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Apesar de ter exercido os ofícios de médico, farmacêutico e astrólogo, o fran-
cês Michel de Nostradamus é lembrado pela aura de mistério construída em torno  
de suas enigmáticas previsões. Na Bem Produtos e Serviços, ninguém acredita 
em videntes. Mas nem por isso deixamos de tentar antecipar tendências, buscan-
do compreender como o horizonte se desenha. Mais do que analisar futuros pro-
blemas, procuramos soluções.

Foi por isso que, no fim de 2019, criamos o projeto 20/30 – composto por uma 
revista impressa e um portal. Ambos levam a assinatura “Tendências para a dé-
cada”. E já em nossa primeira edição mostramos a que viemos. A reportagem 
principal, sobre transformação digital, trouxe uma chamada de fazer inveja a Nos-
tradamus: “DIGITALIZE OU MORRA!”. Dois meses depois da publicação, a Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia. Não sabíamos nada sobre o 
coronavírus. Mas tínhamos certeza de que havia uma necessidade urgente de se 
romper com padrões arcaicos da dinâmica do trabalho.    

O ano de 2020 vem sendo um desafio constante a governos, empresas e or-
ganizações. Agora pense na dificuldade enfrentada por quem ainda não estava 
minimamente familiarizado a termos como computação em nuvem, IA, big data, 
API, machine learning, IoT. Apesar da aceleração de disrupções, vale lembrar o 
emblemático trecho do discurso de Charlie Chaplin em O Grande Ditador: “Não 
sois máquina! Homens é que sois!”. Homens e mulheres, eu acrescentaria – ou 
qualquer gênero com o qual a pessoa se identifique.  

O binômio pessoas + tecnologia é a base da atuação da Bem. São elementos 
cada vez mais vitais para o atual momento de transição. E foi pensando nisso que 
abrimos esta edição conversando com uma expert em relações humanas no am-
biente de trabalho – Sofia Esteves, cofundadora do Grupo Cia de Talentos. Na 
mesma pegada, nossa reportagem de capa explora o surgimento das empre-
sas híbridas, um legado da pandemia. Também mostramos como o 5G já co-
meça a inventar um novo tipo de varejo. Enfim, são tendências que devem se 
consolidar em breve. Talvez, mais rápido do que possamos imaginar. E ainda 
há muito mais novidades nas páginas a seguir. 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.
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Entrevista

la se intitula “a tiazona do RH”. Mas não 
se deixe levar. Sofia Esteves está longe 
de ser uma típica profissional com perfil 

quadrado ou conservador. Suas reflexões cos-
tumam estar em consonância com as principais 
tendências da área de gestão do capital huma-
no mundial. E não é à toa. São mais de três dé-
cadas aproximando pessoas e empresas Brasil 
afora – o que, pelos próprios cálculos, envolve 
projetos com cerca de 700 organizações e mi-
lhões de profissionais. A sabedoria de “tiazona”, 
portanto, vem de uma vida dedicada ao desen-
volvimento de relações interpessoais e às ine-
vitáveis transformações presenciadas no mer-
cado de trabalho – como a que está em curso, 
impulsionada pela pandemia.

Formada em Psicologia, Esteves é fundado-
ra e presidente do Conselho do Grupo Cia de 
Talentos/Bettha, uma das maiores consultorias 
de Recursos Humanos da América Latina. Em 
seu dia a dia, no entanto, esta paulistana preci-

sa se desdobrar para abraçar um sem-número 
de atividades: é professora de MBA e especiali-
zação de RH na Fundação Instituto de Adminis-
tração (FIA) e Fundação Getúlio Vargas (FGV); 
comentarista e colunista na Globonews, Exa-
me, Valor Econômico e Você S/A; membro do 
Conselho de organizações como BTG Pactual e 
Ibmec; e membro do Comitê Estratégico de 
Pessoas do Hospital Israelita Albert Einstein e 
do Governo Federal. Mais? Influencer Top Voice 
do LinkedIn, com 660 mil seguidores, autora de 
três livros sobre carreira...

Nesta conversa com a reportagem de 20/30, 
Sofia Esteves fala sobre as mudanças provoca-
das pelo distanciamento social. Mais do que 
isso, ela se propõe a avaliar o que, de fato, res-
tará de novo para o mundo do trabalho no pós-
-Covid. Uma conversa franca, esclarecedora e 
alvissareira. Apesar do drama provocado pelo 
maior problema de saúde pública do século 21, 
as perspectivas são bastante positivas.

E

POR RICARDO LACERDA,  

COM COLABORAÇÃO DE DANIELLY OLIVEIRA  

POR UMA  
NOVA DINÂMICA 
CORPORATIVA
EM 2020, A ROTINA DE TRABALHO DE BILHÕES DE PESSOAS 
MUDOU – E ISSO NÃO É NECESSARIAMENTE RUIM. QUEM 
AFIRMA É SOFIA ESTEVES, FUNDADORA E PRESIDENTE DO 
CONSELHO DO GRUPO CIA DE TALENTOS/BETTHA. PARA ELA, 
A PANDEMIA DEIXARÁ UM LEGADO DE AMADURECIMENTO 
PARA A GESTÃO DO CAPITAL HUMANO 
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AQUELA COISA DE ‘MANDA 
QUEM PODE E OBEDECE QUEM 
TEM JUÍZO’ NÃO SERVE PARA 
ESSA JUVENTUDE. MAS 
ELES PRECISAM GANHAR 
MUSCULATURA, ROBUSTEZ E 
RESILIÊNCIA.

A pandemia colocou boa parte do mundo corporati-
vo em home office. Depois de quase um ano, no en-
tanto, algumas pessoas parecem estar estafadas, 
cansadas do isolamento. Qual é a sua percepção em 
relação a isso?

É supernatural isso estar acontecendo. O que leva a 
esse cansaço é o cerceamento do direito de ir e vir. O 
fato de você se sentir recluso, obrigado a ficar em casa, 
já é um peso. A gente gosta da liberdade. Outra coisa é 
depois de mais de seis meses, há uma exaustão de ficar 
100% do tempo em frente a uma tela, com carga horária 
de trabalho muitas vezes maior do que antes. Mas na 
hora em que todo mundo tiver o livre-arbítrio para de-
cidir se quer ir ao escritório ou ficar em casa, ou mesmo 
se quer fazer um almoço de troca com o time, será pos-
sível modelar isso de acordo com a cultura da empresa 
e das pessoas. Acho que nunca mais vai voltar a ser 
100% presencial. A pandemia acelerou esse movimento 
de home office.

O modelo híbrido – meio home, meio office – veio para 
ficar? Quais são suas vantagens?

Antes havia muito receio sobre isso: será que vai dar 
certo? Como fica a segurança da informação? Como vai 
ser liderar a distância? Como será a gestão do tempo? 
As pessoas vão mesmo entregar o seu trabalho ou vão 
ficar assistindo a filmes? E a pandemia mostrou que sim, 
as pessoas são responsáveis, trabalham a distância, li-
deram a distância. E que se pode entregar resultados 
talvez até com mais qualidade. O que há de melhor nisso 
tudo é o fim da era do “comando e controle”. A gente vem 
do modelo de gestão do militarismo. Nele, os soldados 
ficam em seus quartéis-generais com os sargentos ao 
lado, olhando o seu trabalho e dizendo como você deve 
marchar, que horas você deve suspirar e que horas você 
deve bater continência. Vivemos isso por muito tempo e 
aos poucos foi sendo percebida a necessidade de auto-
nomia, de cocriação e de um novo estilo de liderança. 
Ninguém mais aguenta o sargentão, o chefe tóxico. O 
que se quer é uma liderança pelo exemplo, pela vulnera-
bilidade, e que sabe olhar seus próprios pontos fracos. 

Esse movimento tem a ver com os jovens de hoje, 
uma geração mais líquida – conforme o conceito do 
sociólogo Zygmunt Bauman? 

Tem tudo a ver com essa geração, que não admira 
mais a liderança pelo crachá de líder. A hierarquia para 
eles não é pela obrigação em se ter respeito, mas pela ad-
miração. É pelo vínculo de confiança criado. Por outro lado, 
é uma geração mais frágil na forma de se relacionar. E isso 
não é culpa deles, mas de quem os educou. Se dentro das 
nossas casas nós criamos filhos “mimimis”, eles vão fazer 
a mesma coisa em outro lugar, como uma empresa. Não é 
bem culpa, mas corresponsabilidade. Concordo que este-
ja certo não se querer mais o líder que grita. Aquela coisa 
de “manda quem pode e obedece quem tem juízo” não 
serve para essa juventude. Mas eles precisam ganhar mus-
culatura, robustez e resiliência. E hoje o que está se dizen-
do é: “quero um lugar em que eu possa ser eu mesmo, 
onde eu possa ser respeitado com as minhas caracterís-
ticas”. Mas também é necessário aprender a respeitar os 
outros, não se autocentrar em seu próprio umbigo. E isso 
vale para os dois lados: nem o líder pode achar que é o Su-
perman, nem os mais jovens podem achar que o líder tem 
que os aceitar como eles são.  Por isso, a palavra mais usa-
da nessa pandemia é empatia. Se eu tiver empatia, vou 
saber que o meu chefe foi ríspido não porque quis me afe-
tar, mas sim porque está trocando ideias. O que eu sempre 
digo é: a pessoa é assim ou está assim? Às vezes, estou 
num momento ruim, estressada ou estou com problemas.

