O GRANDE ABISMO
TECNOLÓGICO ENTRE
GERAÇÕES — OU NÃO
Três gerações (baby boomers,
geração X e millennials) atualmente
representam cerca de 97% da força
de trabalho dos EUA, de acordo
com o Bureau of Labor Statistics dos EUA.

www.lenovo.com

A força
de trabalho
moderna
O mundo de hoje passa por uma mudança
sísmica no local de trabalho. Nunca houve
tamanha fusão de gerações em uma mesma
força de trabalho.
As três gerações, cada uma trazendo
suas próprias experiências, tornaram
a força de trabalho moderna versátil e rica,
com diversos conjuntos de habilidades.
Enquanto os millennials estão prontos
para assumir a força de trabalho,
os baby boomers e a geração X
ainda não acabaram de contribuir
para este ambiente.

Os millennials se tornaram

a maior

geração na força
de trabalho em 2015 e devem
compreender mais de 75% da
força de trabalho global
até 2025
Fonte: Como os millennials podem revolucionar Wall Street
e as empresas americanas

O que é mais interessante é como essas gerações estão se adaptando à evolução
da tecnologia no local de trabalho. E embora cada um possa ter seus próprios estilos
de trabalho característicos, o importante é como a tecnologia lhes permite unir forças
e criar um ambiente de trabalho produtivo e eficiente.

Clique aqui para conhecer as soluções Lenovo
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Este documento técnico colocará em evidência
as tecnologias que permitem que uma força de trabalho
tão diversificada prospere.
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tecnologias
novas
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de trabalho
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quanto
a novas
tecnologias

Tecnologia
intuitiva

Até mesmo entre os baby boomers, a geração X e os millennials, a força de trabalho
pode ser dividida em usuários móveis, fixos e especialistas, de acordo
com os cargos. Dessa forma, enfatiza-se a tecnologia e os dispositivos alocados
para cada tipo de trabalho, independentemente da geração, para que a força
de trabalho seja mais produtiva e eficiente.

Clique aqui para conhecer as soluções Lenovo
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Baby Boomers :
Os construtores
Nascidos entre 1946 e 1964, eles tiveram que construir tudo do zero. Muitas das
corporações que conhecemos hoje foram erguidas por eles. Eles acreditavam em trabalhar
muitas horas por dia e são considerados uma geração “workaholic”.

Hoje, ocupam cargos de liderança em suas organizações.
Eles trabalharam a vida toda e adoram isso. E eles continuarão
trabalhando enquanto puderem.
Só em um estágio mais adiantado de suas carreiras eles tiveram de começar a usar
a tecnologia em seu local de trabalho. Além disso, muitos baby boomers se aposentaram
e retornaram ao mercado de trabalho para uma segunda carreira. Muitos deles assumem
funções de consultoria, que exigem muita pesquisa e leitura, mobilidade, interações
com várias organizações e disponibilidade para conferências de áudio e vídeo.

Clique aqui para conhecer as soluções Lenovo
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BABY BOOMERS : OS CONSTRUTORES
Os baby boomers estão acostumados a uma cultura formal no
local de trabalho e preferem a comunicação frente a frente em
vez da comunicação digital por e-mails ou mensagens de texto.
No entanto, para se manterem atualizados com a tecnologia,
eles prefeririam software e dispositivos que não atrapalhassem
seu estilo natural de trabalho. Seus dispositivos devem:
Ser leves:
de modo que seja fácil
levá-los para reuniões

Ser seguros:
para proteger
dados confidenciais

Facilitar a comunicação:
boa webcam
e recursos de áudio

Ter bom processador
e memória: para trabalho
com vários conjuntos
de dados

Ter bateria de vida
útil prolongada:
para que trabalhem
o tempo que quiserem

Bom tamanho de tela
e resolução: para trabalho
extensivo em apresentações

Windows 10 Pro
produtividade e segurança

Monitor OLED:
para uma experiência
visual rica

Caneta ThinkPad
Active: para facilitar
as anotações

Até 15 horas de
duração da bateria:
para longos dias
de trabalho

ThinkPad X1 Yoga

Chip dTPM 2.0:
para segurança
de dados

Intel® Core™ i7 de 8ª geração
com vPro®: para processamento poderoso
Clique aqui para conhecer as soluções Lenovo
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BABY BOOMERS : OS CONSTRUTORES
A maioria dos baby boomers em funções especializadas utilizou
a mais recente tecnologia de seu tempo. Esse grupo de profissionais
também viu a evolução da tecnologia, de modo que
um software novo é como uma nova abordagem para eles.
Portanto, é essencial que a experiência de usuário de seus
dispositivos minimize a necessidade de reaprendizado.
Os baby boomers em funções especializadas,
como cientistas e pesquisadores, exigem:

