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Em pleno alvorecer da transformação digital, a Bem Produtos e Serviços lança a 
primeira edição de um projeto 100% alinhado ao propósito de sua marca. A Revista 
20/30, com versões impressa e online, tem a missão de levar aos nossos principais 
públicos – em especial, colaboradores e parceiros – conteúdos extremamente ri-
cos e atuais. A escolha pelo nome 20/30, complementado pela assinatura “Ten-
dências para a década”, deixa claro o nosso enfoque. 

Só existem duas posições possíveis para uma empresa ocupar em tempos de dis-
rupção. Ou você encabeça esse movimento e vai para a linha de frente, ou segue o 
fluxo e tenta decifrar a direção em que os ventos da mudança irão soprar. Nem to-
dos conseguem figurar na primeira condição. Em geral, quem adere à transforma-
ção digital vive uma adaptação constante. Trata-se de um exercício diário de captar 
os sinais emanados pelo mercado. É também para isso que idealizamos a 20/30.

A revista foi pensada como um radar. Suas antenas vão estar sintonizadas nos 
passos que irão conduzir a evolução das organizações e dos negócios ao longo da 
década. Nosso intuito é fornecer ao segmento financeiro e aos demais setores um 
apanhado de tendências e práticas que estarão em pauta daqui em diante.

Nas reportagens que você lê a seguir, falamos de temas aparentemente diversos. 
Mas basta um olhar mais acurado para perceber que guardam algo em comum: to-
dos apresentam facetas de uma nova era que começa a se consolidar, um momen-
to sem precedentes na História. Para encarar os desafios que surgem no horizonte, 
nossas matérias falam da importância do capital humano; das potencialidades da 
inteligência artificial e da automação; das vantagens da cultura ágil. 

Apresentamos a visão de mundo e a trajetória de duas referências em tecnologia, 
universo digital e futuro – Gil Giardelli e Guga Stocco. E, por fim, mostramos aos lei-
tores um pouco do que nossas equipes fazem para conduzir a Bem a novos pata-
mares de protagonismo.    

Comentem, compartilhem. E tenham uma ótima leitura!
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Muito mais do que prestar serviços financeiros com excelência, ser Bem Produtos e 
Serviços é promover o bem-estar das pessoas, acima de tudo. E quer melhor jeito de 
fazer isso do que ajudando-as a realizarem suas conquistas? Na Bem, usamos a 
tecnologia, a nossa experiência em vencer desafios e o talento em aproveitar as 
melhores oportunidades para gerar satisfação e qualidade de vida a todos com quem 
nos relacionamos: clientes, colaboradores, parceiros e comunidade. Por isso, tão 
sério quanto o nosso trabalho é o nosso desejo de oportunizar um ambiente em que 
todos tenham a chance de evoluir e realizar seus sonhos.

ISSO É BEM O NOSSO JEITO DE SER. ISSO É BEM PRODUTOS E SERVIÇOS.

A Revista 20/30 não se responsabiliza pelas opiniões emitidas nos artigos assinados.  

É permitida a reprodução parcial ou total dos conteúdos mediante citação da publicação.
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A cada 10 pessoas no 
Brasil, somente 1 está 
protegida em caso de 
morte ou acidente.

Por que 
não você?

PARA SABER MAIS, PROCURE UM DE NOSSOS 
PARCEIROS, FALE COM O SEU CORRETOR OU ACESSE 

icatu.com.br

SAC Seguros e Previdência: 0800 286 0110. SAC Capitalização: 0800 286 0109. Ouvidoria: 0800 286 0047, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

A Icatu pagou indenizações de Seguro de Vida para dezenas de milhares de famílias 
no último ano. E, todos os dias, reforçamos o nosso compromisso em cuidar de quem 
confia na nossa empresa com alto padrão de qualidade. Foi assim que nos tornamos 
a seguradora com o melhor atendimento do país. Mais de 6,5 milhões de pessoas 
já escolheram a Icatu para proteger o seu futuro e o da sua família. Por que não você?
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Um espaço diferenciado,
com tecnologia que garante mais
agilidade no seu dia a dia: 
Essa é a Nova Unidade Carlos Gomes.
Venha visitar esse lugar 
desenvolvido especialmente
para oferecer todo o cuidado
que você e a sua família merecem.

Laboratório Unimed
Unidade  
Carlos Gomes 

Quer ver o futuro?
A gente tem o endereço.

O futuro vem cheio de cuidado.

A v .  C a r l o s  G o m e s  e s q u i n a  c o m  R u a  J o ã o  C a e t a n o  –  5 1  2 1 3 6  4 1 0 0  -  u n i m e d p o a . c o m . b r

unimedpoa @unimedpoa unimedportoalegre unimedportoalegre unimedpoa.com.br/blogviverbem
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Confira as facilidades:
• Exames laboratoriais
• Diagnóstico por imagem
• Clínica de vacinas

Quer fazer exames laboratoriais com 
agilidade? Laboratório Unimed Carlos 
Gomes. Baixe o aplicativo Unimed POA, 
clique em exames e pré-cadastro.

Porto Alegre

CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.
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ão estaria errado creditar Gil Giardelli 
como estudioso de inovação. Tam-
bém poderia ser especialista em cul-

tura digital, ou então difusor de conceitos li-
gados à sociedade em rede. A verdade é que 
esse paulista de 45 anos é tudo isso e um tan-
to mais. Defensor implacável do potencial da 
tecnologia para transformar o mundo em um 
lugar melhor, Giardelli é um dos nomes mais 
requisitados do Brasil quando o assunto é fu-
turo. E há bons motivos para tanto reconhe-
cimento. 

Ele é fundador da consultoria 5ERA e da 
empresa de tendências e inovações tecnoló-
gicas Gaia Creative. Também é sócio da Plu-
ginBot, primeira startup da América Latina a 
integrar chatbots, robôs e humanoides em 
uma plataforma multicanal com o uso de tec-
nologia cognitiva. Além disso, é membro da 
Federação Mundial de Estudos do Futuro 
(WFSF, na sigla em inglês), organização com 
sede em Paris, na França, que reúne acadê-

N

POR RICARDO LACERDA

BEM-VINDOS  
AOS TEMPOS  
POS-NORMAIS
UM DOS PRINCIPAIS PENSADORES DA CULTURA DIGITAL NO 
BRASIL, GIL GIARDELLI REVELA OTIMISMO AO REFLETIR SOBRE 
O IMPACTO DAS NOVAS TECNOLOGIAS NA SOCIEDADE

micos, profissionais e estudantes de 60 
países para discutir soluções inovadoras 
para a humanidade. 

Suas experiências e visões de mundo 
são compartilhadas em palestras país afo-
ra e nas salas de aula de instituições como 
Insper, Fundação Dom Cabral (FDC) e PU-
C-RS. Em 2018, Giardelli criou o MBA da 
Gestão da Mudança e a Transformação Di-
gital para a Confederação Nacional da In-
dústria (CNI) e acumula passagens como 
professor convidado na Universidade 
Stanford, na Califórnia, e no Massachus-
sets Institute of Technology (MIT), em Bos-
ton, as duas nos Estados Unidos. 
Na entrevista a seguir, ele vai além das 

perspectivas quanto ao impacto da inova-
ção e da tecnologia na sociedade, propon-
do reflexões sobre a necessidade de se 
aumentar a integração social, o fim das 
fronteiras físicas, o futuro do trabalho e a 
hiperconectividade. Acompanhe:

QUASE IGUAIS

São robôs com 
aparência de humanos. 
Alguns conseguem até 
imitar expressões 
faciais. Os humanoides 
são usados para 
interagir com o público. 
Há robôs desse tipo no 
metrô de Moscou, na 
Rússia, e no aeroporto 
de Baltimore, nos EUA.
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Como você classifica o fenômeno 
da transformação digital?

Trata-se, na verdade, de uma 
coisa que começou como transfor-
mação digital, mas hoje estamos 
falando de algo muito maior, que é 
a economia da inteligência artificial 
e da Sociedade 5.0. A transforma-
ção digital colocou tecnologia inte-
ligente nas empresas. Para grande 
parte delas, isso já está acontecen-
do. Mas e agora? Tem que olhar o 
principal, que são as pessoas. A 
maior mudança não é comprar equi-
pamentos, é promover uma trans-
formação cultural. Quem está mui-
to avançado nesse sentido é o setor 
financeiro. Agora, as companhias 
desse segmento precisam acelerar 
ainda mais, haja vista os movimen-
tos das fintechs e a democratização 
de serviços bancários. Até pouco 
tempo atrás, quase 50% da popula-
ção brasileira não tinha conta em 
banco. Isso permitiu a entrada de 
empresas que fazem parte da trans-
formação digital. E a mudança não 
é apenas do meu concorrente. Ela 
pode envolver, por exemplo, uma 
gigante como a Apple, que está vi-
rando uma organização de serviços 
financeiros. Antes, era bem claro 
identificar quem eram os meus com-
petidores; agora, eles podem vir de 
onde a gente nem imagina.

Nesse contexto, é normal apare-
cerem conceitos que confundem 
as pessoas. O que dizer a respei-
to da Quarta Revolução Indus-
trial?

A Quarta Revolução Industrial 
era colocar big data, inteligência ar-
tificial, IoT dentro das empresas. En-
tretanto, em junho de 2019, a cúpu-
la do G-20, liderada pelo Japão, 
colocou na pauta o que eles cha-
mam de Sociedade 5.0. Isso corrige 
um equívoco, que é falar em Quarta 

Revolução Industrial e esquecer o 
principal, que são as pessoas. En-
tão sai o B2B, sai o B2C e entra o 
H2H, que é o Human to Human. A 
Indústria 4.0 faz parte da Socieda-
de da Informação, que era chama-
da na academia de Sociedade 4.0. 
Mas esse momento passou, por-
que a Era da Informação acabou, 
pois vivemos agora a Era do Co-
nhecimento. É quando você trans-
forma tudo isso que está conecta-
do – como inteligência artificial, 
big data, robótica – em conheci-
mento. E com isso torna a indús-
tria mais inteligente, reduz a emis-
são de gases de efeito estufa, 
aumenta a produção, redistribui ri-
queza. Enfim, com a Sociedade 5.0 
a ideia é preencher lacunas sociais 
e de gênero, minimizando as desi-
gualdades. 

Já que você mencionou o prota-
gonismo humano, de que manei-
ra as empresas devem trabalhar 
a gestão da inovação? 

Não existe receita de bolo, mas 
tenho visto em muitas organiza-
ções a criação de comitês onde se 
discute inovação livre de dogmas 
e véus. Esses grupos devem se 
reunir pelo menos uma vez a cada 
15 dias, envolver pessoas de todos 
os escalões – do chão de fábrica à 
alta gestão – e permitir o debate 
sobre inovação de igual para igual. 
a primeira reunião inevitavelmen-
te vai ser caótica, mas a partir dali 
vai sendo criada, aos poucos, uma 
cultura alinhada às mais diversas 
possibilidades de melhoria. A ino-
vação ainda é vista como uma coi-
sa extraordinária, mas pode ser a 
troca de copos descartáveis por 
garrafinhas de água individuais. 
Imagine isso acontecendo dentro 
de uma organização com 5 mil fun-
cionários. 

FOCO NA  
HUMANIDADE

A MORDIDA  
DA MAÇÃ

Modelo de organização 
social em que as novas 
tecnologias são 
direcionadas para 
suprir as necessidades 
humanas e melhorar a 
qualidade de vida.

Desde 2014, a Apple 
possui um sistema de 
pagamentos digital nos 
smartphones. O Apple 
Pay permite fazer 
transações pela tela do 
celular. Recentemente, 
a empresa lançou o 
Apple Card, cartão de 
crédito criado em 
parceria com o banco 
Goldman Sachs.

A NOVA MUDANÇA

Termo criado pelo 
economista alemão 
Klaus Schwab, diretor-
executivo do Fórum 
Econômico Mundial. A 
expressão se refere ao 
conjunto de 
transformações pelas 
quais o mercado e a 
sociedade irão passar a 
partir da consolidação 
das tecnologias 
emergentes.



Você costuma destacar a impor-
tância dos chamados makers – ou 
fazedores. Quem seriam essas pes-
soas?

Os makers são uma categoria que 
nasceu com muita força na baía da 
Califórnia, perto de San Francisco, nos 
Estados Unidos. Em 2006, houve a 
percepção de que cientistas estavam 
isolados, assim como educadores, ar-
tistas, entusiastas de tecnologia e ou-
tras pessoas que gostavam de “fazer”. 
Então elas começaram a se reunir em 
feiras em praças, em fins de semana. 
E isso começou a ir para dentro das 
fábricas, das escolas, até ganhar re-
percussão mundo afora. O princípio 
dos makers é que, se você souber algo 
e não compartilhar, ou souber e não fi-
zer, é o mesmo que não saber. Isso co-
loca de ponta-cabeça tudo que sabía-
mos sobre conhecimento, onde o que 
você sabia era guardado consigo. As-
sim, foi-se o tempo do “faça algo ape-
nas quando tiver certeza”. O mundo 
está em Beta, e isso é a inovação em-
pírica. Quanto mais você contar a sua 
história e suas ideias às pessoas, me-
lhor elas ficam. Inovação, afinal, é 
transformar ideias em algo que seja 
rentável. 

Fala-se que vivemos no chamado 
Mundo VUCA, acrônimo em inglês 
para volátil, ambíguo, complexo e 
incerto. Que mundo é esse?  

O conceito de Mundo VUCA foi 
criado pelas Forças Armadas ameri-
canas para explicar a polarização en-
tre União Soviética e Estados Unidos 
durante a Guerra Fria. Quando anali-
samos as grandes questões emer-
gentes da sociedade, vemos surgir 
uma nova Guerra Fria – agora entre 
China e Estados Unidos, para ver quem 
vai dominar a Quinta Revolução Indus-
trial. Na Federação Mundial de Estu-
dos do Futuro [WFSF, na sigla, em in-

glês], que fica em Paris, falamos que 
sai de cena o Mundo VUCA e entra o 
que chamamos de tempos pós-nor-
mais. Trata-se de algo pós-humano, 
pós-industrial. São novas formas de 
governo, as quais ainda nem sequer 
sabemos como funcionarão, mas que 
andam carregadas de muita contradi-
ção, complexidade e caos. E o remédio 
para isso é a criação, a conectividade 
e a colaboração – todas elas coletivas. 
Eu já não uso mais a expressão Mundo 
VUCA. Agora, os Tempos Pós-Normais 
saem dos círculos fechados dos pen-
samentos de alta economia e come-
çam e chegar à sociedade.

Qual é a complexidade de se falar de 
tendências, de novos conceitos de 
sociedade, havendo realidades tão 
distintas mundo afora?

Olha, ou se faz um mundo de to-
dos e para todos ou teremos um mun-
do sem paz. Tome-se o exemplo do 
Chile, que financeiramente  é o melhor 
país da América Latina e, de repente, 
tem ali uma onda de pessoas que se 
rebelam por conta da fragilidade de 
seus empregos. Muita gente vive isso, 
em vários países – são os chamados 
precariados. No Reino Unido, ve-
mos o Brexit acenando para o re-
torno a uma Inglaterra que não 
existe mais; nos Estados Unidos, 
Trump prometeu fazer a economia 
voltar aos anos 1990. Mas esse 
mundo já passou. O extremismo, 
tanto da direita quanto da esquer-
da, faz mal ao mundo. A questão 
que devemos levantar é se ainda 
cabem os conceitos de comunis-
mo, socialismo, capitalismo, es-
querda e direita em pleno século 
21. Repare que são conceitos que 
criaram força entre a Revolução 
Francesa [1789] e a Revolução In-
dustrial [1760-1840]. Faz sentido o 
Brasil ter 35 partidos políticos?

CARREGANDO...

Linguagem trazida da 
programação. Tem a ver 
com produtos ou 
softwares que estão 
em desenvolvimento. 
Adotar uma 
mentalidade beta 
significa entender que 
um projeto sempre 
pode e deve evoluir.
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Já é possível perceber a popularização de tecnolo-
gias que pouco tempo atrás pareciam muito distan-
tes das pessoas – como inteligência artificial, inter-
net das coisas, machine learning e robôs. O que é 
possível destacar entre as inovações que chamarão 
a atenção daqui para frente?

Vamos começar pela manufatura molecular. Tem 
dois caminhos: um deles é usar o DNA humano, por 
exemplo, por uma empresa automobilística que está de-
senvolvendo carros de acordo com a predileção da pes-
soa por cores. Isso é ciência, porque escolhe o carro azul, 
verde, amarelo. Isso está no DNA humano. Ainda dentro 
desse cenário há o que chamamos de “império da con-
veniência”, que é você usar impressoras 3D, uma tecno-
logia de litografia, para fazer carros impressos com lí-
quido de metal. Isso já é realidade. Assim como as 
fazendas verticais. Nos Emirados Árabes, acabaram de 
abrir uma fazenda de 900 acres totalmente vertical, para 
produzir as frutas e verduras que serão consumidas em 
um dos maiores aeroportos do planeta, o de Dubai. Já 
estamos falando nos globotics, que são as tendências 
consonantes da globalização e da robótica – ou seja, os 
imigrantes da inteligência artificial. Significa o fim das 
fronteiras. Os indivíduos vão trabalhar em outros países 
sem estarem lá, usando apenas holografia. Atente que 
isso está acontecendo. O 5G já é um acontecimento no 
mundo inteiro e tem coisas fantásticas valendo-se des-
sa tecnologia. É o caso da cerimônia de abertura dos 
jogos nacionais de baseball na Coreia do Sul, em que 
apareceu um dragão gigantesco totalmente feito em 
5G. Depois dos debates sobre IA, veio o machine lear-
ning e, depois, o deep learning. Agora debatemos o 5G, 
que é o início de um conceito que chamamos de com-
putação quântica e que vai mudar a forma como são fei-
tas as operações intercontinentais, os carros autôno-
mos, o trabalho dos imigrantes. 

Quanto ao futuro do trabalho: você acredita que as 
tecnologias irão se sobrepor às limitações impostas 
pela política, quebrando fronteiras?

Durante muito tempo falou-se que o mundo digital 
seria o início da Aldeia Global. Na minha opinião, a Aldeia 
Global está acontecendo e a gente vai ter que repensar 
se o conceito de poder concentrado, com presidente, 
ministros do Supremo etc., atende à sociedade. Preci-
samos pensar em uma governança global. Não tem a ver 
só com política, e sim com o novo mundo. O problema 
do petróleo nas praias brasileiras não é um problema só

MÍNIMOS DETALHES

EM QUALQUER PARTE

PARECE REAL

MERGULHO NO CONHECIMENTO

Também chamada de nanotecnologia. É o 
manejo de substâncias na escala dos 
átomos (nanoescala) para produzir novos 
materiais e componentes. Já é 
empregada em diversas áreas, como 
medicina, cosmética ou indústria têxtil.

É a junção dos termos 
globalização e robótica. O 
conceito está relacionado ao uso 
de recursos como IA e holografia 
para possibilitar o recrutamento 
de profissionais. Ou seja, uma 
empresa brasileira pode ter um 
executivo que vive no Japão e 
atua por meio de um holograma.

Experiência que combinou a alta velocidade do 
5G a recursos de realidade aumentada para criar 
um dragão holográfico dentro de um estádio de 
baseball. Pela TV, no telão ou por meio de 
aplicativos, os espectadores podiam ver o enorme 
animal sobrevoar as arquibancadas.

Aprendizado profundo, em inglês. O conceito é 
uma extensão do machine learning (aprendizado 
de máquinas) e visa refinar os conhecimentos dos 
dispositivos de inteligência artificial.
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do Brasil. Assim como um tsunami 
em Tóquio não diz respeito apenas 
ao Japão. Ou o que acontece no Hi-
malaia, no Pantanal, na Amazônia. 
Seus reflexos são do mundo intei-
ro. Voltando à IA, no meu laborató-
rio [na Pluginbot] trabalhamos com 
72 línguas, o que permite falar si-
multaneamente com qualquer pes-
soa graças à tradução simultânea 
baseada em 5G. 

Você comentou anteriormente 
sobre como um desastre em um 
país pode ter reflexo no outro 
lado do planeta. Suas perspecti-
vas de futuro são otimistas ou 
há fundamento em se pensar em 
um mundo mais distópico?

Eu sou um tecnoativista. E na 
alta academia existem dois tipos de 
público. O primeiro são os distópi-
cos, que representam menos de 5% 
da sociedade científica, de alto co-
nhecimento. Os 95% demais são os 
utópicos, aqueles que acreditam 
que o mundo vai ficar muito melhor. 
Se você entrar num site que se cha-
ma ourworldindata.org [nosso mun-
do em dados], verá que há mais de 
3 mil pesquisas sobre a sociedade. 
Esses estudos se baseiam em da-
dos do mundo inteiro e mostram 
que melhoramos muito com o pas-
sar do tempo. Algo que segue ruim, 
ainda, é a emissão de gás carbôni-
co. Mas observe perspectiva de 
vida, taxa de natalidade, redução 
de mortalidade infantil. Em tudo 
isso a gente evoluiu. Chegamos 
numa bifurcação em que teremos 
um mundo com menos trabalho pe-
sado, menos pessoas fazendo tra-
balho que não cabe mais ao ser hu-
mano – como recolher lixo – e 
deixar isso para máquinas, ou va-
mos criar um mundo parecido com 
o do Black Mirror [série da Netflix], 
onde há um pequeno grupo domi-

nante que faz com que os demais 
vivam em prol deles. Mas nós, os 
tecnoativistas, lutamos diaria-
mente para inserir as pessoas no 
universo digital.

Apesar do avanço das máquinas, 
há um consenso de que o merca-
do vai valorizar cada vez mais as 
soft skills. Como você vê esse 
desenvolvimento de competên-
cias comportamentais? 

O primeiro passo é entender que 
o mundo está mudando e que é 
preciso ser um estudante por toda 
a vida. A pessoa pode ter doutora-
do, mas nunca vai deixar de apren-
der. Ao mesmo tempo, quanto mais 
você ensina, mais aprende. Todos 
devem ser um pouco professores. 
E não é o educador só no sentido 
de dar aula, mas em relação à so-
ciedade.
  
Inclusive, o Fórum Econômico 
Mundial recomenda aos profis-
sionais do século 21 atributos 
como empatia, capacidade cog-
nitiva e inteligência emocional. 

Exatamente, são os humanos 
no centro de tudo. Tive o prazer de 
conhecer Marvin Minsky, professor 
no MIT que cunhou o conceito de 
inteligência artificial em 1959. Até o 
fim da vida, ele era um hippie [Minsky 
faleceu em 2016, aos 88 anos], um 
tipo de anarquista da ordem. Era 
uma pessoa que entendia que so-
ciedade deveria ser para todos. Em 
geral, indivíduos que criam grandes 
coisas são muito humanos. Outra 
qualidade que vivemos muito na 
academia é a transdisciplinaridade. 
Você quer ser jornalista, mas tem 
que ser um datajornalista; quer ser 
engenheiro, mas tem que ser data-
engenheiro. Durante muito tempo 
dividimos as pessoas em ciências 
Exatas, Humanas, Biológicas. Ago-

ra chegou um momento em que não 
podemos mais seguir essa divisão. 
Os problemas são tão complexos 
que precisamos de transdisciplina-
ridade.

 
Qual é a sua opinião sobre a rela-
ção entre academia, iniciativa 
privada e governo no Brasil – a 
chamada hélice tripla?

Tem uma frase na academia que 
é muito marcante: “Quando a polí-
tica entra na academia, a ciência 
sai pela outra porta”. E isso não tem 
a ver com questão partidária. A ci-
ência de alto impacto, seja nas Hu-
manas, Exatas ou Biológicas, é 
apartidária, apolítica e a-religiosa. 
Os pesquisadores têm direito a  
ter opinião, a votar, a se manifestar, 
mas no Brasil e talvez na maioria 
dos países latinos a acade- 
mia se tornou mais política e me-
nos científica. Vejo as empresas 
descrentes tanto com o governo 
quanto com a academia. Somos 
uma sociedade da economia cria-
tiva, que só acontece quando um 
confia no outro. 

Diferentemente de países como 
Estados Unidos e Israel, no Bra-
sil não há muita margem para a 
cultura do erro. É preciso mudar 
esse mindset para acelerar a dis-
rupção?  

Todas as pessoas que acertam 
hoje erraram em algum momento. 
Eu tive uma empresa que faliu. Pen-
so que a cultura do erro, dentro da 
ética, é positiva, importante para a 
inovação. Aprendi a não ser apenas 
um cientista, mas a criar e geren-
ciar equipes. Tive atritos, e não vai 
existir melhor escola do que a prá-
tica.  
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E isso do erro, no Brasil, tem um 
pouco a ver com a nossa cultura. Veja 
o caso de Rubens Barrichello: a maio-
ria da população não o considera um 
vencedor, mesmo ele tendo sido se-
gundo lugar na Fórmula-1. Todos que 
correram com ele e foram campeões 
diziam que ele era fundamental à 
equipe. Será mesmo que ele perdeu? 
O mesmo acontece com Romero Brit-
to e Paulo Coelho. Temos aí três exem-
plos de pessoas ridicularizadas no 
Brasil. Eu não gosto da obra do Ro-
mero Britto, já comecei a ler um livro 
do Paulo Coelho e não gostei, mas 
respeito muito os três, pois têm tra-
balhos e carreiras muito dignas, de 
repercussão mundial. Precisamos ce-
lebrar mais a inovação brasileira. 

Por falar em inovação, qual é a ma-
turidade da indústria robótica?

