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OPINIÃO

A geração Z e o 
futuro do trabalho

O caminho de 

transformações sociais 

aberto pelos millenials 

vai continuar a ser 

trilhado pela Geração Z

Os jovens nascidos no 
século XXI devem 
representar 32% da 

população global este ano, 
segundo estimativas da ONU, 
tornando-se o maior grupo na 
sociedade atual. Ainda pode 
parecer caótico entender que 
pessoas nascidas em 2001 já 
podem votar, entrar na univer-
sidade e, consequentemente, 
no mercado de trabalho.

Ainda que a retomada eco-
nômica leve algum tempo 
para trazer efeitos concretos 
nos índices de emprego, é 
de fundamental importância 
entender o que esse grupo 
de pessoas – nascidas em um 
ambiente com smartphones 
e internet de boa qualidade – 
valoriza dentro das relações 
organizacionais. 

Os efeitos em segmentos 
como o fi nanceiro, educacio-
nal e de consumo parecem se 
tornar mais claros a cada dia, 
com novas empresas rechea-
das de salas de videogames, 
benefícios, serviços simples e 
inovadores tomando o lugar de 
companhias há muito tempo 
consolidadas. Nesse cenário, 
cabe reagir. 

E a melhor estratégia é 
aquela capaz de reformular 
as relações organizacionais, 
estendendo a motivação para 
além dos jovens profi ssionais e 
trazendo benefícios em quali-
dade dos produtos e serviços, 
aumentando as chances de 
obter lucro. 

É evidente que há desafi os 
a serem superados, especial-
mente em segmentos tradi-
cionais (como o Direito, por 
exemplo), mas empresas não 
podem perder de vista as es-
tratégias necessárias para que 
seja possível aos colaboradores 
se interessar pelo ambiente 
de trabalho que ocupam para 
que possam trazer os melhores 
resultados.

Na nossa experiência dentro 
da companhia, identifi camos 
e colocamos em prática cin-
co estratégias, que podem 
ser replicadas em diferentes 
empresas com o objetivo de 
atrair e reter esses talentos 
nos próximos anos. São passos 
simples, porém fundamentais 
para pensar na transformação 
que deve se realizar dentro do 
ambiente organizacional.

A primeira estratégia está 
relacionada à fl exibilidade do 
local de trabalho. 

Muitos desses jovens (a 
exemplo dos millenials), sen-
tem que não é necessário dedi-
car a maior parte de seu tempo 
a um local fixo exclusivo. 
Especialmente dentro do setor 
de tecnologia, a concepção de 
ferramentas que facilitem a 

realização do trabalho remo-
to são amplamente adotadas 
e devem continuar a evoluir 
nos próximos anos. Além de 
representar uma economia 
fundamental de custos com 
infraestrutura, trazem o efeito 
de produzir mais conforto e 
facilitar o equilíbrio familiar.

A segunda está ligada à 
relação entre os próprios co-
laboradores. Criar ferramentas 
de colaboração que permitam 
novas formas de comunicação 
entre diferentes departamen-
tos e eliminar a burocracia é 
uma etapa fundamental para 
uma geração que espera faci-
lidade e rapidez em todas as 
relações. Em terceiro lugar, 
desenvolver um programa 
ambicioso de igualdade e 
diversidade de gênero, capaz 
de tornar a companhia cada 
vez mais inclusiva ao longo do 
tempo é fundamental. 

Eliminar preconceitos e vie-
ses inconscientes é uma tarefa 
fundamental para qualquer 
companhia, tendo em vista as 
recentes discussões a respeito 
do assunto. Para uma geração 
cada vez mais engajada e plu-
ral, esse se torna um passo 
ainda mais necessário. Formar 
colaboradores com qualidade é 
outra etapa que já vem sendo 
discutida há algum tempo e 
continua válida. 

Mais do que investir em 
tempo de treinamentos, é fun-
damental explorar a qualidade 
do conteúdo a ser passado para 
esses jovens profi ssionais. Usar 
novas plataformas e modelos 
capazes de desafi á-los é a cha-
ve para construir novos times 
de sucesso.

Tudo isso é necessário para 
cumprir a tarefa de transmitir 
aos colaboradores o impacto 
que o trabalho deles tem na 
sociedade e dentro da com-
panhia. Transparência é um 
dos valores pelos quais essa 
geração preza e investir nele é 
algo recomendado para qual-
quer setor. Por isso, investimos 
continuamente em mostrar 
como funcionam os proces-
sos por inteiro e destacar a 
contribuição de cada um é o 
pensamento adequado para 
que a maior parte das com-
panhias possam ter sucesso 
nesses novos tempos.

