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OpiniãO
Avanço tecnológico: ameaça ou 

oportunidade para os profissionais? 

Pesquisa da PwC, 
com a participação 
de mais de 52 mil 
pessoas de 44 países, 
revelou que 30% 
dos entrevistados 
enxergam o avanço 
tecnológico como 
ameaça existencial. 

A grande preocupação 
é a possibilidade de 
suas funções serem 

substituídas pela tecnologia 
nos próximos três anos. 
Além disso, 39% afirmam 
ter receio de não receber 
treinamento suficiente em 
habilidades digitais por 
parte de seus empregado-
res. Entre a geração Z, a 
proporção é ainda maior.   

Dados do mesmo estudo 
mostram que as empresas 
estão investindo em seus 
profissionais por meio da 
qualificação e aumento de 
salários. Entretanto, ape-
nas 40% dos respondentes 
afirmam ter recebido esses 
investimentos. Na área 
financeira, um dos fatores 
que reforçam o temor de 
que as funções sejam subs-
tituídas pela tecnologia é a 
perspectiva de diminuição 
da força de trabalho. 

De acordo com o relató-
rio do Fórum Econômico 
Mundial de 2020, até 2025, 
43,2% das empresas pre-
tendem diminuir as equipes 
atuais por conta da automa-
tização. 

Além disso, até 2025, 
estima-se que 85 milhões 
de empregos poderão sofrer 
os impactos da divisão do 
trabalho entre humanos e 
máquinas em todo o mundo, 
incluindo o Brasil. Ativida-
des redundantes diminuirão 
de 15,4% para 9% da mão 
de obra. 

Entre as funções da área 
financeira citadas no rela-
tório como “redundantes” 
e que estão sendo deslo-
cadas pelo avanço tecno-
lógico estão: escriturários 
de contabilidade e folha 
de pagamento, secretários, 
contadores e auditores. 

Entretanto, as tendências 
sugerem que, diferente-
mente de substituídas, 
as atividades tradicionais 
exigirão novas habilidades 

de seus profissionais, mos-
trando um cenário de mu-
danças para que o mercado 
de trabalhadores se adapte 
às novas demandas. 

À medida que mais sis-
temas computacionais são 
usados no nosso dia a dia, 
cresce a demanda por traba-
lho especializado, mudando 
de atividades operacionais 
para aquelas mais tecnoló-
gicas e que exigem profici-
ência no uso de programas 
e aplicativos. 

O profissional que se ca-
pacita com tais habilidades 
encontra um mercado re-
pleto de posições a serem 
preenchidas. Segundo o 
levantamento do Fórum 
Econômico Mundial, mais 
de 97 milhões de vagas 
poderão surgir, e profissões 
emergentes crescerão de 
7,8% para 13,5%. Entre 
elas, estarão em alta: espe-
cialistas em IA e machine 
learning, em automação de 
processos, power BI, gestão 
de riscos e transformação 
digital, conselheiros estra-
tégicos, analistas de dados 
e segurança da informação.  

Essa transformação torna-
-se um facilitador para que 
profissionais se capacitem 
em ferramentas especia-
lizadas nas suas áreas de 
trabalho e, assim, se tornem 
profissionais mais produti-
vos, pois sistemas compu-
tacionais já fazem parte das 
suas rotinas de uma forma 
ou outra. Dito isso, fica claro 
que a visão de que sistemas 
computacionais diminuiram 
a demanda por trabalho está 
equivocada. 

No caso do profissional 
financeiro, será preciso 
estreitar as relações com 
as tecnologias que estão 
se inserindo em seu meio e 
capacitar-se para operá-las. 
Softwares de gestão finan-
ceira podem, por exem-
plo, otimizar processos, 
liberando mais tempo para 
que os colaboradores se 
dediquem à maximização 
de resultados. 

Não há outro caminho, 
portanto, a não ser entrar 
na estrada das inovações, 
e quem não fizer isso certa-
mente ficará para trás. 

(*) - É CTO do Accountfy.

Cesar Moro (*)

News @
Solução para transformação digital como 
serviço

@A Engine, consultoria especializada em soluções para 
transformação digital e no oferecimento de SAP, lança, em 

julho, uma solução dedicada à transformação de negócios como 
serviço. Nomeado como eBaaS (Engine Business as a Service), 
o modelo consiste em um conjunto de ferramentas e serviços, 
como um digital board room, para gestão de todos os processos 
da empresa, análises de desempenho em tempo real e a transi-
ção para Cloud paga como serviço. A expectativa da Engine é 
que o eBaaS represente até 60% dos serviços contratados, até 
2025. Na transformação do negócio como serviço, o eBaaS per-
mite à indústria ter acesso a um sistema de gestão empresarial 
completo, utilizado por 99% das maiores empresas do mundo, 
apoiado por um data center mundial, a partir do SAP S/4HANA 
Cloud. O objetivo é que a indústria parta da automação básica 
para as melhores práticas de gestão do mundo, a fim de melhorar 
a competitividade.