Estamos agora com um projeto no 
ar, que é a GAL, um robô da GOL que 
está trabalhando no Aeroporto de 
Guarulhos. Tudo isso até então era 
empírico, pois faltava uma empresa 
como a GOL para falar “vamos fazer”. 
A ideia é implementar também um 
robô num hospital, para pessoas que 
sofreram acidentes graves e têm que 
fazer fisioterapia. Dependendo, leva-
-se um ano, dois anos em tratamento 
– que pode ser dolorido, repetitivo. As 
pessoas ficam irritadas com o fisiote-
rapeuta, com o médico, e há casos 
internacionais em que o robô ajuda 
na fisioterapia. Ele entra com voz ami-
ga, sorri, e a pessoa assimila de manei-
ra diferente. Tem muita coisa aconte-
cendo, e fico feliz de ver surgir no Brasil 
várias empresas de robótica.

O israelense Yuval Harari, um dos principais pensado-
res da atualidade, não usa smartphone. Todos os anos, 
Bill Gates se isola numa cabana por uma semana para 
aliviar a mente. Existe uma fórmula para lidar com a hi-
perconectividade? 

Apesar de toda sua complexidade, o corpo é uma má-
quina. O cérebro aciona mais de 50 vezes por dia o celular, e 
a gente acha que não, mas o HD mental vai sendo gasto. 
Chega oito da noite, a pessoa quer ver TV e dormir. A cabeça 
fica exausta, falta disposição para ler um livro, uma boa re-
portagem ou mesmo levantar a cabeça e olhar mais a bele-
za à nossa volta. Desde que me tornei professor, há onze 
anos, faço um d-tox que é viajar para algum lugar onde a 
conexão seja muito difícil ou não exista. Na primeira vez, fui 
para Botswana fazer um safári fotográfico. Agora mesmo 
estou indo passar 20 dias em Galápagos. Para mim, o festi-
val mais inovador do mundo é o Burning Man, que acontece 
no meio do deserto de Nevada, nos Estados Unidos. Ali não 
tem internet. A desconexão faz criar algo diferente, e você 
percebe que nada de tão urgente acontece que você não 
possa estar desconectado. //

“CHEGAMOS EM UMA 
BIFURCAÇÃO EM QUE 

TEREMOS UM MUNDO COM 
MENOS TRABALHO PESADO, 

E DEIXAREMOS ISSO PARA 
MÁQUINAS, OU VAMOS CRIAR 
UM MUNDO PARECIDO COM O 

DO BLACK MIRROR.”
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O FUTURO É AGORA
EM UM MUNDO DIGITAL, PAUTADO PELA TECNOLOGIA, AS 
HABILIDADES HUMANAS IRÃO GANHAR CADA VEZ MAIS 
IMPORTÂNCIA. ENTENDA O QUE ESPERAR DO AMBIENTE 
CORPORATIVO PARA A PRÓXIMA DÉCADA

POR PEDRO NAKAMURA, SÍLVIA LISBOA E STÉFANI FONTANIVE
LEIA ESTA 
MATÉRIA 
ONLINE
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squeça as previsões apocalípticas que robôs substituirão pessoas, que viveremos trocando 
de emprego porque não haverá mais estabilidade ou que nem sequer vão existir vagas for-
mais. Relatórios recentes de algumas das principais consultorias empresariais do mundo, 
como Deloitte, McKinsey e Robert Half, revelam um cenário diferente. E, acredite, bem mais 
humanizado do que muitos imaginam.

Movimentos em curso, como a mecanização, a robotização e a digitalização, deverão se 
intensificar nos próximos anos. Trata-se de um caminho sem volta. E não há dúvida que 
esses recursos roubarão alguns milhões de empregos braçais, impactando sobretudo paí-
ses pobres e emergentes. Entre eles, claro, o Brasil. O relatório da McKinsey, por exemplo, 
estima que cerca de 15% da força de trabalho global – o equivalente a 400 milhões de pes-
soas – poderão perder seus empregos até 2030.E

Por outro lado, os mesmos rela-
tórios apontam que o número de 
vagas a serem criadas tem tudo 
para superar o de cortes. Nesse 
contexto, haverá uma demanda 
adicional de mão de obra que osci-
la entre 21% e 33% da força de tra-
balho global. Isso contempla entre 
555 milhões e 890 milhões de no-
vos empregos até o fim da década 
que recém começa. Esses postos 
nascerão da quebra de paradig-
mas, demandando um profissional 
mais capacitado não apenas no 
currículo, mas também emocional-
mente.  “As atividades que irão se 
destacar terão habilidades difíceis 

“ENCONTRAR E RETER 
TALENTOS TÊM SIDO 
GRANDES DESAFIOS 
PARA BOA PARTE 
DOS RECRUTADORES 
DAS EMPRESAS. E AS 
DIFICULDADES VÊM 
AUMENTANDO ANO 
APÓS ANO.”

ALEXANDRE ATTAUAH, 
GERENTE SÊNIOR DE RECRUTAMENTO 

DA ROBERT HALF

de serem automatizadas, envol-
vendo capacidades emocionais e 
sociais, criatividade e alta capaci-
dade cognitiva”, detalha o docu-
mento da McKinsey. “As profissões 
mais  vulneráveis à automação en-
volvem atividades físicas, assistên-
cia jurídica, contabilidade e proces-
samento de transações de 
BackOffice”, explica Bruno Fronza, 
diretor administrativo-financeiro da 
Bem Protudos e Serviços, empresa 
que opera crédito, seguros e produ-
tos financeiros em todo o Brasil.

COMPORTAMENTO É REI
Em um ambiente laboral domi-

nado por máquinas, os atributos 
comportamentais serão ainda mais 
valorizados. Tanto é que há um 
consenso sobre a importância do 
desenvolvimento humano, algo 
que será visto como um capital 
pessoal. Isto é, os profissionais pre-
cisarão, mais do que nunca, apri-
morar a si mesmos. “A principal ha-
bilidade profissional não específica 
será a vontade de se informar, de 
aprender e se desenvolver, inde-
pendentemente de um curso es-
pecífico”, explica Daniel de Carva-
lho, professor do Programa de 
Estudos do Futuro (Profuturo) da 
Fundação Instituto de Administra-
ção (FIA), de São Paulo.  



8 HABILIDADES 
DO FUTURO
O avanço da inteligência artificial 
abrirá espaço para um maior 
desenvolvimento de capacidades 
humanas. Confira quais atributos 
serão essenciais para o ambiente 
corporativo, segundo a psicóloga 
Carolina Fuhrmeister:

Carvalho refere-se ao conceito 
de lifelong learning, que preconiza 
o acompanhamento de tendências, 
novidades e inovações para qualifi-
car tanto a pessoa quanto seus co-
legas (leia mais no box à direita).

A formação continuada, aliás, já 
é um imperativo para quem quer se 
manter competitivo. O Índice de 
Confiança da Robert Half mostra 
que a taxa de desemprego entre 
profissionais com mais de 25 anos 
e nível superior completo foi de 5,5% 
no segundo trimestre de 2019, ante 
12% da média geral. Ou seja, pesso-
as mais qualificadas ganham uma 
boa dose de imunidade no mercado 
de trabalho. “A adoção de novas 
tecnologias exige dos trabalhado-
res novas habilidades, mas tem 
como consequência melhores sa-
lários”, salienta Fronza.

FLEXIBILIDADE EM ALTA
A habilidade de se aprimorar 

constantemente é ainda mais vital 
com a previsão de uma flexibilização 
intensa das formas de trabalho. Eis 
outra tendência apontada pelos re-
latórios. Escritórios físicos cederão 
espaço a ambientes virtuais, e o gru-
po dos terceirizados crescerá verti-
ginosamente. Conforme a Robert 
Half, maior empresa de recrutamen-
to especializado do mundo, 46% dos 
profissionais de RH esperam que ao 
menos 20% de suas equipes sejam 
compostas por temporários ou ter-
ceirizados até 2022.

Para quem pretende se lançar 
em carreira solo – como os freelan-
cers –, esse caminho será cada vez 
mais cobiçado. “O ambiente de tra-
balho será mais interativo, flexível e 
integrado.  

1 / AUTOMOTIVAÇÃO
Empresas procuram pessoas que se 
mantenham motivadas diante de 
adversidades. A força de vontade  
é valorizada porque colaboradores 
motivados são capazes de 
transformar cenários ruins  
em positivos.

2 / CRIATIVIDADE
Um profissional criativo apresenta 
soluções, gera oportunidades e ousa 
fazer diferente. Ele tende a ser mais 
eficaz em solucionar problemas, criar 
novos métodos de trabalho e propor 
melhorias em serviços e produtos. 

3 / COMUNICAÇÃO
Falhas de comunicação causam 
problemas para as organizações. 
Saber expressar ideias com clareza e 
transparência para clientes e colegas 
de trabalho sempre será visto como 

um diferencial.

4 / FLEXIBILIDADE
Estar aberto a novos métodos de 
trabalho e aos desafios que o mercado 
impõe é algo de extremo valor para 
empresas. Ser flexível e resiliente às 
mudanças, além de saber 
acompanhá-las, será vital para o 
profissional do futuro. 

5 / VONTADE DE APRENDER
É importante buscar atualização 
constante, com novos conhecimentos 
e aprimoramentos. Ou seja, fugir da 
estagnação e da zona de conforto é 
essencial para se destacar. 

6 / BOM HUMOR
Cultivar emoções positivas e manter o 
bom humor leva ao equilíbrio 
emocional. Isso torna a convivência 
mais harmônica e os resultados, 
melhores. Sem contar que o trabalho e 
o ambiente se tornam mais leves.

7 / RELACIONAMENTO 
INTERPESSOAL
Um bom relacionamento garante 
empatia com os colegas e líderes, 
minimiza conflitos e alavanca a 
capacidade de colaboração. Essa 
capacidade ajuda no crescimento do 
profissional e da empresa onde ele 
trabalha.

8 / SENSO DE DONO
Organizações buscam colaboradores 
que abracem projetos com a 
responsabilidade e a motivação de 
empreendedores. Ser um 
intraempreendedor, alguém que cresce 
junto com a empresa, conta cada vez 
mais pontos para o colaborador. 
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Muitas empresas estão come-
çando a alterar modelos organiza-
cionais antigos e rígidos e cons-
truindo grupos de talentos menores 
e mais ágeis, que atendem a um de-
terminado mercado ou nicho”, des-
creve Roberto Wik, diretor de Indús-
tria e Varejo da consultoria em 
tecnologia Cognizant na América 
Latina. 

Essa flexibilização, somada à 
crescente aplicação da inteligência 
artificial e digitalização, exige o que 
a psicóloga Carolina Fuhrmeister 
chama de inteligência emocional 
humana. Segundo ela, que é direto-
ra de Relacionamento da Grou Ges-
tão de Pessoas, o “Mundo VUCA” – 
acrônimo em inglês para volátil, 
incerto, complexo e ambíguo – tor-

EVOLUÇÃO  
DAS FORMAS  
DE TRABALHO
Hard skills, soft skills e tecnologia em 
perfeita simbiose: entenda o conceito de 
superjobs, segundo a consultoria Deloitte:

Fonte: Relatório From jobs to superjobs, da Deloitte 

STANDARD JOBS 

Cargos em que o trabalho é 
executado utilizando um 
conjunto de habilidades 
específicas. Geralmente 
organizados em processos 
que se repetem e tarefas-
padrão. Têm funções e 
ações previamente 
definidas.

HYBRID JOBS 

Cargos em que é preciso 
uma combinação de 
habilidades para o trabalho, 
baseando-se nas 
competências técnicas e 
emocionais. 
Historicamente, as duas 
habilidades não aparecem 
combinadas para a 
execução de uma tarefa. 

SUPERJOBS 

Envolvem um conjunto 
complexo de habilidades 
técnicas e humanas e usam 
a tecnologia para ampliar as 
ações. É a evolução de 
funções como gerentes e 
diretores, pois alia técnica e 
capacidades emocionais, 
como empatia e 
colaboração.

nou as habilidades comportamen-
tais mais importantes até mesmo 
que os diplomas. “O papel da inteli-
gência humana neste novo cenário 
fica ainda mais interessante e es-
tratégico. Caberá às pessoas trans-
formar todo o levantamento de da-
dos que a tecnologia é capaz de 
apurar em resultados de valor”, re-
sume.
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CAROLINA 
FUHRMEISTER,
DIRETORA DE RELACIONAMENTO 
DA GROU GESTÃO DE PESSOAS

Fuhrmeister destaca a comu-
nicação como uma das habilidades 
mais relevantes nesse contexto de 
complexidade. Isso porque, em 
plena era das conexões e das pos-
sibilidades proporcionadas por di-
versos canais, a comunicação ain-
da sofre com graves entraves 
dentro das organizações. “Mas um 
profissional ‘T’ consegue ter um 
conhecimento aprofundado na 
sua área de expertise e, ao mesmo 
tempo, circular horizontalmente, 
comunicando-se com todas as ou-
tras áreas da empresa”, detalha. A 
alusão à letra T representa o pro-
fissional que consegue ter um co-
nhecimento aprofundado em sua 
área ao mesmo tempo que circula 
horizontalmente para se comuni-
car com outras pessoas, sejam elas 
seus líderes ou liderados.

DESAFIOS DO BRASIL
O Brasil terá de enfrentar gran-

des desafios se quiser usufruir das 
projeções feitas, em especial, para 
economias mais robustas. A pes-
quisa Preparing Brazil for the Fu-
ture of Work: Jobs, Technology and 
Skills (Preparando o Brasil para o 
futuro do trabalho: empregos, tec-
nologia e competências), do 
McKinsey Global Institute, elenca 
uma série de problemas que pe-
sam para que o país desfrute de 
um futuro mais tecnológico e in-
clusivo. Um deles é o desemprego 
entre os jovens: estima-se que 
25% das pessoas entre 18 e 24 
anos estão, hoje, sem trabalho. O 
índice é praticamente o dobro da 
taxa média de desemprego da po-
pulação geral. A falta de qualifica-
ção, tanto de diploma quanto de 
experiência, é apontada como uma 
das principais causas do indicador. 

Em plena virada para 2020, o 

país não chega a ter um terço de 
seus jovens matriculados em um 
curso superior – meta que deve-
ria ser alcançada até 2024. E o 
panorama não é nada promissor: 
a julgar pelo ritmo atual, só che-
garemos lá em 2037.  Isso leva a 
um outro problema que ocupará 
o topo das preocupações entre os 
CEOs e demais lideranças nos 
próximos anos: a dificuldade de 
encontrar o profissional certo. 
Conforme a pesquisa O Futuro do 
Trabalho, da Robert Half, essa 
tendência obteve 73% na pontu-
ação de maior impacto para os 
negócios. 

Além disso, seis em cada dez 
recrutadores dizem enfrentar 
algum nível de dificuldade para 
selecionar profissionais qualifi-
cados. “Encontrar e reter talen-
tos têm sido um grande desafio 
para boa parte das empresas. E 
as dificuldades vêm aumentan-
do ano após ano”, afirma Ale-
xandre Attauah, gerente sênior 
de recrutamento da Robert Half.

Uma das soluções apontadas 
pelas consultorias é ampliar o 
uso de plataformas online, como 
o LinkedIn. Identificar profissio-
nais da própria empresa com 
perfil próximo à vaga e treiná-
-los é outro caminho – mas de-
pende de tempo e investimento. 
O recado é um só: a seleção de 
talentos não pode ser vista mais 
como mero processo de uma 
empresa, e sim uma ação estra-
tégica. “Um alerta para os recru-
tadores é que tomem a dianteira 
e acelerem os processos de con-
tratação. Os candidatos não 
veem com bons olhos seleções 
muito longas”, completa At-
tauah. Antes, porém, é bom não 
esquecer de olhar para dentro 
de casa. //

“CABERÁ AO SER 
HUMANO TRANSFORMAR 
TODO O LEVANTAMENTO 
DE DADOS QUE A 
TECNOLOGIA É CAPAZ 
DE APURAR EM 
RESULTADOS DE VALOR 
PARA AS PESSOAS E AS 
ORGANIZAÇÕES.”
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NOVA FORMA DE  
APRENDER 

Inaugurada no segundo 
semestre de 2019, em Curitiba, 
a Slash Education promove 
cursos que misturam hard 
skills com soft skills
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le foi recebido por depu-
tados e senadores em 
Brasília (DF), lotou teatros 
no Rio de Janeiro e em 
São Paulo, participou de 
programas de TV e, onde 
quer que estivesse, não 
escapava de CEOs ávidos 
por um autógrafo ou uma 
selfie ao seu lado. Todos 

queriam ouvir e até mesmo sentir Yu-
val Noah Harari, autor de Sapiens, 
Homo Deus e outros livros que, jun-
tos, venderam mais de 20 milhões de 
cópias. Aos 43 anos, o historiador es-
teve pela primeira vez no Brasil, em 
novembro. 

Dedicado ao estudo da humani-
dade, Harari se tornou um oráculo 
global desde que seu Sapiens foi pu-
blicado em inglês, em 2014. De CEOs 

E

A PRÓXIMA GERAÇÃO DE LÍDERES PRECISA DOMINAR 
UMA SÉRIE DE COMPETÊNCIAS. A PRINCIPAL DELAS: 
APRENDER A APRENDER – POR TODA A VIDA

Lifelong learning  
a maior das 
habilidades

POR LEONARDO PUJOL

do Vale do Silício a proeminentes lí-
deres políticos, todos passaram a vê-
-lo como um guru, alguém capaz de 
interpretar o futuro desconhecido  
através das experiências do passado 
e do presente. Em suas falas, costu-
ma tecer críticas ao monopólio de 
empresas digitais, alertar para um 
novo tipo de colonialismo (de países 
desenvolvedores de inteligência ar-
tificial) e também para a necessidade 
de regulamentação do uso de dados 
pessoais. Mas, em sua passagem pelo 
Brasil, nenhum desses tópicos ga-
nhou mais atenção do que outra ne-
cessidade imediata: a de aprender, 
desaprender e reaprender habilida-
des ao longo de toda a vida.

Fazendo coro com um número 
crescente de educadores e empre-
sários, Yuval Harari está convicto de 

LEIA ESTA 
MATÉRIA 
ONLINE
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que a sobrevivência profissional de-
pende de atualização constante. “A 
principal habilidade não é mais apren-
der qualquer fato ou equação física, 
mas como se manter aprendendo e 
mudando ao longo da vida”, disse ele, 
durante um evento em São Paulo. 
Mais conhecido pelo termo em inglês 
lifelong learning, o conceito de apren-
dizagem contínua não é necessaria-
mente novo, mas se tornou essencial 
no século 21 por uma série de razões. 

A HORA DO LIFELONG LEARNING
A primeira é demográfica e com-

portamental: as pessoas estão viven-
do mais. Segundo o Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IBGE), a 
expectativa de vida ao nascer, em 
2019, é de 80 anos para mulheres e 
de 73 anos para homens no Brasil – 
nascidos em 1980 esperavam viver 62 

anos, em média. Junte isso à Reforma 
da Previdência: aprovada em outubro, 
ela fará com que quase todo brasileiro 
trabalhe um pouco mais para se apo-
sentar. Permanecer ativo por mais 
tempo no mercado de trabalho, por-
tanto, será imperativo. E a competiti-
vidade estará diretamente ligada à 
aprendizagem. 

Outro fator que favorece a popu-
laridade do lifelong learning é o con-
texto profissional. Especialistas têm 
identificado que as gerações atuais 
querem somar o maior número de ex-
periências possíveis na carreira. 
“Aquele paradigma do company man, 
que passava a vida inteira numa em-
presa, foi derrubado. As pessoas per-
ceberam que ter múltiplas carreiras é 
interessante”, explica Stephan You-
nes, diretor da Slash Education, pla-
taforma de lifelong learning criada 

SUMMIT EM SÃO PAULO 
 
Em 2019, o primeiro SingularityU 
Summit foi voltado aos desafios 
da indústria. O segundo, na 
capital paulista, teve como foco 
o segmento financeiro 

pela PUC-PR em parceria com o Gru-
po A, holding que reúne editoras de li-
vros científicos e plataformas digitais 
focadas na área de ensino.

A terceira razão para aprender ao 
longo da vida é a transformação digi-
tal, que desfaz e refaz modelos de ne-
gócios a todo instante. A ideia é bus-
car atualização em conhecimentos 
técnicos e específicos – hard skills. É 
o caso de aprender a usar a aborda-
gem do design thinking para validar 
hipóteses e escalar uma solução. Ou 
se especializar em user experience 
(UX) para entender e mapear a jorna-
da do cliente.  “Não dá para parar no 
tempo e usar apenas as técnicas que 
aprendemos no passado“, diz Paulo 
de Tarso, diretor-presidente da Platos, 
braço B2B da Cogna Educacional (an-
tiga Kroton) para o ensino superior. 
“No futuro, elas não vão funcionar.” 

Educação ContinuadaQualificação

23Revista 20/30



“A EDUCAÇÃO 
NÃO É MAIS TÃO 
LINEAR QUANTO 
ANTIGAMENTE – 
QUANDO A PESSOA 
SE FORMAVA E 
TINHA UMA VIDA 
INTEIRA PARA USAR 
O CONHECIMENTO. 
AGORA, AS 
HABILIDADES TÊM 
MAIS PRAZOS DE 
VALIDADE.”

POLIANA ABREU,  
HEAD DE CONTEÚDO DA HSM

Além de conhecimentos hard, em-
pregadores e empregados precisam 
desenvolver habilidades soft – me-
nos técnicas e mais comportamen-
tais, sociais e emocionais. Aqui en-
tram competências menos palpáveis, 
difíceis de quantificar. Para executi-
vos consultados pela The Economist 
Intelligence Unit, núcleo de inteli-
gência da revista britânica The Eco-
nomist, as soft skills mais importan-
tes para o futuro incluem resolução 
de problemas, trabalho em equipe e 
comunicação. Adaptabilidade, cria-
tividade, espírito de liderança e pen-
samento crítico são outras habilida-
des valorizadas, bem como a 
capacidade de “aprender a apren-
der”. 

As organizações sempre preza-
ram funcionários com esses atribu-
tos. No entanto, pensava-se em soft 

NOVOS ARES DA SINGULARITY

Em 2020, universidade prevê outros dois 
summits no Brasil, além de um programa 

executivo e a abertura de uma filial em SP

skills como comportamentos inatos, 
e não como um conjunto de compe-
tências que pudesse ser compreen-
dido, analisado, ensinado e, sobre- 
tudo, aprendido. A partir dessa pers-
pectiva, surgiram empreendimentos 
especializados em treinamentos de 
hard e soft skills. É o caso da Singu-
larity University.  

DO VALE PARA O MUNDO 
Criada em 2008 no Vale do Silí-

cio, na Califórnia, a Singularity é re-
ferência mundial em temas ligados 
à inovação. Instalada em uma base 
de pesquisa da Nasa, a instituição 
tem entre seus investidores, além 
da agência espacial, empresas e or-
ganizações como Google, Cisco, 
Nokia, Deloitte e Unicef. Lá são ofe-
recidos eventos, cursos de especia-
lização e de férias e workshops. 
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Seu público é majoritariamente 
de executivos de primeiro escalão, 
ligados à área de tecnologia ou a car-
gos de liderança. 

O sucesso foi tão grande nos Es-
tados Unidos que a Singularity co-
meçou a atrair c-levels de outros pa-
íses. Entre eles Jorge Paulo Lemann, 
um dos criadores do fundo 3G Capi-
tal (controlador de marcas como AB 
InBev, Kraft Heinz e Burger King), Pe-
dro Bueno, ex-CEO do grupo de la-
boratórios Dasa, e Fernando Bying-
ton Martins, VP do fundo de 

investimentos Brookfield. Desde que 
a universidade foi fundada, mais de 
mil brasileiros foram à sua sede em 
busca de capacitação. “Por isso a 
Singularity deixou de ser um conte-
údo específico do Vale do Silício e 
passou a agir globalmente, por meio 
de instituições parceiras”, explica 
Poliana Abreu, head de conteúdo da 
HSM. 

Braço de educação executiva do 
Grupo Ânima, a HSM é uma espécie 
de master franqueado da Singularity 
– o que tornou o Brasil o sétimo cou-
ntry partner da universidade ameri-
cana, também presente em países 
como Dinamarca, Japão e Nova Ze-
lândia. A operação brasileira come-
çou em 2018, com a realização de um 
summit. Em inglês, a palavra significa 
topo ou cume. Aplicada ao mundo 
dos negócios, passa a ideia de uma 
reunião de cúpula, onde reúne-se um 
grande número de líderes para discu-

tir tendências, novidades e inovações 
de alto impacto. O primeiro Singulari-
tyU Summit foi voltado aos desafios 
da indústria. O segundo, realizado em 
2019 na capital paulista, foi voltado 
ao setor financeiro. 

Para 2020, o objetivo é realizar 
um evento voltado à criação de solu-
ções in company e outro ao agrone-
gócio. O ano também será de aber-
tura de uma filial, em São Paulo, e de 
execução do executive program, 
agendado para o primeiro semestre. 
As aulas serão ministradas por pro-
fessores da Singularity dos Estados 
Unidos e profissionais do Brasil chan-
celados pela universidade. Entre os 
tópicos do programa estão o impac-
to da inteligência artificial nos em-
pregos humanos, a ascensão dos 
nativos digitais, o design das cidades 
na era dos carros autônomos e a éti-
ca da biologia sintética. Embora as 
aulas mirem hard skills, os líderes

ONDE ESTÁ 
O LIFELONG 
LEARNING

ESCOLAS DE NEGÓCIOS 

• Singularity University (HSM) 
• Saint Paul 
• Minerva Schools 
• Insper 
• Perestroika

EDTECHS (STARTUPS  
DE EDUCAÇÃO) 
• Tera 
• Gama Academy 
• Idea9

PLATAFORMAS 
• Coursera 
• Udemy 
• Udacity 
• LinkedIn Learning 
• Slash Education

CARREIRA E FUTURO

 Parceria da PUC-PR com o 
Grupo A Educação, a Slash 
Education é uma plataforma de 
educação continuada – mas é 
também escola e edtech
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serão estimulados a trabalhar em 
equipe, conviver e criar protótipos 
juntos (soft skills). O encontro é 
imersivo e terá duração de três dias 
em Bento Gonçalves (RS), ao custo 
de US$ 7.499. 

