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News@TI
Americanet apoia a entrada de novos 
competidores para o leilão do 5G

@O tão esperado leilão de concessão para o 5G, deve acontecer 
apenas no segundo semestre de 2020, e deve arrecadar para os 

cofres públicos algo em torno de R$20 bilhões. Segundo a proposta do 
Conselheiro Vicente Aquino da Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel), serão leiloadas quatro frequências para o 5G com capacidade 
sufi ciente para abrigar um número superior de operadoras se comparado 
ao leilão anterior. Estas novas faixas possibilitarão o ingresso de novas 
tecnologias móveis, assim como a ultra banda larga sem fi o.

Soluções rápidas e efi cientes para serviços 
domésticos

@Quem é que nunca teve problema para encontrar um bom prestador 
de serviço? Até mesmo trabalhos básicos como instalar um chuveiro 

ou desentupir uma pia podem se transformar em uma verdadeira dor 
de cabeça se não forem bem executados. Agora, imagine usar uma 
espécie de rede social para fazer orçamentos e, a partir do preço e da 
avaliação dada por outros clientes, negociar e fechar o serviço, sem 
sair de casa. É a isso que se propõe o Triider, uma empresa gaúcha 
que conecta clientes e profi ssionais de serviços domésticos. Desde que 
entrou em operação, em abril de 2016, a plataforma efetivou 50 tipos 
de serviços, divididos em 9 grupos (limpeza, ar-condicionado, elétricos, 
hidráulicos, reforma, montagem de móveis, fretes, assistência técnica 
e pintura), realizados por mais de 300 profi ssionais cadastrados. No 
estado de origem, 80 novos negócios têm sido fechados por dia por 
meio da plataforma (www.triider.com.br.).

TradeMap anuncia o lançamento do seu 
Multibroker

@O TradeMap, hub fi nanceiro que conecta pessoas ao mercado 
de investimentos, anuncia uma evolução na plataforma que 

promete facilitar a vida dos seus usuários e revolucionar a forma 
como o mercado atua. A partir de agora, além de acompanhar e 
realizar simulações em tempo real, será possível enviar ordens de 
compra e venda de ações listadas nas Bolsas de Valores, do Brasil 
(B3) e Estados Unidos (NYSE e NASDAQ), diretamente da plata-
forma. A funcionalidade está disponível para as versões premium e 
será viabilizada a partir de uma rede de conexões entre o TradeMap 
e as principais corretoras do mercado (https://trademap.com.br/).

COLUNA DO HERÓDOTO

Bispo leva uma faca 

estilo punhal bem 

escondida a fi m de 

matar uma autoridade. 

Ela é um político que 

corre risco de vida. 

Afi nal seus adversários 
governaram o Brasil por 
dois mandatos e não 

queriam abandonar o poder. 
Julgam-se os melhores para 
decidir os destinos nacionais. 
Contudo a eleição pende para 
o adversário nascido em São 
Paulo, mas que devido as ati-
vidades políticas mora no Rio 
de Janeiro. Tem o apoio dos 
liberais e conservadores que 
não querem uma intervenção 
estatal na economia. 

Afi nal  uma tentativa recente 
de industrialização e conteúdo 
nacional deu errado. Os que 
acreditaram na ideia naciona-
lista perdem dinheiro e pro-
vavelmente não vão recuperar 
nunca o capital que investiram. 
Mas ainda assim a oposição 
é favorável um estado forte, 
com tentáculos em todas as 
atividades nacionais, inclusive 
nos bancos e na indústria. 

Nem mesmo a recente que-
bradeira do sistema  bancário 
e a distribuição de verbas 
inexistentes para os estados 
arrefecem o ânimo daqueles 
que querem a continuidade 
dos governos anteriores. O 
melhor momento para Bispo 
desferir uma facada na vítima 
é o burburinho em volta dela. 
Ninguém presta atenção em 
um homem com um punhal 
escondido na roupa. 

Ele espera uma oportu-
nidade, um momento que o 
aglomerado permita que ele 
chegue perto para desferir um 
golpe mortal. Ninguém sus-
peita que no meio da euforia, 
festa e a presença de tanta 
gente convidada o assassino se 
mistura e se aproxima vítima. 
O quadro político está contur-
bado com partidos irritados, 
uns por terem sido alijados 
do poder, outros porque não 
veem possibilidade de chegar 
na presidência da república 
do Brasil. 

