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OPINIÃO
Como vencer o confl ito de 
gerações nas empresas?

Muito tem se falado 

sobre o confl ito de 

gerações dentro das 

empresas. É a primeira 

vez que vemos, três, 

quatro e até cinco 

gerações trabalhando 

juntas, num mesmo 

ambiente

Basicamente, as gera-
ções são infl uenciadas 
pelos contextos sociais, 

econômicos e históricos que 
viveram em determinada fase 
da vida. Isso infl uencia seus 
comportamentos e atitudes, 
fazendo com que muitas vezes, 
uma geração não consiga com-
preender muito bem a outra.

Embora vasta, a literatura 
sobre o tema não é unânime 
sobre as datas de nascimento 
de cada geração. 

Mas, em geral, os chamados 
Tradicionalistas reúnem pes-
soas nascidas entre os anos de 
1925 e 1945. Os baby boomers, 
são nascidos entre 1945 e 1965. 
Na sequência, está a chamada 
Geração X, entre 1965 e 1980. 
Aí vem a Geração Y, entre 1980 
e 1995. Seguida pela Geração Z, 
entre 1995 e 2010. De 2010 em 
diante, está a caçula Geração 
Alpha. Vamos conhecer melhor 
cada uma delas?

Tradicionalistas: eles vive-
ram a 2º Guerra Mundial e foram 
marcados por grandes crises 
econômicas. Essas pessoas 
vivenciaram muita escassez. 
Por esse motivo, costumam ser 
mais rígidas e não tem proble-
mas em respeitar regras. Seus 
principais valores são a família, 
o trabalho e a moral. Eles valo-
rizam o comprometimento e a 
lealdade. Essa geração prefere 
a estabilidade.

Baby Boomers: vivencia-
ram a Guerra do Vietnã e a 
Guerra Fria, o que infl uenciou 
fortemente a visão política 
desta geração, que é a cria-
dora do movimento hippie. 
Foram agentes de grandes 
transformações políticas e 
sociais, inclusive sobre o papel 
da mulher na sociedade. Esta 
geração estabeleceu um estilo 
de vida que se segue até hoje, 
relativo ao casamento, compra 
da casa, do carro e a busca do 
tempo destinado ao lazer.

Geração X: viveram a queda 
do Muro de Berlim, o fi m do 
Apartheid e as ditaduras na 
América Latina. Acabaram não 
fi cando nem de um lado e nem 
do outro, quando já chegava 
a era digital. Se mostraram 
transgressores, com posturas 
que não necessariamente 

estão alinhadas aos preceitos 
de liberdade pregados pela 
geração anterior. Entre as ca-
racterísticas predominantes, 
estão a busca por seus direitos, 
a liberação sexual, bem como 
a valorização do sexo oposto.

Geração Y: também é cha-
mada de millenials, por serem 
os primeiros a chegarem à 
idade adulta após a virada do 
milênio. Eles procuram ser 
mais comprometidos com a 
coletividade, otimistas em 
relação ao futuro e com maior 
consciência social e ambiental. 
São propensos a fazer volun-
tariado e atuar por uma causa 
relevante aos seus valores. 
Mais informais, são agitados 
e vivem em uma espiral de 
informação que os torna cada 
vez mais impacientes e ime-
diatistas.

Geração Z: é formada pelos 
chamados nativos digitais, que 
nasceram após o surgimento 
da internet, já em uma socie-
dade voltada às tecnologias 
da informação. Entendem de 
forma diferente das gerações 
anteriores questões como 
privacidade, temporalidade, 
coletividade e virtualidade. 
Os dispositivos eletrônicos são 
entendidos como extensões do 
ser e não existe diferença entre 
vida on e offl ine.