RETORNO SOBRE  APRENDIZADO 
Além da Singularity, outras esco-

las, edtechs e plataformas surgiram 
nos últimos anos oferecendo cursos 
que misturam hard skills com soft 
skills. E isso tem atraído muita gente. 
Lucas Saad, de 38 anos, é fundador 
e diretor de uma consultoria de bran-
ding com 15 anos de atuação em 
Curitiba. Em outubro de 2019, ele 
participou de um curso de um dia na 
Slash Education. Em pauta, a experi-
ência do cliente. As aulas foram mi-
nistradas por Yuri Dantas,  customer 
experience da Nubank. “Foi uma óti-
ma oportunidade para conhecer no-
vas ferramentas e aprofundar meu 

conhecimento com uma autoridade 
na área”, sintetiza Saad. 

Os preços praticados pela Slash, 
cuja sede fica na capital paranaense, 
são bem mais enxutos que os da Sin-
gularity. O curso feito por Saad, por 
exemplo, tem valores entre R$ 790 e 
R$ 950, a depender do lote. Mas não 
foi só o preço ou o conteúdo que cha-
mou sua atenção: o modelo da capa-
citação também. “Hoje não tenho 
mais tempo para ficar um ano e meio 
fazendo MBA, seguindo aquela didá-
tica de sala de aula toda a semana 
ou de fazer trabalhinho em casa”, ex-
plica o empresário. “Prefiro separar 
um dia para fazer um curso específi-
co, pontual, acessível e de ótimo cus-
to-benefício.” 

Fundador da Singularity Univer-
sity, o canadense Salim Ismail defen-
de que num futuro próximo a métri-
ca de sucesso organizacional mais 
relevante não será o ROI (sigla em in-

glês de retorno sobre investimento); 
será o ROL, o retorno sobre o apren-
dizado. Poliana Abreu, da HSM, não 
apenas concorda como acrescenta 
que isso deve partir das organiza-
ções, ao criar uma cultura de pro-
moção do desenvolvimento pesso-
al. “O escopo precisaria ser ampliado, 
com o objetivo indo do know-how 
– que visa as habilidades técnicas 
– para o know-why.” Segundo ela, 
esse será o fio condutor do progra-
ma executivo da Singularity no Bra-
sil, que contará com duas turmas 
de 50 pessoas: um grupo terá ca-
pacitação em português; o outro, 
em inglês. Segundo Abreu, a turma 
em inglês foi criada para capacitar 
executivos dos demais países da 
América Latina. De quebra, é um 
jeito sutil de incentivar o brasileiro 
que ainda não domina o idioma a 
desenvolver a habilidade. Afinal, 
sempre é tempo de aprender. //

“AQUELE 
PARADIGMA DO 
COMPANY MAN, 
QUE PASSAVA A 
VIDA INTEIRA EM 
UMA EMPRESA, 
FOI DERRUBADO. 
AS PESSOAS 
PERCEBERAM QUE 
TER MÚLTIPLAS 
CARREIRAS É 
INTERESSANTE.”

STEPHAN YOUNES,  
DIRETOR DA SLASH EDUCATION
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SCRUM, KANBAN, 
LEAN: ENTENDA DE 
VEZ A CULTURA ÁGIL
DAS FÁBRICAS DA TOYOTA AO VALE DO SILÍCIO, DAS 
STARTUPS ÀS MAIORES EMPRESAS DO MUNDO, OS 
MÉTODOS ÁGEIS ATUALIZARAM AS DEFINIÇÕES DE GESTÃO 
DE PROJETOS. SAIBA COMO APLICÁ-LOS EM SEU DIA A DIA

POR LUIZ EDUARDO KOCHHANN
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uas motivações leva-
ram àquele encontro. A 
primeira diz respeito a 
uma dificuldade da 
área de tecnologia da 
informação (TI) que se 

arrastava desde a década de 1970. Era 
a chamada “crise do software”. O 
exemplo mais emblemático do pro-
blema foi a explosão do foguete Aria-
ne 5, em 1996. Projetado pela Agência 
Espacial Europeia durante dez anos, 
o equipamento custou o equivalente 
a US$ 8 bilhões e explodiu 40 segun-
dos após o lançamento. O desastre foi 
causado por um erro de cálculo de 
software. Além dos bugs, outros gar-
galos incomodavam quem lidava com 
TI: dificilmente os programadores 
cumpriam prazos; os custos dos pro-
jetos ficavam cada vez mais elevados; 
e era comum haver conflitos entre 
quem desenvolvia e quem fazia a ma-
nutenção dos programas.

Até o ano 2000, segundo uma 
pesquisa da consultoria Gartner, 
apenas 28% dos projetos da área de 
tecnologia eram entregues com su-
cesso. Por sucesso entenda-se den-
tro dos prazos e sem estourar o or-
çamento. 

O segundo fator que teria levado à 
reunião em Utah tem a ver com algo 
mais amplo. Nos anos 1990, militares 

DFEVEREIRO DE 2001.

Faz frio em Snowbird. Dentro de um confortável 
resort encravado no sopé das montanhas 
nevadas de Utah, oeste dos Estados Unidos, 
estão reunidos 17 programadores e consultores 
de empresas de tecnologia. Nenhum deles 
pretende fazer turismo, esquiar ou descansar. 
Todos têm em mente um só objetivo: melhorar a 
eficiência dos processos de desenvolvimento de 
software existentes até então.
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do Colégio de Guerra dos Estados 
Unidos cunharam o acrônimo VUCA 
para sintetizar o mundo pós-Guerra 
Fria. As quatro letras, em inglês, re-
presentam características que hoje 
se tornaram proeminentes na socie-
dade: volatilidade, incerteza, com-
plexidade e ambiguidade. Aos pou-
cos, o termo ganhou força no 
ambiente corporativo mundo afora. 
Logo, muitas empresas perceberam 
a necessidade de adaptar a gestão 
de projetos a uma era pautada por 
rápidas transformações. 

As ideias discutidas no resort fo-
ram condensadas em um documen-
to intitulado Manifesto Ágil. Nele 
constam quatro valores básicos a 
serem aplicados em projetos de pro-
gramação: 1) priorizar indivíduos e 
suas interações em vez de processos 
e ferramentas; 2) garantir o funcio-
namento dos softwares sem a ne-
cessidade de uma documentação 
abrangente de todas as etapas; 3) 
incentivar a colaboração com o clien-
te em outras etapas além da nego-
ciação de contratos; e 4) responder a 
mudanças mais do que seguir um 
plano. 

FRAMEWORKS E  
METODOLOGIA ÁGIL 

O modelo em cascata (em inglês, 
waterfall) era a estratégia de gestão 
de projetos mais popular do início dos 
anos 2000. A metodologia, entretan-
to, tem um ponto fraco: por ser re-
pleta de hierarquias, acaba burocra-
tizando a operação. Ela estabelece 
etapas lineares de desenvolvimento, 
com equipes trabalhando separada-
mente. Primeiro vem o planejamen-
to, passível de poucas alterações. Em 
seguida, a execução de cada tarefa 
por suas respectivas áreas – uma por 
vez. Por fim, a entrega do que foi pla-
nejado e executado. 

A cultura ágil só teria sucesso se 
contasse com ferramentas de traba-
lho alinhadas aos seus propósitos. 
Esses recursos ganharam o nome de 
frameworks, hoje presentes em em-
presas de todos os portes e dos mais 
variados segmentos. Diferentes fra-
meworks ágeis podem ser utilizados, 
inclusive, de maneira combinada. Em 
geral, possuem algumas característi-
cas em comum, como metas de curto 
prazo (os sprints), formatação de 
equipes enxutas e multidisciplinares 
(os squads) e revisão e autoavaliação 
contínua do projeto.

Ainda que tenham entrado em 
evidência como métodos ágeis há 
duas décadas, algumas ferramentas 
remontam à primeira metade do sé-
culo 20. Duas delas, aliás, nasceram 
em pleno chão de fábrica, na Toyota. 
A montadora japonesa disseminou o 
Kanban e o Lean, que ficou conhecido 
como Sistema Toyota de Produção. 
Seu objetivo é maximizar o valor para 
o cliente e minimizar os desperdícios 
por meio de um fluxo contínuo, com 
análise em todas as etapas para cor-
rigir problemas na origem. 

Já o Kanban (cartão, em japonês) 
sinaliza os principais passos do pro-
cesso de fabricação e seus respecti-

“TER DISPOSIÇÃO 
PARA COOPERAÇÃO É 
FUNDAMENTAL PARA 
QUALQUER TIME DE 
ALTA PERFORMANCE. 
NA CULTURA ÁGIL, 
O MODELO ESTÁ 
DESENHADO PARA 
BUSCAR E USAR A 
COOPERAÇÃO COMO UM 
PILAR FUNDAMENTAL.”

JOÃO RONCATI,
DA PEOPLE+STRATEGY

Embora carregue a palavra ágil 
em seu nome, o manifesto revela um 
mindset em que a rapidez represen-
ta mais uma consequência do que 
um princípio. “É necessário entender 
que o conceito de ágil está ligado ao 
modelo mental de como você encara 
determinados contextos. Flexibilida-
de e adaptabilidade são palavras mais 
relacionadas a agilidade do que a ve-
locidade”, explica João Marcos Filho, 
agile coach do Great Place to Work 
(GPTW). O objetivo, com isso, é encon-
trar meios de proporcionar valor ao 
cliente o quanto antes. 

A chamada cultura ágil (em inglês, 
agile) ainda se desdobra em 12 princí-
pios. Eles tocam em questões como 
comunicação, motivação, funcionali-
dade, sustentabilidade e revisão na 
gestão de projetos. Todos ressaltam a 
importância das entregas parciais e 
abrem margem a alterações no proje-
to original. Outro destaque são os fe-
edbacks do cliente para otimizar o 
trabalho e buscar resultados mais sa-
tisfatórios. Para materializar o que foi 
preconizado pelos 17 de Utah, entram 
em cena ferramentas como Scrum, 
Lean, Kanban e OKR.   
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vos estágios. No início dos anos 
2000, ele foi adaptado ao desenvol-
vimento de software para que os 
membros da equipe visualizem o flu-
xo de trabalho num quadro branco. 
Nele são colocados post-its mar-
cando, de maneira simples, o que há 
para fazer, o que está sendo feito e o 
que está concluído. Outros fra-
meworks inspirados no Kanban e no 
Lean ganharam fama sendo usados 
por startups e gigantes da tecnolo-
gia. O Google, por exemplo, apostou 
no OKR. A sigla para objectives and 
key results é uma técnica flexível 
que permite realizar adaptações em 
projetos conforme feedbacks e mu-
danças no mercado. 

De acordo com Fernando Domin-

NA PRÁTICA CONHEÇA OS PRINCIPAIS FRAMEWORKS ÁGEIS

SCRUM
Características: 
execução de projetos 
dividida em etapas 
(sprints), cada uma com 
duração de algumas 
semanas. Times 
multidisciplinares (squads) 

formados por seis 
pessoas, em média.

Benefícios: torna o 
planejamento flexível 
a mudanças e possui o 
conjunto mais completo 
de rituais e artefatos entre 
os frameworks ágeis, 
acelerando a curva de 
aprendizagem da empresa. 

Quem usa: Spotify, Google, 
Rede Globo, Yahoo.

LEAN
Características: 
conhecido como Sistema 
Toyota de Produção, 
promove um ciclo 
contínuo de fabricação, 
com análise em todas 
as etapas e correção de 
problemas na sua origem.

Benefícios: gestão 
eficiente dos recursos, com 

maximização do valor para 

o cliente e redução dos 
desperdícios. 

Quem usa: Toyota, Intel, 
Nike, Magazine Luiza, Itaú.

KANBAN
Características: um 
quadro ou mural sinaliza 
os principais passos do 
processo de produção e 
seus estágios. No modelo 
mais simples, os cards 
apontam o que há para 
fazer, o que está sendo 
feito e o que foi concluído.

Benefícios: transparência 
na visualização do fluxo de 
trabalho por toda a equipe, 
facilitando a identificação e 
a resolução de pendências. 

Quem usa: praticamente 
todas as empresas que 
utilizam métodos ágeis. 

OKR
Características: a equipe define um objetivo e estipula um conjunto de resultados-chave para checar se a meta está sendo atingida.

Benefícios: estimula a 

participação ativa da equipe 

na definição de prioridades, 

com foco em metas e 

resultados, sendo uma 

das mais utilizadas pelas 

startups do Vale do Silício. 

Quem usa: Google, Amazon, 

Linkedin, Twitter, Dropbox, 

Skype, Nubank.

gues, professor de metodologias 
ágeis da ESPM e diretor do progra-
ma InovaLAB, o Scrum é o framework 
mais utilizado no mundo corporati-
vo. O motivo: a ferramenta possui 
um conjunto mais completo de ritu-
ais e artefatos, o que acelera a curva 
de aprendizagem por parte da em-
presa. Não à toa, o modelo foi ado-
tado pelo Spotify, onde o termo 
squad foi empregado pela primeira 
vez para se referir a equipes multi-
disciplinares montadas por projeto. 
No Scrum, os squads trabalham em 
sprints, ou seja, com pequenas eta-
pas de planejamento e produção. 

EXPANSÃO E OUTRAS ÁREAS
A expansão da cultura ágil, que 

antes era rara e isolada, ganhou velo-
cidade movida por pressões externas 
do Mundo VUCA, mas principalmente 
pelos bons resultados compartilhados 
por indústrias que a adotavam. Em-
presas com gestão mais leve – como 
Google, Facebook e o próprio Spotify – 
ditaram o ritmo desse processo. 

Com o boom das startups, os mé-
todos ágeis romperam a barreira do 
setor de TI e se tornaram uma solução 
de gestão eficiente para projetos de 
diferentes áreas e segmentos – do RH 
à contabilidade, da indústria farma-
cêutica ao mercado agro. Um estudo 
do Instituto Coleman Parkes, com 1.770 
executivos de 21 países, incluindo o 
Brasil, apontou que 88% das compa-
nhias os utilizam em algum nível.  
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Um caso marcante é o do setor 
financeiro. Apesar de ser um dos 
mais antigos e convencionais, o seg-
mento avança no rumo da transfor-
mação digital com apoio fundamen-
tal dos métodos ágeis. O banco 
holandês ING, fundado em 1743, é 
um exemplo. A instituição iniciou a 
migração para o agile em 2015, apli-
cando squads de forma gradual em 
áreas como marketing, gestão de 
produto e TI. Essa adoção progres-
siva é o caminho mais indicado, uma 
vez que a maioria dos casos exige 
adaptação cultural por parte da 
companhia e de seus funcionários. 

“As empresas têm adotado o ágil, 
primeiramente, como uma alterna-
tiva às metodologias mais tradicio-
nais de gestão de projetos. Essa 
abordagem inicial serve como labo-
ratório para experimentar os fra-
meworks, testar sua efetividade e 
mapear resistências”, afirma Domin-

gues, da ESPM.
Os setores de desenvolvimento 

de produtos e novos negócios são 
os preferidos para iniciar a aplicação 
dos métodos ágeis. Em geral, são 
áreas que lidam com desafios curtos 
e pontuais. Ou seja, ideais para os 
sprints. Na medida em que as pri-
meiras tentativas apresentem re-
sultados, é possível ganhar escala, o 
que envolve a introdução de um 
conjunto mais robusto de ritos, mo-
delos de gestão e governança. 

Outra alternativa adotada pelas 
empresas tem sido adquirir uma 
startup ou criar estruturas paralelas 
para dar um pontapé inicial. Foi o 
que fez a Algar Telecom. Em 2017, a 
empresa lançou o Brain, um centro 
de inovação para desenvolvimento 
de novos produtos, serviços e negó-
cios, tendo como base o Scrum. A 
sua missão, agora, é apoiar a mu-
dança de mindset para o ágil em to-

dos os níveis da Algar, desde a alta 
liderança até a operação. “Somos 
uma empresa com mais de 60 anos 
de história. Então, optamos por lan-
çar o Brain em uma estrutura apar-
tada justamente para que não hou-
vesse interferência dessa nossa 
cultura mais tradicional”, explica 
Zaima Milazzo, presidente do Brain. 
“O objetivo era testar e inovar sem 
barreiras ou receio em falhar.”

A Algar já identifica alguns fru-
tos da inovação, como sustentabili-
dade financeira e maior valor para o 
cliente. Agora, segundo Milazzo, o 
desafio é aplicar os dois modelos – 
convencional e ágil – ao mesmo 
tempo. Isso porque nem todos os 
colaboradores se adaptam às novas 
metodologias de trabalho, que exi-
gem mais proatividade e autonomia 
na tomada de decisões. 

HIERARQUIAS E MERCADO
O caso da Algar não é isolado. As 

diretrizes dos métodos ágeis costu-
mam gerar dois impactos evidentes 
dentro das organizações: uma mu-
dança no perfil profissional buscado 
no mercado de trabalho e uma que-
bra nos níveis de hierarquia. 

O primeiro reflexo acontece por-
que o agile está desenhado para uti-
lizar a cooperação como um pilar 
fundamental. É o caso dos squads, 
que requerem profissionais mais 
flexíveis, com capacidade de comu-
nicação e autonomia, entre outras 
habilidades comportamentais. São 
os chamados soft skills (habilidades 
leves, em tradução livre). O Fórum 
Econômico Mundial aponta dez 
competências que serão valoriza-
das na próxima década – e nove de-
las são socioemocionais. Senso de 
urgência, visão do todo, protagonis-
mo e pensamento analítico inte-
gram a lista.

“COM O AGILE, 
EVOLUÍMOS BASTANTE 
NA QUALIDADE DOS 
NOSSOS PRODUTOS. 
ISSO ACONTECEU, 
PRINCIPALMENTE, 
PORQUE O CLIENTE 
ESTÁ NO CENTRO 
DA MESA, SEMPRE 
CONOSCO, DANDO 
FEEDBACK. TEMOS 
TEMPO PARA ADAPTAR 
E CORRIGIR AS 
ENTREGAS PARCIAIS 
SEM ATRAPALHAR A 
ENTREGA FINAL.”

ZAIMA MILAZZO,
PRESIDENTE DO BRAIN

Métodos ÁgeisSoluções
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Já a quebra de hierarquias está 
ligada à estrutura horizontal dentro 
dos squads e à necessidade de re-
ver o planejamento e tomar deci-
sões constantemente e com mais 
rapidez. Não há como esperar, em 
um contexto VUCA, que as defini-
ções dependam da anuência de cin-
co ou seis níveis de hierarquia. Isso vai 
no caminho contrário da dinâmica 
preconizada pela cultura ágil. 

Um dos maiores problemas das 
empresas tradicionais, hoje, diz res-
peito à escalabilidade. “Se o time 
vier com uma ideia de inovação ou 
melhoria e quiser experimentar, vai 

precisar de uma autorização que 
pode travar no meio do caminho”, 
destaca Annelise Gripp, sócia da 
consultoria Integrare. Segundo ela, 
é preciso haver uma mudança de 
mindset para transformar a hierar-
quia e ter uma comunicação mais 
fluida.

Entretanto, é importante sa-
lientar que esse processo exige ali-
nhamento para não ser confundido 
com um “faça o que quiser”. Como 
explica João Roncati, sócio funda-
dor da consultoria People+Strate-
gy, o ágil precisa de uma dinâmica 
horizontal que produza resultados 

conectados a estratégias globais. 
Assim, é possível ter o melhor da 
metodologia sem criar o caos den-
tro da organização. 

Nesse sentido, tampouco sig-
nifica que o planejamento não seja 
mais necessário. “Há uma leitura 
errada de algumas empresas que 
dizem ter abandonado o planeja-
mento para fazer o agile”, destaca 
Roncati. “Tudo que contribuir para 
a organização pode ser somado ao 
ambiente agile. O planejamento, 
assim, ganha ainda mais potência 
dentro desse contexto”, comple-
menta. //

VAPT-VUPT CONFIRA O SIGNIFICADO DOS PRINCIPAIS 
TERMOS DO UNIVERSO AGILE

Lista com 
todas as 

funcionalidades  
desejadas para 

o produto em 
desenvolvimento.

Reuniões 
que marcam o 

início dos ciclos 
de produção, usadas 

para alinhar a equipe e 
apresentar a evolução do 

projeto.

Itens do 
backlog que 

representam 
uma parte do 

produto que deverá ser 
implementado.

Responsável 
por decidir, 

ajustar e atualizar 
o backlog, além 

de ser o elo entre os 
desenvolvedores e  
demais envolvidos.

Etapa curta, 
geralmente de 

algumas semanas, 
em que o squad 

desenvolve um ciclo de 
produção.

Gráfico que 
representa 

a evolução do 
trabalho em direção 

ao produto final,  
dando visibilidade ao 

andamento do projeto.

Equipe 
multidisciplinar, 

com em média  
seis pessoas, 

responsável pela 
execução do projeto.

 BACKLOG
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USER STORIES

PRODUCT OWNER
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BURNUP CHART
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COMO A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL ESTÁ LEVANDO EMPRESAS A 
TURBINAREM SUA PRODUTIVIDADE E CONQUISTAREM MAIS CLIENTES

POR GRAZIELI BINKOWSKI 

E RICARDO LACERDA

A REVOLUÇÃO  
DA INTELIGÊNCIA

LEIA ESTA 
MATÉRIA 
ONLINE
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al como aconteceu no 
final do século 18, com 
a chegada dos teares 
mecânicos nas fábricas 
inglesas, ou com a au-
tomatização de robôs 
nas indústrias ao redor 
do mundo a partir dos 
anos 1970, uma nova 

revolução bate à porta das empre-
sas – e ameaça deletar do mercado 
quem não se adaptar rapidamente. 
A digitalização, também chamada 
de Revolução Industrial 4.0, se 
apresenta como a grande transfor-
mação pela qual as companhias, 
queiram ou não, estão tendo que 
passar para se manter competiti-
vas. 

Em vez de máquinas a vapor e 
robôs disformes comandados por 
enormes computadores, desta vez 
pedem passagem uma enxurrada 
de softwares, ferramentas em nu-
vem, tecnologias para análise de 
quantidades astronômicas de da-
dos, Inteligência Artificial (IA) e In-
ternet das Coisas (IoT). Como prêmio 
aos que aderem, esses recursos 
prometem um drástico ganho de 
eficiência e produtividade, produtos 
inovadores e mercados ainda inex-
plorados.

“O avanço dessas tecnologias 
traz às empresas o desafio de re-
pensar as bases do negócio, bus-
cando uma profunda transformação 
das plataformas analógicas para di-
gitais como fórmula para continuar 
no mercado”, afirma Sérgio Monteiro 
Cavalcanti, gestor da consultoria 
The Digital Strategy Company. E há 
pouca escolha para executivos e 
gestores a não ser entrarem na dan-
ça. De acordo com a consultoria IDC, 
70% das empresas listadas na For-
tune 500 mantinham times dedica-
dos à transformação digital em 2017. 
Os investimentos no setor deverão 
somar US$ 6,3 trilhões no triênio 
2018-2020, projeta a organização. 
Os números mostram que ninguém 

quer ficar para trás. “Quem não fizer 
agora a transformação digital corre-
rá sério risco de não ter mais tempo 
para se adaptar”, alerta Cavalcanti.

É nesta pista que a GOL projeta 
alçar novos voos. Em outubro, a 
companhia aérea lançou um robô 
que ajuda clientes a sanarem dúvi-
das na área de check-in no aeropor-
to de Guarulhos, em São Paulo – um 
dos mais movimentados do país e 
hub para voos internacionais. A GAL 
é uma máquina que parece saída de 
um episódio de Star Wars: tem a al-
tura de uma criança, monitor que 
reage com expressões e um sistema 
de câmeras que orienta sua loco-
moção entre os passageiros apres-
sados – além de ser uma forma inte-
ligente de resolver problemas de 
viajantes sem a necessidade de 
bancar mais atendentes.

“A GAL nos ajuda a interagir com 
nossos clientes de uma maneira di-
ferente e inovadora. Nosso objetivo 
é promover uma experiência simples 
e inteligente”, resume José Luiz Be-
lixior, diretor de aeroportos da GOL. 
A ferramenta é movida por um avan-
çado sistema de inteligência artifi-
cial. O robô é capaz de aprender com 
as novas informações que recebe e 
responder especificamente a cada 
tipo de dúvida sobre embarque, des-
pacho de bagagens etc. A tecnolo-
gia é a mesma usada no site da aé-
rea: a celebrada plataforma Watson, 
da IBM, considerada um divisor de 
águas em interação entre máquinas 
e seres humanos.

Para quebrar o gelo com os clien-
tes, a atendente mecanizada tam-
bém responde, de maneira descon-
traída, a questões pessoais e de 
personalidade como comida preferi-
da, se viaja de avião, de onde veio, 
cor preferida. Trata-se de algo que 
donos de smartphones já estão 
acostumados graças aos assisten-
tes virtuais. Após o período de tes-
tes, a expectativa é que a GAL ganhe 

T
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EXPERIÊNCIA SIMPLES 
E INTELIGENTE

Lançada em teste pela 
GOL no aeroporto de 
Guarulhos em outubro, a 
robô GAL responde 
perguntas e guia 
passageiros 
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novos protótipos e seja ampliada 
para outros aeroportos brasileiros.

