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OPINIÃO
Novas gerações, novas 

demandas, novos 
desafi os

Já há algum tempo, 

não é mais possível 

falar sobre branding ou 

marcas sem colocar um 

foco especial nas novas 

gerações

Sejam elas Y ou a Z, tão 
amada e difamada em 
iguais proporções pela 

ruptura que ela causou em pra-
ticamente todos os sistemas 
sociais. Foram suas preferên-
cias e gostos que redefi niram 
amplamente a maneira como as 
empresas devem se relacionar 
com seus consumidores. E este 
desafi o se provou complexo, 
pois não existe uma única 
chave que abra a fechadura, 
mas mil fórmulas diferentes 
que devem ser exploradas para 
consagrar uma marca como 
bem-sucedida. 

A pergunta que fi ca é: como 
podemos fazer com que as 
marcas se adaptem a esse novo 
cenário? E, mais importante, 
como conseguimos que essas 
novas gerações se identifi quem 
com os valores corporativos? 
Uma solução que pode ser 
muito positiva é colocar o gosto 
pessoal do cliente à frente e 
oferecer várias possibilidades 
para que ele crie sua própria 
experiência. 

Quando alguém vai a um 
estabelecimento que preza 
esta fi losofi a, ele faz isso por-
que sabe que pode escolher 
diferentes combinações e per-
sonalizar seus produtos, o que 
cria uma conexão forte com 
a geração Y que valoriza este 
tipo de coisa. Por outro lado, 
um dos requisitos dos novos 
consumidores para apostar 
em uma marca e escolhê-la 
em detrimento a outra tem a 
ver com questões de susten-
tabilidade e criação de valor 
compartilhado. 

De acordo com dados da 
Nielsen, 73% da geração Y e 
72% da geração Z estão dispos-
tos a pagar mais por produtos e 
serviços oferecidos por marcas 
que possuem planos de susten-
tabilidade e mudança social, 
em comparação com apenas 
51% dos baby boomers. Mais 
interessante ainda é o fato de 
70% da geração Z ter inclinação 
a se envolver ativamente com 
uma marca que lhes permita 
fazer a diferença. 

Por esse motivo, é muito 

importante comprometer-se 
fi rmemente com as comuni-
dades em que sua empresa 
opera, e um exemplo disso é a 
adesão voluntária a programas 
que façam a diferença, como 
aqueles de redução drástica 
do consumo de plástico, entre 
outras iniciativas que contribu-
am para preservação do meio 
ambiente. 

À primeira vista, parece fácil 
assumir compromissos que 
tornam visíveis os esforços 
das marcas para gerar me-
lhores condições de vida para 
as pessoas e com isso seduzir 
novas gerações, mas é fácil cair 
na armadilha de ter uma “de-
claração de bons princípios” 
que não se traduz na vida real. 
Quando os compromissos não 
são assumidos de verdade, os 
primeiros a detectar isso são 
os jovens. 

Segundo dados fornecidos 
pela Forrester, 82% das em-
presas estão familiarizadas 
com os valores da marca, mas 
apenas 67% os internalizam 
como parte do planejamento 
corporativo. O sucesso ou o 
fracasso de uma estratégia de 
valor compartilhado reside 
principalmente na capacida-
de da empresa de assumir o 
controle de suas promessas, 
não apenas para o cliente, mas 
também para cada um de seus 
processos. 

Portanto, não hesite em 
implementar protocolos e 
padrões de qualidade que 
permitam operar com respon-
sabilidade, tanto no nível do 
processo quanto no produto 
final. Com isso, é possível 
cuidar para que os parceiros 
fornecedores sejam empresas 
que compartilham os valores e 
comprometimento da sua em-
presa com a responsabilidade 
ambiental e social almejada, 
trabalhando lado a lado para 
melhorar a sustentabilidade 
dos produtos e tornar a cadeia 
produtiva um círculo virtuoso 
onde todos saem benefi ciados. 

Como empresa, um ótimo 
objetivo é ser o refl exo dos 
clientes, pessoas reais viven-
do suas vidas em seu máximo 
potencial por meio de experi-
ências personalizadas e únicas, 
curiosas e comprometidas 
com as mudanças sociais que 
o mundo vive hoje. 