Essas são estratégias que 
não exigem elevado grau de 
complexidade tecnológica e 
cujo impacto está diretamente 
ligado à transformação orga-
nizacional que companhias 
precisam realizar. Mais do que 
nunca, estabelecer uma identi-
dade forte e traçar estratégias 
para o crescimento contínuo 
torna-se uma tarefa essencial. 

No entanto, atingir esses ob-
jetivos depende do equilíbrio 
entre mostrar às novas gera-
ções que conquistar resultados 
é ótimo, ao mesmo tempo que 
transformar a sociedade é vital.

(*) - É CEO da Indra no Brasil (www.
indracompany.com). 

Jorge Arduh (*) 
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News@TI
BlackBerry Cylance anuncia integração com o 
Backstory da Chronicle
@A BlackBerry acaba de anunciar a integração do CylancePROTECT 

e do CylanceOPTICS com a plataforma de análise de segurança 
Backstory da Chronicle, a partir deste trimestre. A proteção preditiva de 
endpoints da BlackBerry Cylance contribuirá com informações valiosas 
sobre ameaças usadas na telemetria de segurança corporativa do Backs-
tory. As soluções de segurança com inteligência artifi cial da BlackBerry 
Cylance protegem todo o ambiente corporativo de ataques, com recur-
sos automatizados de prevenção, detecção e resposta a ameaças. Já o 
Backstory fornece uma plataforma global de telemetria de segurança 
para investigar incidentes e procurar ameaças em redes corporativas. A 
integração das três soluções ajudará os administradores de segurança 
a identifi carem e responderem rapidamente às ameaças detectadas no 
ambiente da organização, reconhecendo padrões nos dados de ameaças 
e na atividade do usuário ao longo do tempo. O Backstory foi projetado 
para gerenciar grandes volumes de dados históricos, enquanto o Cylan-
cePROTECT e o CylanceOPTICS permitem que os usuários identifi quem 
um comportamento específi co ou façam referência a tendências maiores 
a partir de um corpo de dados facilmente recuperável.

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

O impacto da uberização no 
mercado brasileiro

À medida em que modelos de negócios do tipo “Uber” impactam o padrão tradicional dos serviços, as 
empresas precisam rapidamente acompanhar esta inovação ou correm o risco de perder uma base de clientes 
que espera nada menos que o excepcional

Ziv Barzilay (*)

Provavelmente a melhor forma de se 
avaliar o grande impacto de um novo 
produto ou serviço seja quando ele se 

transforma em um verbo. De acordo com o 
dicionário de Cambridge, a defi nição para 
“mudar o mercado de um serviço por meio 
da introdução de uma forma diferente de 
comprá-lo ou usá-lo, especialmente utilizando 
a tecnologia móvel” está associada ao novo 
verbo “uberizar”. Algo que era inicialmente 
apenas um serviço de táxi, agora entra em 
nossos dicionários como defi nição de todo 
um modo de fazer negócios.

O Uber fi gura regularmente na imprensa 
e no topo dos feeds de notícias. Em 2018, a 
empresa estava testando um veículo autô-
nomo que atingiu e matou um pedestre no 
Arizona, EUA, forçando a empresa a declinar 
a iniciativa. Não surpreende que a tragédia 
tenha gerado manchetes e notícias nas prin-
cipais mídias de comunicação, com pedidos 
para que a companhia deixasse de lado por 
tempo indefi nido o seu programa de veículos 
sem motoristas.

Apesar disto, um ano depois, os carros que 
dirigem sozinhos ainda estão em destaque na 
agenda de novas tecnologias, com sua evolução 
sendo uma questão de “quando” e não de “se”. 
De fato, o Uber já está trabalhando em recursos 
que podem ser integrados  ao seu projeto de  
“táxi autônomo”.

Um veículo Uber sem motorista poderia 
perguntar: “Você está bem? Diminua o ritmo 
para reduzir o estresse”. Este era o título 
de uma matéria no The Evening Standart, 
de Londres. A manchete me marcou e eu 
li o artigo. “A tecnologia automotiva pode 
monitorar mudanças na frequência cardíaca, 
pressão arterial, temperatura corporal, níveis 
de suor e quantas vezes um motociclista es-
pia pela janela traseira”, continuou o texto, 
revelando que a empresa já havia submetido 
uma patente para essa técnica, sugerindo que 
a ideia estava fi rmemente enraizada em seu 
desenvolvimento.