DNA DIGITAL
Inovações como a atendente-

-robô não nascem por acaso. Em-
presas que trazem a digitalização 
para dentro de casa costumam sur-
preender com soluções disruptivas. 
Afinal, isso ajuda a colocá-las num 
patamar elevado de reputação e tra-
zem importante ganho de eficiência. 
Mas esses dividendos não vêm do 
dia para a noite. A transformação di-
gital exige treinamento constante 
de funcionários para lidarem com 
novas tecnologias e departamentos 
de Pesquisa e Desenvolvimento 
(P&D) reforçados com desenvolve-
dores de plataformas e softwares. 
Além disso, os setores de Tecnologia 
da Informação (TI) devem andar de 
braços dados com a estratégia do 
negócio, e não só apagando incên-
dios na área da cibersegurança ou 
recuperação de equipamentos da-
nificados.

“É um movimento que mexe com 
toda empresa, não apenas um ou 
outro setor: exige mudança de men-
talidade de gestores e líderes, capa-
citação de equipes e investimento 
exponencial em tecnologia”, reforça 
Wagner Sanchez, diretor acadêmico 
da Faculdade de Informática e Ad-
ministração Paulista (Fiap). Um es-
tudo sobre digitalização desenvol-
vido pelo Boston Consulting Group 
(BCG) em 2019 identificou caracte-
rísticas comuns entre empresas que 
brilham na era da Revolução 4.0. O 
relatório How Digital Champions In-
vest 2019 (Como campeões digitais 
investem) mostra que organizações 
bem-sucedidas não investem ape-
nas em máquinas e ferramentas di-
gitais. A imensa maioria aposta 
agressivamente em recursos huma-
nos para viabilizar inovações em 

A DIGITALIZAÇÃO NO BRASIL

Conheça as etapas em que se 
encontram as empresas brasileiras  
na trilha da transformação digital:

1ª / RESISTÊNCIA 6,2%

A empresa mantém iniciativas digitais, porém desconectadas e 
desalinhadas. Há falta de foco na experiência dos clientes.

2ª / EXPLORAÇÃO

A necessidade de desenvolver uma melhor estratégia voltada ao cliente 
já é percebida, mas a execução acontece apenas em projetos isolados.

44,8%

Os objetivos de TI e de negócio estão alinhados, mas ainda não há 
desenvolvimento de produtos ou serviços inovadores.

37,8%3ª / ENTRANDO NO JOGO

É estabelecida a entrega contínua de experiências digitais baseada em 
uma gestão de TI e negócios integrada.

8,8%4ª / TRANSFORMAÇÃO

A organização é agressiva no uso de novas tecnologias digitais, gerando 
inclusive novos modelos de negócio que afetam todo o mercado.

2,4%5ª / DISRUPTOR

Fonte: Estudo Maturity Scape Benchmark 2018, da consultoria IDC
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“OS NOVOS MODELOS SÃO IMPLACÁVEIS: 
ELES ENTRAM EM NOSSAS VIDAS E 
NÃO DEIXAM NENHUMA SAUDADE DOS 
MODELOS ANTIGOS.”

WAGNER SANCHEZ, 
DIRETOR ACADÊMICO DA FACULDADE DE  
INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA (FIAP)

áreas como dados e IA, buscando 
soluções inéditas em termos mun-
diais.

Elas também conseguem criar 
um senso de urgência para a mu-
dança, sem esperar que uma crise 
diga quando é hora de trocar méto-
dos anacrônicos por novos – o que 
costuma vir sempre tarde demais. 
Um dos modelos que servem de 
exemplo é a MasterCard. Desde que 
fez sua oferta inicial de ações (IPO) 
na Bolsa de Nova York (NYSE), em 
2006, a companhia tem se reinven-
tado em ciclos, deixando para trás o 
rótulo de mera intermediária de pa-
gamentos.

Além de largar na frente de con-
correntes em meios de pagamentos 
digitais, a MasterCard tem adiciona-
do sistemas de proteção para as 
compras feitas por celular, tablet ou 
desktop. Passou a desenvolver, por 
exemplo, autenticação de paga-
mento que vai além da senha, valen-
do-se de selfie ou digital. Hoje, gra-
ças a um sistema integrado de 
chaves de segurança, um cliente 
que tem o cartão roubado ou clona-
do consegue bloqueá-lo em todos 
os dispositivos – ou seja, não preci-
sará cancelar no aplicativo ou em 
sites cadastrados.

Organizações como a Master-
Card, que são benchmark em digita-
lização, são incansáveis: ainda que 
estejam na dianteira, têm planos 
ambiciosos de expandir sua base de 
talentos e continuar inovando. São 
empresas que colocam o digital no 
centro da sua estratégia, e todos 
seus movimentos procuram tornar 
gestão, processos, produtos e ser-
viços mais inteligentes e calcados 
em dados e acessibilidade remota. 
“Até pouco tempo atrás, ainda ouví-
amos de CEOs ou CIOs que bastava 
ter um app para ser digital. Esse mo-
delo até culminou em aplicativos 

com interfaces interessantes, mas 
os processos internos continuavam 
sendo feitos como sempre foram, o 
que é muito pouco para uma verda-
deira transformação digital”, afirma 
Luciano Saboia, gerente de Pesqui-
sa e Consultoria de Tecnologia da 
Informação e Comunicação (TIC) da 
IDC Brasil.

Eis uma lição que empresas bra-
sileiras têm aprendido: a metamor-
fose tecnológica precisa ser grava-
da no DNA, pois pouco adianta pagar 
uma fortuna para ter um software 
de ponta se a cultura interna não 
mudar. É apoiada na mudança de 
mindset que o grupo Randon, fabri-
cante de implementos rodoviários 
com sede Caxias do Sul (RS), pro-
moveu uma profunda transforma-
ção na forma como produz e geren-
cia áreas como marketing e 
recrutamento.

Em 2017, a companhia passou a 
lançar pequenos grupos de funcio-
nários em coworkings mundo afora. 
Essas células de inovação têm a 
missão de trazer o que há de mais 
moderno em tecnologia para a ma-

triz. Os emissários se conectam a 
startups e outras empresas de base 
tecnológica para trazê-las para den-
tro da Randon e digitalizar proces-
sos que haviam se tornado lentos e 
burocráticos. O primeiro êxito da 
ação, chamada Exo, foi a parceria 
com uma startup de recursos hu-
manos que modernizou o processo 
de recrutamento e seleção usando 
inteligência para associar os candi-
datos mais aptos para cada tipo de 
vaga. A novidade trouxe uma redu-
ção de R$ 3 milhões em despesas 
relativas ao processo.

“Esse foi um primeiro passo para 
começar a mudar a mentalidade das 
lideranças e dos colaboradores, 
mostrando como a tecnologia po-
tencializa o modo como se estrutu-
ram equipes e se constroem proje-
tos”, explica Daniel Ely, diretor de 
Planejamento e RH das Empresas 
Randon. O Exo ganhou corpo, e ago-
ra envolve 16 funcionários que to-
cam 25 projetos de inovação junto a 
startups. A digitalização já permite, 
por exemplo, que diretores de pro-
dutos verifiquem em seus tablets a 



RANDON: FOCO NA 
DIGITALIZAÇÃO

BANRISUL: 
TRANSFORMAÇÃO 

DIGITAL TEM 
UNIDADE PRÓPRIA

Célula de inovação 
intitulada Randon Exo 
envia funcionários de 

diferentes áreas buscar 
soluções conectadas a 
startups mundo afora

Departamento criado em 
2019 integra a área de 

tecnologia da informação 
com o setor de negócios do 
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situação de cada peça na linha de 
fabricação, graças a sensores espa-
lhados pelos galpões industriais, 
atualizando em tempo real os prazos 
de entrega. “O processo se tornou 
viral, e todos os setores se conec-
tam a essas pessoas para desenvol-
ver soluções”, explica o executivo.

CLIQUES MILIONÁRIOS
Uma das principais preocupa-

ções de quem busca a transforma-
ção digital é desenvolver formas 
eficientes para seduzir consumido-
res cada vez mais conectados e se-
dentos por praticidade. Conforme o 
BCG, as vendas digitais terão movi-
mentado entre US$ 800 bilhões e 
US$ 1,5 trilhão ao longo de 2019. O 
valor equivale a algo entre 3,5% e 6% 
do comércio global. Atualmente, 
quase 70% da jornada do consumi-
dor (pesquisa de preços, compara-
ção de produtos e a compra) passa 
em algum momento por ferramen-
tas digitais, conforme a Sirius Deci-
sions.

“Um dos principais marcos da di-
gitalização é a difusão massiva dos 
smartphones entre a população, que 
se tornou o centro da conectividade 
entre empresas e clientes”, avalia 
Eduardo Tude, presidente da con-
sultoria Teleco. “Por isso, a transfor-
mação digital precisa se preocupar 
em como os serviços e produtos são 
entregues”, completa. Para estreitar 
essa relação, as tecnologias geram 
algoritmos capazes de compreen-
der perfis complexos de compras, 
analisar o valor médio cobrado pelos 
concorrentes e oferecer outras mer-
cadorias alinhadas ao gosto do com-
prador. São ferramentas que estão 
mudando drasticamente as relações 
de consumo. E, claro, rendendo bons 
frutos para quem domina as novas 
tecnologias.

No Brasil, poucos conseguem 

“SABEMOS QUE O MUNDO VUCA [VOLÁTIL, 
INCERTO, COMPLEXO E AMBÍGUO] VEIO PARA 
FICAR. AGORA, ESSE É O NOVO NORMAL, 
E TODOS PRECISAMOS NOS ADAPTAR 
RAPIDAMENTE PARA NÃO PERECER.”

ROBSON DEL FIOL, 
SÓCIO DIRETOR DE TRANSFORMAÇÃO  
DIGITAL DA KPMG NO BRASIL

transformar o universo digital em 
dinheiro como a Magazine Luiza. 
Tradicional rede de varejo do comér-
cio físico, a marca tem sido obstina-
da em apresentar novidades que fa-
cilitem o processo de compra via 
celulares e computadores. Com in-
vestimentos maciços em desenvol-
vimento, que envolve centenas de 
funcionários, a empresa tem alcan-
çado números surpreendentes. As 
vendas online da “Magalu”, ao fim de 
2018, respondiam por 38% do fatu-
ramento da companhia – e o digital 
tem mantido uma média robusta de 
crescimento a cada trimestre, che-
gando a superar os 50%.

Uma das estratégias por trás dos 
números foi a transformação do site 
da varejista em um marketplace – 
onde outros vendedores podem 
anunciar seus produtos. O movi-
mento ajudou a preencher lacunas 
no próprio portfólio, além de gerar 
uma fonte extra de receita. Nos pri-
meiros três meses de 2019, por 
exemplo, o marketplace atingiu  
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R$ 432 milhões em vendas, 18% do 
total do e-commerce da Magalu e 
244% acima do mesmo período do 
ano anterior.

Agora, a rede se prepara para 
surfar no que especialistas chamam 
de segunda onda do comércio ele-
trônico brasileiro, em que as vendas 
se expandem de eletrodomésticos e 
eletrônicos para itens do dia a dia. 
Em comemoração ao Dia Mundial do 
Livro, em abril de 2019, o Magazine 
Luiza lançou uma categoria dedica-
da a esse tipo de produto, com a 

oferta de mais de 240 mil títulos. 
Com a compra da Netshoes, ainda, a 
empresa passou a pisar com força 
nas vendas online de tênis e artigos 
esportivos.

BANCOS E TELECOM  
NA DIANTEIRA

A pesquisa How Digital Cham-
pions Invest 2019, do BCG, mostra 
que os setores financeiro e de tele-
comunicações são os mais avança-
dos digitalmente nas regiões pes-
quisadas – Ásia, Europa e Estados 

UMA CENTENÁRIA  
NA VANGUARDA

Fabricante de produtos que 
vão de máquinas de lavar 
roupas a equipamentos de 
medicina de precisão, a 
General Electric forjou o 
conceito de internet industrial
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Unidos. Mais de 25% das empresas 
desses dois segmentos foram quali-
ficadas como campeãs digitais. Por 
outro lado, energia e setor público 
são tidos como os mais atrasados, 
com mais de 40% das organizações 
qualificadas como retardatários di-
gitais.
A área de telecomunicações é apon-
tada como natural protagonista, uma 
vez que precisa se modernizar e se 
atualizar constantemente para ofere-
cer mais infraestrutura de conexão e 
segurança no tráfego de dados – em 
particular, para implementar a tec-
nologia 5G em mercados maduros.

No caso do segmento financei-
ro, os resultados se devem à multi-
plicação dos bancos digitais, que 
investem praticamente toda sua 
receita em tecnologia. Para lidar 
com a nova concorrência, os players 
tradicionais passaram a dedicar 
esforços crescentes à digitaliza-
ção, criando uma competição que 
retroalimenta a roda da inovação 
tecnológica. “Temos não só o sur-
gimento de fintechs, regtechs e 
outras empresas inovadoras fazen-
do disrupção de indústrias consoli-
dadas, mas também um momento 
de mercado onde juros reais baixos 
e baixo crescimento econômico 
pressionam todo o sistema por ino-
vação e mudanças nas organiza-
ções”, avalia Robson Del Fiol, sócio 
diretor de transformação digital da 
KPMG no Brasil.

Um dos principais nortes para a 
transformação dos bancos é a ten-
tativa de se aproximar dos clientes 
que exigem mais transparência e 
custos menores, explica César 
Saut, vice-presidente corporativo 
da Icatu Seguros. 

MUDANÇA DE MINDSET:  
A HORA E A VEZ DAS APIS

Seria injusto falar em transformação digital sem 
mencionar as APIs (Application Programming 
Interfaces). API é um conjunto de rotinas 
e padrões de programação que permite 
integrar sistemas para aplicativos de software 
e plataformas online. O Google Maps é um 
exemplo: qualquer um pode acessar seu código 
original e empregá-lo em seu site ou app. O 
acesso a portais que pedem login com a conta 
de Facebook ou Gmail também é feito por meio 
das APIs.

“Tudo que estamos desenvolvendo já nasce 
preparado para APIs. É um desafio de nossa 
equipe.” A frase soaria normal se fosse de 
alguma liderança da área de TI. Mas quem 
afirma é Gustavo Fiuza, CEO da Bem Produtos e 
Serviços. Nos últimos cinco anos, a empresa – 
que opera crédito consignado e outros produtos 
– vem fortalecendo a cultura da inovação entre 
seus quase 500 funcionários. “A primeira coisa 
a fazer é a transformação das pessoas, para que 
percam o medo e se apropriem das tecnologias 
disponíveis”, explica Fiuza. A virada de mindset 
faz ainda mais sentido em meio à expectativa 
da chegada do open banking. A ferramenta, que 
permitirá o compartilhamento de informações 
de clientes entre os bancos, deverá entrar em 
vigor entre 2021 e 2022.

Ainda que a Bem opere crédito – uma 
commodity –, o CEO da empresa não hesita ao 
dizer que há uma disrupção em curso. “Temos 
uma expertise que não existe no mercado. Da 
nossa necessidade de ganho de eficiência e 
escala estão nascendo subprodutos que vão 
solucionar problemas em outros setores.” Entre 
essas soluções estão a análise de documentos 
e a identificação positiva do cliente, cujos 
softwares, desenvolvidos internamente na Bem, 
já estão rodando em parceiros.
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SEIS FERRAMENTAS 
PARA POTENCIALIZAR 
A TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL EM SUA 
EMPRESA:

1 

4 

2 

5

3 

6

REDES  
SOCIAIS

COMPUTAÇÃO 
EM NUVEM

TECNOLOGIAS 
MÓVEIS

INTERNET 
DAS COISAS

ANÁLISE DE 
DADOS

SOFTWARES E 
PLATAFORMAS JÁ 

FOCO NA ATRAÇÃO 
DE CLIENTES E 

FORTALECIMENTO DE 
REPUTAÇÃO, AMPLIAM A 

RELAÇÃO DA EMPRESA COM 
OUTRAS COMPANHIAS.

OPERA COMO DISPOSITIVO 
DE SEGURANÇA E 

ARMAZENAMENTO DE 
INFORMAÇÕES DA EMPRESA.

POSSIBILITAM ACESSAR 
SISTEMAS E SOFTWARES 

MESMO FORA DO ESCRITÓRIO. 
FLEXIBILIZAM ROTINAS E 

AGILIZAM A EXECUÇÃO DE 
PROCESSOS E ROTINAS.

CONECTA PESSOAS E 
OBJETOS, TRAZENDO 

GANHO DE EFICIÊNCIA NA 
PRODUÇÃO.

USADA EM GRANDE ESCALA 
(BIG DATA) PARA AVALIAR 

RESULTADOS E AJUDAR 
LIDERANÇAS NA TOMADA DE 

DECISÕES ESTRATÉGICAS 
PARA O NEGÓCIO.

PODEM TER FUNÇÕES 
EXPANDIDAS E CONECTADAS 

A NOVAS TECNOLOGIAS 
INCORPORADAS.

Fonte: Metodologia chamada “Strateegia”, criada pela consultoria The Digital Strategy Company
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POR ONDE COMEÇAR?
A transformação digital deve ser feita por etapas e envolve 
autoconhecimento, treinamento massivo dos colaboradores e visão 
acurada das tendências tecnológicas – e não apenas no próprio 
mercado. Veja um rápido guia:

STATUS DIGITAL DO NEGÓCIO 

Uma análise criteriosa deve ser feita para avaliar o status digital da operação. Ou seja, 
averiguar quais procedimentos e produtos já rodam em programas ou canais tecnológicos 
e quais ainda são feitos manualmente ou distribuídos por meio convencional.

DEFINIR MOTIVAÇÃO 
Tenha claro qual a motivação para fazer uma renovação digital. Ela pode vir da chegada de novos 
concorrentes, da mudança no comportamento dos clientes ou de oportunidades de mercado. exemplo.

Fonte: Metodologia “Strateegia”, da consultoria The Digital Strategy Company

ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA 
É a etapa de olhar para os concorrentes: avalie o contexto competitivo atual em termos tecnológicos 
e tente entender quais caminhos se abrem, inclusive buscando benchmarks mundiais.

QUESTIONE 
Liste as hipóteses que a sua empresa tem para a transformação digital: serão 
substituídas as atuais plataformas e os sistemas? Haverá criação de equipes digitais? 
Uma consultoria será chamada para ajudar na mudança? Será necessário construir 
novos laboratórios ou se aliar a startups?

INSPIRE-SE 
Procure conhecer a fundo exemplos inspiradores de transformação digital que possam ser 
aplicados em seu negócio. Dentro do possível, utilize-os como referência e inspiração.

AVALIE 
Avalie constantemente as melhorias digitais aplicadas em sua empresa, meça os resultados  
e não deixe de continuar buscando novas formas de inovar.
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E isso movimenta a estrutura 
das contas, a maneira como se ana-
lisa o perfil do usuário e os cami-
nhos para trocar documentos e sa-
nar dúvidas. “Transformar uma 
relação que era até então física sig-
nifica, por exemplo, enviar o extra-
to ou a documentação da previ-
dência complementar digitalmente 
ao cliente, para que ele a tenha em 
mãos a qualquer tempo e ao menor 
custo possível”, ilustra Saut.

Mantra semelhante guia as ini-
ciativas do Banrisul. Desde que es-
truturou sua Unidade de Transfor-
mação Digital, em 2018, o banco 
estatal do Rio Grande do Sul colo-
cou como desafio primordial en-
tender o cliente: como ele acessa 
a conta, o que espera de um apli-
cativo, em quais etapas da nave-
gação tem mais dificuldade e quais 
produtos e serviços almeja. Um 
grupo multidisciplinar, formado por 
cerca de 110 funcionários concur-
sados, recebe este tipo de desafio 
da área de negócios e tem a mis-
são de encontrar soluções.

Uma das novidades em análise 
são as agências digitais, com um 
modelo em teste no Centro de Por-
to Alegre. O projeto-piloto está ro-
dando com grupos de clientes para 
verificar como funcionam agências 
sem caixas. Nelas, todo atendi-
mento é feito com base em novas 
tecnologias. Além de uma experi-
ência disruptiva, a agência do fu-
turo pode trazer uma economia de 
30% em custos operacionais. “Na 
prática, o que esse novo jeito de 
trabalhar tem nos trazido é olhar 
para nossos produtos de outra for-
ma, ter mais transparência e ouvir 
o cliente antes de qualquer coisa”, 
explica Luiz Mesquita Souza, su-
perintendente-executivo de Uni-
dades de Transformação Digital do 
Banrisul. //

ESFORÇO PARA MUDAR

Quais são os focos das empresas brasileiras 
ao investirem em tecnologia:

Reduzir custo operacional

Aumentar a produtividade

Atender requisitos de 
compliance

Melhorar a experiência do 
consumidor entre físico e digital

Melhorar o relacionamento  
com o cliente

Expansão do negócio para 
novos mercados

Criar ambiente para atrair e 
reter talentos

Melhorar ou criar novos 
produtos e serviços

1,7%

8,7%

17,9%

24,8%

27,8%

44,4%

58%

59%

Fonte: Estudo ICT Investment Trends 2019, da consultoria IDC

INCLUSÃO DIGITAL  
E VIRADA DE CHAVE

Aposta no consumo 
online tornou o Magazine 

Luiza benchmark de 
e-commerce. O avatar 

ditgital, que atende por 
Lu, interage em primeira 
pessoa e foi pioneiro ao 

lançar um canal no 
YouTube em 2007
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TECNOLOGIAS DO FUTURO QUE 
JÁ ESTÃO ENTRE NÓS

Algumas ideias disruptivas avançam como solução para problemas 
mundiais – e também podem trazer grandes oportunidades.

Plásticos biodegradáveis: 
novas enzimas e produtos 
químicos ajudam na 
reabsorção das embalagens 
pela natureza.

Telepresença: o rápido 
avanço da realidade virtual 
promete reuniões em que 
participantes de diferentes 
localidades interajam como se 
estivessem presentes.

Robôs sociais: algumas 
versões de androides de 
acompanhamento e cuidado 
com idosos já começam a ser 
testados.

Identidade de alimentos: 
graças ao blockchain e a 
microssensores, já é possível 
rastrear o histórico completo 
de alguns alimentos.

Lentes minúsculas: camadas 
de vidro finíssimas vêm 
sendo aplicadas em câmeras, 
dispositivos de realidade virtual 
e microscópios.

Reatores mais potentes: 
a capacidade de fundir 
combustível de hidrogênio a 
temperaturas muito mais altas 
promete ganhos substanciais 
de eficiência energética.

Medicamentos inteligentes: 
pesquisas estão descobrindo 
substâncias que podem inibir 
proteínas que fragilizam o 
organismo – como em casos de 
câncer.

Superbanco de dados: 
amplos volumes de referências 
levam ao desenvolvimento de 
sistemas que gravam o “DNA 
de informações”, com dados 
mais precisos e concisos.

Fertilizantes limpos: novas 
fórmulas estão conseguindo 
reduzir a quantidade de 
poluentes lançados por 
agroquímicos na natureza.

Energia renovável em 
alta escala: pesquisadores 
trabalham em baterias e 
fontes de energia renováveis, 
como solar e eólica, a custos 
cada vez mais acessíveis.

Fonte: Estudo Top 10 Emerging Technologies 2019, do Fórum Econômico Mundial
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SETE CASES DE TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL PARA INSPIRAR SEU NEGÓCIO

Desde que abriu capital, em 2006, a empresa se desafia a mudar em ciclos para 
acompanhar ou lançar tendências. Deixou de ser uma registradora de transação 
financeira para dispor de várias facilidades para pagamentos digitais.

Começou como serviço de entrega de fitas de vídeo e DVDs. Mas, ao perceber 
a oportunidade de oferecer filmes e séries por streaming (dando liberdade aos 
clientes e reduzindo custos com mídia física), reinventou-se pelo on demand.

Nascida no meio digital, a empresa segue inovando. Depois de revolucionar com 
o Kindle, a Amazon lança moda no varejo físico com o Amazon Go: uma rede de 
lojas sem caixas – o produto que vai para o carrinho do cliente é registrado online.

A empresa de telecomunicação começou sua virada digital em 2016, com 
a migração de vários servidores para a nuvem e o uso de big data, machine 
learning, bots e reconhecimento de voz para a área de atendimento ao cliente.

Ao apostar nas tecnologias digitais para se conectar ao consumidor e 
transformar seu site em marketplace, ampliou o leque de produtos e vem 
fidelizando quem compra pelo celular. O plano, agora, é vender itens do dia a dia. 

Em 2014, as lideranças da tradicional indústria gaúcha concluíram que a 
digitalização era um caminho sem volta. Decidiram, então, enviar emissários a 
polos tecnológicos globais para analisar tendências e firmar parcerias.

A centenária General Electric iniciou sua revolução em 2011, integrando mais 
inteligência em seus produtos, com etiquetas e sensores que leem, armazenam 
e interpretam dados. Ainda criou um braço digital e fez aquisições de startups. 
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Métodos simples podem 

tornar os encontros mais 

objetivos e organizados 

POR LUIZ EDUARDO KOCHHANN 
E RICARDO LACERDA

Como fazer 

reuniões 

eficientes

Ambiente

Horário

Organização

A gestão do tempo é ponto-chave na busca por produtividade. O excesso de reuniões – muitas vezes longas e 
ineficientes – atrapalha a rotina das organizações. Executivos de empresas como Apple, Amazon e Facebook 
se deram conta disso e realizam apenas encontros imprescindíveis, com pessoas certas e pauta definida.

Escolha um local livre de distrações e com os 
recursos necessários ao encontro, como uma 
tela para apresentações e contato com outros 
participantes por meio de videochamadas.

Imersão: incentive as pessoas a 
deixarem de lado distrações como 
smartphones e notebooks.

