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A geração Z, de nascidos a partir de 1997, está conquistando 
o mercado de trabalho. São jovens que já nasceram conectados, 
muitas vezes com um computador ou celular em mãos. Por conta 
disso, muitas empresas se questionam: como conquistar público tão 
difuso e com tanto acesso à informação? Pensando nisso, a Cogni-
zant, uma das empresas líderes mundiais em tecnologia e negócios, 
preparou estudo com as principais tendências de comportamento 
da geração Z.   

Geração Z: já nasceram conectados

Estamos em uma crise global sem precedentes na história recente. 
Todas as cadeias produtivas estão sendo impactadas e, independente 
do segmento, é difícil encontrar empresas que tenham se preparado 
com plano de contingência para manter os seus objetivos estratégi-
cos diante desse cenário. Até mesmo negócios que não tiveram seus 
processos interrompidos perderam eficiência devido à realocação em 
função da migração de foco não planejada.   

Automação Inteligente pode ajudar

Há empresas que têm um único propósito: registrar o comportamento 
online dos consumidores. Isso inclui os sites visitados, as informações 
sobre os produtos adquiridos e os itens procurados. Algumas empresas 
até criam um perfil sobre a pessoa, vendendo-o aos anunciantes para 
que possam reproduzir anúncios personalizados. No entanto, existem 
medidas que as pessoas podem tomar para se proteger contra isso. Neste 
contexto, as informações confidenciais dos usuários serão usadas para 
a criação de ofertas de produtos similares, exibição de preços mais altos 
dependendo da sua localização, e até mesmo para prever - com um certo 
grau de precisão  –, o que a pessoa necessita ou está buscando.   

Ferramentas para proteger sua privacidade

iStock

Negócios em Pauta

Opções de Cursos 
O período de isolamento social tornou-se uma ótima 

oportunidade para fazer um curso rápido pela internet. 
Nas primeiras oito semanas de quarentena, cerca de 60 
mil pessoas inscreveram-se em um dos 12 cursos livres 
gratuitos do Centro Paula Souza na modalidade Massive 
Open Online Course – sigla em inglês para Curso Online 
Aberto e Massivo. Qualquer um pode se inscrever e co-
meçar a estudar na hora que quiser, basta acessar o site 
(mooc.cps.sp.gov.br) e se cadastrar com login e senha. Os 
conteúdos são dinâmicos, com várias leituras, reflexões, 
vídeos, jogos, avaliações e exercícios.    Leia a coluna 
completa na página 3
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vELOCIDADE, PRODutIvIDADE, EFICIêNCIA E OtIMIZAçãO

O setor financeiro e, 
mais especificamente, o 
negócio dos bancos, mudou 
tremendamente ao longo da 
última década. 

A tecnologia tornou-se parte 
fundamental do negócio e 

foi absorvida pelos bancos para a 
oferta de novos produtos e servi-
ços. Mas isso foi apenas o começo. 
O que veremos nos próximos dez 
anos fará com que os bancos como 
os conhecemos hoje pareçam algo 
da era glacial. Isso porque, no pas-
sado, os bancos eram construídos 
para durar e, agora, precisam ser 
construídos para mudar e evoluir 
constantemente. 

Essa necessidade vem do fato de 
que o mercado vem sendo ocupado 
por novos entrantes, que estão 
reinventando a oferta de serviços 
com processos automatizados, flu-
ídos e, principalmente, com novas 
experiências que estão deixando 
para trás os desajeitados processos 
manuais com os quais nos acostu-
mamos. E não falamos de poucas 
empresas. Na América Latina, hoje, 
temos muito mais fintechs do que 
instituições bancárias em funcio-
namento. Somente no Brasil, são 
377 fintechs operando, contra 27 
bancos. E essa relação é mais ou 
menos a mesma em outros países. 

Todas estas empresas estão 
criando novos serviços e oferecen-
do novas, e melhores, experiências 
aos clientes. Muitos destes serviços 
estão sendo criados do zero, cons-
truídos para atender ao desejo do 
cliente que, cada vez mais acostu-
mado com a experiência oferecida 
por empresas como Amazon e 
Google, hoje vê seus bancos com 
outros (e mais exigentes) olhos. 

Para a grande maioria dos ban-
cos tradicionais, a rapidez com que 
esta mudança vem acontecendo é 
uma ameaça, e séria. Os pesados 
investimentos realizados por eles 
em sua estrutura legada de TI 

Ousadia ou morte: não há meio termo 
para o setor bancário 
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surgem hoje como uma camisa 
de força, ou uma bola de ferro 
presa ao concreto. O desafio que 
se coloca hoje a estas instituições 
é justamente transformar o que é 
visto hoje como ameaça em opor-
tunidade e vantagem competitiva. 

E para isso, é preciso uma nova 
abordagem. Ousada, é verdade, 
mas a única possível diante da onda 
de mudanças que o setor terá pela 
frente. Quando se fala em tecno-
logia, quem quiser sobreviver e se 
manter no mercado, vai precisar 
aprender a configurar e integrar, 
ao invés de codificar e customizar; 
terá que aprender a trabalhar com 
cloud elástica, ao invés de usar 
workloads on-premise; e terá que 
melhorar continuamente. 

