as contribuições de uma multidão, é mais fácil resolver um problema. Em
outras palavras, para mais eficiência, pegue um monte de trabalho e divida-o em
esforços muito menores, altamente conectados e rapidamente sincronizados
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Investir nos profissionais
para reter os talentos
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Text Box
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