Geração Alpha: como ain-
da são crianças, sabe-se pouco 
sobre seus comportamentos. 
Especialistas ainda especulam 
sobre os impactos da hiperco-
nexão desde a primeira infân-
cia. Nas escolas, a tendência é 
que o foco deixe de ser o con-
teúdo para se tornar o aluno. 
Ele é quem está no centro. Os 
estímulos sensoriais tendem 
a ser cada vez maiores. Um 
mundo era hierárquico, cheio 
de regras, não faz mais sentido 
para essa geração. Eles vão se 
tornar adultos numa sociedade 
muito mais horizontal.

Cabe destacar que não existe 
uma geração melhor que a 
outra. Cada  uma tem as suas 
características, especifi cida-
des, comportamentos e desa-
fi os. Um ambiente de trabalho 
diverso, com profissionais 
em diferentes momentos de 
vida e de carreira só tende a 
benefi ciar a todos. Uma convi-
vência harmônica e proveitosa 
começa pelo respeito a cada 
uma delas.

(*) - Jornalista, com pós-graduação 
em Comunicação Empresarial, 
MBA em Marketing e pós-MBA 

em inovação, é fundadora 
da InformaMídia, agência de 

comunicação, e sócia-fundadora da 
PALAS, consultoria de inovação e 
gestão (www.gestaopalas.com.br).
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News@TI
Rodada de Negócios de Drones e 
Geotecnologias 

@Acontecem em São Paulo de 5 a 7 de novembro no Hotel Meliá – 
Ibirapuera os eventos DroneShow e MundoGEO Connect PLUS. 

Serão 140 horas de conteúdo distribuídos em 16 cursos práticos e 
avançados, 2 Fóruns Empresariais, Mostra de Tecnologia e Rodadas 
de Negócios. A MundoGEO, promotora do evento, está organizando 
de forma pioneira no Brasil a primeira rodada de negócios dos setores 
de Geotecnologias e Drones. Todas as empresas que expositoras na 
Mostra de Tecnologia serão convidadas a participar para oferecer seus 
produtos e serviços para potenciais clientes e parceiros de negócios 
previamente selecionados. Estes clientes e parceiros serão escolhi-
dos pelo seu perfi l a partir dos inscritos nas atividades do evento e 
também dos visitantes da Mostra de Tecnologia que se cadastrarem 
previamente (https://droneshowla.com/plus).

Tecnologia 5G

@As grandes empresas de tecnologia estão de olho no 5G. O in-
teresse em torno dele tem um motivo: ele será importante para 

dar conta de um futuro em que bilhões de pessoas e dispositivos 
estarão permanentemente conectados à rede, entre drones, carros 
autônomos, lâmpadas, nossa cafeteira entre outros dispositivos. Ou-
tro avanço que essa tecnologia trará, é deixar a internet das coisas 
(IoT) muito mais efi ciente. Cada dispositivo criado com base em IoT 
utilizará apenas o que for necessário. A Technology Hub Brasil 2019, 
que acontece nos dias 17 e 18 de setembro, no PRO Magno Centro 
de Eventos, em São Paulo, discutirá sobre essa tecnologia no Palco 
Technology Hub. O painel 5G será realizado no dia 17 às 17h (https://
technologyhub.com.br/palco-technology-hub/).

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Inovação e consumidor
em primeiro lugar:

o segredo das FinTechs
O mercado de FinTechs tem crescido exponencialmente no Brasil. Atualmente, são 453 startups focadas 
em soluções fi nanceiras no país, de acordo com o mapeamento Radar Fintech Lab

Curso de empreendedorismo gratuito para na zona norte da cidade
A Ade Sampa – Agência São Paulo de De-

senvolvimento, entidade vinculada à Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da 
Prefeitura de São Paulo, abriu inscrições para 
o Fábrica de Negócios. O Programa ajudará 
gratuitamente empreendedores da zona norte 
da capital a concretizar sua ideia de negócio ou 
a alavancar um que já existe.

