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O FOCO NÃO SOU EU,A QUESTÃO É

OS DESAFIOS DO SETOR DE 
SERVIÇOS NA AMÉRICA LATINA. DIA 13

COMO CHEGAR ATÉ VOCÊ

A pandemia ligada à Covid-19 tem um impacto significativo na acessibilidade aos serviços básicos de 
eletricidade, transporte e água potável e saneamento para as famílias da América Latina e do Caribe 
(ALC), particularmente nos setores mais vulneráveis. Há várias décadas, entende-se que o futuro das 
economias da região depende em grande parte da sua capacidade de transferir recursos de atividades de 
baixa produtividade para atividades de maior produtividade.1

É pertinente esclarecer que o setor de serviços é muito diversificado, com variantes altamente 
tecnológicas como as telecomunicações, além de serem serviços cuja produtividade é muito baixa. 
Alguns dos serviços que conseguiram expandir-se para além das fronteiras são os serviços financeiros, a 
pesquisa científica, as telecomunicações, os serviços de informática e as centrais de atendimento.

Dentro deste setor, existem serviços que identificaram no distanciamento social uma oportunidade de 
crescimento. É o caso das empresas de telecomunicações cuja demanda por serviços aumentou 
consideravelmente, bem como empresas de courier e alguns serviços profissionais que conseguiram 
migrar para o teletrabalho.

Para conhecer alguns detalhes do setor de telecomunicações, o engenheiro hondurenho Erick Seaman, 
Diretor-Técnico da Tigo One Network nos deixa algumas de suas observações. Em sua análise, ele afirma 
que “na área de telecomunicações, estamos vivendo uma nova realidade operacional. Em geral, o setor recorreu 
com sucesso a estratégias como o teletrabalho para sustentar as operações e estreitar a comunicação mais 
próxima com os diferentes stakeholders”.2

No entanto, devido à natureza da infraestrutura deste negócio, uma porcentagem significativa dos 
trabalhadores está correndo o risco de perder seus empregos, trabalhando nas ruas, operando e fazendo 
a manutenção das redes de voz, internet e dados. Embora estejam respeitando as medidas de segurança 
exigidas pelas autoridades de saúde, não estão isentas de serem infectados pelo corona vírus.

A prestação de serviços é uma das maiores forças produtivas da economia da América Latina e do 
Caribe. De acordo com dados da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) 
se estima que em torno de 70% do PIB dos países da região é produzido por este setor e pouco 

mais de 60% dos empregos. 
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1   https://nuso.org/articulo/que-pasa-con-el-sector-servicios-en-america-latina/
2   “Stakeholder es una palabra del inglés que, en el ámbito empresarial, significa 'interesado' o 'parte interesada', y que se refiere a todas aquellas personas u organizaciones afectadas por las actividades y las 
decisiones de una empresa”
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O isolamento nas residências e a adaptação de muitas das atividades para que sejam à distância criaram 
uma avalanche de novos assinantes nos diferentes serviços de comunicação digital. Nesse sentido, a 
demanda por "tráfego" da Internet aumentou em até 60% em alguns países da América Central, fato que 
tem exigido um trabalho de expansão de infraestrutura para se ajustar à demanda.

Embora os exemplos citados até agora pelo engenheiro Seaman tenham se concentrado na área das 
telecomunicações, para outras empresas de serviços, “uma nova realidade comercial também chegou e o 
próximo passo crítico é alcançar a estabilidade dos negócios após a crise. Para isso, as empresas terão que se 
reinventar em cada etapa do negócio, racionalizando os investimentos de capital para poderem sustentar sua 
base de clientes”.

É possível imaginar-se que a nova realidade comercial se limita às grandes empresas, mas também temos 
o exemplo de pequenas empresas de serviços que, apesar da crise, tiveram a visão de se adaptarem. Este 
é o exemplo de algumas empresas de courier que, nas últimas semanas, viram um aumento significativo 
na demanda.

A nova realidade que exige a nossa permanência em casa, mais uma vez, revelou o valor agregado que 
pode ser aplicado a qualquer serviço, quando somos capazes de oferecer ao nosso cliente uma proposta 
única. A inovação nos métodos de conexão com o cliente é um dos desafios enfrentados por qualquer 
ramo da atividade de serviço.

Aqueles de nós que lideram esses processos de mudança empresarial ou em diferentes tipos de 
organizações podem começar lembrando de que a preocupação não sou eu, mas sim, satisfazer a 
necessidade daquele para quem estou trabalhando.