Embora ainda pareça extraordinário que 
possamos chamar um veículo ao mero  toque 
de um botão, o Uber – como qualquer grande 
empresa de ruptura – está olhando além disso 
e movendo-se para a próxima inovação: carros 
sem motoristas capazes de monitorar os sinais 
vitais do passageiro, para poderem se adaptar 
ao estilo de viagem de cada pessoa. Dado o 
avanço em que a empresa se encontra,  por 
que isso não se materializaria? De fato, como 
consumidores, nós esperamos isso, afi nal, 
quem nunca viu a expressão “vamos pegar 
um Uber” tornando-se uma linguagem comum 
entre pessoas que deixam um bar em uma  
sexta-feira à noite, procurando o caminho 
de volta para casa?

A rápida evolução da tecnologia acontece 
simultaneamente à expectativa do cliente. À 
medida que a Uber inova, elevando o nível a 
um compasso acelerado, as empresas que 
oferecem serviços precisam acompanhar 
esse ritmo estabelecido pela Uber ou correm 
o risco de fi carem para trás. Este novo nível 
avançado de serviços da Uber  conquistou o 
consumidor e agora está impactando outras 
verticais.

Os provedores de serviços não podem mais 
confi ar em processos antigos, ligações telefônicas 
e tecnologias desatualizadas ao tentar fornecer 
um bom serviço ao cliente. Esta é uma grande 
mudança na indústria e os fornecedores de 
serviços que adotarem primeiro essas novas 

tecnologias, poderão de fato conquistar uma boa 
participação no mercado e assumir a liderança 
em suas verticais.

Sou um observador entusiasta do efeito 
Uber no serviço, e as empresas podem 
aprender muito com o pioneirismo da Uber 
em sua abordagem de atendimento ao 
cliente. Porém, para uma grande parcela 
das organizações adotarem a mesma abor-
dagem, é fundamental serem mais fl exíveis, 
tarefa difi cultada pelas operações históricas 
enraizadas, que compõem o desafi o de iniciar 
uma mudança cultural.

As grandes companhias não são ágeis por-
que utilizam processos complexos e muitas 
vezes tecnologias ultrapassadas. É imperativo 
passar por transformações, incluindo geren-
ciamento de mudanças, inovação e tecnologia 
adequada para impulsionar sua organização 
à efi ciência máxima.

Uma pesquisa realizada pela ClickSoftware 
com 600 de seus fornecedores sobre estraté-
gias de serviço revelou que mais da metade 
deles priorizava a experiência do cliente. 
Mas apesar das organizações lutarem para 
equilibrar seus altos custos operacionais 
“fornecendo uma experiência diferenciada 
ao consumidor”, ainda estão relutantes em 
adotar um modelo de inovação baseado na 
Uber por ser muito caro e com pouco retorno.

Todo mundo está falando, mas não cami-
nhando. No que diz respeito à execução, é 
preciso lidar com o custo operacional: prover 
uma experiência diferenciada ao cliente deve 
ser algo lucrativo e não que cause aumento 
de custos. O equilíbrio entre esses dois lados 
torna-se complexo porque é necessária uma 
completa transformação nos negócios. As 
organizações precisam inovar e automatizar 
muitos processos. É uma ruptura completa.

A aplicação do modelo Uber a uma estraté-
gia de serviços já estabelecida é difícil, então 
personalizar a experiência do consumidor é 
um bom modo de começar. Isso criará uma 
experiência memorável que vai fi delizar o 
cliente. Falar sobre uberização é ressaltar a 
experiência promovida. Por exemplo, o carro 
é geralmente novo, cheira bem e o motorista 
é educado. Não há troca de dinheiro para 
que você possa entrar e sair mantendo sua 
privacidade. Você pode até usar o Spotify 
no carro e tocar sua própria playlist. Ou 
seja, eles estão tocando seus ouvidos, seus 
sentidos, então trata-se de uma experiência 
muito sensorial. Por isso, quanto mais você 
personalizar, mais mostrará ao cliente que 
se importa; e quanto mais você personaliza o 
serviço, mais aumenta sua participação neste 
mercado e fi deliza clientes leais.

Depois que o usuário sai do carro, o apli-
cativo envia uma notifi cação solicitando uma 

AI/Docway

avaliação sobre a experiência, mensurada em 
um sistema de classifi cação de cinco estrelas. 
Este pedido vem rapidamente, para que a 
avaliação seja fresca, pura e precisa enquan-
to a experiência ainda está na sua mente. 
Para replicar este sistema em interações de 
serviço maiores, o feedback deve ser dado 
imediatamente após a visita do técnico. Se 
o cliente dá uma pontuação ao profi ssional, 
a empresa passa a saber quais estão com as 
maiores notas e quais com as menores. Desta 
forma, pode aprimorar a capacitação por meio 
de treinamento, por exemplo.