Processadores
potentes

Suporte
a vários
monitores

APPS

Capacidade
de executar
aplicativos
especializados
Monitor
melhor

Gráficos
melhores
Windows 10 Pro
produtividade e segurança

Processador Intel®
Core™ i7 de
8ª geração: para maior
produtividade

ThinkPad P51

NVIDIA® Quadro®:
para gráficos
superiores
(ISV)
certified

Monitor 4K UHD:
para uma experiência
visual superior

Monitor 15,6" FHD
IPS multitoque
com 10 pontos:
para visual de alta
qualidade

Dispositivos certificados por fornecedores
independentes de software: para uma experiência de usuário perfeita
Clique aqui para conhecer as soluções Lenovo
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Geração X :
Os realizadores
Nascida antes de 1980,
essa geração pode ser encontrada em
vários níveis de qualquer organização.
Quando os baby boomers se aposentarem
essa é a geração que assumirá o controle
(talvez já tenha assumido). Essa geração
é ferozmente independente e tem uma
mentalidade empreendedora. Ela foi
a primeira a experimentar tecnologia
de ponta com os primeiros telefones celulares
e também a primeira a ver o boom da Internet.

70% das organizações
acreditam que a geração X
tem os melhores
trabalhadores em geral
e pode proporcionar os

gerentes mais eficazes.
https://www.businessinsider.in/How-Millennials-Gen-X-And-Boo
mers-Shape-The-Workplace/articleshow/22445207.cms

A geração X gosta de um local de trabalho informal
e sente-se confortável usando tecnologia em seus
negócios diários. Na verdade, a geração X ama tecnologia.
Ela gosta de fazer anotações e interpretar as coisas visualmente
por si mesma. Eles se sentem mais à vontade usando
software como o Microsoft® Office 365.

Clique aqui para conhecer as soluções Lenovo
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GERAÇÃO X : OS REALIZADORES
USUÁRIOS MÓVEIS

Integrantes da geração X que trabalham em trânsito,
como CXOs, executivos de contas seniors e gerentes
de desenvolvimento de negócios seniores, precisam
de dispositivos fáceis de usar e que os ajudem a revisar
e tomar notas enquanto estão em movimento.
Seus dispositivos precisam oferecer recursos gráficos
que ajudem a fazer apresentações visuais superiores
e uma longa vida útil da bateria, pois eles estarão
em trânsito com bastante frequência. Eles também
precisam de boas conexões Wi-Fi, bem como recursos
que garantam a segurança de dados que redes públicas.
Eles preferem recursos como:

Caneta Stylus ou digital:
para tomar notas ou revisar
o trabalho da equipe

Dispositivo com tela:
sensível ao toque:
para facilitar o uso
Conectividade avançada:
para acessar arquivos
de qualquer lugar
Carga da bateria:
para dias de trabalho
mais longos

Recursos de segurança:
para proteção de dados
e dispositivos

Recursos gráficos superiores:
para visuais impressionantes

HDR

Grande resolução de tela:
para uma experiência visual rica
Windows Ink:
trabalha em conjunto com o Office
e a stylus para selecionar textos,
destacá-los, editá-los e muito mais.

Clique aqui para conhecer as soluções Lenovo
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GERAÇÃO X : OS REALIZADORES
USUÁRIOS MÓVEIS

Windows 10 Pro
produtividade e segurança

Conectividade
LTE-A

LTE

ThinkPad X1 Yoga

Windows Hello
Câmeras
infravermelhas
para login
simples e seguro
com o Windows Hello

Gráficos integrados
Intel® UHD

Tecnologia de exibição
de alta faixa dinâmica
(High-dynamic-range,
HDR)

Os produtos da Lenovo nos proporcionam a qualidade
e a longevidade que não tivemos com fornecedores
anteriores. A confiabilidade do ThinkPad resultou em
uma maior adoção de notebooks em toda a nossa empresa,
permitindo que nossa força de trabalho móvel mantenha
a produtividade enquanto viaja.
Dwayne Lindner,