Em um setor imprevisível como 
o bancário, a agilidade deixa de 
ser algo "bom para se ter" e se 
transforma em item básico de 
sobrevivência. E não estamos 
falando apenas da capacidade 
de fazer escolhas a partir de um 
espectro limitado de opções. Não. 
Os bancos que quiserem atender 
às demandas de seus clientes 
precisarão ser ágeis de verdade, 
e isso será mais importante, até, 
do que a escala conseguida por 
alguns deles. Estamos falando de: 
•	 Reinventar	as	experiências	fim	a	

fim de seus clientes, oferecendo 
serviços bancários móveis, rápi-
dos e fáceis de usar; 

bancos tradicionais, eles contam 
hoje com ativos significativos. Seu 
grande desafio está em combiná-
-los com a agilidade apresentada 
hoje pelas fintechs e bancos digi-
tais, parecendo-se mais com estes 
do que com os bancos que nossos 
pais costumavam frequentar. Para 
isso, é preciso que estas institui-
ções se livrem das amarras criadas 
por suas estruturas legadas. 

Um caminho para isso é a adoção 
de um conceito chamado composa-
ble banking, uma nova abordagem 
que prevê o desenvolvimento e a 
prestação de serviços financeiros 
baseados na montagem rápida e 
flexível de sistemas independen-
tes, que ofereçam desde score de 
crédito até inteligência artificial. 
Ela tem ajudado instituições tra-
dicionais a oferecer novas experi-
ências aos seus clientes, competir 
com as fintechs e responder a esta 
necessidade de mudança, sem re-
nunciar a seus ativos construídos 
ao longo de décadas. 

O fato é que não é possível prever 
o futuro, mas pouca gente duvida 
que o ritmo das mudanças deve 
se acelerar cada vez mais e, para 
enfrentá-las, é preciso centrar o 
foco na conquista da agilidade. 
É ela que fará a diferença. Não 
importa onde o banco estiver, ele 
precisará responder rapidamente 
às mudanças no mercado, novas 
demandas dos clientes, ações dos 
concorrentes, o surgimento de no-
vas regulamentações e a escalada 
de tecnologias inovadoras. 

Agilidade será a senha para o 
futuro e ela não deve estar apenas 
no final do processo de projeto de 
arquitetura, por exemplo. Ela de-
verá permear toda a organização. 
Essa é a escolha que os bancos têm 
de fazer hoje. 

(Edgardo Torres-Caballero é Pós-
graduado em Comércio Internacional 

e Gestão pela FGV, é é Diretor Geral 
da Mambu para LATAM).

À ESPERA DO 5G: O MOMENtO DE INvEStIR 
EM INFRAEStRutuRA é AGORA     Leia na página 6
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Planejamento tributário, Estratégias para 
Redução de tributos no Período Pós Covid-19

@A carga de impostos gira em torno de 40% do fatura-
mento de uma empresa, um valor bastante expressivo. 

É fundamental, portanto, estudar meios para reduzir esse 
montante de forma legal. Para tanto, o Prof. Sr. Silvio Crepal-
di vai ministrar o curso " Planejamento Tributário, Estratégias 
para	Redução	de	Tributos	no	Período	Pós	Covid-19"	que	visa	o	
aperfeiçoamento profissional do participantes, além de analisar 
o efeitos da carga tributária nos negócios empresariais; conhecer 
as vantagens e desvantagens existentes em cada um dos regi-
mes de tributação em vigor e, também capacitar os profissionais 
para interpretar e aplicar corretamente a legislação tributária 
incidente sobre a atividade econômica das empresas, por meio 
de estudos de caso e cálculo dos tributos. Informações pelo te-
lefone: (11) 2440-5029 ou pelo e-mail viviane.treina@gmail.com. 
  Leia a coluna  completa na página 2
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•	 Não	contar	mais	com	dados	ar-
mazenados em silos, mas utilizá-
-los para criar relações com os 
clientes com comunicação mais 
rápida e simples; 

•	 Usar	a	criatividade	e	a	tecnologia	
para amenizar a complexidade 
de controle de grandes estru-
turas legadas criada por novas 
regulações; 

•	 Projetar	novos	serviços	bancá-
rios que tirem vantagem do novo 
panorama de tecnologia. 

Pode parecer um desafio enor-
me, e os riscos envolvidos por vezes 
servem como justificativa para que 
alguns membros do board queiram 
distância deles. Por outro lado, é 
preciso levar em conta também 
que os grandes bancos contam 
com cartas importantes na manga 
para este jogo: 
•	 Uma	 base	 de	 clientes,	 cujos	

relacionamentos já existentes 
devem facilitar a oferta de novas 
iniciativas e serviços; 

•	 Uma	 situação	 financeira	 sóli-
da, que lhes permite financiar 
inovação sem a necessidade de 
investimento externo; 

•	 Um	grande	volume	de	dados	
de clientes, que permitem 
prever demandas e criar novas 
ofertas; 

•	 Marcas	reconhecidas	e	que	têm	
a confiança dos consumidores. 

Por mais que o novo momento 
pareça querer deixar de lado os 

Mais de 5 milhões
O número de casos confirmados 

do novo Coronavírus no mundo ultra-
passou a marca de 5 milhões ontem 
(21), de acordo com o mapeamento 
em tempo real feito pela Universidade 
John Hopkins, dos EUA. A instituição 
contabilizava 5.014.943 pessoas já 
infectadas pelo Sars-CoV-2, além 
de 328.462 óbitos, o que significa 
uma taxa de letalidade de 6,5%. Os 
EUA lideram em número absoluto 
de mortes, com 93,43 mil, seguidos 
pelo	Reino	Unido	(35,79	mil)	e	pela	
Itália (32,33 mil) - (ANSA).
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