(*) - É Country Head da
Subway Brasil.

Michel Machado (*) 
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News@TI
Sistema de gestão de viagens corporativas gratuito

@ Diante do cenário econômico adverso do País, buscar soluções para 
o controle de custos e despesas já faz parte da rotina de diversas 

empresas. Foi pensando nisso que a Kennedy, agência especializada 
no segmento de viagens corporativas, decidiu oferecer gratuitamente 
ao mercado uma plataforma de gerenciamento, reserva e compra de 
passagens, hospedagens e locação de veículos, entre outros serviços. 
Criado com o propósito de melhorar os procedimentos de gestão de 
viagens corporativas, o sistema se adequa às necessidades de cada em-
presa, podendo inclusive ser customizado para trabalhar de acordo com 
a política de viagens das instituições (www.sistemadeviagens.com.br).

Algar Telecom ganha “21º Prêmio ABRASCA de 
Relatório Anual”

@A Algar Telecom – empresa do grupo Algar que atua no setor de 
telecomunicações e TI – foi anunciada como uma das vencedoras 

do 21º Prêmio ABRASCA de Relatório Anual em cerimônia realizada 
em 5 de dezembro no Teatro CIEE, em São Paulo. A premiação, que 
reconhece os melhores relatórios e práticas de reporte corporativo 
do Brasil, a escolheu entre as companhias abertas com receita líquida 
menor do que R$ 3 bilhões pela terceira vez, sendo 2 consecutivas. 
O prêmio foi instituído pela ABRASCA em 1999, com o objetivo de 
incentivar a elaboração de relatórios com maior clareza, transparência, 
qualidade, quantidade de informações e caráter inovador, tanto na 
apresentação expositiva quanto no projeto gráfi co.

Aplicativo para controle no tratamento da 
tuberculose

@As pessoas com tuberculose poderão contar no próximo ano 
com um aliado tecnológico para ajudar nos cuidados da doença. 

No hackathon promovido pela Fiocruz, o vencedor do desafi o foi um 
aplicativo para celular, desenvolvido pela equipe da Radix, que per-
mite ao paciente registrar diariamente o andamento do tratamento, 
de forma que o médico possa acompanhar a evolução do quadro.

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Capacitação profi ssional é fundamental 
para o sucesso da Indústria 4.0

Camilo Ramos (*)

A indústria 4.0 tem em sua base nove 
pilares do avanço tecnológico, sendo 
eles: Big Data e Analytics, robôs 

autônomos, simulação, realidade aumen-
tada, integração de sistemas, manufatura 
aditiva, cyber segurança, nuvem e internet 
industrial. Mas não conseguiremos erguer 
nenhum dos pilares da edifi cação da indús-
tria 4.0 sem os recursos humanos.

No convívio com outros empresários, 
infelizmente, percebo que o termo indústria 
4.0 ainda não é nem conhecido e tampouco 
existe um movimento para capacitação de 
suas equipes para a revolução que vivemos. 
Para termos uma ideia, segundo pesquisa 
divulgada no último Fórum Econômico 
Mundial, atualmente, o Brasil ocupa ape-
nas a 69ª colocação no Índice Global de 
Inovação. Essa mensuração busca avaliar 
critérios de performance de diferentes 
países no quesito inovação. O índice leva 
em conta itens como crescimento da pro-
dutividade, investimentos em pesquisa e 
desenvolvimento (P&D), educação, ex-
portações de produtos de alta tecnologia, 
dentre outros tópicos.

O Brasil tem caído a cada ano no ranking 
de efi ciência da inovação e para reverter 
essa situação será fundamental a capaci-
tação das pessoas. Esse assunto é muito 
mais amplo do que parece e não existe 
uma fórmula padrão para as corporações, o 
que deu certo em uma empresa poderá não 
dar certo em outra. É um processo que de 
fato deve ser construído de acordo com a 
necessidade de cada organização e, por esse 
motivo, temos uma difi culdade de encontrar 
disponível no mercado um treinamento 
efi ciente para nossos colaboradores.