Net Promoter Scores (NPS) transacional 
é uma métrica usada predominantemente 
para monitorar desempenhos. A maioria dos 
clientes mede os KPIs em termos de desem-
penho e não em termos de custos. Imagine 
que é possível ter uma discriminação dos 
gastos relacionados aos seus técnicos, para 
saber o custo de cada visita técnica. Caso a 
empresa tenha um vazamento no orçamento, 
pode então realizar uma busca detalhada 
para entender exatamente qual técnico, time 
e região está causando este vazamento, e 
é possível ainda solucionar o problema do 
ponto de vista de custos ao invés do ponto 
de vista operacional do KPI.

O processo é composto por feedbacks e 
aprendizados. Mas qual setor está bem prepa-
rado para integrar o modelo Uber? As compa-
nhias de telecomunicação estão no topo dessa 
lista. No mercado de telecom, a competição é a 
mais acirrada, e as operadoras geralmente são 
as primeiras a adotar esse tipo de tendência 
e, desta vez, não será diferente. O segmento 
de Homecare deve seguir o mesmo caminho 
e outras vertentes de serviços domésticos e 
empresariais serão os próximos.

No entanto, essa adaptação pode ser um 
processo longo entre outros provedores 
de serviços, que pode levar alguns anos, 
dependendo do investimento necessário 
para fi nanciar essa ruptura. A maioria das 
empresas prestadoras de serviço está lu-
tando, mas ainda não adotou a tecnologia 
ou seus recursos necessários para fornecer 
um serviço a nível Uber.

“Ainda” é uma palavra importante neste 
contexto. O serviço está defi nido no caminho 
da uberização e não há como voltar atrás. 
As organizações perceberão que essa é a 
única estratégia a seguir para atingir o pico 
de efi ciência e, dentro de dez anos (se não 
antes), todo o gerenciamento do serviço 
estará operando dessa maneira. É hora de 
parar de falar e começar a caminhar. Mas, 
dada a taxa de inovação executada pela Uber, 
correr talvez seja a melhor opção.

(*) É Diretor de Marketing de Produto da 
ClickSoftware, líder no fornecimento de soluções 

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

Modelo de negócios cresce a cada ano e, 
de acordo com a Abstartups, o Brasil já conta 
com mais de 12 mil empresas.

O número de startups no Brasil só cresce. 
Segundo um recente levantamento da Asso-
ciação Brasileira de Startups (Abstartups), o 
país mais que triplicou nos últimos quatro anos, 
passando de 4.151 para 12.600 - um salto de 
mais de 200%. Mas para montar e administrar 
um modelo de negócios de forma efi ciente é 
preciso alguns cuidados.

De acordo com a estrategista de negócios e 
vice-presidente da ABstartup, Tânia Gomes, 
abrir uma empresa vai muito além de ter uma 
ideia inovadora. “Muitos relacionam o termo 
startup com tecnologia, mas qualquer empresa 

de qualquer segmento é considerada uma 
startup”, afi rma. Hoje os setores com maior 
número de soluções são: Educação (7,15%), 
Finanças (4,13%), Saúde/Bem-estar (3,67%), 
Internet (3,22%) e Agronegócio (3,15%).

Para obter sucesso, a estrategista pontuou 
algumas dicas importantes para desenvolver 
um modelo de negócios escalável e sem au-
mento proporcional dos seus custos. “Antes de 
apostar todas as fi chas, é preciso conhecer o 
mercado e buscar identifi car seu consumidor e 
seus concorrentes. Nem sempre o novo empre-
endedor tem verba para começar uma empresa, 
então é importante saber onde procurar bons 
parceiros e investidores, como o investidor-
-anjo, pessoas físicas com capital próprio que 

investem em empresas nascentes e com alto 
potencial de crescimento”, explica Tânia.

Além disso, investir numa equipe compro-
metida faz toda diferença, seja em qualquer 
porte de empresa. “Em startups o trabalho é 
sempre colaborativo. É importante reunir bons 
profi ssionais que pensem, inclusive, fora da 
caixa, e que estejam a par de todo o processo 
de criação e desenvolvimento”.

É preciso fi car atento aos termos jurídicos 
pois funcionam da mesma forma que qualquer 
outra empresa, seguindo todo os trâmites pa-
drões e pagamento de impostos. “Por fi m, mas 
não menos importante, seja persistente. Não 
desista e saiba lidar com os erros e fracassos. 
Este é o segredo do sucesso”, conclui Tânia.

Especialista dá dicas sobre como abrir e gerenciar uma startup