Alfred Sloan foi CEO da GM entre 1923 e 1946. Ele ficou 
conhecido por aumentar o share da empresa no 
mercado global de automóveis usando métodos 
inovadores de gestão. Sloan liderava inúmeras reuniões 
e, após cada uma delas, escrevia memorandos, que 
depois eram enviados aos participantes. Os documentos 
continham um resumo do encontro, as tarefas definidas 
e seus respectivos prazos e responsáveis.

Nos EUA, 2 em cada 3 reuniões não 
têm pauta previamente planejada.

Evite as primeiras horas do dia e períodos 
próximos ao almoço ou o fim da jornada. 
Mantenha um relógio à vista de todos para 
incentivar aspectos como pontualidade e 
objetividade nas falas. O tempo da reunião 
deve ser previamente definido.

Informar antecipadamente a todos os participantes o formato, as pautas e os objetivos. São medidas 
simples que agilizam o processo. Vale identificar quem é o responsável por cada tópico a ser debatido.



OUSADIA

Participantes

Reuniões em pé podem ser uma 
solução radical, mas revelam-se 
eficientes. Menos confortáveis, os 
participantes tendem a aumentar o 
entusiasmo em processos criativos, 
segundo pesquisa da Universidade 
de Washington em St Louis, EUA.  

Jeff Bezos, da Amazon, evita reuniões 
com muitas pessoas. Participa apenas 
quem está diretamente envolvido no 
projeto. A ideia é manter o rendimento 
em alta frequência, evitando perdas ao 
tirar funcionários de suas funções. 

Steve Jobs foi além e criou o conceito 
de Indivíduo Diretamente Responsável 
(DRI, na sigla em inglês). Nas reuniões, 
o nome do DRI aparece ao lado do 
assunto a ser debatido, garantindo 
que as ideias sejam corretamente 
endereçadas ao responsável. Jobs 
também aboliu o uso de Power Point 
nas reuniões da Apple: “Odeio como 
pessoas usam apresentações de 
slides em vez de pensar”, dizia.

Se a reunião exige alguém no comando, 
coloque a pessoa na ponta da mesa. Se não 
deve haver um líder ou se a ideia é ter uma 
atitude igualitária, dê preferência a uma mesa 
redonda.

Na startup Evernote, toda reunião tem 
um intruso. Trata-se de uma pessoa de 
área não relacionada à pauta do 
encontro. A ideia é explorar 
conhecimentos de outros departamentos.

Bezos utiliza a “regra das duas pizzas” para 
delimitar o número de convidados. A norma, 
nesse caso, é nunca fazer reuniões em que 
duas pizzas não seriam suficientes para 
alimentar todo o grupo.

Os americanos fazem 11 
milhões de reuniões 
diariamente. Mas 1/3 

delas são improdutivas, 
segundo pesquisa da 

Business Insider.

Estudo da Universidade da 
Carolina do Norte calcula 

que encontros ineficientes 
provocam um prejuízo 

anual de US$ 37 bilhões 
para empresas nos EUA.

Pesquisa do eShare 
aponta que, em média, os 
trabalhadores participam 

de 4,4 reuniões por 
semana – e consideram 

2,6 delas desnecessárias. 

time is money

Uma reunião 
considerada 

produtiva, em geral, 
não dura mais do que 

1 hora.

CONFIRA 
ONLINE



LEIA ESTA 
MATÉRIA 
ONLINE

A
ORDEM
É SER
OMNI
AS DEMANDAS DO CONSUMIDOR DIGITAL 
TRANSFORMARAM A MANEIRA DE COMPRAR E 
VENDER. AGORA, O DESAFIO DAS EMPRESAS É CRIAR 
SINERGIAS ENTRE OS CANAIS ONLINE E OFFLINE. 
SEJA BEM-VINDO À ERA DO OMNICHANNEL

POR EMANUEL NEVES E LUIZ EDUARDO KOCHHANN
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conectividade e as tec-
nologias móveis deram 
voz a um novo perfil de 
consumidor. Ele quer 
personalização, espera 
ser atendido em diver-
sos canais da mesma 

maneira, pretende adquirir um produto na 
loja virtual e retirar na física, entre outras 
demandas. Sua principal característica é 
mesclar os ambientes offline e online du-
rante uma jornada de compra. Não à toa, é 
chamado de phygital – mistura dos termos 
físico (physic, em inglês) e digital.

O phygital está cada vez mais confiante 
não apenas para realizar buscas, mas tam-
bém para efetivar transações via computa-
dor ou smartphone. A fatia de brasileiros 
que realiza compras na internet ao menos 
uma vez por mês saltou de 58% para 65% 
entre 2014 e 2018, segundo uma pesquisa 
da PwC. O percentual de pessoas que já 
comprou pelo celular saiu de 15% para 41% 
no mesmo período.

As empresas estão cientes da pressão 
exercida por essa mudança de comporta-
mento. É o que mostra o estudo Varejo em 
Transformação, realizado pela consultoria 
Deloitte. As companhias entrevistadas ad-
mitem que é necessário desenvolver a mul-
ticanalidade para vender, posicionar a mar-
ca, obter dados e oferecer serviços de 
qualidade.

Entretanto, apenas estar presente no 
e-commerce tem se mostrado uma estra-
tégia insuficiente para superar alguns gar-
galos comerciais. Especialmente no Brasil, 
oportunidades de venda escoam devido à 
falta de conexão entre as lojas físicas e vir-
tuais. É preciso, então, ir além do multica-
nal. E o passo adiante atende pelo conceito 
de omnichannel. 

A
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O termo é a junção do latim omni 
(todos) com a palavra canal, em in-
glês. Ser omni significa ter uma es-
tratégia de integração capaz de pro-
porcionar uma experiência de 
compra funcional envolvendo o on-
line e offline. Eis o grande segredo 
por trás do recente crescimento da 
Magazine Luiza. De acordo com os 
levantamentos da própria empresa, 
os clientes multicanal gastam 97% a 
mais do que os consumidores físi-

cos e 98% acima de quem só usa 
e-commerce. 

Os balanços da gigante do varejo 
nacional associam, repetidamente, 
a elevação das vendas a sua capaci-
dade de convergência entre os ca-
nais. A estratégia proporcionou uma 
valorização das ações em cerca de 
1.000% nos últimos quatro anos. 
Como a transformação digital se tor-
nou um importante critério de ava-
liação de empresas de capital aber-

to, a escalada da Magazine Luiza 
também é atribuída à aplicação efe-
tiva do omnichannel.  

A experiência positiva da rede 
brasileira e de empresas como a 
Centauro mostra que o impacto da 
multicanalidade não se resume à 
elevação do ticket médio. O omni-
channel ainda permite aumentar a 
conexão das marcas com o público 
e otimizar processos inerentes à ca-
deia de suprimentos – o supply  
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chain. Isso melhora o planejamento 
de compras e a distribuição, disponi-
bilizando maior lateralidade e pro-
fundidade de portfólio. Também di-
minui  as perdas por ruptura – quando 
o cliente chega na loja e não encon-
tra o que desejava.  

OS DESAFIOS DA 
IMPLEMENTAÇÃO 

Avaliar canais potenciais, estru-
turá-los e integrá-los não é uma ta-
refa simples. O primeiro desafio, nes-
se sentido, diz respeito à formatação 
corporativa. A tendência aponta 
para o fim das equipes altamente 
setorizadas, com uma estratégia e 
uma meta definidas para o digital e 
outras para as lojas físicas. Em vez 
disso, entra em cena a unificação das 
operações de vendas e de seus res-
pectivos objetivos.

Como explica Clarissa Gaiatto, di-
retora de transformação digital da 
Deloitte, é imprescindível encontrar 
um planejamento que favoreça toda a 
companhia, sem segregação entre os 
canais. “A questão fundamental é tra-
balhar pessoas, processos e tecnolo-
gias de maneira integrada para enxer-
gar a jornada de compra e o perfil do 
cliente de maneira única”, destaca. 

Do ponto de vista tecnológico, 
entre as empresas ouvidas pela pes-
quisa da Deloitte, 93% usam plata-
formas para armazenar o histórico 
de compras; 77% para consolidar as 
reclamações e opiniões; 73% para 
auxiliar na criação de promoções 
para públicos específicos; 69% para 
captar opiniões sobre mídias sociais; 
e 68% para cadastrar o perfil dos 
clientes.

Trata-se de uma iniciativa que 
envolve, por exemplo, machine lear-
ning, big data, inteligência artificial 
e blockchain. Ou seja, uma série de 
dispositivos que possibilitam acom-
panhar o comportamento do consu-

midor, seja qual for a interface. As 
empresas, por meio dessas ferra-
mentas, conseguem capturar infor-
mações, alimentar uma base de da-
dos e, a partir disso, criar ações, 
produtos e serviços para melhor 
atender o público. 

O problema é que, na maior par-
te das organizações, as platafor-
mas de e-commerce, os softwares 
de frente de caixa e as bases de da-
dos ainda não funcionam em con-
junto. “As empresas utilizam um 
emaranhado de tecnologias que não 
conversam entre si”, afirma Daniel 
Dias, diretor de transformação digi-
tal da consultoria Varejo 360. A falta 
de sinergia inviabiliza uma política 
verdadeiramente omnichannel. 

INTEGRAÇÃO DO OFFLINE
Há, por fim, o desafio de trans-

formar processos dentro das equi-
pes. Elas precisam incorporar novos 
tipos de atendimento, abordagens 
e estratégias de merchandising que 
eram desconhecidos dos profissio-
nais de vendas. Por isso, o omni-
channel não deve focar apenas no 
online. O canal físico e suas equipes 
merecem atenção especial. 

“O vendedor da loja é um dos 
principais agentes econômicos de 
qualquer estratégia omnichannel”, 
destaca Dias. O profissional da ven-
da offline acaba assumindo outro 
papel, tornando-se, de certa forma, 
um consultor comercial. Isso exige 
o desenvolvimento de habilidades 

COMO AS EMPRESAS USAM  
A TECNOLOGIA NO OMNICHANNEL

Usam plataformas 
para armazenar 
o histórico de 
compras

Para captar 
opiniões sobre 
mídias sociais

Para consolidar 
as reclamações 
e opiniões

Para cadastrar 
o perfil dos 
clientes

Para auxiliar 
na criação de 
promoções 
para públicos 
específicos

93%

69%77%

68%73%

Fonte: Deloitte
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específicas para atender o cliente 
sob a ótica da multicanalidade. 

Aprender sobre e-commerce, 
redes sociais, leitura de KPIs (indi-
cadores-chave de desempenho) e 
comunicação dentro do tom de voz 
unificado da marca pode ser o pas-
so inicial. Além disso, é preciso ter 
uma familiaridade com as tecnolo-
gias ligadas à análise de dados. É 
através delas que o profissional 
consegue compreender os primei-
ros passos no percurso da jornada 
de compra do consumidor e identi-
ficar as motivações dele.

Já no âmbito da gestão, trazer o 
vendedor para dentro do omnichan-

nel exige, além de treinamento, re-
ver a política de remuneração, pre-
ços e metas. Nesse sentido, o ideal 
é trabalhar com os mesmos indica-
dores para toda a empresa, sem 
segmentação por loja ou canal. Isso 
porque uma venda que começou na 
internet pode ser finalizada pelos 
meios físicos – e vice-versa. 

“O vendedor vai ter um papel de 
embaixador de benefícios dos pro-
dutos e serviços da sua companhia. 
Para isso, precisa ter clareza do que 
fazer com as informações disponí-
veis para se tornar parte da experi-
ência do consumidor”, completa 
Gaiatto. //

AS DEMANDAS DO CONSUMIDOR PHYGITAL

Personalização 
da jornada de 

compra

Unificação da 
voz da empresa 

entre canais

Integração do 
e-commerce e 

das lojas físicas 

Fonte: PwC

Realizam compras 
online mensalmente

Já usaram o celular 
para comprar

65% 41%
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ADICIONE AGILIDADE
AO SEU NEGÓCIO.

A Senior tem a estrutura certa para fazer 
mais pela sua empresa com soluções 
inovadoras e de alta performance.

Referência nacional 
em tecnologia 
para gestão

+ de 12.000 
empresas atendidas

2ª Maior 
fornecedora de ERP
do Brasil

0800 648 3300

senior.com.br
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OpiniãoANDRÉ BERSANO 
Diretor do Great Place to Work Rio Grande do Sul

derosa ferramenta para medir a cul-
tura da inovação nas organizações. 
Batizado de Innovation Velocity Ratio 
(IVR), ou taxa de velocidade da ino-
vação, o IVR foi criado por uma equi-
pe de cientistas e analistas de dados 
do GPTW. A mensagem é bastante 
clara: inovação não é um time especí-
fico de pessoas, nem empresta o nome 
a um departamento. A inovação pre-
cisa ser by all, ou seja, estar na cultura 
da empresa. Do presidente ao opera-
dor de máquina, toda força de traba-
lho precisa estar alinhada e ter auto-
nomia para se adaptar e inovar. Sem 
exceção. Parece difícil – e é mesmo.

FOGUETE DA INOVAÇÃO
O ritmo da inovação possui três 

estágios. A maior parte das organiza-
ções, no Brasil, ainda está no estágio 
1 (de atrito), que significa que, para 
cada duas pessoas que não perce-
bem uma cultura de inovação, três 
enxergam (a proporção é de 3:2). No 
nível 2 (funcional), a escala é de 5 para 
2, ou seja, para cada cinco colabora-
dores que se dizem prontos para ino-
var, dois ainda experimentam obstá-
culos na empresa. O estágio 3 
(acelerado) é o mais avançado e tem 
uma relação de onze para dois (11:2).

Pesquisas do GPTW apontam a 
existência de cinco barreiras ocultas 
que retardam ou inviabilizam a agili-
dade, a capacidade de adaptação e a 
inovação de uma organização: o medo 
cotidiano; a falta de vínculo/propósi-
to; fazer mais com menos; ter muitos 

SE NA SUA EMPRESA A INOVAÇÃO É PENSADA POR UM TIME 
EXCLUSIVO QUE FICA DENTRO DE UM DEPARTAMENTO 
ESPECÍFICO, LAMENTO DIZER: VOCÊS SERÃO ENGOLIDOS

líderes “linha de frente”; e funcionar 
com o mindset antigo e estagnado. O 
questionário do Great Place to Work 
serve de bússola e nos ajuda a iden-
tificar quais são os principais obstá-
culos. Os gestores incentivam ideias 
e sugestões e as levam em conside-
ração de forma sincera? Os líderes 
envolvem as pessoas em decisões 
que afetam suas atividades e seu 
ambiente de trabalho? Os gestores 
reconhecem erros não intencionais 
como parte do negócio? Recebo os 
equipamentos e recursos necessá-
rios para realizar o meu trabalho? Faço 
a diferença por aqui?

Organizações com o Innovation 
Velocity Ratio acelerado geram ideias 
de alta qualidade e têm alta velocida-
de de implantação, atingindo um grau 
maior de agilidade – e apresentam até 
5,5 vezes mais crescimento de recei-
ta do que companhias menos inclusi-
vas para a inovação. Colaboradores 
de empresas com altos índices de IVR 
são quatro vezes mais propensos a se 
sentirem orgulhosos do seu trabalho, 
quatro vezes mais dispostos a dar 
mais de si para concluir um trabalho e 
nove vezes mais inclinados a consi-
derar sua organização um great place 
to work.

Transformar a cultura de uma em-
presa exige esforço e comprometi-
mento, principalmente da liderança. 
Mas se você tem algum interesse em 
sobreviver e, mais do que isso, pros-
perar na nova economia, esse cami-
nho é irreversível. //

o exato momento em que 
você está lendo esta frase, 
em algum lugar do mundo 
um grupo de garotos das 

gerações Y e Z, reforçados por um ou 
dois baby boomers, está debruçado 
em um projeto que promete acabar 
com a sua empresa em, no máximo, 
dois ou três anos. Inovação não é um 
modismo corporativo. Não tem a ver 
(apenas) com mindset ágil. Não é um 
conceito preso às startups. Muito me-
nos nasceu na economia 4.0. Inova-
ção é, acima de tudo, a responsável 
por dividir o mundo em dois grupos: 
de um lado, temos os estacionamen-
tos; do outro, os aplicativos de carro. 
E um está acabando com o outro. Um 
estudo recente da Accenture revela 
um dado assustador: de 2000 até 
hoje, 50% das 500 maiores empresas 
listadas pela Fortune não existem 
mais. Simplesmente desapareceram.

Conhecido por realizar os rankin-
gs de Melhores Empresas para Tra-
balhar em 61 países, o Great Place to 
Work (GPTW) é a principal consultoria 
em negócios com foco em pessoas 
do mundo. Realizamos diagnósticos 
de cultura e clima organizacional em 
mais de 10 mil empresas globalmen-
te – e em cerca de 3 mil só no Brasil. 
Recentemente, incluímos no ques-
tionário do GPTW uma pergunta bas-
tante simples, que mede o envolvi-
mento das pessoas em novas e 
melhores formas de trabalhar.

O que parece uma questão des-
pretensiosa é, na verdade, a mais po-

N



ATENTAS A UM NOVO PERFIL DE 
CONSUMO, STARTUPS LEVAM 
AGILIDADE, PRATICIDADE E 
COMPETITIVIDADE AO  
MERCADO SEGURADOR POR 
MEIO DE SOLUÇÕES DIGITAIS 
INOVADORAS

A DISRUPÇÃO 
DOS SEGUROS 
PASSA  
POR ELAS

POR PAULO CÉSAR TEIXEIRA

LEIA ESTA 
MATÉRIA 
ONLINE



princípio, a palavra pode até soar 
estranha, mas a tendência é que se 
torne a cada dia mais familiar. Afi-
nal, empresas baseadas em solu-
ções tecnológicas tornam-se pro-
gressivamente mais visíveis nas 
estantes de produtos financeiros. 
No caso das insurtechs (ou insure-
techs), o termo junta insurance (se-
guro) e technology (tecnologia) para 
nomear as startups que estão revo-
lucionando de ponta a ponta a in-
dústria de seguros. Um setor con-
servador por natureza, mas que já 
dá o braço a torcer.

Estimativas apontam que, des-
de 2010, foram investidos mais de 
US$ 50 bilhões em insurtechs em 
todo o mundo. Não é por acaso. 
Elas simplificam processos, maxi-
mizam resultados e geram benefí-
cios para toda a cadeia. De um lado, 
fomentam e impulsionam a comer-
cialização das apólices, potenciali-
zando o negócio das seguradoras 
como verdadeiras máquinas de 
venda. De outra parte, desburo-
cratizam e facilitam o acesso à 
contratação por meio de smar-
tphones ou computadores com ex-
trema rapidez e agilidade. Assim, 
atendem à demanda de uma gera-
ção habituada ao comércio eletrô-
nico e que deseja um mínimo de 

A
entrave na compra de produtos ou 
serviços. 

“De modo geral, startups tra-
zem em sua essência a vantagem 
de oferecer soluções inovadoras, 
mais simples e escaláveis para pro-
blemas comuns de grandes empre-
sasa”, afirma Tânia Gomes, vice-pre-
sidente da Associação Brasileira de 
Startups (ABStartups). “No caso das 
insurtechs, elas conseguem aliar 
recursos como inteligência artificial, 
plataformas SaaS e blockchain para 
tornar o mercado de seguros mais 
eficiente e prático.” 

INCIPIENTE, MAS PROMISSOR
As insurtechs ainda estão em 

fase de desenvolvimento, o que traz 
incertezas em termos de estatísti-
cas. Entre os 44 setores mapeados 
pela ABStartups, elas aparecem em 
33º lugar, com 48 empreendimen-
tos. No entanto, em julho de 2018, 
um levantamento da Câmara Brasi-
leira de Comércio Eletrônico (Câma-
ra e-net) já havia contabilizado 78 
insurtechs no país. Carlos Matta, só-
cio e líder da área de seguros da con-
sultoria PwC Brasil, estima que, em-
bora não haja um inventário preciso, 
é possível que haja até duas cente-
nas de startups atuando hoje no 
contexto nacional.
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Seja como for, a prova de que o 
braço tecnológico do setor de se-
guros (revelado em países como Es-
tados Unidos, Inglaterra e Singapu-
ra) chegou para ficar é a inclusão de 
duas startups brasileiras – Minuto 
Seguros e Thinkseg – no ranking In-
surTech 100, lista organizada pela 
FinTech Global com as empresas 
mais inovadoras do segmento em 
nível mundial. “Em 2016, quando in-
gressamos no mercado, segurado-
ras, distribuidores e prestadores de 
serviço não entendiam direito qual 
era o nosso papel, mas essa percep-
ção mudou, principalmente a partir 
deste último ano”, explica André 
Gregori, CEO da Thinkseg. 

TODO PODER AO 
CONSUMIDOR

Sede da Minuto Seguros, 
em São Paulo: diferenciais 

estão na combinação entre 
tecnologia, acessibilidade 

ao serviço e um toque 
humano no atendimento 

Recentemente, a Thinkseg anun-
ciou o lançamento do primeiro segu-
ro pay-per-use (pague-pelo- uso) 
para automóveis no Brasil, sistema 
introduzido pela americana Metro-
mile em 2011. “Existe pouca trans-
parência sobre o que se paga no 
mercado de seguros, ao contrário 
do que acontece com as taxas de 
água, luz e gás, onde quem usa mais 
paga mais. Propomos que a pessoa 
só pague por aquilo que efetiva-
mente utilizar. Nem mais, nem me-
nos”, diz Gregori. A exemplo de assi-
naturas de streaming como Netflix 
e Spotify, o serviço pode ser inter-
rompido a qualquer momento com 
um simples clique do usuário. 

Minuto Seguros / Divulgação

A Disrupção dos SegurosInsurtechs

58Revista 20/30



SEM PROTEÇÃO

45%

20%

86%

58%

52%

MANTÊM PARCERIAS COM INSURTECHS (*)

DOS BRASILEIROS FAZEM 
SEGURO DE AUTOMÓVEL. 
NO CASO DE APÓLICES EM 
GERAL, O PERCENTUAL  
CAI PARA 10%

ACREDITAM QUE AS INSURTECHS AMEAÇAM 
PELO MENOS 20% DE SUAS RECEITAS (**)

PLANEJAM INVESTIR EM TECNOLOGIA 
MÓVEL NO PRÓXIMO ANO (**)

AFIRMAM QUE A INOVAÇÃO ESTÁ NO CENTRO 
DA SUA ESTRATÉGIA DE NEGÓCIOS (**)

Fontes:

 (*) Global Insurtech Report 2017, pesquisa da PwC com executivos de empresas de 
seguro de 40 países.

(**) Insurance’s New Normal: Driving Innovation with InsurTech, relatório elaborado 
com base nos resultados da pesquisa Global FinTech 2017 da PwC.

Fontes: Thinkseg e Minuto Seguros

Como funciona? Após o cliente 
baixar o aplicativo e aderir ao plano 
da startup, um sistema de inteligên-
cia artificial passa a monitorar onli-
ne a condução do veículo. O modelo 
estabelece uma assinatura fixa 
mensal acrescida de taxas que con-
sideram não apenas a quilometra-
gem percorrida, mas também o grau 
de periculosidade de locais e horá-
rios em que o carro circula e o modo 
como o condutor dirige. A projeção 
é de que o gasto mensal atinja R$ 
90 para carros populares com mo-
toristas que trafegam 300 quilôme-
tros por mês de modo responsável, 
já considerando as taxas extras.

COMO REAGEM AS  
SEGURADORAS 
TRADICIONAIS

Minuto Seguros / Divulgação

ANDRÉ GREGORI,  
CEO DA THINKSEG

“EM 2016, QUANDO 
INGRESSAMOS 
NO MERCADO, 
SEGURADORAS, 
DISTRIBUIDORES 
E PRESTADORES 
DE SERVIÇO NÃO 
ENTENDIAM DIREITO 
QUAL ERA O NOSSO 
PAPEL, MAS ESSA 
PERCEPÇÃO MUDOU, 
PRINCIPALMENTE A 
PARTIR DESTE  
ÚLTIMO ANO.”
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O próximo passo da Thinkseg é 
aplicar o pay-per-use para outras 
modalidades de seguro, como as de 
vida e saúde, a partir de 2020. No 
primeiro caso, o usuário poderá op-
tar por estar protegido por períodos 
predeterminados, como durante um 
final de semana em que julgar estar 
em situação de risco. Para as apóli-
ces de saúde, por sua vez, os valo-
res cobrados deverão levar em con-
ta variáveis como hábitos saudáveis 
do segurado. 

SOB DEMANDA
Uma das características das in-

surtechs é abandonar os pacotes 
prontos baseados em critérios am-
plos e genéricos, que servem para 
determinar o perfil dos clientes. Para 
efeito de raciocínio, o CEO da Think-
seg sugere a hipótese de  
dois gêmeos que moram juntos e 
trabalham no mesmo prédio, mas 
que apresentam comportamentos 
opostos. Um deles é prudente ao di-
rigir, ao passo que o outro adota es-
tilo intempestivo ao volante. “É jus-
to que paguem o mesmo valor de 
seguro?”, questiona. Ele acrescenta 
que, no caso do automóvel, ao es-
tabelecer preços diferenciados de 
acordo com a conduta do segurado, 
a insurtech desempenha papel edu-
cativo. Neste caso, o bolso é o me-
lhor professor. 

Outra vantagem das insurtechs 
é fomentar a diminuição de preços 
das apólices e, com isso, ampliar a 
base de segurados no Brasil. Já não 
é sem tempo: o país ocupa apenas a 
41ª posição no ranking global de se-
guros. A participação do setor é de 
apenas 3,9% do PIB. Como efeito de 
comparação, na Inglaterra são 10%; 
nos Estados Unidos, cerca de 8%; 
na Espanha, 6%; e no Chile, 5,5%. 

