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Sala de estar sobre 
quatro rodas

Eles prezam pela 

experiência em 

detrimento da posse

Em vez de comprar aque-
le lançamento do ano, 
a geração Y prioriza o 

serviço que oferece acesso ao 
produto com total praticidade. 
Os jovens nascidos entre 1980 
e 1999, os chamados millen-
nials, estão redefi nindo as rela-
ções de consumo ao seguirem 
rotas alternativas aos padrões 
que foram estabelecidos por 
décadas.

Fica a pergunta: a paixão 
pelo carro mudou? Na hora 
de comprar um veículo, este 
público espera que os modelos 
ofereçam as mesmas comodi-
dades que são encontradas 
numa sala de estar, afi nal eles 
conseguem trabalhar, conver-
sar com amigos no smartphone 
e ouvir músicas, tudo isso ao 
mesmo tempo. Além de serem 
multitarefas, são multiconec-
tados.

Diante de tantos desafi os, 
empresas investem cada vez 
mais em pesquisas de mercado 
para identificar tendências 
como o atual peso da conecti-
vidade nas decisões de compra. 
Hoje ao entrar numa conces-
sionária o jovem costuma olhar 
primeiro o carro por dentro 
– aqui, leiam-se as modernas 
tecnologias do painel – para 
depois checar outros aspectos 
do veículo.

Talvez a paixão por dirigir 
também não seja tão latente 
entre esses jovens, que valo-
rizam a mobilidade e a sus-
tentabilidade. Este cenário 
tem estimulado empresas a 
apostarem fortemente em ve-
ículos autônomos, nos quais 
as pessoas podem se locomo-
ver e usar o tempo em que 
estão livres da direção para 
usufruir da conectividade e 

fazer outros trabalhos.
Uma característica observa-

da é a economia. Os millennials 
avaliam muito bem os seus re-
cursos, a qualidade e aspectos 
ambientais. Se para gerações 
mais antigas o carro representa 
símbolo de status, para eles 
alternativas de transporte 
podem suprir a necessidade 
de ter um veículo. Em virtu-
de deste cenário, o mercado 
também trabalha para que o 
carro seja o mais econômico 
possível.

Quando deseja comprar um 
veículo, independentemente 
das novas opções de mobilida-
de, a geração Y não se dirige 
à concessionária logo de cara, 
mas faz uma análise profunda, 
conversa com amigos e pesqui-
sa em todos os meios que sejam 
possíveis para depois tomar 
uma decisão. O novo compra-
dor vai à loja com uma ideia 
muito clara do que deseja.

Na reparação, esses jovens 
também prezam muito pelo 
atendimento multicanal, sem 
deixar de lado a qualidade do 
serviço e o rápido atendimen-
to. Nesta linha, as empresas 
precisam estar muito atentas 
aos diferentes meios de in-
teração, como aplicativos de 
serviços, redes sociais e sites, 
para manter proximidade com 
esse público.

É inegável que o mercado 
esteja mais complexo com o 
avançar das gerações, cada 
uma com suas demandas 
específicas. São diferentes 
os requisitos que norteiam 
uma decisão de compra e as 
percepções de utilização do ve-
ículo. Cabe à indústria buscar 
estratégias para atrair cada vez 
mais a geração Y, que já nasceu 
pronta para novas experiências 
aliadas à tecnologia.

(*) É presidente do IQA – Instituto da 
Qualidade Automotiva.

Ingo Pelikan (*)

News@TI
Planejamento de Comunicação em Meios 
Digitais

@A JumpEducation promoverá nos dias 28 e 29 de abril 
2017 o Training Program sobre Planejamento de Co-

municação em Meios Digitais. O que você precisa conhecer 
sobre o cardápio de opções digitais? Das soluções web mais 
clássicas às experiências inovadoras, incluindo mídias sociais, 
mobile marketing, formas de conteúdo colaborativo e outras 
tendências que já são realidade. Cases bem-sucedidos e como 
foram construídos. Como planejar sua ação, passo a passo, 
tendo em vista os objetivos estratégicos, as metas de cam-
panhas e os resultados que sua empresa quer atingir. Como 
medir tudo isso, quais ferramentas usar, como selecionar o 
que fazer, com bastante ou pouca verba. Um único curso que 
discute os principais processos de decisão no planejamento 
de ações de comunicação digital (http://www.jumpeducation.
com.br/hotsite/certifi cate/index.php?cod=934&key=bdd6ab
af8ec32f23ad1604c0f58d8deb).