Diante desse quadro tudo é 

possível, um golpe militar, um 
levante popular, uma coluna 
bancada pela burguesia nacio-
nal, ou um atentado que motive 
uma nova eleição presidencial, 
com novos postulantes e uma 
reviravolta na situação política. 
Era isto o que mais anima o as-
sassino, uma única pessoa, sem 
a ajuda de quem quer que seja 
é capaz de mudar os destinos 
do Brasil. Basta dar uma facada 
no abdômen e difi cilmente ele 
escapa da hemorragia que vai 
se suceder.

As forças armadas estão per-
fi ladas no cais do porto para dar 
boas-vindas aos batalhões que 
chegam da missão no nordeste. 
O próprio ministro da guerra 
está presente para receber 
os soldados. O presidente 
também comparece, afi nal a 
vitória acontece durante o seu 
período  de governo. Bispo se 
aproxima e dá uma facada com 
toda a sua força. 

Ela é endereçada a Pruden-
te de Morais, o primeiro civil 
a ocupar a presidência da 
república desde o golpe que 
implantou o regime militar. O 
ministro Carlos Machado Bit-
tencourt, observa o movimento 
e se atraca com o agressor 
e recebe várias punhaladas. 
O segurança do presidente, 
coronel Mendes de Morais con-
segue imobilizar Bispo que é 
levado para uma dependência 
do quartel. 

Bittencourt não resiste a 
facada e morre nos primeiros 
socorros. Mendes de Morais é 
atendido no hospital militar 
com alguns ferimentos. Bispo, 
ou Marcelino Bispo de Miranda 
era um soldado do batalhão de 
infantaria e segundo depoi-
mentos dos jornais era contra 
a política liberal do governo. 

Poucos meses depois foi 
encontrado morto em uma cela 
onde aguardava julgamento 
pela morte do seu superior. 
Há uma comoção nacional 
mas não impede que Prudente 
volte para São Paulo e passe 
o governo para o sucessor 
Campos Sales.

(*) - É editor chefe e âncora do Jornal 
da Record News em multiplataforma

GGeral
COLUNA DO HERÓDOTO

Heródoto Barbeiro (*)

Uma facada
bem dada 

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Cresci! E agora, quem poderá 
me “segurar”?

Analisar e comparar comportamento das gerações de consumidores não é simples. Quais serão os 
canais de distribuição? O quê e como irão consumir produtos e serviços de seguros?

Ricardo Lima (*)

Antes, gerações eram formadas a cada 25 
anos, hoje um quarto de século é uma 
eternidade. Na era digital, tudo muda 

muito rápido, então, o grande desafi o é estar 
preparado para entender e atender do ponto 
de vista de seguros estas transições.

Este artigo confronta Seguros X Tecnologia X 
Consumo das Gerações, sob a ótica do segurado 
(pessoa física), é preciso entender o comporta-
mento das gerações e identifi car quem é e quem 
será o consumidor do futuro.

Defi nição das Gerações (padrão BR)

Geração X (1965 a 1984) – Geração de tran-
sição que testemunhou o início da revolução 
tecnológica, viu surgir o computador pessoal, 
teve acesso à internet por placas modem e os 
primeiros provedores de banda larga; conheceu 
os primeiros aparelhos de celular (voz) e os 
primeiros serviços de VOIP.

Geração Y (Millennials – 1985 a 1999) – 
Geração dos grandes avanços tecnológicos, já 
nasceu com a internet desenvolvida, estudou 
e se desenvolveu com esta cultura nativa em 
si. Mudou o conceito de compras, viu surgir o 
smartphone. Vive conectada 24 horas por dia 
em Redes Sociais. Iniciou a era do compartilha-
mento e serviços.

Geração Z (2000 a atual) – Chamada "Nativa 
Digital", não conheceu o mundo sem o compu-
tador, a internet, o smartphone. É a geração 
que vive o compartilhamento de tudo que se 
imagina, suas viagens, seus fi lmes e músicas. 
Prefere pagar pelos serviços e não perder tempo 
administrando bens ociosos.
Quem é e como serão os novos segurados

Os principais compradores de seguros (em 
2019) são, pela ordem, as Gerações X, BB e Y, 
mas estas posições se inverterão num futuro 
próximo, com a entrada mais expressiva da 
Geração Y. As seguradoras precisam estar 
preparadas para oferecer produtos aderentes, 
isto que nem começamos a falar da Geração Z.