Mas o exercício da empatia está vinculado ao olho no 
olho, ao sentir o outro. Isso, a distância, dificulta um 
pouco, não?

Eu não acredito nisso. Acho que não muda nada. Quan-
do você está na tela obrigatoriamente você está concen-
trado nela. Às vezes, eu estou em uma reunião e é tanta 
gente olhando para um lado e para o outro, prestando a 
atenção em outra coisa. Na tela, você olha todo mundo ao 
mesmo tempo. Então, se você reage de um jeito, todo 
mundo vai ver e perceber se você está mais tenso ou está 
mais solto. Claro, você perde o afeto do abraço e do aco-
lhimento, mas a relação é construída da mesma forma.
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FIM DO COMANDO E CONTROLE

Na Cia de Talentos, horizontalidade é palavra de ordem. Nas equipes, formadas 
majoritariamente por mulheres, a colaboração está sempre em evidência

Como manter o sentimento de equipe com o traba-
lho remoto? 

Acho que o trabalho não deve ser o tempo inteiro as-
sim, distante. Um exemplo nosso, da Cia de Talentos: 
praticamos home office desde que a empresa foi funda-
da, há 32 anos. Temos dois pilares com o time, que são 
excelência na qualidade e no prazo combinado com o 
cliente. Se você vai fazer suas tarefas à tarde, à noite, no 
fim de semana ou na praia, tudo bem. A entrega com 
qualidade e no prazo é o que importa. Mas ter momentos 
para encontrar o time, em que você celebra, é importan-
te. Já fizemos bingo eletrônico, premiação virtual, festa 
junina online, gincanas. Antes mesmo da pandemia, tra-
balhávamos com mesas rotativas, ainda que fosse um nú-
mero grande de posições. Agora mudamos para um escri-
tório onde deixamos as mesas de um jeito que elas podem 
ser um centro de convivência. Quando for possível voltar 
oficialmente ao escritório, a ideia é que as pessoas pos-
sam marcar com as suas equipes de um dia fazer uma 
reunião, ir almoçar ou depois fazer um happy hour.

Como ficarão os coworkings daqui para frente? 
Com certeza vão crescer, e eu entendo que haverá 

um novo modelo de trabalho para os coworkings. A gen-
te, por exemplo, está dentro do WeWork [uma das maio-
res redes de coworking do mundo]. Isso me dá conforto, 
pois estou dentro de um espaço em que, se eu precisar 
aumentar, alugo uma nova sala. E se eu precisar dimi-

nuir, eu reduzo. Isso me traz flexibilidade, e por isso é 
uma forte tendência. Aqui em São Paulo tem gente que 
mora nos quatro cantos da cidade e é tudo muito longe, 
com muito trânsito. Então, o que me impede de ter um 
espaço num coworking na Zona Sul e outro na Zona Nor-
te? Se o meu funcionário não quiser trabalhar da casa 
dele, ele quer ir para um espaço desses para se concen-
trar, ter mais de estrutura. Em 2019, estive na China e 
trabalhei diretamente de um WeWork de lá.

O isolamento social deu mais tempo livre às pessoas 
– especialmente dentro de casa. A pandemia serviu 
como um “freio” para rotinas aceleradas, não?

Acho que a gente viveu ondas, ciclos. No início, 
estimulamos muito a ideia de que o tempo antes usa-
do para ir e vir do trabalho fosse usado para aprender 
uma nova habilidade. Até porque o aprendizado hoje 
é algo que tem que ser constante. Com o boom que 
houve nos cursos gratuitos, inclusive de Harvard e de 
outras ótimas escolas, se a queixa de vida era tempo 
e dinheiro, essa desculpa caiu por terra. Mas não pre-
cisa dedicar a isso 100% do tempo livre. A importância 
de eu me qualificar e me diferenciar é fundamental, 
porque hoje, em um clique, a realidade muda – e eu 
preciso estar preparado. É preciso desenvolver em-
patia, resiliência, conhecer os meus valores culturais 
para analisar se estou na empresa certa e com um 
propósito certo.
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ROTINA INTENSA

Além das atividades à frente do Grupo Cia de Talentos, Sofia Esteves é 
constantemente requisitada para palestras e eventos corporativos

Você está falando em soft skills. Quais estão em 
evidência?

Na verdade, chamamos isso de essential skills. As 
habilidades essenciais para você desenvolver na sua 
carreira. Atrelando isso a pandemia, em primeiro lugar, 
disparado, está a capacidade de adaptação. É poder 
rapidamente olhar para o novo cenário e pensar “o que 
eu tenho que fazer para me reposicionar”. Não adianta 
ficar chorando. Outra coisa é resistência à frustração. 
Parte das pessoas, por exemplo, estava fazendo algum 
projeto supermotivador, que era prioritário e importan-
te, e que da noite para o dia deixou de ser. Ou então 
estava prestes a ser promovido, ganhar um aumento. 
Não só isso não aconteceu como piorou. Então, todo 
mundo teve que desenvolver a resiliência. Inclusive o 
medo de perder a saúde, ou mesmo um ente querido,  
tudo isso desenvolve resiliência. Falamos por muitos 
anos sobre as skills de inovação, mas ligando a inova-
ção à disrupção, à capacidade de fazer algo que nin-
guém pensou. Agora a gente volta a olhar para aquela 
criatividade de olhar coisas que já existem e que po-
dem ser interessantes. Refiro-me a uma inovação mui-
to mais por observação do que por disrupção. Além dis-
so, as capacidades de liderar a distância e de saber 
gerir o tempo passaram a ser essenciais.

Nesse contexto, qual a importância de se aceitar 
o erro como algo inerente ao processo?

O brasileiro tem muita dificuldade de avaliar se o 
erro foi tentando fazer o melhor ou se foi um erro por 
displicência. Isso é fundamental. Acontece muito aqui 
no Brasil de o cliente chegar e pedir algo super inova-
dor. Aí a gente vai lá e cria um negócio superinovador 
e ele pergunta quem já usou. Ora, se quer algo inova-
dor vai precisar correr risco. É importante abrir espa-
ços dentro das organizações para discutir o que de 
fato é inovação, combinar até que nível de risco é 
possível avançar.

Justamente por isso as metodologias ágeis e o pen-
samento de startup ganham cada vez mais espaço.

Muito. Inclusive aqui entra outra essential skill, que 
é a colaboração. O mundo vai ser muito mais colabora-
tivo. Desenvolvemos um projeto para capacitar jovens 
e reduzir o gap do mercado de trabalho que tem o Itaú 
e o Bradesco juntos. A Roche e a Novartis, duas fortes 
concorrentes, também participam de um mesmo proje-
to conosco. A questão da colaboração veio para ficar. 
Grandes empresas montaram as suas aceleradoras ou 
se associaram a aceleradoras, a startups. E ainda está 
tudo sendo balizado por acerto e erro.
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Novas tecnologias têm melhorado o dia a dia em 
diversas áreas. A automação vai suplantar o as-
pecto humano das organizações? 

Ela vai fazer aquilo que um robô é capaz de fazer. 
Então, ela só vai competir com o humano se essa pes-
soa só souber fazer aquilo que um robô faz. No entan-
to, nenhum robô tem a capacidade humana de criar, 
de interagir e de se relacionar. E nunca vai conseguir. 
O que me preocupa, nesse contexto, é a tríade pesso-
as, resultados e clientes. Porque o cliente, alguns anos 
atrás, ia ao mercado e comprava o que tinha. A em-
presa decidia quando e qual produto ia lançar. Mas o 
controle agora está na mão de quem compra. E quem 
compra não está disposto a esperar. Então, se você 
não lança logo, outro lança. 

Isso não gera uma ansiedade coletiva, uma ânsia 
pela novidade?

Sim. O que acontece é que, além de satisfazer o 
cliente, todo mundo tem que dar um resultado para o 
acionista e tem que dar um resultado para que seja 
viável continuar reinvestindo. Quanto mais você pre-
cisa de inovação, mais precisa de dinheiro e mais pre-
cisa vender, ganhar mercado etc. E tem que ser tudo 
agora, mas no fim acaba todo mundo estourado. Eu,  
minha equipe. Até quando isso se sustenta? Essa di-
nâmica tem tomado uma proporção doentia. Vejo mui-
tas pessoas discutindo índices de saúde mental. No 
entanto, ninguém está estudando ou discutindo a ori-
gem desses burnouts – que nunca vêm de uma causa 
só, e podem estar relacionados inclusive a rotinas al-
tamente positivas. 

