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OpiniãO
Visão de médio prazo: 

mais cautela, 
mais empregos

A crise provocada 
pelo Coronavírus 
exige calma para 
não colocar a 
empregabilidade em 
risco nem gerar um 
colapso econômico e 
social

Minha avaliação é 
que o mercado cor-
porativo brasileiro 

poderia ter um pouco mais 
de cautela perante a crise 
gerada pela pandemia do 
Coronavírus. Diferente 
de outros países, que têm 
tentando preservar os em-
pregos e o pagamento dos 
fornecedores, temos obser-
vado no Brasil uma impetu-
osidade das empresas em 
reduzir parte dos serviços 
contratados ou postergar 
os pagamentos.

Entendemos que a situ-
ação é crítica no mundo 
inteiro, que o vírus chegou 
como um tsunami em vários 
países, e que a interrupção 
de vários serviços neste mo-
mento impacta a economia 
em diferentes proporções. 
Independente das dificul-
dades impostas pela pande-
mia, reforço que este não é 
o momento de enfraquecer 
a empregabilidade. 

Na prática, as grandes 
empresas têm duas formas 
de demitir: os próprios 
funcionários, que é um 
processo mais desgastante 
e caro, ou reduzindo os 
fornecedores, que acabam 
sendo obrigados a demitir 
em massa. É a chamada 
demissão indireta, já que 
as empresas de serviços 
têm um fôlego financeiro 
muito menor que as grandes 
corporações. 

Outro ponto que pre-
cisa ser observado é que 
as grandes empresas têm 
patrimônio e conseguem 
mais facilmente controlar 
o capital de giro e buscar 
empréstimos, se necessá-
rio. No caso das menores, 
o custo maior está na folha 
de pagamentos. Portanto, 
na cadeia produtiva, são as 
mais frágeis. Se há quebra 
de contrato em meio à crise, 
ou se os pagamentos são 
adiados, cria-se uma insta-
bilidade financeira propícia 
à ampliação das demissões, 
seguindo um efeito dominó 
sem precedentes.

Por isso, o momento exige 
calma, resiliência e criativi-
dade para atravessar a crise. 
Mantendo nossos quadros, 
ajudaremos a evitar ou 
minimizar um possível co-
lapso econômico e social. 
Felizmente, as soluções 
digitais, que tiveram um im-

pulso ainda maior durante a 
pandemia, permitem que as 
pessoas trabalhem de casa 
com segurança, mantendo a 
produtividade e quebrando 
paradigmas sobre o home 
office. 

Além de manter os nos-
sos colaboradores, temos 
a responsabilidade com a 
sociedade em geral. Daí a 
importância de segurar os 
empregos até termos uma 
visibilidade maior da crise. 
E quando digo isso, me 
refiro também a colaborar 
com a empregabilidade de 
nossos parceiros, mantendo 
os compromissos assumidos 
previamente. 

Sabemos que existe uma 
preocupação generalizada 
com o efeito da pandemia 
nos negócios, mas já vive-
mos tantos períodos contur-
bados na economia brasilei-
ra, que este será mais um. A 
crise é abrupta, forte, porém 
rápida. Em três meses tudo 
isso passará e, mais do que 
nunca, precisaremos das 
pessoas para retomar as 
atividades e garantir que a 
economia gire. 

Acredito que é hora de 
repensar qualquer ação de 
certa maneira imediatista. 
Atuando em 41 países, per-
cebo que na maioria deles 
existe uma preocupação 
das grandes empresas em 
manter os contratos com 
os prestadores de serviços. 
Na Europa e Estados Uni-
dos, que têm vivenciado 
fortemente o impacto da 
Covid-19, o fluxo de caixa 
da nossa empresa em mar-
ço se manteve quase que 
o mesmo em relação aos 
meses anteriores. 

As lideranças sabem que 
o emprego pode ajudar a 
reerguer os países após oCo-
ronavírus, e que também os 
provedores são importantes 
para quando a crise passar. 
Em compensação, no Brasil, 
é bem maior o número de 
empresas pedindo a sus-
pensão de contratos por 
um determinado prazo ou o 
corte de parte dos serviços. 
Ao agir no ímpeto, pode-se 
colocar em risco a economia 
como um todo e o market 
share da própria empresa 
na retomada da economia. 

O grande aprendizado, 
neste momento, é procurar 
respeitar a cadeia produtiva 
para que possamos encarar 
o que vem por aí, retomar 
as atividades o mais rapi-
damente possível para que 
2020 não seja mais um ano 
perdido. 

(*) - É fundador e CEO global da 
Stefanini, multinacional brasileira 

presente em 41 países e participante 
do movimento #Não Demita.

Marco Stefanini (*)

A necessidade de inclusão 
e a adaptação do mercado

Nicolle Perico (*)

Além disso, estão cada vez mais 
utilizando recursos tecnológicos. 
Em um primeiro momento, ler 

que os seniores fazem uso de tecnolo-
gia pode não nos parecer condizente 
com a realidade, mas é o que vem 
acontecendo. Decorrente do aumento 
da expectativa de vida e pelo maior 
apelo de convívio social (presencial ou 
a distância), eles têm utilizado cada vez 
mais smartphones e tablets.