Gerente de entrega estratégica de TI,
Divisão de seguros da Wesfarmers

Clique aqui para conhecer as soluções Lenovo
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GERAÇÃO X : OS REALIZADORES
USUÁRIOS FIXOS

Usuários fixos da geração X, como pesquisadores
seniors, cientistas de dados, designers e editores
passam a maior parte do tempo em suas mesas. Telas adicionais
são quase indispensáveis para que eles aumentem sua eficiência.
Além disso, eles precisam ter espaços de trabalho eficientes,
já que são realizadores e multitarefas. Eles exigem recursos como:

Expansibilidade de dispositivos:
conectar-se a mais telas
ou dispositivos

Alto poder de processamento:
para facilitar o estilo multitarefas

Segurança:
USB inteligente
para proteção de dados

Economia de espaço na mesa:
formato compacto para
montagem em qualquer lugar

Boa ergonomia:
para upgrades mais fáceis

Windows 10 Pro
produtividade e segurança

ThinkCentre M910x Tiny

Design opcional
sem ferramentas

Suporte a vários
monitores

Proteção
USB inteligente

Memória Intel®
Optane™

Equipado com processador
Intel® Core™ de 8ª geração
Clique aqui para conhecer as soluções Lenovo
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GERAÇÃO X : OS REALIZADORES
USUÁRIOS ESPECIALISTAS

Usuários especialistas da geração X, como estatísticos,
modeladores, designers e editores, exigem software certificado.
Eles também precisam de bons recursos gráficos e amplo
armazenamento para máxima produtividade.
Eles esperam recursos como:

Armazenamento:
disco rígido
expansível para
mais espaço

Capacidade gráfica
superior: para uma
experiência
visual rica

Software certificado
pré-instalado
Sistemas
poderosos para
maior desempenho

Upgrades fáceis
Windows 10 Pro
produtividade e segurança

Fornecedor
independente
de software (ISV)
certificado

(ISV)
certified

Design sem
ferramentas para
upgrades fáceis

ThinkStation P920

Desempenho poderoso
com dois processadores
Intel® Xeon®

Aumenta o
armazenamento
facilmente com
unidades FLEX
NVIDIA® Quadro® para gráficos superiores

Cada medição e ângulo conta em nossa indústria.
Nossos testes de benchmark indicam que os PCs
da Lenovo são desenvolvidos para serem mais
poderosos e, portanto, executarem os software
mais rapidamente e de forma mais confiável,
assim nossos clientes recebem entregas da mais
alta qualidade dentro do prazo, em todos
os seus projetos
Mahmoud Amin

Gerente de TI, Dar Al-Handasah
Escritório do Cairo

Desde a mudança para o Lenovo
ThinkStation, vimos uma diferença
fenomenal no desempenho geral
do software.
Don Wilson

Designer-chefe de produto
Whirlpool Corporation

Clique aqui para conhecer as soluções Lenovo
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Millennials :
Os antenados
Essa geração está crescendo e se tornando a maior parte da força de trabalho.
Ela viu mais evolução tecnológica do que qualquer outra geração.
Eles começaram a trabalhar na era da tecnologia e, portanto, se sentem mais
à vontade para usá-la na comunicação.

Eles adoram colaborar e compartilhar, por isso apreciam qualquer
tecnologia ou plataforma que lhes permita fazer isso. Além disso,
os millennials não acreditam em espaços de trabalho — eles são
a geração de qualquer hora e qualquer lugar.

Os produtos da Lenovo nos proporcionam a qualidade
e a longevidade que não tivemos com fornecedores
anteriores. A confiabilidade do ThinkPad resultou em
uma maior adoção de notebooks em toda a nossa empresa,
permitindo que nossa força de trabalho móvel mantenha
a produtividade enquanto viaja.
Dwayne Lindner

Gerente de entrega estratégica de TI,
Divisão de seguros da Wesfarmers

Clique aqui para conhecer as soluções Lenovo
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MILLENNIALS : OS ANTENADOS
USUÁRIOS MÓVEIS