A pandemia revelou um brasileiro solidário, dedi-
cando tempo e doando recursos. Como esse com-
portamento influencia na vida profissional? 

Pesa muito porque o voluntariado desenvolve to-
das as habilidades necessárias para o dia a dia do tra-
balho. Todo esporte coletivo desenvolve habilidades 
de colaboração, resiliência, liderança, trabalho em 
equipe, humildade. No voluntariado você passa a ter 
empatia, pois derruba preconceitos. Espero que isso 
não seja passageiro e venha para ficar e realmente 
transformar a vida de muitas pessoas. 

Mais do que nunca, há uma tendência de fortaleci-
mento de ações afirmativas por parte das empre-
sas. São os casos de programas voltados a traine-
es negros e para o público sênior. Qual é a sua 
percepção?

Trabalhamos um programa de trainees para negros 
para a Bayer, e foi ela quem fez o primeiro movimento 
nesse sentido, há seis anos. Eles olharam para todos os 
níveis e pensaram: “Eu quero capacitar uma grande 
massa para chegar na liderança”. Começou com pro-
gramas de estágios com cotas de 20% para negros, de-
pois 50%, até ao ponto de aumentar o trainee para 100%. 
A Bayer já tem diretor negro, já está formando pessoas 
negras dentro da organização. Portanto, é preciso ter 
muita consistência naquilo que se propõe. Não basta 
resolver trazer algumas pessoas negras para dentro da 
empresa e pronto. Fico feliz em ver novas iniciativas e 
sou altamente favorável às ações afirmativas – mas ab-
solutamente contra modismos.

Por fim, o que um recrutador pode ou não pergun-
tar a um candidato em uma seleção de emprego?  

Acho que bom senso é sempre importante. Qual a 
intenção de eu fazer determinada pergunta? Por que eu 
quero saber se o profissional é casado ou se tem filhos? 
Se é porque eu tenho o paradigma de que mulher que 
tem filho tem menos tempo para trabalhar, então não, 
não pode fazer essa pergunta. Agora, saber para enten-
der o que são valores para um profissional, então pode. 
É muito melhor perguntar o que ele pensa para o futuro 
pessoal e profissional. Porque é preciso entender se 
aquilo que a pessoa busca está de acordo com aquilo 
que você quer para a sua organização e para o seu time. 
Por exemplo, se eu tenho uma filha com uma deficiência 
física eu preciso contar durante a entrevista. É impor-
tante que o meu chefe saiba que talvez eu tenha mo-
mentos muito limitados, mas que mesmo assim vou dar 
o meu melhor e me superar. O que percebo é que a for-
ma de perguntar é o pior. Eu não vou perguntar em uma 
entrevista de emprego se a pessoa é gay, mas vou per-
guntar sobre os objetivos de vida dela, como ela está na 
vida pessoal, e deixar aberto se ela quer comentar algu-
ma coisa nesse sentido. O mais difícil atualmente, e que 
precisa ser trabalhado, são os vieses inconscientes. Os 
vieses inconscientes são como eu percebo onde está o 
meu preconceito. Até porque preconceito é algo que 
todo mundo tem. Partindo desse pressuposto, preciso 
saber como acessar o meu viés consciente para, assim, 
ter maior sensibilidade. //
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HACKATHON
VOCÊ ESTÁ PRONTO?

FOCADAS NO DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES, AS 
MARATONAS DE PROGRAMAÇÃO FAZEM PARTE DA ROTINA 
DAS EMPRESAS MAIS INOVADORAS DO MUNDO. ENTENDA 
COMO A HACKATHON PODE SER ÚTIL À SUA ORGANIZAÇÃO

POR BRUNNA RADAELLI  

LEIA ESTA 
MATÉRIA  
ONLINE



ocê já ouviu falar sobre hackathon? Essa 
palavrinha em inglês, que tem conquistado 
espaço no vernáculo de empresas e univer-
sidades ao redor do mundo, deriva das pala-
vras hack (programar) e marathon (marato-
na). O termo tende a soar mais familiar para 

aqueles que circulam na área de tecnologia e entre startups. 
Acontece que, nos últimos cinco anos, as hackathons extra-
polaram o campo da programação, invadindo inclusive áreas 
criativas e de negócio. No centro de toda hackathon está a 
cultura do aprendizado coletivo, com foco no compartilha-
mento de informações. Não raramente, os resultados dessas 
maratonas são disponibilizados gratuitamente na internet. 
A ideia é que, ao dividir problemas e conhecimento, melho-
res soluções surgirão. Além disso, as hackathons promovem 
uma espécie de chacoalhão corporativo, levando executivos 
a repensarem a maneira como lidam não só com a tecnolo-
gia, mas com os múltiplos desafios da vida profissional.

A lista de quem já surfou essa onda não é pequena. Co-
ca-Cola, L’Oréal, Dafiti, C&A, Facebook, Google e Uber são al-
gumas empresas que se valeram de maratonas criativas para 
desenvolver soluções e ampliar a entrega de produtos e ser-
viços melhores. 

Mas como uma reunião de programadores pode mudar os 
rumos da sua empresa? De que maneira uma hackathon pode 
ser útil a negócios cujo foco não é necessariamente a tecno-
logia? E sobretudo: essa maratona se encaixa na realidade da 
sua organização? Antes de responder a essas perguntas, é 
preciso entender um pouco mais sobre o surgimento das ma-
ratonas hackers e o seu maior objetivo. 

PRIMEIROS CÓDIGOS
As primeiras hackathons remontam à década de 1990. 

O grande número de empresas de tecnologia instaladas no 
Vale do Silício levou às primeiras reuniões de programadores. 
Na época, era comum os desenvolvedores se reunirem para 
“codar” (criar códigos de programação), comer junk food e se 
divertir enquanto exploravam oportunidades e falhas em sis-
temas. Por um bom tempo, essas pessoas foram chamadas 
de hackers. Apesar da conotação negativa da expressão, os 
hackers apenas buscavam explorar novas possibilidades e 
compartilhar conhecimento.

À medida que o tempo passou, executivos da área de TI 
começeram a perceber o potencial desses encontros. Foi as-
sim que, aos poucos, o ambiente corporativo e o mundo di-
gital estreitaram relações. As hackathons surgiram como 
uma intersecção desses dois públicos, adicionando de for-
ma crescente outras áreas importantes – como especialis-
tas em user experience (UX), pessoal de negócios, marketing 
e vendas. Quanto mais trocas as equipes faziam, melhores 
eram os resultados. 

Foi uma mudança de paradigma. “No passado, os líderes 
das empresas baseavam suas decisões no conhecimento que 
eles próprios tinham adquirido ao longo do tempo”, escreveu 
Diego Dzodan, então vice-presidente do Facebook e Insta-
gram na América Latina, em uma análise publicada em 2018 
no jornal Valor Econômico. “Hoje, com o conhecimento espa-
lhado e com pessoas altamente especializadas, estratégias 
de colaboração como hackatons permitem aos líderes juntar 
as mentes mais brilhantes de diferentes áreas para solucio-
nar desafios para os negócios.” 

V

BACK TO HACK:

São realizadas 
as primeiras 
hackathons, 

organizadas no Vale 
do Silício – maior polo 

de tecnologia dos 
EUA.

A internet brasileira 
dá seus passos 

iniciais. Surgem 
portais como UOL, 

Zaz e a primeira 
rede de bate-papo 

nacional: a BrasIRC.

São registrados os 
primeiros eventos 
do tipo “maratona 

de programação” no 
Brasil. Os encontros 

eram restritos a 
pequenos grupos.

A Campus Party 
promove a primeira 

hackathon de Dados 
Governamentais 

Abertos. As soluções 
foram apresentadas 
como software livre.

TRÊS DÉCADAS DE HACKATHONS
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ESCALADA TECNOLÓGICA
Hackathons também podem significar um momento de 

discussão tecnológica de alto nível. Para que iniciativas as-
sim sejam bem-sucedidas, é preciso delimitar um objetivo 
claro, apresentando-o na forma de problema a ser resolvido. 
Para tanto, é fundamental conhecer o nível de transforma-
ção tecnológica do negócio. Após esse diagnóstico, chega o 
momento de delimitar a pergunta que norteará a maratona. 
Lembre-se de que essa é a ocasião ideal para refletir sobre 
problemas reais. Por isso, não são apenas os especialistas de 
programação os convidados a participar dos eventos. Aliás, 
profissionais de áreas como marketing, negócios e design 
costumam se destacar nas maratonas. 