Os dados mostram que há muito 
espaço para crescimento da venda 

de seguros em geral em solo brasi-
leiro. Atualmente, apenas 20% da 
população faz cobertura de auto-
móvel. Se ampliarmos o critério para 
as apólices em geral, a percentagem 
não ultrapassa 10%. Sem dúvida, o 
fator renda contribui para isso, mas 
o baixo rendimento do mercado no 
país se deve também a uma cultura 
pouco difundida de comprar prote-
ção. “Como o produto é caro, esse 
aspecto cultural se retroalimenta”, 
salienta Gregori. 

Para baixar os preços, as star-
tups contam com estruturas bem 
mais enxutas de gestão de custos, 
em comparação com as segurado-
ras tradicionais. Além disso, quanto 
mais gente compra apólices, mais o 
risco é pulverizado e, por conse-qu-
ência, o produto barateia. Para Gus-
tavo Doria Filho, fundador do CQCS 
Insurtech & Inovação, principal 
evento do segmento tecnológico na 
área de seguros no Brasil, a tecno-
logia só faz sentido se melhorar a 
vida do consumidor. “O desafio das 
insurtechs é mexer com a cabeça 
do brasileiro para ele se dar conta 
de que a paz de espírito não tem 
preço. Essa é a grande disrupção 
que precisa acontecer.”

DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO
Para Marcelo Blay, CEO da Minu-

to Seguros, o modelo de negócio 
das startups é o mais habilitado a 
promover a inclusão financeira no 
setor. Fundada em 2011, a empresa 
tem como foco justamente o públi-
co que está fora do mercado. “Ainda 
hoje, dois terços dos nossos clien-
tes nunca fizeram seguro antes, 
mostrando que a tecnologia conse-
gue efetivamente chegar a essa po-
pulação”, diz Blay. Para atrair os con-
sumidores, a Minuto Seguros facilita 
a escolha do produto ao cotar  
preços e comparar planos de 
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diferentes seguradoras, de acordo 
com o perfil de cada segurado. 

“A vantagem é comparar laranja 
com laranja, isto é, modelos apro-
priados para aquela pessoa. Com 
isso, o cliente consegue fazer a me-
lhor escolha para ele, e não a que 
beneficia mais o corretor ou a segu-
radora, evitando dor de cabeça lá na 
frente, caso precise do seguro”, afir-
ma o CEO da Minuto Seguros. Além 
de apostar na transparência, o apli-
cativo da empresa “traduz” a termi-
nologia técnica do ramo – que Blay 
classifica como “segurês” – para 
uma linguagem acessível e prática. 
“Em geral, as pessoas não enten-
dem o jargão das seguradoras e,  
por isso, têm receio na hora de  

“AS INSURTECHS CONSEGUEM ALIAR 
RECURSOS COMO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, 
PLATAFORMAS SAAS E BLOCKCHAIN PARA 
TORNAR O MERCADO DE SEGUROS MAIS 
SIMPLES, EFICIENTE E PRÁTICO.”

TÂNIA GOMES,  
VICE-PRESIDENTE 
DA ABSTARTUPS

DE OLHO NA 
SEGURANÇA

Se é verdade que a tecnologia facilita e 
agiliza a contratação de seguros, ela 
também precisa evoluir para garantir 
cada vez mais segurança aos processos. 
Os principais riscos para seguradoras, 
startups e consumidores são os ataques 
cibernéticos, que propiciam vazamento de 
dados sigilosos de clientes e empresas. 

“Tudo que envolve informações pessoais e dados 
bancários, em especial, precisa ser protegido 
para evitar fraudes online”, adverte Carlos Matta, da 
PwC Brasil. Não por outra razão, a área de desenvolvimento 
tecnológico que cuida da agilidade de acesso aos produtos e a que 
trabalha com segurança digital devem andar juntas e irmanadas. 
Enquanto a primeira facilita a vida do consumidor, a segunda 
aprimora as tecnologias de proteção.
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efetuar a contratação”, explica ele. 
A cada dia, a participação das 

insurtechs se diversifica mais. A 
Pier, por exemplo, atua na prote-
ção de celulares. Já a Segurize se-
gue o conceito de economia cola-
borativa – por conta disso, é 
conhecida como a Uber dos segu-
ros – ao disponibilizar uma plata-
forma online pela qual pessoas co-
muns (chamadas “segurizers”) 
podem indicar amigos e conheci-
dos como clientes às seguradoras, 
obtendo em troca renda adicional.  
A Planetun, por sua vez, desenvol-
veu em parceria com a IBM um sis-
tema de inteligência artificial que 
permite ao segurado fotografar o 
carro com o próprio celular para 
vistoriar o veículo ou em caso de 
sinistro. 

A MECA DAS INSURTECHS

Las Vegas é a sede do principal evento de inovação da indústria de 
seguros em âmbito global: o Insurtech Connect (ITC), criado em 
2016 por Jay Weintraub e Caribou Honig. 

A cada ano, o encontro vem ganhando maior repercussão. Em 
setembro de 2019, reuniu mais de 7 mil participantes oriundos de 
cerca de 60 países, com 257 palestrantes e 600 CEOs das principais 
companhias do mundo. Foi nessa edição que Marcelo Blay, CEO 
da Minuto Seguros, tornou-se o primeiro brasileiro a palestrar no 
evento: “O que deu para ver é que os investidores internacionais 
percebem a nossa vocação para o empreendedorismo, além de 
estarem cientes do enorme potencial do mercado no Brasil”, diz 
Blay. 

Outro brasileiro com destaque no contexto internacional de 
insurtechs é o baiano Gilberto Dória Filho, que se transformou em 
parceiro do ITC em 2017. Ele é fundador do Centro de Qualificação 
do Corretor de Seguros (CQCS), comunidade online que conta com 
mais de 80 mil inscritos. Além de levar uma comitiva brasileira para 
o encontro anual de Las Vegas, Dória criou um evento-espelho do 
ITC em São Paulo, o CQCS Insurtech & Inovação.

Na primeira edição, em 2018, aglutinou 734 pessoas com 17 
empresas apoiadoras. Em junho de 2019, dobrou a quantidade de 
participantes, recebendo apoio de 56 mantenedores. “Já é um dos 
cinco maiores do planeta dentro do segmento. A ideia é ultrapassar 
a marca de 2 mil pessoas em 2020, o que nos colocaria no top 3 em 
nível mundial”, projeta Dória.

MERCADO POTENCIAL

Participação do setor de 
seguros no PIB

Inglaterra

Estados Unidos

Espanha

Chile

Brasil

10%

8%

6%

5.5%

3.9%

Fonte: Thinkseg
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O sistema analisa a qualidade 
das imagens e, em caso de erros, 
solicita que sejam refeitas. Com 
isso, acelera o processo de contra-
tação ou utilização do seguro. 

Diante do avanço das insurte-
chs, qual é a reação das grandes 
seguradoras? Para a maior parte 
dos analistas, como se trata de um 
caminho sem volta, cabe às em-
presas tradicionais adaptarem-se 
ao novo modelo. Caso contrário, 
elas terão que se restringir a um 
mercado que vai se estreitando. “O 
que tenho observado é que, além 
de investir cada vez mais em tec-
nologia e sistemas de informática, 
as seguradoras de grande porte 
estão chamando as insurtechs 
para trabalhar em parceria”, obser-
va Carlos Matta, da PwC Brasil. É 
uma atitude inteligente. Afinal, não 
é vantagem desenvolver interna-
mente soluções que as startups já 
trazem prontas. 

SIMBIOSE COM AS GRANDES
Contudo, é possível que a har-

monia entre os segmentos da indús-
tria securitária sofra abalo quando 
as startups passarem a concorrer 
diretamente na comercialização das 
apólices. Por enquanto, isso não é 
possível, uma vez que a regulamen-
tação da área de negócios é extre-
mamente restritiva. Ela autoriza a 
venda de seguro apenas para em-
presas que comprovem a capacida-
de de assumir riscos dentro de pa-
râmetros rigorosos, o que limita a 
atividade às companhias de grande 
porte. 

Desse modo, para atuar no mer-
cado como seguradoras, as insurte-
chs são obrigadas a fazer parceria 
com empresas tradicionais. A Think-
seg, por exemplo, juntou-se à Gene-
rali, gigante mundial com sede em 
Trieste, na Itália. “A Generali dá a co-

bertura regulatória do negócio, de-
pois de discutir conosco os fatores 
atuariais do produto”, esclarece Gre-
gori. No entanto, esse quadro está 
prestes a ser alterado. 

No dia 1º de outubro de 2019, foi 
aberta pela Superintendência de 
Seguros Privados (Susep), autar-
quia responsável pela fiscalização 
do setor, uma consulta pública para 
constituição e funcionamento de 
ambiente regulatório experimental 
(também conhecido como sandbox 
regulatório) das insurtechs, o qual 
deverá entrar em vigor a partir de 
janeiro de 2020. “O objetivo é am-
pliar a cobertura de seguros no país 
com a diminuição dos preços dos 
produtos aos consumidores, esti-
mulando a concorrência e a inova-
ção por meio de uma experiência 
diferente para os segurados”, de-
clarou, à época da consulta pública, 
Eduardo Fraga, diretor da Susep.

Blay, da Minuto Seguros, acre-

dita que as normas que serão ado-
tadas pela Susep deverão reduzir 
o volume de capital exigido para 
que as empresas possam atuar no 
mercado. Assim, solucionaria-se o 
maior entrave para o ingresso das 
startups na área de comercializa-
ção de produtos. “Essa medida vai 
trazer inovação e novos players 
para o mercado”, assegura. 

Igualmente, André Gregori está 
convencido de que, a partir de 2020, 
as insurtechs não mais precisarão 
contar com o suporte de segurado-
ras tradicionais. “Digo com certeza 
que o regulador [Susep] está de olho 
nisso e vai possibilitar essa evolu-
ção”, afirma. Conforme ele, caiu por 
terra a premissa de que solidez fi-
nanceira é o principal atributo de 
quem vende seguro. “Em vez disso, 
o usuário conectado quer saber se o 
aplicativo está bem ranqueado no 
Google e se a empresa por trás dele 
é reconhecida por seus investi-
mentos tecnológicos.” //

“ALÉM DE INVESTIR CADA VEZ MAIS EM 
TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMÁTICA, 
AS SEGURADORAS DE GRANDE PORTE 
ESTÃO CHAMANDO AS INSURTECHS PARA 
TRABALHAR EM PARCERIA.”

CARLOS MATTA,  
SÓCIO E LÍDER DA ÁREA DE 
SEGUROS DA PWC BRASIL

A Disrupção dos SegurosInsurtechs
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A REVOLUÇÃO DIGITAL   
NA ECONOMIA
EM UM CONTEXTO DE PROFUNDAS MUDANÇAS, O MERCADO ABRE 
UMA SÉRIE DE CAMINHOS PARA QUE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 
AVANCEM EM RECEITAS, EFICIÊNCIA E COMPETITIVIDADE

LEIA ESTA 
MATÉRIA  
ONLINE
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OpiniãoCLÁUDIO COUTINHO 
Presidente do Banrisul

das empresas alinharem os seus ne-
gócios em conjunto com a TI em uma 
visão digital e na produção de produ-
tos centralizados na necessidade do 
cliente. 

O setor bancário encontra-se 
neste mesmo processo de transfor-
mação, sendo desafiado pelo merca-
do – principalmente pelos novos 
players. No Brasil, até junho de 2019 
existia o total de 529 fintechs regis-
tradas, tornando-se referências em 
determinados segmentos e desa-
fiando os atuais bancos presentes no 
mercado. A agilidade em inovar, por-
tanto, é cada vez mais relevante na 
obtenção de resultados.

Neste cenário, os grandes ban-
cos têm a oportunidade de potencia-
lizar tudo o que já construíram por 
meio da transformação, trabalhando 
a sua cultura interna e o foco no clien-
te. A atual conjuntura de mudanças 
abre um leque de opções para as ins-
tituições financeiras avançarem não 
somente em receitas, mas também 
em eficiência e competitividade.

Seguindo esta tendência, o Ban-
risul está em plena transformação 
digital de todas as operações, ado-
tando o modelo digital de jornadas 
fim a fim, sempre olhando para o 
cliente. Além disso, passamos por um 
processo de mudança cultural pela 
adoção da metodologia ágil. Esta 
transformação gradual produz im-
pacto em toda a instituição para exe-
cutar com eficácia a estratégia de 
cumprir a vocação de banco de vare-
jo. Deste modo, o Banrisul está se 
preparando para o novo momento do 

mercado financeiro, envolvendo as 
áreas de negócio e de tecnologia e 
intensificando ações para potencia-
lizar a sua identidade regional com a 
comunidade do Rio Grande do Sul.

Para oferecer a melhor experiên-
cia aos seus clientes, os canais digi-
tais do Banrisul seguem em cons-
tante evolução. As operações 
realizadas pelos clientes nos canais 
digitais representam, atualmente, 
54% do total de operações feitas no 
Banrisul.

Nos nove primeiros meses de 
2019, os canais de Internet Banking e 
Mobile Banking acessados por meio 
do aplicativo Banrisul Digital regis-
traram 194,9 milhões de acessos, 
marca 34,5% superior ao mesmo pe-
ríodo de 2018 – equivale a uma mé-
dia de 714 mil acessos diários. No 
comparativo de janeiro a setembro 
de 2019 ao mesmo período de 2018, 
o total de operações realizadas nes-
tes canais apresentou incremento 
de 15,9%, com destaque para a quan-
tidade de transações financeiras e ao 
valor transacionado, que cresceram 
27,1% e 4,5%, respectivamente.      

O resultado da utilização dos ca-
nais digitais do Banrisul comprova 
que a digitalização está presente no 
cotidiano das pessoas em um ritmo 
crescente. E o banco dos gaúchos 
uma vez mais está na vanguarda 
neste processo de transformação di-
gital para proporcionar aos seus 
clientes o acesso ágil e rápido aos 
serviços financeiros.

Este é o nosso presente e tam-
bém o nosso futuro. //

odos os setores da econo-
mia estão passando por 
uma profunda transforma-
ção em seus meios de pro-

dução e no produto final entregue 
aos consumidores. O público consu-
midor procura não apenas mercado-
ria de qualidade, mas também o aces-
so descomplicado e de forma ágil ao 
produto ou serviço desejado. Como 
no passado ocorreu a Revolução In-
dustrial, que mudou o cenário econô-
mico da época, hoje estamos diante 
de uma nova mudança – que pode-
mos chamar de Revolução Digital.

Além disso, as empresas estão 
fazendo o exercício de repensarem 
os seus produtos sob a nova pers-
pectiva de relacionamento com seus 
clientes, para que o cliente tenha a 
percepção de valor do que lhe é ofe-
recido, sendo entregue uma nova 
experiência, e não apenas mais um 
produto.

A nova realidade gera expectati-
va por serviços diferenciados e for-
necidos com velocidade. O crescente 
uso dos smartphones e outros dis-
positivos móveis, com suas inúmeras 
funções, faz com que eles sejam o 
meio mais utilizado para contatar 
com os prestadores de serviços. Des-
sa forma, é imprescindível que, no 
outro lado do balcão, o atendimento 
venha ao encontro das expectativas 
dos consumidores. 

Em primeiro lugar, avaliar o com-
portamento do consumidor e sua jor-
nada até a empresa é fundamental 
para diagnosticar as preferências e a 
conduta dos clientes. Assim, é tarefa 

T



A ERA DO 
MARKETING  
DE PRECISAO  

A ENTRADA EM VIGOR DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS NO 
BRASIL EXIGIRÁ UMA NOVA ESTRATÉGIA DE RELACIONAMENTO COM 
O CONSUMIDOR, ABRINDO CAMINHO PARA A TRANSPARÊNCIA E A 
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s letras miúdas estão com os dias 
contados. A partir de agosto de 
2020, quando a Lei Geral de Prote-
ção de Dados (LGPD) entrar em vigor 
no Brasil, a relação entre empresas  
e clientes exigirá novos padrões  
de confiabilidade e transparência. 
Aprovada em 2018, a LGPD previa 
um prazo de dois anos para ter vali-
dade plena – apenas dois artigos es-
tavam valendo desde o princípio, 
que criavam estruturas burocráticas 
para sua implementação.

Às vésperas de ser adotada in-
tegralmente, a nova norma gera in-
quietação. E não é somente por me-
xer com a estrutura das 
organizações, que precisarão criar 
cargos exigidos pela lei, mas princi-
palmente porque ela impõe uma ló-
gica diferente no trato com o con-
sumidor. Agora, ele passará a ser 
reconhecido como detentor dos di-
reitos sobre seus próprios dados, a 
quem será preciso dar explicações 
sempre que solicitado.

No geral, a medida é encarada 
como positiva. Afinal, estabelece 
um regramento para um campo até 
então aberto a distintas interpreta-
ções. “Podemos pensar nos dados 
como se fosse uma fotografia: 
quando eu tiro uma foto de outra 
pessoa, de quem é essa imagem? 
Dela ou minha? A LGPD estabelece 
que o dono é o retratado, não o fo-
tógrafo”, compara Guilherme Muniz, 
professor de Consumo, Entreteni-
mento Digital e Cibercultura na 
ESPM Porto Alegre (RS).
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MUDANÇA 
ESTRUTURAL
As empresas precisarão 
contratar ou reorganizar 
seus quadros de 
pessoal para atender as 
especificidades da LGPD. 
Também será possível 
terceirizar o serviço. 
 
Conheça os novos cargos 
criados com o texto:

A RESPOSTA DO MARKETING
A nova perspectiva trará mu-

danças para os profissionais de 
marketing. O entendimento da LGPD 
obriga a criação de normas rigoro-
sas de controle sobre a coleta e o 
tratamento das informações. O 
consumidor precisará ser avisado 
de maneira direta e clara sobre quais 
dados serão retidos pelas empre-
sas e com qual finalidade – e ambas 
as coisas precisam estar conecta-
das. Isso quer dizer que não será 
possível manter um banco de dados 
com o perfil de clientes, a menos 
que sejam geradas ações específi-
cas e diretas desse banco. Seria o 
caso do direcionamento de ofertas. 
Por outro lado, se a empresa manti-
ver em seu poder esses dados sem 
um uso justificado, poderá sofrer 
sanções que chegam a cifras milio-
nárias, dependendo do porte da or-
ganização.

“Será preciso um esforço de diag-
nóstico para determinar quais dados 
serão realmente necessários. A reali-
dade atual é que a maioria das em-
presas coleta dados, mas são pou-
quíssimas as que de fato utilizam 
essas informações para melhorar a 
experiência individual”, observa Lu-
ciana Faluba Damázio, pesquisadora 
da Fundação Dom Cabral (FDC), de 
Nova Lima (MG).

Segundo a nova norma, dados 
considerados sensíveis – como raça, 
religião e posicionamento político – 
exigem ainda mais cuidado no trata-
mento. O mesmo vale para as coletas 
que envolvam menores de idade, que 
devem ser autorizadas pelos pais. 
Quem já passou pela adaptação ne-
cessária ensina: “A melhor forma de 
evitar surpresas é fazer um mapea-
mento de todos os pontos em que a 
empresa coleta dados de seus clien-
tes. Assim é possível criar um pro-
cesso padronizado para toda a orga-

nização e em conformidade com a 
lei”. A dica é de Fernando Freitas, co-
fundador e diretor de Criação da 
agência digital Big House. Como tem 
operações em Portugal, e a legisla-
ção europeia entrou em vigor em 
2018, a empresa precisou adaptar-se 
antes de seus pares brasileiros.

Outro aspecto legal importante é 
que, a qualquer momento, o cliente 
poderá pedir a exclusão de suas in-
formações pessoais dos registros 
usados comercialmente. “Será pre-
ciso investir em chatbots, inteligên-
cia artificial e desenvolvimento de 
sistemas que respondam de forma 
fácil e simplificada e facilitem a vida 
do usuário em aceitar ou negar esses 
acessos”, prevê Jonas Matone, ge-
rente de marketing da Bem Produtos 
e Serviços. A empresa, sediada em 
Porto Alegre e com operações em 
todo o Brasil, opera crédito, seguros e 
produtos financeiros.

As mudanças preconizadas pela 
LGPD respondem ao imperativo de 
uma governança mais responsável, 
que precisa se alinhar a valores como 
respeito ao consumidor, direito à pri-
vacidade e compliance digital. “Será 
muito saudável para o mercado ope-
rar nesse novo paradigma, e eu até 
diria mais: essa incorporação tem que 
ser o ponto de partida para uma em-
presa sentar na mesa e poder jogar”, 
acrescenta Damázio, da FDC.

COMPARTILHAMENTO RESTRITO
O novo paradigma legal brasileiro 

trará impacto na estrutura organiza-
cional completa das companhias. Em 
especial, os profissionais da área de 
marketing precisarão adaptar proces-
sos e rotinas: se está fora de cogita-
ção fazer publicidade e captar clien-
tes sem o auxílio de dados, o desafio 
será unir governança responsável 
com criatividade para convencer con-
sumidores a entregarem seus dados. 

CONTROLADOR  
Pessoa natural ou jurídica, de 
direito público ou privado, a 
quem competem as decisões 
referentes ao tratamento de 
dados pessoais.

OPERADOR 
Pessoa natural ou jurídica, 
de direito público ou privado, 
que realiza o tratamento de 
dados pessoais em nome do 
controlador.

ENCARREGADO  
Quem faz a mediação da 
comunicação entre o  
controlador, os titulares dos 
dados (cidadão) e a  
Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados (ANPD).
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Na prática, a exigência de autori-
zação inequívoca do titular dos da-
dos (ou seja, o cidadão) para a coleta 
e o uso comercial de suas informa-
ções pessoais e perfil de consumo 
resultará num freio à venda e com-
partilhamento de maillings. A prática 
prosperou ao longo de anos graças a 
uma legislação vaga e, em muitos ca-
sos, contra a vontade do cliente. Tan-
to é assim que iniciativas recentes 
procuraram coibi-la, como o sistema 
federal “Não me Perturbe”, no qual é 
possível informar o número de tele-
fone para ser descadastrado das ba-
ses de dados utilizados para tele-
marketing.

“A compra de bases ou seu uso 
sem que haja clareza na origem dos 
dados são práticas muito malvistas, 
é quase um spam. Na realidade, a lei 
está transformando em um ato ilegal 
algo que hoje já está sendo banido 
pelo próprio mercado”, aponta André 
Miceli, coordenador do MBA em 

Marketing e Negócios Digitais da 
Fundação Getulio Vargas (FGV).

A abolição do compartilhamento 
de maillings vai necessariamente 
empurrar os departamentos de 
marketing para uma conversa mais 
franca com o cliente. Como conse-
quência provável está a maior preci-
são na definição do público-alvo de 
cada campanha. “As ações em mas-
sa convertem menos de 3% das ven-
das porque incluem muitos clientes 
que não têm o perfil procurado pela 
empresa. Já nas ações segmenta-
das, a tendência é que a conversão 
aumente, pois vamos estar conver-
sando com quem já apresenta ten-
dência maior a gostar do produto”, 
acredita Matone, da Bem.

AMOR, DINHEIRO E GLÓRIA
O segredo para convencer clien-

tes a concederem acesso a seus da-
dos é a sedução. “O marketing vai ter 
que ser mais criativo para conquistar 

esse engajamento, o que pode ser 
feito através de estratégias como o 
amor, o dinheiro ou a glória”, ensina 
Miceli, da FGV. Oferecer benefícios fi-
nanceiros em troca dos dados é uma 
das formas mais comuns de melho-
rar a experiência do consumidor, que 
vê utilidade em ceder seus dados à 
companhia. Embora os descontos 
possam esbarrar no limite do caixa, 
programas de milhas ou de soma de 
pontos para troca por prêmios estão 
se popularizando e tendem a ganhar 
mais relevância.

Não deixa de ser a aposta já feita 
pelas redes sociais. Elas oferecem ao 
usuário um serviço que, não fosse a 
entrega de dados pessoais, possivel-
mente seria pago. Já a lógica de en-
gajamento por status pode ser ilus-
trada com benefícios que façam os 
clientes se sentirem especiais: um 
cartão de crédito de cor diferente é 
um bom exemplo. Novamente, as re-

TEMOR PELOS PEQUENOS

Embora houvesse a indicação de que em dois 
anos a LGPD estaria plenamente implementada, 
poucas empresas terminaram 2019 prontas para a 
mudança. Em setembro, apenas 17% das companhias 
consultadas por uma pesquisa do jornal Valor 
Econômico haviam tomado iniciativas concretas 
para enfrentar o novo cenário. E, muitas vezes, essas 
mudanças aconteceram porque as empresas atuam 
simultaneamente nos mercados brasileiro e europeu, 
onde a LGPD já é uma realidade. “Estima-se que 
em torno de 5% das empresas fizeram o movimento 
pensando especificamente no mercado do Brasil”, 
pontua Miceli, da FGV.

Esse tipo de erro foi percebido por Fernando 
Freitas em sua experiência ao levar a Big House 
para Portugal: “A demora em iniciar o processo de 
adequação à nova regulamentação foi um grande 

problema”. O cenário serviu de argumento para o 
deputado federal Carlos Bezerra (MDB/MT), que 
apresentou no fim de outubro um projeto de lei (PL) 
concedendo mais dois anos para que as empresas se 
adaptem à nova legislação. 

Em sua justificativa, Bezerra menciona que 71% 
das empresas que ainda não haviam feito qualquer 
movimento para se adequar à LGPD eram de grande 
porte e 33% tinham faturamento anual superior a R$ 
1 bilhão. “São empresas que, em regra, dispõem de 
assessoria jurídica e recursos financeiros suficientes 
para investirem em ações de adequação às novas 
obrigações estabelecidas em lei”, esclarece no PL. Até 
o fechamento desta edição, em dezembro, o projeto 
não havia tramitado nas comissões prévias à votação 
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des sociais são um bom exemplo. 
Basta lembrar do status de “prefeito” 
adquirido por quem fizesse check-in 
com frequência na mesma página do 
Foursquare. 