Tabela mostra o valor exato de veículo 
seminovo para troca no varejo 

@Os consumidores brasileiros acabam de ganhar um sistema 
que mede o potencial de venda de um veículo seminovo 

para a troca no varejo, seja por um zero quilômetro ou por um 
outro modelo. Trata-se da primeira tabela de preços transacio-
nais, criada pela startup AutoAvaliar, plataforma de gestão de 
vendas e estoques utilizado em mais de 1,5 mil concessionárias 
e cerca de 20 mil revendedores multimarcas no Brasil. Para 
montar a tabela com valores transacionais, que, na prática, 
traz o preço de quanto o automóvel pode ser comprado pela 
concessionária ou pelo lojista, a AutoAvaliar utiliza toda sua 
base de dados, que inclui cerca de 720 mil veículos compra-
dos anualmente pelas concessionárias e mais 60 mil carros 
seminovos comercializados na plataforma B2B da empresa 
no Brasil (http://tabela.autoavaliar.com.br).

Torneio de Overwatch

@A Brasil Game Cup Rio está chegando e quem ainda não 
reservou seu ingresso tem mais um grande motivo para ir 

ao Centro de Convenções SulAmérica – RJ, de 07 a 09 de abril. 
Além de Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) e Dota 2, 
a BGC acaba de anunciar para a sua primeira edição carioca 
também a realização de um torneio de Overwatch, aclamado 
jogo de tiro em primeira pessoa da Blizzard. Oito times serão 
convidados para participar do torneio, que contará com uma 
fase online, com partidas nos dias 24 e 31 de março, e a fi nal 
presencial, que será disputada dia 07/04, no palco da BGC Rio. 
Todas as partidas contarão com narração de Arthur "Vecet" 
Rage e comentários de Felipe "Tonello" Souza, e as partidas 
serão transmitidas nos canais ofi ciais da BGC no Twitch e 
YouTube . As equipes participantes serão anunciadas em 
breve. Ainda no dia 07/04, primeiro dia da BGC Rio, jogado-
res profi ssionais realizarão showmatches  de Hearthstone, o 
jogo gratuito de cards da Blizzard. Para visitar a Brasil Game 
Cup Rio e conferir de perto todas as novidades do evento, 
visitantes podem adquirir seus ingressos em brasilgamecup.
com.br/ingressos/.

Wagner Tadeu (*)

Mas o que exatamente "Internet das Coisas" signifi ca? O 
Wikipedia defi ne IoT como a interligação de dispositivos 
físicos, veículos, edifícios e outros objetos eletrônicos que 

contêm sensores, software ou acionadores, que lhes permitam 
trocar dados por redes sem fi o. Os dispositivos inteligentes mais 
notáveis e populares incluem o Apple Watch, o Termostato Nest 
Smart e o Echo, da Amazon.

De acordo com o Gartner 6,4 bilhões de "coisas" conectadas 
estiveram em uso em todo o mundo em 2016 - um aumento de 
30% em relação a 2015 - e chegarão a 20,8 bilhões até 2020. Os 
dados sobre a IoT no Brasil também impressionam. De acordo 
com estudo da consultoria Tendências, estima-se que a IoT gere 
um crescimento de produtividade de cerca de 2% ao longo da 
próxima década, podendo adicionar cerca de R$ 122 bilhões 
ao PIB brasileiro até 2025. Serão criados entre 1,9 milhão e 2,6 
milhões de novos postos de trabalho diretos, indiretos ou em-
prego efeito/renda até 2025. Diante desse cenário, o Ministério 
da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) já 
trabalha na elaboração de um Plano Nacional para a Internet 
das Coisas (IoT). A iniciativa prevê regulamentações, políticas 
públicas e o posicionamento do Brasil como uma referência 
mundial no segmento.