“Gosto sempre de fazer uma provocação para os clientes: 
‘por que você está fazendo uma hackathon?’ A resposta pre-
cisa ser muito clara. Caso contrário, o cliente não receberá 
um retorno à altura do investimento”, diz Rodrigo Terron, CEO 
e fundador da Shawee, startup especializada na organiza-
ção de hackathons. No portfólio, a Shawee carrega marcas 
como Globo, Uber, Itaú, Quinto Andar e Santander. Em 2019, 
a empresa liderou 135 maratonas para organizações de to-
dos os portes e regiões do Brasil. A meta, segundo Terron, 
deve ser sempre a mesma: gerar coletivamente as respos-
tas mais econômicas e inteligentes para o desafio proposto. 

Cabe lembrar que uma hackathon de sucesso não traz, 
necessariamente, uma solução pronta. Em vez disso, aponta 
novas possibilidades. Caso a necessidade seja buscar a re-
solução de um problema muito específico do negócio, a dica 
é contratar uma consultoria externa na área que a empre-
sa mais precisa. “Hackathons também servem para você sair 
com ainda mais perguntas do que quando entrou”, ressalta o 
CEO da Shawee. 

QUEM GANHA
O cenário colaborativo é altamente favorável não apenas 

para os negócios como também para as equipes que dão vida 
às organizações. Com frequência, os colaboradores se sen-
tem mais motivados e melhoram o desempenho no trabalho 
após participarem de hackathons. Entre as vantagens está 
a mudança de mentalidade que o evento gera nos profissio-
nais. Se para as empresas uma hackathon funciona como 
um acelerador de ideias de alto nível, para os participantes 
os eventos podem ser a chance de pivotar suas carreiras. O 
networking entre quem participa e os mentores costuma ser 
rico e, com frequência, as companhias utilizam as marato-
nas para sondar talentos. Isso sem mencionar as premiações, 
algo que pode ajudar qualquer empresa a atrair algumas das 
mentes mais brilhantes do mercado.

Felipe Nogs é analista de marketing da UOL EdTech e ven-
ceu a etapa de Porto Alegre da Uber Hack 2019 – hackathon 
do aplicativo de transporte que também foi realizada em 
outras capitais. Nogs e seu time foram desafiados a criar 
um projeto com potencial de melhorar a mobilidade urba-
na. As ideias não precisavam estar integradas ao aplicati-
vo da Uber – o objetivo era fomentar a discussão sobre o 
tema, convidando à reflexão uma comunidade apaixonada 
por tecnologia. 

Ele lembra que o processo foi intenso e desgastante. Hou-
ve momentos em que seu time pensou em desistir. Entre idas 
e vindas, Nogs lembrou do movimento Vamos Juntas?, criado 
pela jornalista Babi Souza. O objetivo era unir mulheres para 
percorrer trajetos a pé em dupla ou em pequenos grupos, 
a fim de aumentar a segurança. “Entrei em contato com a 
Babi e pedi a permissão para partirmos dessa ideia para criar 
a nossa solução”, lembra. 

Grandes players 
começam a investir 

em hackathons para 
solucionar desafios 

internos. Os eventos 
começam por São 

Paulo e Rio de Janeiro.

A cultura hack se 
consolida no Brasil, 
com o aumento de 

maratonas regionais 
realizadas por grupos 
e empresas dos mais 

diversos setores.

Com as medidas de 
isolamento impostas 

pela pandemia, o 
mercado investe 

ainda mais no 
digital, promovendo 
hackathons virtuais.

Especialistas apostam 
no crescimento de 
uma nova onda de 
hackathons, cada 

vez mais focadas no 
público interno das 

organizações. 

2020  
e além

Março  
2020

2017 a 
2019

2015 e 
2016
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AS ETAPAS DE UMA HACKATHON

BRIEFING
É o ponto de partida dos desenvolvedores. A empresa apresenta o desafio 
proposto e explica suas necessidades. O objetivo deve ser claro e executável 
dentro do tempo previsto.

ORGANIZAÇÃO DOS TIMES
Os participantes são distribuídos em grupos mistos que podem reunir 
programadores, especialistas de marketing, negócios, design e vendas. Todos 
começam a trabalhar juntos para criar possíveis soluções.

TEMPO
Tradicionalmente, as hackathons são realizadas num período mínimo de 24 
horas. O mais comum, porém, é que os eventos durem de dois a três dias. A 
ideia é que os times permaneçam juntos. 

RODADAS DE MENTORIA
Um grupo de facilitadores convidados orienta o processo criativo dos times, 
respondendo dúvidas dos participantes e garantindo que os projetos estejam 
de acordo com o briefing proposto.

FEEDBACK E EVOLUÇÃO
Ao longo do desafio, os times devem testar suas soluções em diferentes 
cenários, avaliando sua viabilidade e execução dentro do tempo que resta.

APRESENTAÇÃO
No fim do evento, os times defendem suas ideias para um painel de jurados 
especialistas. O tempo é curto é deve ser usado para destacar os pontos 
fortes da solução e a maneira de executá-la. 

PREMIAÇÃO
A recompensa para o time vencedor pode ser financeira ou algum tipo de 
experiência – como viagem, participação em eventos internacionais ou até 
uma proposta de trabalho ou parceria. 

Maratonas de ProgramaçãoSoluções
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COLABORADORES MOTIVADOS
GERALMENTE, QUEM PARTICIPA DE UMA HACKATHON ESTÁ EM UM MOMENTO DE 
TRANSIÇÃO NA CARREIRA. LISTAMOS ALGUMAS VANTAGENS QUE ESSE TIPO DE 
INICIATIVA PODE TRAZER PARA O CURRÍCULO

• É um facilitador para o desenvolvimento de novas habilidades.

• Possibilita o networking com pessoas de todos os níveis do mercado, de estagiários a CEOs.

• Coloca no seu portfólio a entrega de um projeto para uma grande empresa.

• É um local seguro para experimentar e errar sem medo.

• Serve como termômetro para medir sua capacidade de lidar com  
situações desafiadoras do mercado de trabalho. 

• Você aprende a atuar em múltiplas funções, como gestão de times, coordenação de projetos  
e apresentação de pitch.

VOCÊ CONHECE A SUA EMPRESA?

ANTES DE PROMOVER UMA HACKATHON, AVALIE A MATURIDADE TECNOLÓGICA DE SUA EMPRESA:

ESTÁGIO 1  
EXPLORANDO POSSIBILIDADES
Nesse momento, a hackathon funciona como um grande brainstorm, permitindo a troca com pessoas de fora da 
organização. O objetivo é iniciar um movimento de transformação digital. Muitas vezes, são negócios ainda não 
disruptados – geralmente por se tratar de empresas mais focadas em produto. Aqui, vale usar a hackathon como 
um momento para pensar novos modelos de negócio, explorar tecnologias e solidificar parcerias.

ESTÁGIO 2  
ENCARANDO DESAFIOS
Para quem já mergulhou mais fundo na área de tecnologia, promoveu mudanças internas que priorizam novos 
métodos de trabalho e já faz uso de uma metodologia ágil, a hackathon vem para acelerar e validar processos. 
Empresas que deram início ao processo de transformação digital costumam gerar muitas hipóteses. Essas 
múltiplas possibilidades podem ser debatidas, consolidadas e validadas dentro de uma hackathon.

ESTÁGIO 3   
EM BUSCA DE NOVOS TALENTOS
Nesse estágio, o seu negócio já tem ações concretas e estratégias focadas na área digital, assim como entende o 
mercado em que está inserido. Agora, você precisa garantir que os melhores profissionais da área de TI estejam 
no seu time. A hackathon surge como uma possibilidade de fortalecer o selo de “marca empregadora”, auxiliando 
no processo de recrutamento e seleção de novos talentos.

Maratonas de ProgramaçãoSoluções
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Depois de quase 30 horas de trabalho, surgiu um app 
chamado Vai com as outras. A banca julgadora,  formada 
por especialistas da Uber, players do mercado e membros 
do poder público, considerou a ideia a mais bem-estrutu-
rada. Como prêmio, Nogs e os colegas levaram R$ 10 mil, 
além de R$ 5 mil em créditos no aplicativo. 

A Uber não estava, necessariamente, em busca de uma 
solução. Queria, na prática, convidar as pessoas a refleti-
rem sobre suas próprias cidades. “Usamos a Uber Hack 
para conhecer de perto talentos que estão dispostos a 
pensar o futuro da mobilidade para, quem sabe, convidá-
-los a se juntar ao nosso time”, diz Crislaine Costa, geren-
te de Comunicação da Uber no Brasil.

POR ONDE COMEÇAR
Ok, são muitos os pontos positivos. Mas a hackathon é 

para todos? Ao considerar a ideia, a dica é fazer uma boa 
pesquisa de benchmark. Afinal, a natureza da atividade 
inclui o aprendizado coletivo. Quanto mais fechado for o 
evento, portanto, menos proveito empresas e participan-
tes tirarão dele. 