Por fim, a regra do amor é a apos-
ta de uma marca para arrebatar se-
guidores – feito no qual gigantes 
como Apple e Google são experts. 
Mas não é preciso ser um benchmark 
mundial para despertar a sensibilida-
de do consumidor. O ponto crucial 
aqui é engajar pela excelência na 
prestação de serviço, o que faz com 
que os usuários desejem participar 

do negócio. Há também truques in-
teressantes: criar concursos entre 
seguidores nas redes sociais pode 
trazer bons resultados. As ações po-
dem envolver fotos ou frases asso-
ciadas a um sentimento que se de-
seja despertar ou espalhar. “A 
comunicação feita em função da 
causa é o que move muitas organi-
zações, como o Médicos Sem Fron-
teiras, que depende de doações para 
se manter. É modelo de comunicação 
que se baseia no amor”, diz Miceli.

Outra boa dica é se associar a ser-
viços: por que não oferecer aos clien-

tes a previsão do tempo com base 
em dados de geolocalização? “As 
empresas que trabalham com inbou-
nd marketing tendem a se favorecer 
com a LGPD, pois o modo de fazer 
marketing será através da produção 
de conteúdo de valor para cada tipo 
de consumidor”, salienta Matone. 
Para ele, segmentação, experiência 
e layout serão os maiores aliados 
para criar produtos que os clientes 
realmente amem. “O custo por lead 
deve aumentar, mas haverá, ao mes-
mo tempo, um aumento na asserti-
vidade nas vendas.” //

A FILOSOFIA DA PROTEÇÃO 
DE DADOS MUNDO AFORA

Segundo o professor da FGV André Miceli, a LGPD brasileira se assemelha à norma europeia. 
Além dela, há outras duas visões sobre o tratamento de dados em vigor no mundo. Entenda:

ESTADOS UNIDOS 
Dados são da empresa, 
porque é ela quem  
gera as informações.

EUROPA 
Dados são do 
cidadão, que 
tem direito à 
privacidade.

CHINA 
Dados são do Estado, que 
pode usá-los para embasar 
políticas públicas e aplicar 
penalidades.
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o suficien t e

única certeza é que tudo vai 
mudar e que é preciso ser 
neurótico o suficiente para 
surfar nessa onda.” A frase é 
o lema que guia a trajetória 
de Guilherme Stocco, um 
apaixonado por inovação. 
Ele dedicou boa parte de sua 
vida a estudar como a tec-

nologia pode transformar a socieda-
de e melhorar a vida das pessoas – 
do lazer ao trabalho, passando pelo 
mercado financeiro. Da teoria à prá-
tica: em mais de 20 anos de vida pro-
fissional, Guga (como é conhecido no 
mercado) tornou-se uma das princi-
pais referências na criação de negó-
cios disruptivos no Brasil. Partiu dele, 
por exemplo, a introdução do concei-
to de banco digital no país. Além dis-
so, liderou projetos com fundos de 
investimentos e experiências pionei-
ras de e-commerce e empreendedo-
rismo. 

Até o fim de 2019, esteve à fren-
te da GR1D, empresa de open insu-
rance que acaba de ser vendida. 
Com o capital aportado, Guga lan-
çou um fundo para investir em tec-
nologias do futuro ao redor do mun-
do. Ele também integra os Conselhos 
Consultivos da B3 (junção da BM&-
FBovespa e Cetip), Grupo Hapvida 
(setor de saúde) e do braço financei-
ro do Carrefour. Faz parte ainda do 
Conselho de Administração da TOT-
VS (especializada em software, ser-
viços, plataforma e consultoria) e é 
embaixador no Brasil do Stanford 
Research Institute, centro de inova-
ção sem fins lucrativos criado em 
1946 pela Universidade Stanford 
(EUA) – instituição de ensino que 
abrigou os fundadores de empresas 
como HP, Google, Yahoo e Nike en-
tre seus ex-alunos e professores. 

A experiência acumulada e a fa-
cilidade de comunicação fazem  

A

CRIADOR DO PRIMEIRO BANCO DIGITAL DO BRASIL E DE UMA 
INFINIDADE DE NEGÓCIOS INOVADORES, GUGA STOCCO SURFA NA 
ONDA DA TECNOLOGIA PARA MELHORAR A VIDA DAS PESSOAS

POR PAULO CÉSAR TEIXEIRA

LEIA ESTA 
MATÉRIA  
ONLINE
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INFÂNCIA 
GUGA E O IRMÃO, LEONARDO, 
NA COMPANHIA DE AMIGOS, 
EM IGARATÁ, NO COMEÇO 
DOS ANOS 1980

PARCERIA
COM A NAMORADA, A GAÚCHA 
NAHARA BACKES, DURANTE 
PASSEIO EM LISBOA

REALEZA
COM O PRÍNCIPE HARRY: 

GUGA PARTICIPOU DE UM 
ANIVERSÁRIO DA RAINHA 

ELIZABETH II, EM LONDRES

SUPERCÃO
COM O POINTER INGLÊS 

STARK – UMA HOMENAGEM 
AO HOMEM DE FERRO
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com que Guga seja chamado para 
palestras por América Latina, Esta-
dos Unidos, Canadá e Europa. Suas 
ideias estão expostas em linguagem 
acessível em canal próprio do You-
Tube e no podcast intitulado 25 – o 
mundo novo, em alusão ao ano de 
2025. Entre os principais temas 
abordados estão tendências, finte-
chs, inteligência artificial e inova-
ções em geral. O carisma confere a 
ele ares de celebridade, a ponto de 
participar da festa de aniversário da 
Rainha Elizabeth no Palácio de Bu-
ckingham, no Reino Unido.

Paulistano, 45 anos, Guga parte 
da ideia de que todos nascemos 
curiosos e sonhadores, mas perde-
mos a criatividade conforme fica-
mos adultos por influência do siste-
ma educacional. “Somos formados 
para não sermos criativos. O legado 
impede a inovação”, sintetiza. Neste 
sentido, o maior pecado da escola é 
ensinar que não devemos errar. Guga 
defende que não há como criar algo 
novo sem cometer erros. Mas, aten-
ção: isso não significa que a pessoa 
deva cair no mesmo buraco duas 
vezes. “Repetir o erro é idiotice. Por 
isso, é preciso  criar novos erros”, 
afiança. “Se encararmos desse 
modo, o erro será um aprendizado 
que indicará o próximo passo a ser 
dado.” Essa inquietude, aliás, vem de 
longa data. 

AVEN TUR AS DA 
PATRULHA ULTR A 

Na noite de 19 de maio de 1986, 
um controlador de voo avistou pon-
tos luminosos não identificados ao 
sobrevoar o Vale do Paraíba, perto de 
São José dos Campos (SP), a bordo 
do Xingu (avião turboélice bimotor) 
que conduzia o então presidente da 
Petrobras, Ozires Silva. Alertada, a 
Força Aérea Brasileira (FAB) enviou 

cinco caças para combater a revoa-
da de Objetos Voadores Não Identifi-
cados (Ovnis) em uma perseguição 
que se estendeu por quatro horas 
sem lograr êxito. Em zigue-zague, os 
alvos mudaram de localização em 
altíssima velocidade até sumirem do 
mapa sem deixar vestígios. 

A Noite dos Ovnis – como foi ba-
tizado o episódio ufológico – foi mais 
um combustível para impulsionar um 
grupo formado por cerca de dez me-
ninos que, já há algum tempo, havia 
assumido por conta própria a missão 
de proteger a Terra de uma invasão 
de alienígenas. Explica-se: aquela 
região sempre foi pródiga no regis-
tro de Ovnis. Liderada por um garoto 
de 12 anos de idade – Guga Stocco –, 
a Patrulha Ultra (como foi batizada 
por seus integrantes) havia constru-
ído túneis de escape e colecionado 
aracnídeos para extrair o veneno e 
misturá-lo ao chumbinho de revól-
veres e espingardas de brinquedo, 
em caso de ataque de extraterres-
tres. 

A Patrulha Ultra era levada tão a 
sério que as crianças tinham cami-
seta com logotipo, que servia de uni-
forme. Havia hierarquia e treinamen-
to de artes marciais. “Aquilo foi o 
prelúdio do que Guga viria a ser como 
adulto”, diz o diretor, roteirista e pro-
dutor de cinema Steven Phil, à épo-
ca vizinho de Guga na região da re-
presa de Igaratá, próximo a São José 
dos Campos, onde ambas as famílias 
tinham sítios. As aventuras dos me-
ninos visionários de Igaratá poderão 
ser vistas em uma série que está em 
fase de desenvolvimento, com pre-
visão de entrar no ar em 2021. “Será 
um seriado para todas as idades, um 
pouco na linha de Stranger Things, 
com direito a viagens no tempo”, an-
tecipa Phil. A produção está na eta-
pa de comercialização. 

Tão ousada quanto a Patrulha 

Ultra foi a estreia de Guga como ha-
cker, aos 14 anos, no condomínio em 
que morava no bairro Perdizes, com 
a ajuda de um computador TK 3000 
(modelo fabricado em meados dos 
anos 1980 pela empresa brasileira 
Microdigital Eletrônica) e um modem 
adquirido na rua Santa Efigênia, pa-
raíso dos artigos eletrônicos na re-
gião central da capital paulista. Ele 
ficou encantado quando um amigo 
trouxe um disquete que abria a pos-
sibilidade de entrar em ambientes 
virtuais do America Online (AOL) nos 
Estados Unidos pelo Bulletin Board 
System (BBS). Precursor da inter-
net, o sistema era na verdade um 
software que permitia conexão e in-
teração via telefone interligado ao 
computador. Só havia um obstácu-
lo: as ligações internacionais eram 
caríssimas. O que fazer? “Esticamos 
um fio até o quadro de telefones do 
prédio e escolhemos aleatoriamen-
te um apartamento para fazer a li-
gação. Passamos o dia inteiro falan-
do com os Estados Unidos. Alguém 
pagou a conta, e deve ter sido bem 
doída”, relembra, sem corar o rosto. 

CARRINHO QUE SOBE 
PELAS PAREDES 

O atrevimento de Guga se equi-
parava ao entusiasmo com que ven-
cia os obstáculos para alcançar ob-
jetivos. Nos anos 1980, após assistir 
ao filme Wall Street – Poder e Cobi-
ça, de Oliver Stone, dirigiu-se até a 
Bolsa de Valores de São Paulo para 
se matricular em um curso de Enge-
nharia Financeira. Só havia um pro-
blema: o rapaz foi impedido por não 
ter o pré-requisito de estar matricu-
lado numa faculdade. Tanto insistiu 
que o funcionário consentiu em en-
tregar-lhe o material didático 

Guga StoccoPerfil

75Revista 20/30



“A escol a nos empurr a par a

den t ro de compart imen tos fechados,

 en quan to o fut uro é mult idisci pl inar.”
P

ed
ro

 D
im

it
ro

w



para que levasse para casa. “Peguei 
as apostilas e estudei por conta pró-
pria. Não tinha medo de aprender.” 

Na faculdade de Administração 
de Empresas da Fundação Armando 
Alvares Penteado (FAAP), tentou 
desenvolver o projeto de um carri-
nho que subia pelas paredes. Um 
colega de faculdade havia conheci-
do um inventor maluco, que criara 
uma espécie de híbrido de carrinho 
de autorama e drone – veículo que, 
por sinal, ainda não existia. “Era algo 
tosco feito de madeira, que andava 
no teto.” Guga levou o sujeito para o 
sítio da família em Igaratá para que 
desenvolvesse em laboratório a in-
venção. O objetivo era comprar a pa-
tente e vendê-la para a Estrela, tra-
dicional fábrica de brinquedos. 
Quase deu certo. “O cara era louco 
demais e não conseguiu desenvol-
ver a coisa”, rememora. 

Depois de se formar na FAAP, ar-
rumou as malas para estudar marke-
ting na Universidade da Califórnia, 
Berkeley, em 1996. Na época, a in-
ternet engatinhava. “Cheguei quan-
do o Vale do Silício ainda não tinha 
esse nome”, registra. Como havia 
feito trabalhos acadêmicos sobre 
negociação com a China, antevendo 
a ascensão da nova potência eco-
nômica mundial, passou uma tem-
porada de três meses em Xangai 
para visitar fábricas de microfibra, 
material que havia sido lançado re-
centemente com a perspectiva de 
revolucionar a indústria. Lá, fechou 
contratos de representação no Bra-
sil com indústrias chinesas. “Foi 
quando o dólar saiu de um patamar 
de 1 por 1 em relação ao real para 4 
por 1. Ainda assim, ganhei dinheiro. 
Imagina se a paridade continuasse”, 
especula. 

De volta a São Paulo, participou 
da criação do primeiro shopping da 
web brasileira, no site UOL. Como 

falava inglês com desenvoltura, foi 
guindado ao setor de atendimento 
de clientes internacionais. Um deles 
convidou Guga para ser country ma-
nager de uma multinacional que 
vendia domínios na rede. Assim, aos 
26 anos, era diretor da Verisign para 
a América Latina, dirigindo uma em-
presa que ocupava um andar inteiro 
do World Trade Center de São Paulo. 
Tudo indicava ser a hora de se deitar 
nos louros, mas Guga logo abando-
nou o cargo de alto executivo para 
assumir riscos como empreendedor 
– a paixão pos desafios e novidades 
falou mais alto.

CYBORG COMO MASCOTE 
Quando não havia Google, Guga 

lançou uma tecnologia que resolvia o 
problema dos anunciantes que dese-
javam aparecer nas primeiras men-
ções das páginas dos buscadores. O 
mote para a criação da TeRespondo 
foi a constatação de que grande quan-
tidade de empresas tinha dificuldade 
de ganhar visibilidade porque as pes-
soas só clicavam nos primeiros cinco 
links dos sites de busca – como Alta-
vista e Cadê. Mais uma vez, não se 
deixou contagiar pelas conquistas e, 
em 2005, vendeu a TeRespondo para 
o Yahoo, naquele que foi apontado 
como o maior negócio envolvendo 
empresas de tecnologia no Brasil 
até então. Em seguida, Guga foi re-
quisitado pela Microsoft, onde tra-
balhou junto com o atual CEO da 
companhia, Satya Nadella, usando a 
expertise da TeRespondo para a 
criação do Bing, o segundo site de 
buscas mais popular do mundo, que 
hoje compete globalmente com o 
Google. Não tardou para ser contra-
tado pela Buscapé, em 2010, logo 
depois de a startup de comércio vir-
tual ser comprada pela sul-africana 
Naspers – hoje dona da OLX. 

Apesar das conquistas e da car-
reira prodigiosa, o melhor estava por 
vir. Ninguém menos do que Henri-
que Meirelles, ex-presidente do Ban-
co Central e que depois seria minis-
tro da Fazenda, o indagou sobre o 
futuro dos bancos: “Banking is ne-
cessary; banks are not” [serviços 
bancários são necessários, bancos 
não são], respondeu, citando a fa-
mosa frase proferida por Bill Gates 
em 1994. “Ok, você começa amanhã”, 
devolveu Meirelles, que havia ideali-
zado o projeto do Banco Original, do 
Grupo J&F. “No Original, criei o pri-
meiro sistema de abertura de conta 
bancária pelo celular aprovado por 
Banco Central no mundo”, relembra 
Guga. Ele saiu da instituição finan-
ceira antes dos escândalos de cor-
rupção envolvendo os proprietários, 
os irmãos Joesley e Wesley Batista. 

Quando não está trabalhando,  
Guga Stocco não consegue ficar dis-
tante das motivações que o alimen-
tam desde a infância. Na hora do la-
zer, por exemplo, dedica-se a paixões 
como videogames ou à coleção de 
óculos de realidade aumentada que 
guarda no armário. Ao praticar artes 
marciais, principalmente judô, karatê 
e boxe-tailandês, continua envolvido 
com o mundo dos negócios: não por 
acaso, é sócio do irmão, Leonardo, na 
representação para América Latina e 
Califórnia da Ritual Gym, rede global 
de academias com sede em Singapu-
ra. Uma fonte de mimos é o pointer 
Stark. O nome do cachorro é uma ho-
menagem a Tony Stark, o Homem de 
Ferro, personagem da Marvel. Ele tem 
ainda dois buldogues franceses, que 
ficam na casa da mãe, a poucos quar-
teirões de onde mora. Stark, aliás, é 
da mesma raça do cão-mascote dos 
tempos da Patrulha Ultra, só que 
aquele tinha o nome Cyborg, herói ci-
bernético dos quadrinhos e do cine-
ma. Pensando bem, faz sentido. //
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Agenda

Programe-se! 
Saiba mais sobre alguns dos principais eventos de  
inovação que acontecem no Brasil e no mundo em 2020

SXSW
O South by Southwest é 
um conjunto de festivais 
dividido em três frentes, 
sendo uma delas - a 
Interactive - totalmente 
voltada para a tecnologia. 
Blockchain, programação, 
marketing, design e 
empreendedorismo estão 
entre os temas. 

Data: 13 a 22 de março 
Onde: Austin, Texas 
sxsw.com

EMTECH DIGITAL MIT
O fórum do renomado 
Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) discute 
o impacto da inteligência 
artificial na indústria. Em 
2020, marcam presença 
representantes do Google, 
Walmart, IBM, além de 
pesquisadores do próprio MIT. 

Data: 23 a 25 de março

Onde: São Francisco, 
Califórnia 

events.technologyreview.
com/emtech/digital/20

SINGULARITY 
GLOBAL SUMMIT
A vanguardista Singularity 
University – com o apoio 
de gigantes como Sony, 
Siemens, HP, SAP e Intel 
- coloca em pauta as 
tecnologias disruptivas 
e formas de aplicá-las 
em favor de mudanças 
positivas e do sucesso 
pessoal e organizacional. 

Data: 1 a 3 de junho 

Onde: Los Angeles, 
Califórnia

su.org/summits/su-
global-summit

COLLISION
Mais uma conferência 
dedicada à inovação e ao 
mundo das startups. Já 
participaram nomes de 
peso, como o fundador 
do Twitter e Medium, Ev 
Willians, e o professor de 
Stanford Alex Stamos, que 
também é ex-chefe de 
Segurança do Facebook. 

Data: 22 a 25 de junho

Onde: Toronto (Canadá)

collisionconf.com

TECHCRUNCH 
DISRUPT - SF
Conhecido por alavancar 
a cultura das startups 
como conhecemos hoje, 
o TechCrunch ocorre no 
polo da inovação mundial, 
em São Francisco. Conta 
com uma batalha de 
empreendedorismo e 
palestras de executivos 
de empresas como a 
Apple e a Uber.

Data: 14 a 16 de 
setembro

Onde: São Francisco, 
Califórnia 

Site: techcrunch.com/
events/disrupt-sf-2020

RIO 2C
A Rio Creative Conference 
chama atenção por seus 
números ao falar de 
criatividade em áreas como 
mídia, ciência e tecnologia. 
Na última edição, foram 
mais de 25 mil participantes, 
com 415 painéis, 1.060 
palestrantes, 780 horas de 
conteúdo, 1,5 mil rodadas de 
negócios e 1,8 mil inscrições 
em pitchings. 

Data: 5 a 10 de maio 

Onde: Rio de Janeiro

rio2c.com

CIAB FEBRABAN
O maior evento de TI 
para o setor financeiro da 
América Latina chega a 
sua 30ª edição em 2020. 
Organizado pela Federação 
Brasileira dos Bancos, traz 
palestrantes internacionais 
para debater tecnologias 
disruptivas e transformação 
digital. 

Data: 23 a 25 de junho 

Onde: São Paulo 

ciab.com.br

CAMPUS PARTY
O festival acontece há 22 
anos, em 15 países, e já 
contou com a presença 
de nomes como Stephen 
Hawking, Al Gore, Buzz 
Aldrin e Tim Berners-Lee. 
Na versão brasileira, são 
cinco dias de imersão em 
tecnologia e cultura digital. 

Data: 7 a 12 de julho

Onde: São Paulo

brasil.campus-party.org/

WHOW!
Criatividade e inovação no 
mundo corporativo são o 
foco da programação do 
Whow! O diferencial do 
evento é promover uma 
imersão no sistema de 
inovação de São Paulo, 
com visita a empresas, 
palestras, mentorias, 
debates, workshops e muito 
networking. 

Data: 21 a 23 de julho 

Onde: São Paulo 

festival.whow.com.br

INSURETECH CONNECT 
2020
Principal encontro em 
âmbito mundial de líderes 
e empreendedores da área 
de seguros. No evento, 
representantes de 65 países 
projetam as principais 
tendência tecnológicas do 
segmento.

Data: 21 a 23 de setembro

Onde: Las Vegas, Nevada

insuretechconnect.com

ESTADOS UNIDOS

CANADÁ IRLANDA

PORTUGAL

FRANÇA

BRASIL

https://brasil.campus-party.org/


FIN:CODE
Grande encontro anual 
da comunidade de 
desenvolvimento de software 
para a indústria financeira. 
Oportunidade para conhecer 
os desafios e as soluções 
que bancos, empresas de 
gerenciamento de ativos 
e seguradoras estão 
encontrando em suas rotinas. 

Data: 19 e 20 de março

Onde: Frankfurt 
(Alemanha)  

fincode-eu.com

VIVATECH
A proposta é ser um grande 
rendezvous (encontro, em 
francês) de startups para 
celebrar a inovação. Mark 
Zuckerberg, do Facebook, e 
Satya Nadella, da Microsoft, 
estão entre os líderes do 
setor tecnológico que já 
palestraram no evento. 

Data: 11 a 13 de junho

Onde: Paris (França)

vivatechnology.com

WEB SUMMIT
É considerado o maior evento 
de tecnologia e inovação 
do mundo. Reúne quase 
100 mil pessoas, incluindo 
fundadores e CEOs de 
empresas de tecnologia, 
startups e chefes de Estado. 

Data: 2 a 5 de novembro 

Onde: Lisboa (Portugal)

websummit.com

DUBLIN TECH SUMMIT
Em apenas três anos, 
consolidou-se como um 
dos maiores eventos de 
tecnologia da Europa. A 
próxima edição vai tratar 
de internet das coisas, 
marketing, big data e 
inovação. 

Data: 22 e 23 de abril

Onde: Dublin (Irlanda)

dublintechsummit.com

GARTNER IT 
SYMPOSIUM/XPO
Abrange as principais 
tendências de TI em 2020, como 
análise de dados, inteligência 
artificial, machine learning e 
cibersegurança. Direcionado 
para CIOs e executivos da área 
interessados em aprimorar 
habilidades de liderança e em 
encontrar estratégias para 
impulsionar a transformação 
digital. 

Data: 14 a 17 de setembro

Onde: São Paulo

gartner.com/en/
conferences/la/symposium-
brazil

FUTURECOM
Congresso internacional 
de telecomunicações, 
com programação 
paralela sobre futuro dos 
meios de pagamentos, 
segurança da informação 
e empreendedorismo, 
entre outros temas. Conta 
com speakers renomados, 
como executivos de IBM, 
Netflix, Huawei, Nokia, Tim 
e Vivo. 

Data: 19 a 22 de outubro 

Onde: São Paulo

futurecom.com.br

IT FORUM X
O tema central da 
próxima edição é “Império 
da Conveniência”. O 
objetivo é discutir como 
a evolução tecnológica 
impacta no dia a dia do 
ser humano e na sua 
maneira de comprar, 
trabalhar e se relacionar.

Data: 21 e 22 de outubro

Onde: São Paulo

itforumexpo.com.br

CRED-TECH BRASIL
Tem como missão 
desenvolver o 
ecossistema de fintechs 
de crédito no Brasil. 
O foco é apresentar 
startups e soluções 
que gerem eficiência 
financeira e operacional 
para o setor.

Data: a definir  

Onde: São Paulo

credtech.
conexaofintech.com.br

INNOVATION PAY
Reúne casos de sucesso, 
convidados especiais e 
fintechs para tratar de 
assuntos relacionados à 
inovação em pagamentos 
e serviços financeiros. 

Data: a definir

Onde: São Paulo

innovationpay.fintechs.
com.br

CONFERÊNCIA 
ANPEI
Ancorada na geração de 
negócios, a Conferência 
Nacional de Pesquisa e 
Desenvolvimento das 
Empresas Inovadoras 
aposta em uma visão 
multissetorial sobre a 
inovação em companhias 
brasileiras. 

Data: a definir

Onde: a definir

conferenciaanpei.org.br

ALEMANHA
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Todos os colaboradores envolvidos em projetos 
passam por capacitações para garantir a 
aplicação eficiente da metodologia e promover a 
transição para um mindset ágil. 

INOVABEM

PMO AGILE

Com seu escritório de projetos PMO Agile, a Bem Produtos e 
Serviços dissemina preceitos da cultura ágil e se fortalece para 
enfrentar os desafios de um mundo cada vez mais dinâmico

missão de manter a competitividade em alta 
diante de cenários desafiadores é levada a sério 
pela Bem Produtos e Serviços. Em 2018, a em-

presa lançou seu PMO Agile, um escritório responsável 
por implementar os preceitos da cultura ágil em toda a 
organização. Desde então, os esforços são concentra-
dos em dois grandes objetivos. O primeiro visa gerenciar, 
monitorar e apresentar projetos envolvendo as mais di-
ferentes áreas. Já o segundo envolve uma questão mais 
abrangente e, de certa maneira, difícil de mensurar: mo-
dificar o mindset dos colaboradores e adequá-los a no-
vas maneiras de trabalhar. Afinal, a agilidade propõe a 
quebra de diversos paradigmas.