Os atuais produtos das companhias, a legisla-
ção e os sistemas de vendas e gestão de seguros 
não são aderentes às necessidades da Geração Y. 
Esta geração é digital, se move o tempo todo com 
o smartphone, e gera sua própria telemetria, faz 
monitoramento cardíaco, corre com aplicativo 
de performance e aprendeu a compartilhar e a 
pagar pelo que usa e não pelo que possui.

Como distribuir, precifi car e o que ofe-

recer?

Entendidos comportamentos e tendências das 
gerações, em especial da Y (foco deste artigo), 
temos de analisar três pontos fundamentais em 
seguros: como distribuir (vender), precifi car 
(taxar) e o que oferecer (coberturas).

Como distribuir (vender) – O corretor con-
tinuará sendo fundamental, mas, utilizar todos 

os canais disponíveis também será obrigatório 
para distribuição dos seguros de pessoas físicas, 
como as redes sociais, sites, Apps, agentes, 
lojas, balcões físicos, internet banking etc. 
Omnichanel “na veia”.

Como precifi car (taxar) – Certamente o 
item mais sensível desta transição, cada vez 
mais individualizada e baseada nos hábitos e 
necessidades de cada pessoa. Quanto mais in-
formações, mais assertivas serão as taxações do 
seguro. A taxação pela média terá uma natural 
rejeição da Geração Y.

O que oferecer (coberturas) – Vai saindo de 
cena o “produto” e entrando a “cesta de cober-
turas”, a serem oferecidas e/ou escolhidas de 
acordo com a demanda individualizada e pelo 
tempo de exposição ao risco, ou ainda, como 
mencionado, no conceito do pago por uso.

Falando de tecnologia, como vender e 

gerenciar os novos negócios?

Não existem negócios que possam ser geridos 
sem uso dos famosos Sistemas de Informação 
e suas sopas de letrinhas (CRMs, ERPs, BIs, 
BOTs, AIs). Sistemas praticamente têm vida, 
são verdadeiros mutantes, e precisam estar ade-
rentes e fl exíveis para se moldar às mudanças 
dos cenários, das legislações e das gerações.

Os atuais sistemas de vendas e de gestão de 
carteiras não possuem a arquitetura funcional 
necessária para fazer o mix das ofertas e, 
principalmente, para gerenciar a longa vida 
de uma apólice.

Os sistemas de vendas ainda não têm foco 
na oferta, na montagem da melhor “cesta de 
coberturas” para este segurado, neste momento 
da sua vida com os capitais e prêmios adequa-
dos. A atual tecnologia não é fi t e ainda está na 
cultura tabulada do seguro pela média.

Nos sistemas de gestão, a situação é muito 
pior, pois, em sua maioria são arcaicos de tec-
nologia e arquitetura, ainda com fi losofi a dos 
“produtos” de seguros orientados à Geração 
BB e X, monolíticos e com altíssimos custos 
de manutenção e sustentação, pois, dependem 

Mundo RH

em excesso de pessoas experts no sistema para 
prover sua continuidade.

Como devem ser os sistemas de informação 

para atender a Geração Y, e transição para 

a Geração Z?

Ainda não existem, estão sendo desenhados 
com modernos conceitos de micro serviços, 
APIs, e grupos de publicações. Mas devem 
usar tecnologias que permitam às seguradoras 
monitorar o proponente e o segurado ao longo 
de sua vida e mapear todos os seus momentos.

Devem ser disruptivos do ponto de vista de 
negócios, com foco no segurado, sua jornada 
e necessidade, não estrutural do estipulante/ 
apólice/ produto/ cobertura. As empresas 
de tecnologia obrigatoriamente devem ser 
especialistas em seguros e contar com funcio-
nários conhecedores deste mercado e devem 
estar atentas também às insurtechs e suas 
criatividades.

Os sistemas de vendas e precifi cação pre-
cisam estar alinhados às redes sociais, colher 
informações personalizadas, ter inteligência de 
fazer a melhor oferta pelo canal de distribuição 
que melhor atingir ao consumidor.

Os sistemas de gestão devem quebrar para-
digmas, fazer uma miscelânea de coberturas e 
serviços, assim como abrir os horizontes, por 
exemplo das cobranças, em épocas de cartões 
virtuais, pick pay, criptomoedas entre outros.