Diante dessa difi culdade criamos para 
a Piccin Tecnologia Agrícola, empresa 
especialista na fabricação de implementos 
utilizados no preparo de solo, um modelo 
próprio de treinamento de liderança 4.0. 
Trabalhamos em uma capacitação para 
nossa equipe de colaboradores e a meta é 
apresentar, contextualizar e treinar a equi-
pe de líderes e, posteriormente, disseminar 
o conhecimento a todas áreas e processos 
da empresa.

Em resumo, o nosso treinamento tem 
como objetivo fazer com que o líder com-
preenda quais os princípios de desenvol-
vimento de uma boa liderança que nasce 

fora da empresa, explique a sua equipe 
quais são esses pilares e interprete como 
eles poder ser aplicados no dia-a-dia. Além 
disso, focamos na análise, o que inclui 
identifi car quem necessita de suporte, 
criar condições para que esse conheci-
mento seja aplicado e, então, avaliar se 
os colaboradores estão respondendo aos 
conhecimentos transmitidos através da 
produtividade de cada indivíduo.

Primeiramente, temos uma preocu-
pação em fazer com que nossos líderes 
compreendam a revolução que vivemos 
e que atinge inclusive temas como saúde, 
família, fi nanças pessoais, metas pessoais. 
Depois, pretendemos contextualizar e dar 
ferramentas para que o líder entenda no 
âmbito profi ssional a revolução que vive-
mos e como deve reformular seu modelo 
de gestão. Protagonismo, criatividade, 
capacidade de inovação, ousadia e capa-
cidade de inspirar são características que 
enxergaremos em nossos líderes muito 
em breve!

Participamos recentemente de um 
workshop em São Carlos/SP com o tema 
Indústria 4.0 organizado pelas parcerias 
entre Onovolab, USP, UFSCAR, além de 
instituições internacionais pioneiras no 
assunto, como TU Berlin e Fraunhofer 
IPK. Nesse evento, foi realizado um game 
que simulava a planta de uma indústria 
4.0 que tinha objetivos a serem atingidos, 
regras, adversidades etc., simulando muito 
bem a realidade de uma indústria. Dentre 
todas as empresas participantes, inclusive 
multinacionais que já possuem células 4.0, 
fomos os vencedores.

Em meu ponto de vista, o principal mo-
tivo para a vitória foi o alto investimento 

A Voz da Indústria

em pessoas que realizamos em nossa simu-
lação. Investimos muito mais em pessoas 
do que em máquinas e tecnologia e fomos 
campeões.

Para empresas como a Piccin, afi rmo 
que não existe um caminho único a ser 
seguido, não existe uma metodologia que 
se praticada fará a indústria 4.0 acontecer, 
mas, se optarem por também começar in-
vestindo na capacitação, compartilho nosso 
planejamento para que sirva de insight:

1 – Medir engajamento (assim como 
precisamos ouvir nossos clientes, precisa-
mos ouvir também nossos colaboradores 
e entender em quais pontos a empresa 
pode e deve agir para melhorar o grau de 
satisfação da equipe);

2 – Entender e depois contextualizar o 
que é essa revolução que vivemos;

3 – Planejar e incorporar na estratégia 
os primeiros passos para a indústria 4.0;

4 – Preparar treinamentos conforme a 
realidade de cada negócio;

5 – Criar indicadores que monitorem as 
competências treinadas nos líderes;

6 – Criar indicadores que monitorem os 
ganhos de produtividade (principal motivo 
da mudança para indústria 4.0).

É muito importante que todos entendam 
que a indústria 4.0 não é uma opção e que 
o caminho para obtenção do título indús-
tria 4.0 é longo, árduo, desafi ador e trará 
resultados ao negócio sem precedentes.

(*) É consultor e diretor de operações na Piccin.

Ao longo da nossa história, passamos por três revoluções industriais que trouxeram a produção 
em massa, as linhas de montagem, a eletricidade e a tecnologia da informação. Agora, estamos 
vivenciando a quarta revolução industrial, que terá um impacto mais profundo e exponencial, pois se 
caracteriza por um conjunto de tecnologias que permitem a fusão do mundo físico, digital e biológico.