ABB e Red Hat firmam parceria

@A Red Hat Inc., líder global no fornecimento de soluções open 
source e a ABB, pioneira e líder em tecnologia que atende 

clientes da indústria, concessionárias, transporte e infraestrutu-
ra,  anunciaram nesta semana uma parceria global para permitir 
que indústrias que usam processos de automação e software 
industrial da ABB escalem rapidamente, com flexibilidade, apro-
veitando as plataformas empresariais da Red Hat. O fruto dessa 
aliança é a criação de um software que atua na intersecção da 
Tecnologia da Informação (TI) e Tecnologia Operacional (OP) 
para implementação rápida e uso dinâmico dentro do contexto 
industrial (www.abb.com).

TI

Internet em veículos em movimento 
é liberada nos Estados Unidos

A SpaceX, empresa controlada por Elon Musk, acaba de obter da Comissão Federal de Comunicações dos 
Estados Unidos autorização para que o Starlink, seu sistema de internet via satélite seja usado em veículos 
em movimento, tais como carros, caminhões, barcos e aeronaves.

Vivaldo José Breternitz (*)

O Starlink é composto por uma 
constelação de satélites em 
órbita da Terra, fornecendo 

internet de alta velocidade para 36 
países, inclusive para o Brasil. O 
sistema permite chamadas de vídeo, 
jogos online, streaming e outras 
atividades, sendo muito mais rápi-
do que os satélites de banda larga 
tradicionais.

A autorização gera muitas opor-
tunidades de negócio, já tendo per-
mitido à SpaceX firmar contratos 
com   as companhias aéreas JSX e 
Hawaiian Airlines, oferecendo aces-
so à internet durante os voos.  A 
SpaceX ajudou muito a Ucrânia nos 
últimos tempos e a Ukrzaliznytsia 
(ferrovias ucranianas) já disse que 
planeja oferecer o serviço Starlink 
em todos os seus trens até o final de 
2022 – evidentemente, se a guerra 
permitir...

rápida e confiável; no entanto, é um 
golpe para aqueles que costumavam 
culpar a falta de conexão para não 
responder mensagens ou quando per-
diam prazos...

(*) Vivaldo José Breternitz, Doutor em Ciências pela 
Universidade de São Paulo, é professor, consultor e 

diretor do Fórum Brasileiro de Internet das Coisas.

Concorrentes já estão surgindo, 
como o Telestat canadense e o Projeto 
Kuiper, da Amazon; no entanto, ambos 
ainda estão bastante atrasados em 
termos de desenvolvimento em relação 
ao Starlink. 

É mais um passo rumo a uma internet 

Изображения пользователя alexlmx_CANVA

App para e-commerce: entenda por que essa 
ferramenta pode impactar suas vendas

Smartphones e tablets transforma-
ram a indústria do comércio eletrônico. 
É que vivemos tempos de pura conec-
tividade em meio a rotinas atribuladas. 
Por isso, ter a possibilidade de realizar 
compras, tirar dúvidas, ou conhecer 
mais sobre algum produto a apenas um 
toque de distância da tela vale ouro. Ou 
melhor: conversão em vendas!

 
Não à toa, os aplicativos de compras 

se tornaram uma ferramenta cada vez 
mais necessária para impulsionar os 
negócios. Além de acompanharem a 
revolução tecnológica – e os novos há-
bitos dos consumidores –, favorecem 
as empresas nos quesitos impacto de 
vendas, agilidade no atendimento e 
mais interação com o cliente.

 
Para facilitar ainda mais a compre-

ensão em torno do assunto, detalho 
a seguir quatro estratégias que se 
consagraram como fundamentais aos 
apps para e-commerces.

 
Retenção de novos usuários

Um dos pontos-chave dessas fer-
ramentas é o poder de retenção de 
novos clientes. No entanto, isso só 
é possível quando boas estratégias 
são criadas para que o aplicativo 
permaneça instalado no smartphone 
do consumidor. Assim sendo, a em-
presa pode enviar notificações sobre 
novidades e promoções, por exemplo, 
aumentando as chances de venda.