Às vezes, ao olhar em volta, é possível encontrar uma 
necessidade muito maior do que se imaginava. É assim 
que surgem hackathons que unem várias empresas. A 
Shawee, por exemplo, recentemente assessorou um pro-

jeto de hackathon jurídico, unindo diversos escritórios de 
advocacia.

E quanto custa evento assim? Não é barato. As ma-
ratonas tendem a ter uma duração mínima de 24 horas, 
podendo ocorrer por dias ou mais. Nesse tempo, os times 
trabalham em tempo integral. Quando feitas presencial-
mente, hackathons exigem o aluguel de um espaço, for-
necimento de equipamentos, alimentação, segurança e 
infraestrutura. Além disso, é preciso considerar questões 
de logística – como a organização de agendas de jurados 
e mentores convidados.

Um evento presencial de médio porte exige um inves-
timento estimado superior a R$ 120 mil, incluindo as pre-
miações. Uma cota de patrocínio em uma maratona de 
programação coletiva gira em torno de R$ 25 mil. Já um 
evento realizado exclusivamente em ambiente digital não 
sai por menos de R$ 70 mil, segundo cálculos aproximados 
da Shawee. Para reduzir custos, é possível buscar parce-
rias ou mesmo promover eventos 100% online. Patrocina-
dores dos mais variados segmentos têm se interessado 
em marcar presença em hackathons. Além disso, empre-
sas que atualmente já fornecem serviços de tecnologia 
para as organizações podem se revelar grandes apoiado-
res. Outra possibilidade é buscar apoio em instituições de 
ensino e órgãos públicos. E aí, vai maratonar? // 
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CULTURA HACK

Ahackathon provida pela Shawee na Quinto Andar, 
plataforma eletrônica de negociação imobiliária
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Opinião
GIL GIARDELLI 
Membro da Federação Mundial de Estudos do Futuro e da World Future Society, 

professor em instituições como ESPM e FIA e fundador da Gaia Creative 5era

s paredes e fronteiras erguidas por antigos pen-
samentos foram à lona. Vivemos uma época de 
extremo escrutínio para repensar o que signi-
fica ser terráqueo. O mundo parece menos com-
preensível e mais perigoso – e exige uma co-

munidade intelectual global com pensamento profundo. 
Enquanto isso, tudo vai desmoronando: Estado-nação, ban-
cos centrais, privacidade, capital sem fronteiras e guardiões 
do 1%. Medo e dúvida acompanham a crise ambiental. Vive-
mos diante de um populismo ressurgente, da paixão pela 
ignorância, da negação à ciência. Há desigualdades insus-
tentáveis, incêndios e tempestades devastadores, convul-
sões políticas, colapso financeiro. Há uma pandemia. Um 
prato cheio aos profetas do apocalipse, que se esbaldam em 
cenários distópicos. Futurologias diversas, filosofias espe-
culativas e aceleracionistas tentam dar sentindo à nova rea-
lidade enquanto criam ainda mais caos. Surge uma sopa de 
letrinhas com neofuturismos e pós-humanismos que nos 
enchem de desalento para mirar o horizonte.

Entretanto, sou um estudioso do futuro, um otimista ra-
cional, um tech-otimista. Compartilho conhecimentos com 
especialistas de várias áreas da ciência e diferentes partes 
do mundo. Somos orientados por dados para compreender-
mos a natureza do futuro da humanidade. Posso garantir que 
vivemos uma revolução silenciosa – que é fabulosa. Renasce 
um mundo fisital, híbrido, pluralista, multidisciplinar, transna-
cional e com abundância de inovação. Detalhe: ele vem acom-
panhado de uma economia inclusiva. Surge o encontro do 
racional-científico com o intuitivo-espiritual. Estamos diante 
da substituição do que conhecíamos por uma visão holística, 
que se sobrepõe ao utilitarismo e ao mundo mecanicista. 

São tempos de novos conceitos. Entre eles, green inno-
vation, legados quânticos, fim do antropoceno e início do 
novoceno. São tempos de exploradores robóticos nas fron-
teiras do sistema solar. Enfim, está aberta a temporada de 
mudanças. Isso nos faz refletir que, em meio à inexorável 
transformação para o futuro, chega-se ao fim da era digital, 
do Mundo VUCA e da Quarta Revolução Industrial. O cami-
nho, agora, não dá espaço ao linear e ao cartesiano.

Sejam todos bem-vindos à Sociedade Global do Conhe-
cimento. Podem chamá-la, também, de AI Economy, Demo-
cracia Hackeada ou Sociedade 5.0. É a era do ser, e não do ter. 
Está mais do que na hora de nos enxergamos como cidadãos 
globais vivendo em um mundo compartilhado. Daí a impor-
tância de repensarmos valores como inclusão, altruísmo, 
compaixão, cooperação, igualdade, desigualdade econômi-
ca e, por que não, o próprio capitalismo. 

Coloque neste caldeirão de mudanças uma nova fron-

teira econômica. Mas lembre-se: desde que o capitalismo 
surgiu, pairam no ar profecias sobre seu fim. Agora é dife-
rente. Chegamos na bifurcação de um novo capitalismo. Sim, 
é algo novo, que pode ganhar uma série de alcunhas: eco-
nomia digital, economia verde, economia de baixo carbono, 
economia circular, economia criativa. Influenciadas pela tec-
nologia, a filosofia e a ética ganham uma nova urgência nas 
conversas globais. Logo, é hora de unir o melhor da inter-
secção entre as ciências humanas, exatas e biológicas. Não 
há exagero em dizer que é preciso explorar o invisível, as 
fronteiras da arte e até mesmo a espiritualidade. A pandemia 
não impôs uma crise econômica nem sanitária. Instalou-se 
uma crise de civilização.

Devemos aprender com o passado, interrogar o presen-
te e antecipar o futuro. Goste ou não, estamos diante do 
futuro entrelaçado entre todos nós – uma coevolução sim-
biótica contínua de cultura e tecnologia. O amanhã já chegou 
e está aqui, ainda que  mal distribuído. Como disse o escritor 
norte-americano de ficção científica William Gibson, esse 
novo mundo é bem mais emocionante que as ficções que 
um dia projetamos em filmes e livros. 

O tempo, felizmente, corre em mão única. E anda em di-
reção ao futuro. Mesmo que queiramos nos apegar a “um 
tempo bom, em que as coisas não eram tão complicadas”, 
não há como escapar da nova realidade. A implacável máxi-
ma darwinista permanece valendo: quem não se adaptar 
fatalmente desaparecerá.

Nestes tempos de mares turbulentos, percebemos que 
absolutamente os modelos estavam errados – ainda que 
alguns permaneçam úteis. Seja, portanto, um inventor do 
amanhã, um estrategista e visionário de uma aldeia global 
com menos fúria, mais compaixão e transparência. Ou você 
poderá ser como Sócrates descrito por Platão em Phaedrus, 
que lamentava a descoberta da escrita, pois passava-se mais 
tempo escrevendo do que debatendo.

Você também pode ser como o francês Victor Hugo ou a 
cientista britânica Ada Lovelace, que no século 19 nos dei-
xaram palavras que permanecem vívidas até hoje. Lovelace, 
quando concluiu o primeiro programa de computador da his-
tória, chamou aquele algoritmo de ciência poética e excla-
mou: “Estou em um encantador estado de confusão!”. Victor 
Hugo, pressentindo os ventos de uma era de mudança, fez 
um discurso que ficou para a eternidade: “Qual é o perigo da 
situação atual? A ignorância”.Ao mesmo tempo, nas barri-
cadas da Revolução Francesa, emanavam-se mantras como: 
“Numa época de inovação, tudo o que não é novo é  
pernicioso” e  “Audácia, mais audácia, sempre audácia”. O 
novo chegou. Tenham todos uma ótima viagem. //

A
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Estamos sempre ao seu lado, 
oferecendo soluções para 
superar, junto com você, 
qualquer desafio.

Afinal, cuidar bem da nossa 
casa e de quem vive nela é o 
que a gente sempre fez.

Acesse
banrisul.com.br/parceria 
e saiba mais.

Mais de 14 bilhões
em crédito para PF e PJ
 
Repac Prorrogação
de dívidas - 744 milhões
Total prorrogado até 31/8/2020

Mais 10% no limite
do Banricompras

Financiamento
da Folha de Pagamento
e Capital de Giro

App Banrisul Digital

AQUI É
A NOSSA 
CASA.
E, NELA, A 
NOSSA 
PARCERIA 
FAZ TODA A 
DIFERENÇA.