In Loco abre inscrições para Programa de Estágio
Pela primeira vez em São Paulo, a In Loco, 

plataforma de tecnologia de localização, está 
com inscrições abertas para o Programa de 
Estágio, criado para atrair novos talentos 
que ajudarão a desenvolver um mundo no 
qual a tecnologia pode trazer conveniência 
sem invadir a privacidade dos usuários. Os 
candidatos interessados podem se inscrever 
para vagas nas áreas de Customer Success, 
Vendas, Pessoas, Business Intelligence, Fi-
nanceiro e Operações até o dia 12 de janeiro 
pela página ofi cial do Programa.

Durante toda a seleção, a In Loco buscará 
entender a trajetória do candidato, especial-
mente sobre seus talentos, paixões, escolhas 
e aprendizados. O processo conta com sete 
etapas: (1) inscrição, (2) etapa online, que 
conta com testes de lógica, inglês e perguntas 
semiestruturadas, (3) In Loco Day, um dia de 
apresentações, dinâmicas especiais e debates 
no escritório da empresa em São Paulo, (4) 
Direcionamento, (5) bate-papo com gestor, 
(6) bate-papo com um dos fundadores e 
(7) carta proposta. Para este Programa, as 
vagas estão distribuídas em diversas áreas 
da In Loco, mas esta defi nição acontece na 
quarta etapa do processo, Direcionamento, 
uma vez que a empresa prioriza os resultados 

“Os estagiários da In Loco terão a oportu-
nidade de aprender com times dinâmicos e 
colaborativos, propor soluções inovadoras 
para o negócio e participar de projetos que 
impactam a vida de milhões de usuários. 
Isso tudo em um ambiente informal que 
não se prende à hierarquia tradicional de 
empresas. Além disso, aqui, toda diversi-
dade é bem vinda e valorizada”, comenta 
Thaís Cavalcante, Diretora de Pessoas 
na In Loco.

Alguns dos benefícios oferecidos pela 
In Loco vão além do que é encontrado no 
mercado para estagiários. Somado a bolsa 
auxílio, vale transporte, Uber ou estacio-
namento, vale alimentação e/ou refeição, 
plano de saúde e odontológico e auxílio 
desenvolvimento, a empresa oferece auxílio 
equipamentos, benefícios fl exíveis, horário 
fl exível, dress code informal, snacks e frutas 
todos os dias, In Loco Beauty e espaços de 
descontração.

SERVIÇO

Programa de Estágio 2020

Prazo: 12 de janeiro

Inscrições: https://jobs.kenoby.com/

estagioinloco 

dos testes e bate-papos nas etapas anteriores 
sem restringir o candidato a área que cursa.

Alguns requisitos são necessários para viabi-
lizar a inscrição dos interessados: os candidatos 
devem ter vínculo com uma instituição de ensino 
superior com data de graduação prevista para 
dezembro de 2020 a dezembro de 2021, ter 
mais de 18 anos, disponibilidade para trabalhar 
em São Paulo e cumprir 30 horas semanais.
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 Autodesk lança novos 
recursos para o BIM 
360

A Autodesk, líder mundial de 
software para projetos, está lan-
çando recursos que aprimoram o 

BIM 360 – família de soluções em 
nuvem que conecta informações, 
softwares, hardwares e gestores 
de todo o ciclo de vida de um 
projeto de construção –, o que 
inclui um aplicativo destinado 
ao desenvolvimento de layout de 

obras, disponível para dispositivos 
móveis com sistemas operacionais 
Android.

Além disso, a empresa de sof-
twares apresentou novos recursos 
para o BIM 360 que facilitam o 
processo de confi guração do pro-

jeto de construção e aumentam a 
facilidade de colaboração entre o 
pessoal de campo e o de escritório, 
incluindo recursos expandidos de 
aprendizado de máquina que aju-
dam a melhor identifi car eventuais 
riscos ao projeto.