A IoT está impactando fortemente os setores industriais e de 
consumo. No setor industrial, a IoT é aplicada frequentemente 
com o termo “Indústria 4.0” ou IIOT, referindo-se aos principais 
estágios transformacionais da economia industrial. Exemplos de 
IIoT variam de monitoramento de sistemas de gerenciamento de 
edifícios e redes de energia, até o rastreamento de produtos ma-
nufaturados à medida que são enviados. Já no setor de consumo, o 
CIoT (The Consumer Internet of Things) consiste em tecnologias 
que visam o mercado doméstico e aparelhos eletrônicos. Segundo 
pesquisa do IDC, mais de oito milhões de lares norte-americanos 
já utilizam algum tipo de automação e controle residencial. Já 
uma pesquisa realizada pela consultoria GfK, revela que 57% dos 
brasileiros consideram que a automação residencial terá impacto 
em suas vidas nos próximos cinco anos.

Essa visão interconectada do mundo possibilitada pela IoT 
proporcionará uma riqueza de oportunidades para as organi-
zações de serviços. Por isso, para todos aqueles do setor de 
serviço em campo dispostos a abraçar a nova tecnologia, a IoT 
também chega para transformar o papel dos técnicos, melhorar 
a efi ciência do serviço e reforçar a segurança tecnológica. Aqui 
estão três maneiras de como a IoT e os dispositivos inteligentes 
estão transformando o serviço em campo:

1 - Aumentando a efi ciência na solução do problema

Executar os trabalhos de forma efi ciente e rápida é fundamental 
para conquistar rentabilidade no serviço de campo. Mas, muitas 
vezes, a pessoa que despacha a equipe, ou mesmo os técnicos de 
campo, não consegue obter todos os detalhes necessários antes 
de uma visita técnica, de forma a solucionar o problema de uma 
vez por todas. Qual o resultado disso? Eles retornam ao mesmo 
local mais de uma vez.

A Internet das Coisas está eliminando completamente a neces-
sidade de revisitas ao melhorar drasticamente a efi ciência na so-
lução do problema. Como? Incorporando dispositivos inteligentes 

Três maneiras da Internet das Coisas 
transformar o serviço em campo

Juntos, a Internet das Coisas (IoT) e o Big Data estão remodelando a maneira como fazemos compras, 
interagimos com os dispositivos e trabalhamos. Não consegue encontrar suas chaves? Isso não é mais 
um problema. Acabaram as toalhas de papel? Basta gritar com Alexa, e elas aparecem em sua porta

no campo, registrando o desempenho em escala e processando 
esses dados para descobrir dados analíticos, as organizações mais 
experientes estão embarcando em uma era mais inteligente do 
gerenciamento do serviço em campo. Equipamentos de campo 
agora podem enviar sinais de serviço imediatamente e registrar 
dados de desempenho em tempo real. Isso signifi ca que, em 
breve, a necessidade de realizar chamadas de serviço desapa-
recerá completamente. Em seu lugar, as máquinas informarão 
diretamente os técnicos sobre qualquer ocorrência, mesmo que 
o cliente ainda não tenha se inteirado do problema.

Sua equipe de gerenciamento de serviços de campo está pronta 
para a Internet Industrial?

2 - Oportunidades crescentes para a manutenção 

preditiva

É claro que diagnosticar e resolver problemas antes que eles 
aconteçam é fundamental para economizar tempo e dinheiro 
em chamados de serviço. E à medida que mais equipamentos 
de clientes forem incorporados aos sensores, as oportunidades 
de manutenção preditiva também aumentarão.

Mas há uma distinção importante a ser feita entre manutenção 
preventiva e preditiva. Manutenção preventiva signifi ca executar 
tarefas de serviço em intervalos regulares para garantir que não 
ocorram grandes avarias. Por outro lado, a manutenção preditiva 
utiliza insights baseados em dados para entender melhor o equi-
pamento e prever exatamente quando peças específi cas podem 
falhar ou o equipamento deve ser substituído. Ao usar sensores 
de IoT e dados, a manutenção preditiva pode revolucionar com-
pletamente o trabalho de uma equipe em campo fornecendo 
relatórios mais precisos de desempenho de peças, ciclos de vida 
de equipamentos, entre outras possibilidades.

3 - Obtendo técnicos focados na satisfação do cliente

O aspecto fi nal e mais importante que a IoT pode oferecer é 
ajudar os técnicos a concentrarem-se em melhorar a satisfação do 
cliente através de novos dados. Apesar de muitos ainda utilizarem 
métricas como benchmarks para medir a satisfação e lealdade 
dos clientes (NPS - Net Promoter Score), esses indicadores-
chave de desempenho do velho mundo (KPIs) contêm uma falha 
importante: são alimentados por pesquisas e, infelizmente, cada 
vez menos clientes respondem a pesquisas todos os anos.