A ERA DA EMPRESA

A PANDEMIA AINDA NÃO 
PASSOU. MAS JÁ É POSSÍVEL 

AFIRMAR QUE 2020 SIGNIFICA 
UM DIVISOR DE ÁGUAS PARA O 

MUNDO CORPORATIVO. 
ENTENDA POR QUE A SUA 

ORGANIZAÇÃO NUNCA MAIS 
SERÁ A MESMA

EDIÇÃO DE EMANUEL NEVES

TEXTO DE GRAZIELI BINKOWSKI
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LEIA ESTA 
MATÉRIA 
ONLINE
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e o seu sonho é ter um escritório no 
Vale do Silício, saiba que este pode ser 
um bom momento para realizá-lo. Em 
setembro de 2020, por exemplo, o custo 
dos aluguéis comerciais ao sul de San 
Francisco estava 30% inferior ao mesmo 
período do ano anterior. É uma das maio-
res quedas da história na região. A loca-

ção dos apartamentos também despencou – 23%, em média. 
Esse barateamento tem a ver com uma migração que ocorre 
na meca da inovação mundial. A debandada é reflexo de mu-
danças estratégicas das Big Techs. Elas começaram a alte-
rar o perfil de suas estruturas físicas. O Dropbox projeta subs-
tituir grandes escritórios por espaços menores, mais ágeis 
e focados em trabalho colaborativo. Já o Facebook quer 
impulsionar as suas contratações remotas. O conglomera-
do de mídia social pretende ter 50% de sua força de traba-
lho atuando em teletrabalho até 2030.  Nos EUA, o Face-
book irá descentralizar suas atuações e ampliar o número 
de empregados nas regiões em que possui escritórios. Se-
rão construídos diversos hubs nesses locais — uma rede de 
coworkings pensada para garantir a interação presencial 
entre as equipes. No restante do tempo, o trabalho aconte-
cerá de casa. Ou de onde o colaborador quiser. A Alphabet, 
holding controladora do Google, adotou a mesma pegada. 

Apenas 5% dos funcionários estão concentrados no cam-
pus da empresa. Os outros 95% atuam por meio de plata-
formas virtuais. Será assim até a metade de 2021, no mí-
nimo. No Twitter, o prazo é ainda maior. Aliás, não há data 
de retorno. Em maio, o CEO Jack Dorsey anunciou que os 
seus 9 mil funcionários poderão trabalhar onde bem en-
tenderem. Para sempre. 

A pandemia foi o estopim para os titãs do setor de tec-
nologia adotarem a pulverização da sua força de trabalho. 
A rigor, o distanciamento social apenas acelerou uma trans-
formação gestada havia bastante tempo no alto escalão 
dessas companhias. A maior parte delas já estudava ma-
neiras de dar um passo além no processo de digitalização, 
virtualizando suas estruturas sem tirar um dos pés da terra 
firme. Agora, elas começam a se converter em empresas 
híbridas. Corporações assim não enxergam o home office e 
o teletrabalho como um mero benefício aos profissionais 
ou um bunker em tempos de tempestade. Ambos tornam-
-se parte de uma rotina que privilegia a produtividade e a 
agiliade do online, mas não prescinde dos ambientes pre-
senciais para reforçar os laços humanos. O equilíbrio entre 
os  dois elementos pautará a atuação de inúmeros setores 
do mercado daqui em diante. E esse parece ser um proces-
so sem volta.

No Brasil, uma disrupção dessa magnitude pode assus-

A REINVENÇÃO DOS LIMITES

A adoção não planejada do home office pode 
abrir riscos jurídicos para as empresas. O caráter 
maleável do trabalho remoto empurra diversos 
elementos das rotinas profissionais para uma 
zona cinzenta. E isso pode representar um avanço 
sobre os limites das relações trabalhistas. A lista 
de infrações vai desde o envio de tarefas fora do 
horário de trabalho até o uso de equipamentos 
pessoais dos funcionários sem acordo prévio. 

Existe, inclusive, uma diferenciação jurídica entre 
home office e teletrabalho. O primeiro é definido 
como um período curto para o trabalho remoto, 
com regras mais flexíveis. Já o teletrabalho é um 
regime permanente de serviço prestado fora das 
sedes das empresas. “O home office é uma forma 
alternativa de trabalhar, não exige a formulação 
de adendos ao contrato de trabalho, algo presente 
no teletrabalho”, compara o advogado André 
Leonardo Couto, da ALC Advogados.

Assim, as empresas que mantiverem o trabalho 
remoto deverão repactuar seus acordos com 
os empregados. O novo acerto poderá incluir, 
por exemplo, adicionais por uso de internet ou 
telefonia particulares. A questão ganhou ainda 
mais importância após o fim da validade da Medida 
Provisória 927, ainda em julho. 

O dispositivo permitia algumas exceções para 
o home office. Desde então, voltaram a valer as 
regras da CLT para teletrabalho. Uma delas é a 
não obrigação de marcação de jornada quando o 
trabalhador desempenha suas tarefas em casa, em 
razão de dificuldade de controle. 
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tar gestores que, até o Carnaval passado, tor-
ciam o nariz quando ouviam falar de home offi-
ce. Eles viram seus negócios serem catapultados 
para a web em um par de semanas. Aos poucos, 
porém, muitos começam a notar que a vida den-
tro do mosaico do Zoom pode ser doce. “De início, 
as empresas ficaram extremamente preocupa-
das com a mudança. Não viam futuro sem rece-
ber clientes para um cafezinho ou monitorar como 
os funcionários ocupavam o tempo de trabalho”, 
analisa Haroldo Matsumoto, especialista em 
gestão de negócios e sócio diretor da Prosphera 
Educação Corporativa. “Mas já há um maior en-
tendimento sobre os benefícios de ter colabora-
dores e parceiros em remoto: os custos com es-
critório caem muito e ainda há ganho de tempo 
e eficiência para todos os lados”, completa.

Um levantamento da consultoria Betania Ta-
nure Associados (BTA) mostrou que 43% das em-
presas brasileiras foram forçadas ao teletrabalho 
pela pandemia. Nestas, seis em cada dez funcio-
nários foram enviados para casa – uma minoria 
permaneceu em razão de dificuldades na migra-
ção de tecnologia ou por precisarem estar perto 
de laboratórios ou da linha de montagem. “Mui-
tas empresas projetavam adotar o teletrabalho 
em um prazo de um ou dois anos, e já vinham 
dando flexibilidade de horário e colocando na 
nuvem seus sistemas. Estas foram para o home 
office com uma enorme vantagem competitiva”, 
aponta Tais Targa, diretora executiva da Job Hun-
ter, especializada em planejamento de carreira e 
cultura organizacional.

DA SEDE 
PRÓPRIA AO 
ESCRITÓRIO NA 
NUVEM

Houve um tempo em que possuir sede própria era motivo de 
orgulho e atestado de pujança para as empresas. Mas isso 
mudou bastante nos últimos anos. O surgimento de novos 
modelos imobiliários, a adoção de estratégias de terceirização 
e o avanço da digitalização diminuíram a importância dessa 
bandeira. A sua utilidade, aliás, tende a se tornar ainda mais 
relativa no pós-pandemia. E a razão é simples: manter um 
escritório próprio pode deixar de ser um bom negócio. 

O aumento do trabalho remoto fará com que equipamentos 
de informática se tornem ociosos. Já os arquivos físicos estão 
sendo suplantados pelo armazenamento em nuvem. Assim, 
investir na compra ou na locação de salas robustas e arcar com 
os gastos estruturais que elas acarratem deve perder sentido. 

“A necessidade de grandes espaços corporativos pode mudar 
drasticamente após a pandemia, atingindo em cheio o mercado 
imobiliário”, projeta Claudio Fauza, arquiteto e diretor da Alphaz 
Incorporadora.

Um relatório de tendências publicado pela empresa norte-
americana de serviços imobiliários Jones Lang LaSalle aponta 
como será o futuro dos escritórios daqui em diante.

TENDÊNCIAS PARA OS 
ESCRITÓRIOS DO FUTURO3

As empresas buscarão 
edifícios altamente 
tecnológicos e inteligentes, 

que possam dar apoio a iniciativas 
ambientais, de sustentabilidade, 
pesquisa e bem-estar dos 
colaboradores. Assim, a demanda 
por ativos de menor qualidade deve 
diminuir no longo prazo.

 Algumas cidades estão 
enfatizando os benefícios 
de andar de bicicleta ou a 

pé, hábitos que ganharam impulso 
durante a pandemia. Com isso, os 
escritórios devem permanecer 
concentrados em centros urbanos 
bem localizados e de fácil acesso, 
como as capitais.

Haverá mais interesse por 
escritórios que promovam 
a interação presencial, 
no modelo dos atuais 

coworkings. Esses ambientes 
devem ser redesenhados, com 
maior utilização de mesas 
compartilhadas e diminuição dos 
espaços individuais.