Millennials estão sempre em movimento. Muitos deles
atuam em vendas ou como técnicos de campo e precisam
de dispositivos que sejam uma extensão eficaz do seu estilo
e flexíveis o suficiente para atender às suas diversas necessidades.
Eles também precisam de ótimos recursos de conectividade
e segurança, pois estão acostumados a trabalhar em vários locais
fora das instalações tradicionais do escritório.
Segurança:
para proteção de dados
e dispositivos

Formato conversível:
para flexibilidade de uso

Bons recursos de conferência
para colaboração
a qualquer momento

Bateria o dia inteiro:
para máxima eficiência
Windows 10 Pro
produtividade e segurança

Dock ThinkPad
Thunderbolt™ 3:
para transferências
de dados fáceis
e rápidas

ThinkPad X1 Yoga

Áudio Dolby®
Premium™: para
melhor voz e som

Dobradiça de 360°:
para flexibilidade
absoluta de uso

LTE

LTE-A sem fio
integrado: para
conectividade perfeita

Câmeras infravermelhas
para login simples e seguro com o
Windows Hello
Clique aqui para conhecer as soluções Lenovo
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MILLENNIALS : OS ANTENADOS
USUÁRIOS FIXOS

Embora a maioria dos millennials seja móvel, algumas funções
de trabalho — como analista de big data e negociante de ações
— exigem que eles trabalhem em uma mesa. Dispositivos que
reduzam a desordem e liberem o máximo de espaço na mesa
podem ajudar os usuários a serem altamente eficientes.
Além disso, recursos robustos de segurança podem
proteger dados confidenciais.
Compacto:
para caber
em qualquer
lugar

Fácil expansibilidade:
para conexão
a vários monitores

Capacidade gráfica superior:
para visuais ricos

Conectividade
conveniente: para
transferências
rápidas de dados
Segurança de dados:
para proteger
informações confidenciais

Windows 10 Pro
produtividade e segurança

ThinkCentre Tiny M910x

6 portas USB 3.0:
para mais
conectividade

Gráficos integrados
Intel® HD: para uma
experiência
visual superior

Clique aqui para conhecer
as soluções Lenovo

Compatibilidade
ThinkCentre
Tiny-in-One (TIO):
para design modular
e capacidade
de upgrade
Chip dTPM 2.0:
para segurança
de dados

Três monitores 4K
independentes*:
para facilidade
de expansão

É mais provável que melhoremos a colaboração
dos funcionários e incorporemos os nativos digitais
se tivermos um espaço de TI moderno e outros
dispositivos que sejam leves, poderosos e fáceis
de transportar entre os escritórios e laboratórios
da Vetter na região.
Christian Hegele

Diretor de tecnologia da informação, Vetter
Pharma International

*com placa de vídeo opcional RX460.
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MILLENNIALS : OS ANTENADOS
USUÁRIOS ESPECIALISTAS

Millennials em funções especializadas como designers
gráficos e editores, precisam de estações de trabalhos
móveis com alto poder de processamento e memória.
Eles também precisam de uma ótima resolução de tela
e de software certificado para dar vida a suas criações.

Alto Poder de
Processamento:
para facilitar o
estilo multitarefas

Memória superior:
para lidar com
tarefas intensivas

Monitor deslumbrante:
para visuais ricos

UHD

Mais Portas:
para conexão com
outros dispositivos.

Software sofisticado
pré-instalado
Windows 10 Pro
produtividade e segurança

64GB de memória
DDR4: para uso
intensivo

ThinkPad P71

Compatível com
Intel® Thunderbolt™ 3:
portas adicionais para
fácil expansão

Monitor 4K UHD:
para uma
experiência
visual superior

Processadores
Intel® Xeon®:
para um desempenho
poderoso
(ISV)
certified

Certificado por fornecedores independentes
de software (Independent Software Vendor, ISV):
para uma experiência perfeita

Clique aqui para conhecer as soluções Lenovo
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Conclusão
A Lenovo se empenha em criar dispositivos que sejam como extensões dos usuários.
Por esse motivo, nossos equipamentos possuem recursos que atendem as necessidades
de varias gerações de usuários.
Oferecemos os melhores dispositivos da categoria, equipados com Windows 10 Pro
para tornar a eficiência organizacional no local de trabalho uma realidade.

razões
pela qual a Lenovo faz a diferença

Reconhecida
ao redor do mundo

Expertise em
diversas categorias

Confiança em
nossos produtos

Tecnologia
impulsionadora
de negócios

Rede de suporte
flexível
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