A população mundial de idosos tem 
tido um crescimento significativo, cerca 
de 3% nos últimos anos, e deve chegar 
a 1,4 bilhão em 2030, de acordo com 
a ONU. E não precisamos ir tão longe: 
quando analisamos os números no 
nosso país, vemos que 13% da nossa 
população é formada pelo público 
sênior, o que é um número bastante 
representativo (cerca de 29 milhões 
de brasileiros).

Segundo uma pesquisa feita pelo SPC 
Brasil, os sêniores detêm poder alto de 
compra e estão com a vida financeira 
mais estável, o que aumenta seu po-
tencial de consumo e sua disposição 
para gastar mais - e em produtos de 
melhor qualidade. Dados como esse 
mostram uma crescente importância 
deste público para o mercado, fazendo 
com que empresas de diversos ramos, 
como o financeiro por exemplo, es-
tejam direcionando suas pesquisas e 
investindo cada vez mais em ações e 
produtos customizados. Resumindo, 
os sexagenários de 2020 ainda traba-
lham, consomem bastante, utilizam o 
transporte público e estão cada vez 
mais conectados e adaptados às novas 
tecnologias.

Quando pensamos no contexto atual 
em que estamos vivendo na pandemia 
da Covid-19, e com esta faixa etária 
sendo um dos principais grupos de 
risco de contaminação, a utilização 
de tecnologias para as mais diversas 
tarefas torna-se ainda mais essencial. 
Seja para a atuação ainda no mercado 
de trabalho ou para minimizar o distan-
ciamento físico exigido hoje, métodos 
de trabalho remoto e de manter contato 
com amigos e familiares passaram a 
fazer parte dos novos hábitos de todos.

Somando a esse novo cenário, es-
pecialistas em geriatria já apontavam 
que o uso de smartphones e outros 
aparelhos geram aprendizado de uso 
e estimulam a manutenção do sistema 
cognitivo, sendo extremamente bené-
fica. Cabe às empresas pensarem em 
soluções que possam facilitar o uso da 
tecnologia para este crescente público 
e estimularem seu uso.

Os profissionais à frente de soluções 
na experiência do usuário, criação e 
solução de produtos de 
tecnologia, sejam eles 
físicos ou digitais, têm a 
possibilidade (e o dever) 
de se atentar a isso. Assim 
como no design inclusivo 
e no design universal, há 
a necessidade de  cons-
cientização pelos diversos 
públicos durante o pro-
cesso projetual - sendo 
a terceira idade, mais do 
que nunca, parte deste 
contexto. Fontes e áreas 
de clique maiores, calibre 
no contraste de cores, 
atenção no uso demasiado 
de elementos em tela e 
informações claras de uso 
são alguns poucos exem-
plos que podem facilitar a 
utilização de produtos digitais para os 
idosos. Além disso, muitas soluções po-
dem, mais que incluir usuários seniores, 
ajudá-los a levar a vida mais facilmente. 
Veja alguns exemplos abaixo: 

Bancos e soluções financeiras: é 
possível facilitar o uso de aplicativos e 
soluções digitais de bancos e empresas 
do ramo financeiro, tornando o sênior 
hábil para fazer suas transações e pa-
gamentos sem ter que se deslocar até 
uma agência. Esse público também é 
o mais vulnerável a fraudes, portanto 
pensar soluções que os proteja mais é 
algo que precisa ser olhado;

Serviços de entrega: assim como 
soluções bancárias, aplicativos de 
entregas também podem aumentar a 
autonomia do sênior frente a atividades 
corriqueiras. Relatórios de tendências 
de todo o mundo apontam um aumento 
de retiradas e entregas em domicílio. 
Portanto, atentar para essa experiência 
é fundamental;

Auxílio saúde: dispositivos e aplica-
tivos de monitoramento, alertas e lem-

bretes já têm sido usados 
para a manutenção e con-
trole da saúde do sênior. 
Contudo, há um espaço 
para que haja uma maior 
adoção, incluindo planos 
de saúde mais adaptados e 
customizados à realidade 
dessa faixa etária. Muito 
se fala da ampliação do "e-
-health" e do "home care" 
nesse novo contexto que 
vivemos;

Comunicação e inclu-
são social: já sendo os 
mais utilizados por esse 
público, os aplicativos 
de troca de mensagens 
reduzem a sensação de 
isolamento que atingem 

muitos seniores, e os aproximam de 
seus familiares;

Entretenimento: atividades recre-
acionais distraem e possibilitam um 
passatempo extra a eles, como também 
podem estimular as capacidades motora e 
cognitiva, e até prover interações sociais.