Em resumo, as seguradoras precisam se 
preparar para o novo e investir em novas so-
luções que atenda as novas gerações, pensar 
e desenvolver suas plataformas com visão de 
serviços e então conectá-los. As seguradoras 
que tiverem esta visão e optarem por este in-
vestimento certamente vão largar na frente e 
terão a ampla vantagem competitiva no futuro.

(*) É diretor de Pré-Vendas da Sistran Informática, 
empresa em que atua desde 2002. É profi ssional 

de TI desde 1987, sendo os últimos 22 anos 
exclusivamente em seguros, em companhias como: 

Bradesco; Sompo; Unibanco/AIG; TOO; MBM e Notre 
Dame. Administrador de Empresas pela FMA, é pós-

graduado em Comércio Exterior pela FAAP

O Governador João Doria confi rmou que 
a primeira fase do Projeto CITI (Centro 
Internacional de Tecnologia e Inovação) 
estará em andamento nos primeiros seis 
meses de 2020. O anúncio foi feito após 
reunião de trabalho em parceria com o 
Fórum Econômico Mundial (WEF) e o 
Ministério da Economia, nesta quinta-feira 
(7), no Palácio dos Bandeirantes.

“No primeiro semestre de 2020, nós já te-
remos o CITI funcionando na sua primeira 
etapa, onde hoje está o IPT (Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas), uma instituição 
de altíssimo valor do Governo do Estado 
de São Paulo”, declarou o Governador. A 
Secretária de Desenvolvimento Econô-
mico, Patricia Ellen, participou da nova 
rodada de reuniões ao lado de Doria.

O grupo discutiu avanços na primeira 
fase do CITI no âmbito do IPT Open 
Experience, do Centro para a Quarta 
Revolução Industrial e de novas políticas 
para ajudar pequenas e médias empresas 
a acompanhar o ritmo das mudanças 
tecnológicas no mundo.

Também nesta quinta, foi anunciada a 
instalação da Biovet Vaxxinova, empresa 
de saúde animal que será a primeira a se 
fi xar no campus do IPT com seu próprio 
centro de inovação. Também foram anun-
ciadas as instalações de polos de pesquisa 
em parceria com o Centro de Estudos e 
Sistemas Avançados do Recife e um Centro 
de Inovação no Instituto Butantan.

“Precisamos de tecnologia para fazer 
gestão pública baseada em dados e evi-
dências, e o que estamos fazendo em 
São Paulo nesta gestão está dentro desse 
guarda-chuva que é o CITI. Nossa meta é 
justamente reunir tudo o que há de melhor 
em nosso país em ciência, tecnologia e 
inovação para criar o Vale do Silício bra-
sileiro”, disse Patricia Ellen.

O Centro da Quarta Revolução Industrial 
terá sede no IPT, com o objetivo de desen-
volver regulações e políticas públicas de tec-
nologias emergentes voltadas a indústria 4.0.

A criação do Centro da Quarta Revo-
lução Industrial foi feito em agosto. A 
inauguração deve ocorrer no encontro 
anual do Fórum Econômico Mundial, em 
Davos, em janeiro de 2020. A abertura do 
espaço na capital paulista será realizada 
durante o Fórum Econômico Mundial 
para a América Latina, em maio de 2020. 
A Bracell foi a primeira patrocinadora do 

projeto, e a farmacêutica AstraZeneca está 
em fase fi nal de negociação.

Como parte da rede global do Fórum 
Econômico Mundial, as equipes trocarão 
conhecimento e acelerarão o processo 
global de adoção de tecnologia.

Inicialmente, o Centro da Quarta Re-
volução Industrial no Brasil atuará com 
políticas de dados, Indústria 4.0, Internet 
das Coisas, cidades inteligentes, robótica, 
Inteligência artifi cial e blockchain.

O programa piloto oferecerá diagnóstico 
de maturidade tecnológica, identifi cação 
de soluções simples e acessíveis para a 
Internet das Coisas, consultoria fi nanceira 
e de gestão de pessoas e suporte fi nanceiro 
realizado por entidades parceiras.

Centro e trinta pequenas e médias em-
presas deverão participar do projeto em 
sua fase inicial. Até 2021, a expectativa 
do programa é atender 2.000 empresas 
(Gov.sp).

Governo de SP confi rma 1ª fase de novo 
centro tecnológico em 2020
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