“O Programa Fábrica de Negócios foi pensado 
para aquelas pessoas que querem tirar a ideia 
do papel e validar o negócio. Para isso, foram 
elaborados módulos de qualifi cação técnica, 
realizados em duas fases, que ajudam os empre-

endedores a formular o seu empreendimento 
de maneira mais consistente, tendo assim mais 
chances de sucesso profi ssional”, destaca a 
secretária de Desenvolvimento Econômico e 
Trabalho, Aline Cardoso.

A primeira fase tem como objetivo estimular 
os participantes a trocarem informações sobre 
suas ideias de negócios, identifi carem oportuni-
dades a partir de suas realidades, experiências, 
aprendizagens compartilhadas e da rede de 
contatos. Com as orientações também será 
possível identifi car seu público alvo, explorando 
as ideias com mais clareza, se conectarem com 

o seu território a fi m de saberem os próximos 
passos para construírem soluções inovadoras.

Durante a segunda etapa, os empreendedores 
poderão fortalecer as ideias e seus modelos 
de negócio. Na validação os participantes irão 
conhecer e adquirir ferramentas fundamentais 
para aprimorar o empreendimento. O objetivo 
principal é levar as participantes a desenvol-
verem seu MVP - Mínimo Produto Viável e 
realizarem sua primeira venda, por meio de 
uma metodologia dinâmica.

As inscrições podem ser feitas pelo link: http://
bit.ly/fabrica_savic

Juarez Zortea (*)

Esse aquecimento se deve às inova-
ções, que tornam mais democrático 
o mercado financeiro brasileiro. 

Em abril deste ano, o Conselho Monetário 
Nacional (CMN) aprovou um regulamento 
que aprova a atividade das FinTechs de 
crédito, permitindo a atuação de empresas 
de tecnologia sem vínculo com instituições 
fi nanceiras.

Claramente, as FinTechs têm acertado a 
mão na estratégia de operação no merca-
do, já que continuam a crescer de forma 
contínua. Embora seja perceptível que 
instituições tradicionais avançam no desen-
volvimento de seus modelos de negócio, a 
cultura de inovação, agilidade e engajamen-
to do consumidor permitiu que FinTechs 
ganhassem relevância rapidamente.

Mas o que as leva a destacarem e conti-
nuarem ganhando mercado?

FinTechs surgem para serem

disruptivas

Com a inovação no cerne de suas ope-
rações, as FinTechs são incentivadas, 
tanto pelos seus gestores quanto pelos 
investidores, a testarem continuamente 
seu modelo de negócios, aprendendo e 
repetindo à medida em que vão se desenvol-
vendo institucionalmente. 
Devido a esse cenário, eles 
investem em produtos 
que geram rápido conhe-
cimento e engajamento 
junto aos consumidores.

Embora esse modelo 
de aprendizado contínuo 
possa resultar em algumas 
“correções de curso”, as 
FinTechs não os entendem como falhas. 
Esses “equívocos” são vistos como inves-
timentos necessários para, em última ins-
tância, identifi car quais produtos, recursos 
e formas de engajamento aderem melhor 
ao seu consumidor-alvo.

FinTechs geram valor agregado a 

partir da experiência do consumidor

Seja para comprar um sapato ou na procu-
ra por serviços de crédito, os consumidores 
buscam as melhores ofertas. Inovações, 
como pré-qualifi cação de perfi l, permitem 
que os interessados no crédito entendam 

melhor as opções de empréstimo disponí-
veis, sem se preocupar com um possível 
histórico fi nanceiro negativo.

Além disso, muitas FinTechs atuam 
fortemente para identifi car diferentes 
nichos de mercado, desenvolvendo pro-
postas de valor exclusivas voltadas para 
esses públicos específi cos. Tudo, desde o 
posicionamento distinto do produto até a 
estratégia de disseminação de mensagens 
e marketing, depende do que mais adere 
dentro de cada nicho. Uma estratégia das 

FinTechs é não tentar ser 
a mesma companhia para 
todas as pessoas, e sim a 
opção certa na hora certa

FinTechs usam

dados como um

diferenciador

As FinTechs usam 
todos os tipos de me-

todologias baseadas em dados para 
determinar a solvabilidade. Desde uma 
subscrição a partir de score individual a 
modelos avançados de análise de perfi l 
e aprendizagem contínua, qualquer 
instituição fi nanceira depende de dados 
para avaliar os consumidores, determinar 
os termos de empréstimo apropriados 
e o risco associado para cada indivíduo 
ou empresa. As FinTechs combinam 
informações tradicionais com dados 
alternativos para avaliar, de maneira 
mais efi ciente possível, os públicos que 
solicitam crédito.