1 2 3

INSIGHTS DA EMPRESA DE SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS JLL 
PARA O AMBIENTE CORPORATIVO PÓS-PANDEMIA
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Quem aderiu à transformação tem percebido a janela 
de oportunidades trazida pelos novos tempos. A multina-
cional de contact center Atento realizou uma pesquisa com 
seus clientes de setores como varejo, financeiro, seguros e 
telecomunicações. O levantamento verificou que 79% de-
les pretendem manter o teletrabalho mesmo com o fim do 
confinamento. Por outro lado, dizem que a atuação presen-
cial não será abolida: consideram ideal que os funcionários 
atuem metade do tempo em casa, e outra metade no es-
critório. Eis mais um indício da chegada do modelo híbrido. 
“Talvez este seja o formato no horizonte pós-pandemia: em-
presas mantendo espaço físico para receber funcionários 
que trabalhem melhor em conjunto, mas também com to-
das ferramentas para aqueles que preferem conservar a 
rotina a distância”, corrobora Targa.

REINVENÇÃO CULTURAL
A adoção do paradigma híbrido passa por uma revolu-

ção gerencial. Alterações nos processos, releitura das polí-
ticas de Recursos Humanos, segurança cibernética e re-
distribuição dos ativos físicos são apenas alguns dos 
desafios dessa empreitada. O ponto central, no entanto, 

refere-se à cultura organizacional.
A esmagadora maioria das empresas se estruturou ao 

longo de décadas para receber diariamente os funcioná-
rios, controlar de perto sua jornada, assegurar o sigilo de 
sistemas de informática e colocar as chefias fisicamente 
próximas aos times. “A cultura corporativa sempre girou 
em torno do controle sobre a equipe. Agora, as companhias 
estão tendo de redescobrir como manter a produtividade 
sem todo este aparato”, analisa a economista Glória Yacoub, 
especialista em relações de trabalho.

As próprias estruturas físicas tradicionais, como baias de 
trabalho individuais, auditórios e refeitórios, estão em xe-
que. Elas não se tornaram inúteis. Mas requerem uma nova 
abordagem. Nessa cruzada contra o anacronismo, o depar-
tamento de Recursos Humanos terá um desafio redobrado. 

A missão do RH inclui  gerar  métricas para acompanhar 
o ritmo da nova produtividade, adequar o perfil de capta-
ção dos talentos e encontrar meios de promover a coesão 
entre times que podem só se relacionar pela webcam. As 
capacitações são outro ponto fundamental. Numa realida-
de híbrida, a equipe deverá  desenvolver habilidades que 
não eram requeridas no modelo convencional. Como se vê, 

EFEITO CATALISADOR

Avenida Paulista, em São Paulo: a urgência do 
distanciamento social tornou-se o estopim de uma 

transformação permanente no jeito de trabalhar
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a guinada que vem por aí no setor corporativo é ampla – e 
pode ser traumática em estruturas costumeiramente mais 
engessadas. O choque digital da COVID-19 deu um empur-
rãozinho na tarefa de convencimento em relação à necessi-
dade de atualização. Mas a chave para vencer as resistên-
cias está na chamada última linha. Os números devem 
mostrar a eficácia do modelo híbrido — um trabalho que fica-
rá a cargo da área financeira. 

Compreender esses novos fatores é crucial para a mis-
são de redesenhar a cultura organizacional. “Aos poucos, 
estas informações reforçarão uma crença nas lideranças 
de que um funcionário não precisa atuar do jeito que a che-
fia gosta: pode trabalhar do seu modo, no seu tempo, e en-
tregar um resultado igual ou ainda melhor do que presen-
cialmente”, diz Raul Marques de Almeida, responsável pelas 
operações brasileiras da Gallup, consultoria especializada 
em desenvolvimento e engajamento de equipes.

Nessa jornada, o como, o quando e o onde perdem um 
pouco a relevância. “As companhias deverão tirar o foco do 
desempenho dos colaboradores e colocá-los sobre o que efe-
tivamente entregam”, completa Paulo Sardinha, presidente 
da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH). Ou 
seja, na era da empresa híbrida, o resultado é rei.

Isso significa que o novo modelo de medir (e cobrar) a pro-
dutividade se desamarra de critérios subjetivos. É um cami-
nho importante para o desenvolvimento de uma meritocracia 
plena, com impacto direto nas políticas de cargos e salários e 
no engajamento do time. Desse modo, o hibridismo corpora-
tivo chacoalha a própria atuação dos executivos. “Os gesto-
res precisarão encarar o desafio de se reinventar. E isso inclui 
entender o caráter imprescindível da tecnologia. Ela é uma 
aliada permanente daqui em diante”, acrescenta Gustavo Fiu-
za, CEO da Bem Produtos e Serviços. O mercado já disponibi-

EM PLENA TRANSFORMAÇÃO

Se houvesse uma cartilha para lidar com a pandemia, a Bem Produtos e Serviços teria contemplado pratica-
mente todos os itens. A começar pela antecipação. A empresa iniciou seu processo de implementação do home 
office em 2019 (veja mais na página XX). E a testagem de métodos foi fundamental para a adaptação ao distan-
ciamento social – um desafio que teve o fator humano como pauta central.

A Bem realizou uma série de pesquisas para entender como os colaboradores estavam se adaptando ao novo 
modelo de trabalho em meio à pandemia. Os resultados levaram à criação de uma série de ações pensadas para 
dar suporte aos times. Foram promovidas lives com palestras sobre temas diversos, incluido ansiedade, estresse 
e convivência familiar. Outro ponto alto foi o Boteco em Casa, um happy hour online que contou com interven-
ções dos diretores, muita música e shows de humor. A Bem chegou a realizar até uma convenção online voltada 
para os seus vendedores. 

As medidas deram certo. Em agosto, a Bem anunciou a manutenção do home office até o fim de 2020. O regi-
me, aliás, não sairá mais da pauta. A empresa já projeta uma migração para o modelo híbrido, incluindo adapta-
ções nos processos e rearranjo dos espaços físicos.
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OLHO NO OLHO

Nem sempre o virtual substitui o real. 
É o que pensa Reed Hastings, CEO da 

Netflix. Ele considera o trabalho in 
loco como vital para manter o 

caráter arrojado da empresa
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EM MEIO À PANDEMIA, MAIS DE TRÊS QUARTOS DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DERAM INÍCIO 
A MUDANÇAS ORGANIZACIONAIS QUE INCLUEM DIVERSOS ITENS LIGADOS AO MODELO 

HÍBRIDO. CONFIRA MAIS NÚMEROS NA PESQUISA ABAIXO

MAPA DA TRANSFORMAÇÃO

A pesquisa da 
consultoria global 
Mercer, realizada em 
julho, com 

delas se sentem  
muito impelidas 
a efetuar 
transformações 
na estrutura 
organizacional e 
na forma como as 
pessoas trabalham 
ainda em 2020.

TI, Administração, Comercial e Recursos Humanos 
são as áreas mais impactadas por essas transformações.

134  
empresas brasileiras, 
revela que

90%  
das empresas devem tornar 
permanentes os processos de 
recrutamento, integração e 
treinamento online. 

O gerenciamento dessa 
transformação está sob a 
responsabilidade do próprio RH 
na maioria das empresas (76%), 
seguido pela presidência (64%).

 Para levar a cabo todas as mudanças, as 
companhias estão refazendo o planejamento 
da força de trabalho (39%), buscando ajuda de 
consultorias especializadas (42%) e criando 
novas métricas de produtividade (7%).

76%  
pretendem manter 
ferramentas de 
e-learning.

26%  
é a rotação de 
trabalhadores 
presenciais.77% 
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liza uma série de softwares e aplicações em nuvem que mo-
nitoram a assiduidade do colaborador aos sistemas da 
empresa e atualizam, em tempo real, a situação de cada pro-
jeto. “Ferramentas adequadas e ágeis para administração e 
acompanhamento das atividades estarão cada vez mais na 
agenda das companhias”, projeta Fiuza.

Quem consegue adaptar sua força de trabalho ao novo 
momento tende a sair ganhando. Foi o que descobriu a 
Openbox, uma startup da área financeira nascida no Par-
que Tecnológico da PUCRS. Em março, quando Porto Alegre 
(RS) confirmou a primeira vítima de coronavírus, a fintech 
se preparou rapidamente para manter os funcionários em 
casa, tentando minimizar o prejuízo à produtividade. Os 
colaboradores receberam notebooks, mesas de suporte, 
cadeiras e até luminárias. 

Também foram acompanhados desde as primeiras se-
manas por um coach que os ajudava a organizar a produ-
ção dentro da nova rotina de trabalho. O rigor dos horários 
fixos foi abolido, e cada funcionário passou a trabalhar no 
período mais conveniente – afinal, alguns precisavam se 
desdobrar para dar atenção aos filhos.