Com o cliente opt-in, novos fl uxos de dados podem fornecer 
insights detalhados sem a necessidade do cliente responder 
a qualquer pesquisa. Ao abrir um fl uxo de dados entre os 
dispositivos dos clientes e um IoT Complex Event Processor, 
as empresas de serviços em campo podem analisar produtos 
conectados, dispositivos móveis, acessos aos sites, postagens 
em mídias sociais e mensagens de texto para celular. Por meio 
de algoritmos de inteligência artifi cial, o software pode com-
primir dados de diferentes fontes para determinar a satisfação 
do cliente com base em múltiplos comportamentos digitais. Ao 
entregar esse conhecimento aos técnicos antes do serviço, eles 
podem vir preparados para satisfazer os clientes com base em 
dados específi cos. Uma estratégia completa de IoT possibilita 
decisões melhores e mais rápidas ao longo do ciclo de vida da 
prestação de serviços.

Parece fi cção científi ca? Não é. Trata-se de realidade não 
muito distante.

 
(*) É gerente Geral da ClickSoftware para América Latina, líder no fornecimento 

de soluções para a gestão automatizada e otimização
da força de trabalho e serviços em campo.

Cinco anos é o prazo determinado por lei 
para as empresas arquivarem suas notas 
fi scais eletrônicas (NFe), e quem falha 
pode pagar multas salgadas. Mas, além 
da obrigação legal, há diversos outros 
motivos para adquirir e usar um software 
de gestão de NFes. Conheça cinco:

1. Aumento da produtividade

Os dados presentes nas NFes são utili-
zados por vários departamentos dentro de 
uma companhia, como fi nanceiro, contá-
bil, fi scal e almoxarifado. As ferramentas 
de gestão de documentos fi scais eliminam 
o tempo gasto na digitação, formatação e 
preparação manual de relatórios, Com o 
software todas as informações fi scais são 
importadas para o sistema e os colabo-
radores conseguem se dedicar às tarefas 
mais estratégicas.

2. Informações precisas e seguras

Protocolos de proteção que não exis-
tem em planilhas eletrônicas garantem a 
segurança dos dados, que são importados 
e alocados em ambientes preparados para 
o recebimento e armazenamento. Além 
disso, sem a inserção manual de dados, 
eliminam-se os erros como a duplicação 
de dados, digitação incorreta e exclusão 
involuntária de informações. O resultado 
é uma base de dados confi ável e precisa. 

Cinco motivos para adotar um software 
de gestão de Notas Fiscais Eletrônicas

Ao contar com sistemas automatizados 
garantimos que as rotinas de backup 
sejam realizadas, independentemente do 
fator humano.

3. Melhora na comunicação com a 

contabilidade

Um dos maiores problemas na gestão 
fi scal das empresas é não ter uma comuni-
cação efi ciente com a contabilidade. Com 
sistemas automatizados, o contador tem 
acesso em tempo real à documentação 
da empresa, eliminando a necessidade 
de e-mails ou de deslocamento físico. 
Arquivar os documentos eletrônicos em 
nuvem permite também que as obrigações 

acessórias sejam preparadas e entregues 
no tempo ideal. 

4. Economia e redução de custos

Uma das formas de gerir documentos 
fi scais é ter servidores online próprios. 
Porém, além de não ser barato, são sus-
cetíveis a danos físicos, roubos e falhas. 
Automatizar a gestão de NFes custa menos 
do que implementar uma infraestrutura 
em nuvem. A assinatura mensal tende a ser 
menor do que a manutenção de servidores 
internos. Adquirir um software é a decisão 
mais econômica disponível para atender 
às exigências legais de armazenamento 
dos documentos fi scais.

5. Decisões mais rápidas e 

melhores

Com a entrega de relatórios com infor-
mações atualizadas em tempo real, o ge-
renciamento das notas fi scais eletrônicas 
fornece subsídios para melhorar a tomada 
de decisões estratégicas. A confi abili-
dade das informações fornecidas deixa 
os gestores seguros e agiliza mudanças 
promissoras.

(Fonte: Alison Flores é diretor executivo da 
NFe Cloud, empresa de armazenamento de 

Notas Fiscais eletrônicas, que conta com uma 
infraestrutura baseada em “Nuvem” com a 

tecnologia Amazon WebServices).