A escolha do framework foi rápida, e a opção foi pelo 
Scrum, o mais prático e popular conjunto de ferramen-
tas e técnicas para o desenvolvimento de métodos ágeis 
do mundo. Embora qualquer framework seja passível de 
adaptações, na Bem os elementos básicos do Scrum 
acabaram mantidos. O mais famoso é o squad, grupo 
multidisciplinar formado para cada projeto. Outro são os 
sprints, como são chamadas as etapas de um projeto.  

Entre os participantes elege-se um Scrum Master e 
um Product Owner (PO). Como facilitador, o Scrum Mas-
ter remove obstáculos que atrapalham o squad. O PO, 
por sua vez, é uma pessoa vinculada diretamente ao de-
senvolvimento de produto. Cabe a ela determinar e ajus-
tar a lista de funcionalidades esperadas para o que está 
sendo trabalhado. Tanto o Scrum Master quanto o PO 
devem passar por treinamentos específicos. Aliás, todos 
os participantes do PMO Agile da Bem são capacitados 
em agilidade. A equipe, que é fixa e conta com cin- 

A

RESPOSTA À 
COMPLEXIDADE

POR LUIZ EDUARDO KOCHHANN

ELEMENTOS BÁSICOS DO PMO AGILE

1 

2

3

TREINAMENTO

A aplicação por etapas – começando pelo setor 
de TI antes de migrar para outras áreas – dá 
tempo para adaptações culturais e cria pontos 
de agilidade que, no futuro, serão conectados.  

ADOÇÃO ESCALONADA

A opção pelo Scrum e suas ferramentas básicas, 
como a formatação de equipes em squads e a 
adoção de sprints, acelera a curva de 
aprendizagem da empresa. 

FRAMEWORK

LEIA ESTA 
MATÉRIA  

ONLINE
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co funcionários, passou por treina-
mentos ligados à entrega de valor e 
auto-organização, entre outros. 

Crescimento  
exponencial

Na Bem, os sprints têm duas se-
manas de duração. Em cada um tra-
balha-se com um objetivo específi-
co, sempre com foco na construção 
do Produto Mínimo Viável (Minimum 
Viable Product, ou MVP), Ao fim de 
cada sprint ou ciclo, tudo que foi re-
alizado é experimentado e avaliado. 
A partir do feedback proporcionado 
pelo PO e stakeholders, a equipe 
parte aos aperfeiçoamentos. Aqui, 
uma das vantagens é não precisar 
esperar o projeto acabar para anali-
sar os resultados – o que impulsiona 
a melhoria contínua.

Outro aspecto importante na es-
tratégia do PMO Agile da Bem é a 
adoção da cultura ágil de maneira 
escalonada. Os primeiros passos fo-
ram no departamento de Tecnologia 
da Informação. A medida é indicada 
por especialistas quando envolve 
setores tradicionais da economia, 
como o financeiro. Depois da etapa 
inicial, o PMO Agile vem sendo ex-
pandido a outras áreas, mirando a 
conexão da empresa como um todo. 
“O objetivo é atingir o conceito de 
business agility, quando expandir-
mos a metodologia para diversos 
setores e transformarmos todo o 
ambiente de negócios em ágil”, ex-
plica Fabio Rocha, líder do PMO Agile 
da Bem. 

Apesar de funcionar há apenas 
um ano e meio, o escritório de proje-
tos da Bem vem colhendo ótimos re-
sultados. Enquanto a complexidade 
de execução de projetos cresceu 
67%, a efetividade nas entregas teve 
aumento superior a 90%. “Buscamos 
a excelência em agilidade para que 
essas margens continuem sempre 
crescendo”, completa Rocha. //

EVOLUÇÃO CONSTANTE

A EFETIVIDADE NA ENTREGA DE 
PROJETOS CRESCEU 94% EM 2019.

O EMPREGO DOS CONCEITOS DE MVP E 
SPRINTS REDUZIU O TEMPO MÉDIO DE 
ENTREGA DE PROJETOS EM 40%.

APESAR DO CRESCIMENTO DE 65% NO 
NÚMERO DE PROJETOS EM 2018, O 
ÍNDICE DE ERROS CAIU 12%.

O NÍVEL DE ADOÇÃO DE AGILIDADE NA 
EXECUÇÃO DE PROJETOS CHEGA A 33% 
NA EMPRESA.

94%

40%

33%

12%

EQUIPE ÁGIL

Área de PMO Agile da Bem conta com uma equipe fixa formada por Rocha e mais 
quatro colaboradoras: Lori Rocha (primeira à esquerda), Cinthia Sartori, Marianna 
Barreto e Evelyn de Souza
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PESSOAS

Em sua primeira participação no GPTW, Bem já figura entre  
as Melhores Empresas para Trabalhar no Rio Grande do Sul

ogo em sua primeira partici-
pação na avaliação do Great 
Place to Work (GPTW), a Bem 
Produtos e Serviços garan-

tiu lugar no ranking das Melhores 
Empresas para Trabalhar no Rio 
Grande do Sul – divulgado em no-
vembro. “Algumas frases se tornam 
clichê porque guardam grandes 
verdades. E uma delas diz que nin-
guém chega longe se andar sozi-
nho. Era um sonho nosso partici-
par do ranking do GPTW, e só 
conseguimos alcançá-lo porque 
fizemos isso junto com toda a equi-
pe”, afirma Bruno Fronza, diretor 

L

CAPITAL HUMANO: EM 
BUSCA DA EXCELÊNCIA

POR PAULO CÉSAR TEIXEIRA

administrativo financeiro da Bem, 
única promotora incluída na lista 
da consultoria.

O ingresso da Bem no ranking 
ganha mais impacto por ser a pri-
meira vez em que a empresa se 
submete à avaliação do GPTW. Em 
2017, a área de Recursos Humanos 
já havia realizado uma pesquisa de 
clima interno com objetivo de es-
truturar as políticas de endomarke-
ting. Em 2019, porém, a avaliação 
contou com a a metodologia global 
da consultoria, que identifica pon-
tos fortes e oportunidades de me-
lhorias do ambiente de trabalho – 
fomentando ações como desen- 
volvimento de lideranças, engaja-
mento dos colaboradores e dire-
cionamento de ações para o futu-
ro.

“A meta inicial era aplicar a es-
tratégia do GPTW para crescermos 
como empresa, já que buscar a me-
lhoria constante é uma imposição 
do mercado. Mas também somos 
movidos a conquistas. São elas que 
nos mostram o destino ao qual que-
remos chegar”, observa Fronza. No 
ranking regional do GPTW, a Bem 
figura no segmento “empresas de 
médio porte” (de 100 a 999 funcio-
nários). A companhia encerrou o 
ano de 2019 com 412 colaborado-
res em 27 cidades.

Para ser certificada, é necessá-
rio alcançar resultado superior a 
70% na pesquisa metodológica 
aplicada pelo GPTW. A Bem obteve 
índice geral de 84%, atingindo de-
sempenho expressivo também em 
dimensões como “orgulho” (87%) e 
“camaradagem” (88%). “O prêmio é 
de cada membro de nosso time, um 
grupo fantástico”, reforça o diretor. 
Segundo ele, em 2020 as apostas 
da empresa serão direcionadas no 
sentido de fortalecer a cultura or-
ganizacional, qualificando as equi-
pes e melhorando ainda mais o en-
gajamento dos colaboradores por 
meio de ações de valorização e re-
conhecimento.

Fundado nos Estados Unidos, o 
GPTW atua em mais de 50 países, 
estabelecendo rankings em âmbi-
to nacional, regional, setorial (como 
Tecnologia da Informação e Saúde) 
e temático (a exemplo de Melhores 
Empresas para Mulheres). Esta foi 
a nona edição da pesquisa no Rio 
Grande do Sul, que avalia as estra-
tégias de gestão de pessoas e a 
qualificação do ambiente de traba-
lho das empresas a partir de res-
postas obtidas diretamente junto 
aos funcionários. No total, mais de 
82 mil pessoas responderam aos 
questionários do GPTW no Rio 
Grande do Sul. //

RECONHECIMENTO

Entre as dimensões avaliadas pelo GPTW 
que obtiveram maior destaque segundo 

os colaboradores da Bem estão os 
atributos “orgulho” e “camaradagem”
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AUTORREGULAÇÃO

Autorregulação do crédito consignado demonstra proatividade das  
instituições financeiras brasileiras na melhoria do atendimento ao cliente

o mesmo tempo em que se 
veem em plena transforma-
ção digital, as instituições 

financeiras brasileiras estão preo-
cupadas em manter uma relação 
cada vez mais ética com seus clien-
tes. A criação do Sistema de Autor-
regulação do Crédito Consignado, 
que entrou em vigor em janeiro, é 
uma prova disso. 

A iniciativa é da Federação Bra-
sileira dos Bancos (Febraban) e da 
Associação Brasileira de Bancos 
(ABBC) e conta com a participação 
voluntária de 23 instituições. Jun-
tas, elas respondem por 97,88% do 
volume da carteira de crédito con-
signado do país. Ao aderirem à pro-

A

POR MAIS ÉTICA E TRANSPARÊNCIA

POR LUIZ EDUARDO KOCHHANN

posta, assumiram uma série de com-
promissos para aperfeiçoar a oferta 
de produtos da modalidade.

Foram definidos três objetivos 
com foco no atendimento: criar um 
sistema capaz de bloquear ligações 
aos consumidores que não estejam 
interessados nos produtos; formar 
uma base de dados para monitorar 
reclamações; e estabelecer medidas 
voltadas à transparência, à qualifi-
cação dos correspondentes bancá-
rios e ao combate ao assédio comer-
cial. 

Na opinião de Joana Freire, su-
perintendente Operacional e de Pro-
dutos da Bem Produtos e Serviços, 
o mérito da autorregulação está no 
fato de ser uma ação proativa capaz 
de gerar ganhos tanto aos bancos 
quanto ao consumidor. “A relação 
fica transparente, pois o cliente vai 
ter mais clareza sobre o que está 
contratando, o que tem direito e 
quais são as suas obrigações.” Ao 
assinar um contrato, o consumidor 
deverá receber informações básicas 
em até cinco dias após a liberação 
do valor. No documento, constam 
identificação da instituição, data e 
número do contrato, canais de aten-
dimento disponíveis, valor do em-
préstimo, quantidade e valor das 
parcelas, entre outros dados. 

Já para evitar a oferta desenfre-
ada de produtos via call centers, 
uma ferramenta de “não perturbe” 
entrou em funcionamento em 2019. 

Nesse caso, 30 dias após o número 
de telefone constar no sistema, os 
bancos e correspondentes não po-
dem mais entrar em contato. Outra 
mudança importante diz respeito à 
portabilidade. Com a intenção de di-
minuir o assédio comercial, vetou-
-se a remuneração dos correspon-
dentes pela transferência de 
operações de uma instituição para 
outra – ou pelo refinanciamento dela 
antes de 360 dias. Por fim, também 
serão tomadas providências para 
monitorar a qualidade do serviço e 
avaliar os correspondentes bancá-
rios.

Na Bem, foi formado um grupo 
de trabalho multidisciplinar a fim de 
adequar todas as práticas da em-
presa ao novo modelo. Entre os par-
ticipantes estão representantes das 
áreas de produto, tecnologia da in-
formação e logística. “Todas as me-
didas necessárias para se enquadrar 
foram mapeadas. Mas nossa forma 
de atuar já prezava muito por essa 
relação de respeito com o cliente, 
sendo muito congruente com o pro-
posto na autorregulação”, diz Freire.

O novo regramento também pre-
vê ações de fiscalização e penalida-
des. As multas em caso de descum-
primento de acordo variam entre R$ 
45 mil a R$ 1 milhão, dependendo do 
porte da instituição e da infração 
cometida. Os valores arrecadados 
serão destinados a projetos de edu-
cação financeira. //

RELAÇÃO SAUDÁVEL

Iniciativa é liderada pelas principais 
entidades do setor bancário nacional –  

a Febraban e a ABBC
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crescimento, na segurança e na agilidade 

dos processos da sua empresa.
NEWSPACE.COM.BR11. 3

783.8800

INTELIGÊNCIA CIBERNÉTICA

CLOUD SERVICES

CRÉDITO CONSIGNADO

MEIOS DE PAGAMENTO

BUSINESS ANALITYCS



ENGAJAMENTO

Desde 2017, a Bem apoia atividades do Instituto Social Pertence, 
organização voltada à socialização de pessoas com deficiência

espertar o sentimento de 
pertencer. Essa é a missão 
do Instituto Social Pertence 

(ISP), entidade sem fins lucrativos 
voltada à socialização de pessoas 
com deficiência física, sensorial e in-
telectual. Engajada na luta pela in-
clusão, a Bem Produtos e Serviços 
acompanha de perto e apoia as ini-
ciativas do ISP desenvolvidas em 
Porto Alegre (RS) desde 2017. 

A ajuda financeira é feita por 
meio de repasses via Lei Rouanet – 
política de incentivos fiscais que 
possibilita a empresas e cidadãos 
destinarem parte do Imposto de 
Renda (IR) devido a ações culturais. 
Além disso, os colaboradores da 
Bem são estimulados a participar 
ativamente dos eventos promovi-
dos pelo ISP. Entre eles, destaque 
para os programas A Arte de Per-
tencer, que prevê a realização de 
oficinas de música, dança e teatro, e 
Temperos Especiais, feito em par-
ceria com restaurantes renomados 
da capital gaúcha. Na ocasião, alu-
nos do curso de Gastronomia do ISP 
colocam em prática o aprendizado 
adquirido em sala de aula.

De acordo com Isabel Poncio, 
analista de Recursos Humanos na 
Bem e líder de ações sociais na em-
presa, a força do Pertence está em 
gerar oportunidades para que jo-
vens com deficiência ocupem es-
paços na sociedade através de ati-
vidades lúdicas e de aprendizagem. 

D

PELA INCLUSÃO DE TODOS

POR EMANUEL NEVES

INTEGRAÇÃO

Apoiado pela Bem, o projeto A Arte de Pertencer promove oficinas gratuitas de artes 
cênicas e música instrumental a pessoas com deficiência

Nos últimos seis anos, mais de 160 
pessoas foram beneficiadas em 
atendimentos de saúde, inclusão 
no mercado de trabalho e oficinas 
culturais – que envolvem música, 
dança e teatro.

“Todos possuímos diferenças, 
seja por deficiência, personalidade, 
talento, profissão, cor, etnia, sexo e 
até mesmo pelo momento de nos-
sas vidas. Precisamos acreditar no 
potencial de cada um e, munidos 
dessa crença, promover condições 
de igualdade a todos dentro de uma 
sociedade que é tão diversa, mas 
que ainda insiste em não se reco-
nhecer como tal”, destaca Poncio.

DIVERSIDADE EM SER
A fim de contribuir com a inclu-

são dentro da própria Bem, a em-
presa lançou em novembro de 2019 
o Programa SER. A proposta é reali-
zar ações educativas sobre aspec-
tos relacionados aos subtemas da 
diversidade com o objetivo de ga-
rantir um ambiente de trabalho se-
guro e livre de qualquer preconcei-
to. “Dessa maneira”, explica Poncio, 
“é possível contribuir com novas 
formas de desenvolvimento não 
apenas internamente, na Bem, 
como fomentar uma visão de mun-
do mais humanista em toda socie-
dade”. //
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INSTABEM

Um espaço para o registro de momentos especiais 
vividos por alguns de nossos colaboradores ao longo  
do último semestre

Na Bem, sem filtro
Follow Us: @bempromotora

 #DiadasCriancas   #BH

 #AcademiaDeVendasRH   #RJ  #Halloween   #RJ

#DiadasCriancas   #PoA

#OktoBem   #PoA

#DiadasCriancas   #PoA
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 #LogicaDeProgramacao   #PoA

 #MasterMeeting   #Floripa

 #ProgramaDiversidade   #PoA  #DiaDaMulher   #PoA

#TransformacaoCultural   #PoA #OutubroRosa  #RJ

CONFIRA  
ONLINE

 #GreatPlaceToWork   #PoA #NovembroAzul   #PoA
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Bem  
Ligado

Autor dos best-sellers Sapiens – 
uma breve história da humanidade 
(2014) e Homo Deus – uma breve 
história do amanhã (2015), o 
historiador israelense identifica 21 
problemas que marcam este início 
de século. Se as obras anteriores 
miraram no passado e no futuro, o 
ciclo encerra com ideias para salvar 
a civilização da “desumanização”. 

 

Companhia das Letras; 2018;  
432 páginas;  
R$ 39,90.

Com o subtítulo O poder da 
liderança compartilhada nos 
negócios, o livro conta como as 
autoras assumiram, em dupla, a 
presidência da ThoughtWorks, uma 
multinacional de software. A obra 
traz uma visão inovadora sobre 
liderança compartilhada em tempos 
nos quais as decisões unilaterais 
perdem cada vez mais sentido. 

 

Belas Letras; 2018;  
144 páginas;  
R$ 39,90.

Principal biografia do icônico líder 
da Apple. O fato de ter sido escrita 
a partir de mais de 40 entrevistas 
com o próprio Steve Jobs – além 
de outras 100 conversas com 
familiares, amigos, colegas e 
concorrentes – torna a obra um 
relato mais fiel da personalidade 
de alguém que revolucionou a 
indústria digital. 

 

Companhia das Letras; 2011;  
624 páginas;  
R$ 59,90.

3 PODCASTS PARA SE MANTER BEM INFORMADO

6 LIVROS PARA PENSAR SOBRE GESTÃO E LIDERANÇA

21 LIÇÕES PARA 
O SÉCULO 21 – 
YUVAL NOAH 
HARARI

JUNTAS - 
CAROLINE CINTRA 
E GABRIELA 
GUERRA

STEVE JOBS 
- WALTER 
ISAACSON

CAFÉ DA MANHÃ - FOLHA DE SÃO PAULO

Apresentado pelos jornalistas Rodrigo Vizeu e Magê Flores, o podcast do maior jornal do Brasil tem episódios diários de 
segunda a sexta-feira, disponíveis a partir das 5h da manhã. Ideal para começar o dia, o programa trata de assuntos 
nacionais e internacionais nas áreas de política, economia, cultura, cotidiano e ciência. 

Onde ouvir: Spotify e site da Folha de São Paulo. 

Duração: cerca de 30 minutos.

DURMA COM ESSA - NEXO

A produção do site jornalístico Nexo vai ao ar entre o fim da tarde e o começo da noite, de segunda a quinta-feira.  
Os episódios são curtos e explicam a principal notícia do dia e suas repercussões de forma didática e informativa. 
Indicado para quem tem pouco tempo, mas quer se manter bem informado sobre temas da atualidade. 

Onde ouvir: site do Nexo, Spotify, iTunes, Soundcloud e Deezer. 

Duração: cerca de 10 minutos.

GUERRAS COMERCIAIS - WONDERY

O programa da rede americana de podcasts Wondery – lançada por Hernan Lopez com apoio da 20th Century Fox 
– ganhou versões em português no fim de 2018. As temporadas documentam batalhas comerciais entre grandes 
empresas, como Nike x Adidas, e seus impactos sobre a maneira como vivemos e consumimos. 

Onde ouvir: Spotify.

Duração: cerca de 25 minutos.
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4 PERFIS DE CEOS MULHERES PARA SEGUIR NAS REDES SOCIAIS

RACHEL MAIA - 
LACOSTE
No comando da Lacoste, 
é uma das poucas 
negras a ocupar o cargo 
de CEO no Brasil. Fala, 
entre outros temas, 
sobre representatividade 
feminina na liderança 
e ações voluntárias. 
Foi eleita uma das 40 
mulheres mais poderosas 
do país pela Forbes.  

Onde seguir: 

PAULA BELLIZIA - 
MICROSOFT
Presidente da Microsoft 
Brasil entre julho de 2015 
e janeiro de 2019, foi 
promovida recentemente 
ao cargo de vice-
presidente de Vendas, 
Marketing e Operações 
da multinacional para 
a América Latina. Fala 
sobre educação e 
democratização digital.  

Onde seguir:

CAMILA ACHUTTI - 
MASTERTECH
Figura no Top Voices, a 
lista de profissionais mais 
influentes do LinkedIn, 
onde trata de assuntos 
como empreendedorismo, 
tecnologia, propósito e 
ativismo. É tida como 
referência mundial na 
luta por mais espaço para 
as mulheres na área de 
tecnologia. 

Onde seguir:

CRISTINA 
PALMAKA -  
SAP BRASIL
Em atuação no setor de TI 
há mais de três décadas, 
é presidente da SAP Brasil 
desde 2013. Reconhecida 
por liderar equipes 
e atingir resultados 
desafiadores, também 
fala sobre o impacto da 
tecnologia no mundo dos 
negócios.

Onde seguir:

O fundador da Patagonia ensina 
como construir uma filosofia 
de marca e inovar em gestão e 
criação de produtos sem deixar de 
promover um estilo de vida natural 
para si e seus colaboradores. Uma 
verdadeira lição para organizações 
comprometidas com o bem-estar 
social e ambiental. 

 

WMF Martins Fontes; 2015;  
288 páginas;  
R$ 35,00.

A Forbes classificou a publicação 
do presidente dos estúdios Pixar 
e Disney como “provavelmente o 
melhor livro de negócios já escrito”. 
A força da obra está em disseminar 
a cultura da criatividade a partir 
de um ambiente empresarial 
de estímulo à ousadia e de 
enfrentamento de problemas. 

 

Rocco; 2014;  
336 páginas;  
R$ 44,90.

O jornalista e colunista do The 
New York Times Adam Bryant 
entrevistou diversos CEOs de 
empresas globais para entender 
como liderar uma organização 
de maneira ágil e inovadora. As 
principais ideias estão em um livro 
de linguagem simples, direta e 
agradável.

 

WMF Martins Fontes; 2015;  
336 páginas; 
R$ 24,90.

LIÇÕES DE UM 
EMPRESÁRIO 
REBELDE - YVON 
CHOUINARD

CRIATIVIDADE 
S.A. - ED CATMULL

ÁGEIS E 
INOVADORAS - 
ADAM BRYANT
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3 NEWSLETTERS PARA MENTES INOVADORAS

4 DOCUMENTÁRIOS COM LIÇÕES PARA ENFRENTAR DESAFIOS

PROJETO DRAFT 
Tem uma linha editorial dedicada 
a cobrir a expansão da inovação 
disruptiva no Brasil. Apresenta 
entrevistas exclusivas e artigos 
com as principais novidades sobre 
empreendedorismo, liderança, 
inovação e tecnologia. 

 

Onde assinar: projetodraft.com

FREE  
SOLO 
Oscar de melhor 
documentário em 2019, 
o filme acompanha a 
preparação do escalador 
Alex Honnold para subir o 
El Capitán, uma montanha 
de 955 metros, sem 
cordas ou qualquer tipo 
de proteção. Um filme 
repleto de lições sobre a 
importância da preparação 
mental para encarar 
grandes desafios.  

Direção: Jimmy Chin e 
Elizabeth Chai Vasarhelyi

Duração: 100 minutos 

Onde assistir: iTunes 
Amazon Prime Video, 
Google Play e YouTube.

SILICON 
COWBOYS 
Qualquer empresário 
do ramo da tecnologia 
precisa conhecer a 
história da Compaq 
Computer e de seus três 
fundadores. Com muita 
coragem, os amigos 
Rod Canion, Bill Murto e 
Jim Harris enfrentaram 
gigantes do setor, como 
a IBM, para empreender e 
revolucionar o mercado de 
computadores pessoais.  

Direção: Jason Cohen  

Duração: 77 minutos   

Onde assistir: Netflix

THE FINAL  
YEAR 
Uma equipe de filmagem 
acompanha a condução 
da política externa 
durante o último ano 
de Barack Obama como 
presidente dos Estados 
Unidos. Os bastidores de 
viagens realizadas por 21 
países mostram como é 
possível encerrar um ciclo 
e deixar um legado em 
um ambiente de pressão 
extrema.  

Direção: Greg Barker 

Duração: 89 minutos   

Onde assistir: Netflix

O CÓDIGO  
BILL GATES
A minissérie documental 
é uma jornada pela 
mente do fundador da 
Microsoft, com entrevistas 
exclusivas. Em três 
episódios, o vencedor do 
Oscar Davis Guggenheim 
relata como o bilionário 
encontrou soluções 
únicas e criativas para 
alguns dos problemas 
mais complexos do 
mundo.  

Direção: Davis Guggenheim 

Duração: 3 episódios de 
cerca de 50 minutos   

Onde assistir: Netflix

HUSTLERS ONLY 
Conteúdo quinzenal voltado 
aos segmentos de marketing e 
vendas. A newsletter traz opiniões, 
dicas e materiais produzidos por 
profissionais especializados e 
renomados na área. 

 

Onde assinar:  
tiny.cc/hustlersonly

GROWTHAHOLICS 
Com foco na área de tecnologia, 
entrega semanalmente notícias, 
artigos, vídeos, podcasts e 
estudos para apoiar o crescimento 
empresarial. Os assinantes 
recebem indicações de livros, 
filmes e eventos culturais.

 

Onde assinar:  
tiny.cc/growthaholics

Bem  
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A facilidade do  
mundo digital  

com a segurança  
do Banrisul. 

SAC: 0800.646.1515 - Def. Aud. e de Fala: 0800.648.1907 | Ouvidoria: 0800.644.2200 - Def. Aud. e de Fala: (51) 3215.1068

Baixe o App

/banrisul

/bancobanrisul

www.banrisul.com.br/app

O Banrisul Digital é uma solução completa para 
facilitar a sua vida. Considerado um dos apps mais 

seguros do segmento bancário, o Banrisul Digital 
ainda conta com a opção Meus Cartões, reconhecida 

como uma das ferramentas mais completas para 
clientes que utilizam cartão de crédito. 

Abra já a sua conta e aproveite as vantagens 
de ser Banrisul Digital.