Estes são apenas alguns exemplos 
de como podemos facilitar a vida da 
população da terceira idade, tanto 
frente ao contexto atual, quanto para o 
futuro. Algumas tendências, tornam-se 
ainda mais fortes. Entre elas,a ausência 
de contato físico e também de papéis. 
Novos hábitos a partir dessa virada de 
chave precisarão ser incorporados e, 
portanto, a inclusão digital desse grupo 
mais vulnerável torna-se iminente.

E a sua empresa, já está pensando 
neste público?

(*) É UX Designer na ilegra, empresa global de 
design, inovação e software
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“Assim como no 
design inclusivo 
e no design 
universal, há a 
necessidade de  
conscientização 
pelos diversos 
públicos durante 
o processo 
projetual - sendo 
a terceira idade, 
mais do que 
nunca, parte 
deste contexto.”

Freepik

Os 60 são os novos 40: os "novos seniores" trabalham, se exercitam, se locomovem e continuam 
independentes de seus familiares

News@TI
Campus Party realizará edição digital mundial 
em Brasília

@A Campus Party acaba de anunciar a realização de uma edição 
totalmente digital e gratuita que acontecerá entre 9 e 11 de julho, 

simultaneamente, em mais de 50 países. Serão 24 horas ininterruptas de 
palestras e experiências virtuais, além da realização de um hackathon 
global, o Reboot the Planet, que tem como objetivo desenvolver soluções 
tecnológicas que ajudem a atingir as metas traçadas dos 17 Objetivos de 
Desenvolvimentos Sustentáveis propostos pela ONU. A versão digital 
contará um esforço de produção coletiva mundial e cada região terá um 
capítulo especial. Aqui no Brasil, a Campus Party Brasília encabeçará 
essa ação levando a todos os brasileiros e campuseiros internacionais o 
que há de mais inovador na região.

Testar a resiliência da rede a ataques

@A Guardicore divulgou novos recursos para sua ferramenta 
de simulação de ataques e violação Infection Monkey, uma 

ferramenta de código aberto usada para analisar a vulnerabilidade 
de ambientes a ataques e movimentos laterais. A versão mais re-
cente do Guardicore Infection Monkey oferece um novo relatório 
com recomendações técnicas e de mitigação oferecidas pela base 
de conhecimento MITRE ATT&CK, contribuindo assim para que as 
equipes de segurança e de infraestrutura de rede possam simular 

ataques reais de ameaças persistentes avançadas (APT) e aliviá-los 
de forma inteligente (www.guardicore.com).

Centro de Excelência em robótica

@A TOPMIND anuncia a criação de um centro de excelência 
para o atendimento de sua unidade de negócios internacio-

nais. Especializado em robótica, o centro será voltado à pesquisa e 
ao desenvolvimento de soluções baseadas em automação robótica 
de processos (RPA - de Robotic Process Automation, em inglês) e 
terá como objetivo ampliar a capacidade de inovação oferecida pela 
companhia às empresas no mercado nacional e internacional (www.
topmind.com.br).

Estudantes se preparam para o Enem com 
simulados on-line

@Para auxiliar as escolas na preparação para a maior prova 
de seleção estudantil do País, o Exame Nacional do Ensino 

Médio (Enem), algumas empresas estão disponibilizando gra-
tuitamente simulados do Enem, com questões semelhantes às 
aplicadas em anos anteriores. É o caso da Prova Fácil, principal 
plataforma de gestão de avaliações do País, que está fornecendo 
um simulado para escolas disponibilizarem essa ferramenta de 
estudos aos alunos (https://materiais.provafacilnaweb.com.br/
simulado-enem-gratuito).

ricardosouza@netjen.com.br

Terceira idade e tecnologia

Credibilidade investindo em 
relacionamento com o consumidor
A Simplic (www.simplic.com.br), 

é uma fintech de crédito online que 
atua no Brasil todo e possui cerca 
de 5 milhões de clientes. A empresa 
- que só atua por meio da internet 
e não possui loja física - aposta no 
atendimento qualificado - via chat 
no próprio site, whatsapp, email, e 
call center, onde os clientes podem 
entrar em contato via telefone - para 
fidelizar e tirar todas as dúvidas 
de seus usuários.  Atualmente, a 
empresa possui no Site do Reclame 
Aqui  nota de 8.6, considerada uma 
ótima avaliação, com 100% das 
reclamações respondidas e média 

de 76% em relação ao número de 
clientes que voltariam a fazer ne-
gócio com a fintech. E foi indicada 
por duas vezes seguidas, em 2018 
e 2019, ao Prêmio Época Reclame 
Aqui - uma espécie de Oscar do 
atendimento brasileiro. “Na Simplic 
nosso objetivo é facilitar a aprovação 
de crédito de forma segura e inova-
dora para todos que necessitam do 
dinheiro em pouco tempo. Valoriza-
mos a clareza nas informações, ob-
jetividade e transparência quando 
contratam nossos serviços”, afirma 
Rogério Cardozo, diretor executivo 
da Simplic no Brasil.