Ao analisar tipos de dados não tradicio-
nais, as FinTechs obtêm uma compreensão 
mais rica de seus atuais e possíveis consu-
midores, além de permitir a criação de uma 
base de clientes mais granular e altamente 
segmentada. Usando uma visão refi nada do 
risco, os credores podem identifi car grupos 
restritos de públicos, bem como aqueles que 
podem ser negligenciados pelos métodos 
tradicionais de pontuação e análise. Esse 
processo permite que as FinTechs forne-
çam produtos e condições de empréstimo 
extremamente competitivos – um fator 
essencial para o aumento da participação 
de mercado nos últimos anos – sem assumir 
riscos adicionais.

A riqueza de dados e o conhecimento 
sobre o público é essencial, mas é impor-
tante contar com parceiros que obtém os 
dados corretos e que vinculam, analisam e 
interpretam essas informações, permitindo 
que as FinTechs continuem a fazer o que 
fazem melhor: interagir e inovar.

Presidente da TransUnion Brasil desde 
2012, quando consolidou as operações da 
companhia no país, Juarez Zortea tem mais 
de 37 anos de experiência em importantes 
empresas de tecnologia e serviços. Com o 
desafi o de manter o crescimento contínuo 
da TransUnion no mercado local, o exe-
cutivo traz em sua bagagem profi ssional 
passagem pela Hewlett-Packard (HP), na 
qual atuou por mais de 13 anos para América 
Latina e Brasil até se tornar VP de Vendas.

(*) É Presidente da TransUnion Brasil.

Meio & Mensagem

Ao analisar tipos de 
dados não tradicionais, 
as FinTechs obtêm uma 
compreensão mais 
rica de seus atuais e 
possíveis consumidores.

Audi apresenta conceito de patinete elétrico
Em direção à tendência urbana global de mobilidade multimodal, 

a Audi apresenta seu novo conceito de patinete elétrico. Batizado de 
Audi e-tron scooter, combina as vantagens de um patinete elétrico 
e um skate. O modelo tem 12 kg e pode ser dobrado e armazenado 
convenientemente no porta-malas do veículo ou puxado como um 
carrinho, de forma a ser transportado por carro, ônibus ou trem. 
Dentre os destaques está seu manuseio, pois permite ao piloto ter 
uma mão livre e assim poder olhar ao redor e sinalizar com a outra 
mão. Produção e vendas são planejadas para o fi nal de 2020.

O guidão dá estabilidade e mantém a bateria e os itens eletrônicos 
– há ainda um display que mostra a condição da bateria. O piloto 
acelera e freia através de uma manopla de torção. A autonomia de 
20 km é obtida através da recuperação quando o patinete elétrico é 
freado. O freio de serviço hidráulico proporciona segurança adicional.

No fi m de 2020, clientes poderão comprar o patinete elétrico e-tron 
Audi por cerca de 2 mil euros. Outras possibilidades ainda estão 
em estudo: uso em frotas para grupos específi cos de usuários, por 
exemplo, residentes em modernos quarteirões urbanos, ou como 
item extra para clientes que compram veículos e-tron da Audi. O 
patinete elétrico pode ser carregado no porta-malas do veículo atra-
vés de uma tomada exclusiva. Os usuários podem cobrir de forma 
conveniente o fi nal do percurso, por exemplo a partir de uma vaga 
de estacionamento ou ponto de carga até o destino, em velocidade 
de até 20 km/h.