 
Para se ter uma ideia, um estudo 

realizado pelo Fit for the Future of 
Retaile, elaborado pela CleverTap, 
aponta que com uma estratégia de 
qualidade o número de novos usuários 
sobe para mais de 53%.

ção de carrinho abandonado.

Interação com o cliente
Para manter o uso do aplicativo 

em alta, e seguir impulsionando as 
vendas, é importante criar ações que 
aproximem os consumidores da marca. 
Isso se torna possível e prático com 
os apps. Enviar notificações de novas 
promoções e manter contato com o 
cliente por meio do envio de pesquisas 
de feedback mostra que o seu negócio 
está disponível em toda a sua jornada.

 
Diante disso, fica um pouco mais fácil 

concluir que as estratégias de grandes e 
pequenas empresas também precisam 
se voltar para os dispositivos móveis. 
Antes, criar um aplicativo para empre-
sas era um diferencial à parte, mas hoje 
se trata de necessidade. Afinal, ninguém 
quer ficar para trás em um mercado em 
que a concorrência impera.
 

(Fonte: Renan Mota, co-CEO e founder  
da Corebiz corebiz@nbpress.com).

Engajamento
O mesmo vale para a questão do en-

gajamento dos visitantes do aplicativo. 
Utilizando as estratégias corretas, é pos-
sível potencializar a taxa de conversão 
de 10% a 35%, segundo o levantamento. 
Nesse sentido, a análise de navegação, 
por exemplo, que estuda o comporta-
mento dos consumidores e possibilita 
uma comunicação mais personalizada, é 
uma alternativa que vale ser explorada.

 
Aumento de itens por pedido

Outra questão que pode (e deve!) ser 
levada em conta nos apps para e-com-
merces é o aumento das transações por 
pedido. Ou seja, incentivar o cross-sell – 
venda cruzada, que consiste em oferecer 
um produto ou serviço complementar 
à oferta. As ações podem contar com 
notificações de cupons personalizados 
para os usuários. Isso pode elevar em 
44% o número das compras por mês, 
também de acordo com o levantamento 
da CleverTap, impactando ainda a redu-
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TD Synnex lança programa para revendas 
lucrarem com Cisco

A TD SYNNEX lança o progra-
ma Velocity Accelerator que, com 
a parceria da Cisco, tem como 
objetivo atrair as revendas que 
queiram se iniciar na comerciali-
zação das soluções do fabricante 
para pequenas e médias empre-
sas. São bem-vindas revendas de 
todo o país.

Possuindo em sua organização 
áreas dedicadas a tecnologia e co-
mercialização de soluções Cisco, a 
TD SYNNEX é uma das maiores 
parceiras do fabricante no Brasil, 
em volume de negócios. Conta 
com mais de 100 profissionais de-
dicados a Cisco, prontos a prestar 

todo o suporte de que a revenda 
necessite. Oferece, ainda, apoio 
a financiamento de projetos 
e patrocina certificação Cisco 
Select para dois profissionais de 
cada revenda que ingressa no 
programa Velocity Accelerator.

Com extenso portfólio, a Cisco 
oferece soluções de hardware 
e software nas áreas de rede, 
segurança, colaboração e data 
center – aspectos imprescindíveis 
ao funcionamento das empresas, 
não importa o segmento ou a 
geografia em que atuem, cons-
tituindo, portanto, um mercado 
expressivo para as revendas.

Instituto Atlântico oferece mais  
de 60 vagas de trabalho

O Instituto Atlântico, Insti-
tuição de Ciência e Tecnologia, 
sem fins lucrativos, voltada 
para a promoção da inovação, 
pesquisa e desenvolvimento 
em Tecnologia da Informação 
e Comunicação (TIC), está com 
vagas em aberto para profissio-
nais de TI. Cerca de 60 postos 
de trabalho estão disponíveis 
nas áreas de Desenvolvimen-
to Front-end, Back-end, Full 
Stack, Devops, Inovação, Ge-
renciamento de Projetos, entre 
outras. Serão aceitas inscrições 
de profissionais de qualquer es-
tado do Brasil, já que o trabalho 

é realizado de forma remota. Os 
interessados podem se candida-
tar pelo site https://jobs.kenoby.
com/instituto-atlantico. 

Também estão abertas 04 vagas 
de estágio, duas delas para De-
senvolvimento, uma para Product 
Owner e uma para Automação de 
Testes em Software. Os selecio-
nados para essas vagas de estágio 
farão parte do Academy Ascan, 
programa do Instituto Atlântico 
focado na qualificação dos esta-
giários. O programa inclui duas 
horas diárias de trabalho dos es-
tagiários da instituição dedicadas 
a conhecimento e qualificação. 