“Somos uma empresa jovem [dois anos de mercado], 
iniciando nossa cultura organizacional. Isso nos ajudou a 
fazer mudanças rápidas. Conseguimos entregar todo su-
porte para evitar a ansiedade do time e garantir a produ-
ção”, explica Natalia Braulio, Chief Marketing Officer (CMO). 
A Open Box trabalha com antecipação de recebíveis para 
pessoa jurídica, um nicho que se ampliou com a crise. As 
entregas cresceram 150% em relação ao período pré-pan-
demia, mostrando que a equipe, mesmo em modelo remo-
to, deu conta do recado. Com  o bom resultado, a Openbox 
decidiu manter parcialmente o teletrabalho após a CO-
VID-19. “Estamos avaliando um modelo híbrido para 2021, 
alternando dias presenciais e remotos na semana. A ideia é 
manter a flexibilidade sem perder a força da convivência”, 
explica Braulio.

SEPARADOS, MAS UNIDOS
O senso de time, ainda que virtual, é essencial para que 

sejam mantidas competências mais do que desejadas no 
mundo corporativo, como o trabalho em equipe e o enga-
jamento. Essas conexões, perseguidas pelos setores de RH 
à base de muito esforço nos últimos anos, sofreram um ba-
que com a pulverização da força de trabalho. “Aquele cafe-
zinho que ajudava os colegas a formarem laços, a descon-
tração do horário do almoço e as conversas olho no olho 
com os gestores, que tornavam mais claras as expectati-
vas e o reconhecimento pelo bom trabalho, estão tendo de 
ser substituídos por outras formas de relacionamento”, 
avalia Glória Yacoub.

O antídoto à distância passa diretamente pela comuni-
cação. As companhias têm procurado no seu repertório de 
tecnologias – incluindo plataformas de reuniões e canais 
em redes sociais – caminhos para manter a equipe andan-
do junta e alinhada aos objetivos do negócio. Não há fór-
mula pronta, mas especialistas apontam que garantir uma 
rotina de brainstorming e fazer encontros virtuais mais 

descontraídos, como um café da manhã coletivo ou uma aula 
de yoga, são maneiras de manter vivo o espírito de equipe. “O 
desafio é alimentar este compromisso psicológico em um 
contexto completamente novo e desafiador para todos”, ob-
serva Raul Marques, da Gallup.

Assegurar o caráter humano dos negócios é outra res-
ponsabilidade que recai sobre os líderes. Eles precisarão 
cada vez mais olhar individualmente para os colaboradores 
para saber como estão lidando com as tarefas. Nem todo 
mundo se adapta ao trabalho solo. Muitas vezes, a rotina fica 
sobrecarregada por tarefas familiares que ocorrem no mes-
mo ambiente, em particular durante a pandemia. Mais do que 
uma relação calcada na hierarquia e na execução, o contato 
deverá ser mais amistoso e pessoal, olhando o indivíduo em 
toda sua complexidade. Cultivar laços assim ajuda o líder a 
ajustar sua carga de cobranças e a descobrir como dar su-
porte para que o funcionário faça o seu melhor.

Uma pesquisa da Gallup, feita com 1,5 milhão de pessoas 
em 150 países, mostra como este desafio está longe de ser 
superado. A quantidade de trabalhadores que consideram 
seus líderes transparentes acerca da realidade da empresa 
caiu de 60% no período pré-pandemia para 41% agora. Além 
disso, baixou de 51% para 42% os que veem seus empregado-
res preocupados com o bem-estar da equipe. “Os colabora-
dores estão sob estresse enorme. O bom líder deverá ajudá-
-los a equilibrar os âmbitos pessoal e profissional, que se 
conectaram em definitivo”, diz Débora Brewer, vice-presiden-
te para América Latina e Caribe da Degreed, plataforma de 
aprimoramento e desenvolvimento de carreiras. Não enfren-
tar o drama, alerta a executiva, pode desmotivar os melhores 
talentos e barrar o ímpeto de inovação e de proatividade.

O caso da DBios, empresa paulista de back office em Tec-
nologia da Informação (TI), pode inspirar líderes a encontra-
rem seus caminhos para manter as equipes de braços dados. 
Assim que determinou o trabalho remoto para todos seus 129 
funcionários, ainda em março, a DBios criou um comitê for-
mado por diretores e gerentes. O objetivo foi  estabelecer um 
compromisso diário para os gestores debaterem formas de 
manter as engrenagens rodando e a equipe focada em um 
momento de profundas incertezas com a economia – e com 
o desemprego.

Uma das primeiras medidas do grupo foi adotar uma roti-
na semanal de vídeos compartilhados com os funcionários, 
nos quais o fundador Dijalma dos Santos detalhava as deci-
sões do comitê e comunicava mudanças importantes, como 
eventual cancelamento de contrato por algum cliente. Foi 
criada uma sala virtual para que funcionários, em grupos de 
dez, conversassem com o diretor de Recursos Humanos e 
compartilhassem suas angústias e sugestões para o novo 
momento. Os líderes também fizeram questão de deixar clara 
a flexibilização dos horários, para que o funcionário não se 
constrangesse caso um dia tivesse de ajudar o filho na aula 
virtual ou levar os pais ao médico, por exemplo. “Uma pesqui-
sa que fizemos mostrou que as pessoas se sentiram acolhi-
das com as ações e, de fato, sentimos uma melhora nas en-
tregas, inclusive com feedbacks muito positivos dos nossos 
clientes”, celebra Santos. // 
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COMO APROVEITAR 
A TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL NA ERA DA 
COVID-19
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



Opinião
GUGA STOCCO 
Embaixador no Brasil do Stanford Reasearch Institute, empreendedor serial e 

membro dos conselhos de organizações como TOTVS, Banco Original e Grupo Soma

alvez a maior lição de negócios na pandemia é a 
clareza, para empresas, governos e indivíduos, 
de que abraçar a tecnologia não é uma opção. 
É uma necessidade de sobrevivência.  Os da-
dos da pesquisa Pulso Empresa, levantados 

pelo IBGE, são claros: desde março, mais de 700 mil em-
presas brasileiras fecharam as portas. Na segunda quinze-
na de agosto, cerca de 30% dos empreendedores afirma-
ram ter alterado o método de entrega de produtos e serviços 
com prioridade para atuar no online. 

É notório perceber executivos abraçando a transforma-
ção digital em seus discursos. Eles exaltam as boas desco-
bertas do trabalho remoto e a urgência de pensar e fazer di-
ferente. Não apenas porque seguir esse caminho é necessário 
diante do isolamento social estendido, mas também porque 
os hábitos de seus clientes mudaram. Nos últimos meses, 
dentro de suas próprias casas, as pessoas começaram a fazer 
compras em supermercados pela internet, entraram em pro-
gramas de treinamentos virtuais, descobriram a telemedici-
na. Até a academia foi colocada dentro do quarto. Muitos 
olham para a tecnologia não como facilitador, mas uma ne-
cessidade diária. 

Nos últimos anos, tenho trabalhado como membro de 
Conselhos de Administração de diversas organizações. E meu 
maior aprendizado foi notar que projetos de transformação 
digital não esbarravam na adoção de uma tecnologia ultra-
jante. Em muitos casos, o problema nem era a falta de recur-
sos. O entrave estava nos modelos de gestão, no apego àqui-
lo que sempre funcionou, na resistência em mudar métricas 
de sucesso no mercado no curto prazo para se ganhar (muito) 
no longo prazo. Viemos de uma economia do século passado, 
em que o ideal era construir fábricas por anos para, depois, 
recuperar o investimento realizado e maximizar o retorno pe-
las décadas posteriores. Quando olhamos para a bolsa de va-
lores, vemos a lógica do trimestre. A cada três meses, acionis-
tas analisam o lucro da organização. Se veio acima das 
expectativas, a empresa é melhor avaliada. As ações so-
bem. Se veio abaixo, ela desvaloriza. As ações caem. Na 
mesa de negociações, CEOs se equilibram nesse vai e vem 
para tomar decisões que pendam ao lado da valorização. 
São bonificados se os papéis estão em alta. Perdem o em-
prego se eles caem por muito tempo.  Mas a resistência à 
mudança não está apenas na cadeira que eles ocupam: 
vem de nós, como seres humanos. 

Como mamíferos na natureza, lutamos muito mais para 
defender um território do que o atacante que pretende inva-
di-lo. E a História mostra que temos obtido êxito. No mundo 
corporativo, o agente de transformação é muito mais fraco na 
mesa de negociações do que quem pede a palavra para resis-

tir a essa transformação. Quebrar essa mentalidade de resis-
tência é o grande dilema que vivemos na transição entre a 
economia do século passado e o mundo do século 21. O que 
me faz mais otimista é que a pandemia abriu portas, quebrou 
tabus no mundo do trabalho. Tome-se o caso de uma pesqui-
sa da consultoria Aon, que ouviu 277 companhias no Brasil: 
77,3% delas vão manter o home office, ao menos parcial, de-
pois da pandemia. Muitos hábitos estão sendo ressignifica-
dos. Pense nos próprios executivos como indivíduos, ou em 
clientes experimentando novas tecnologias em suas casas. 
Eles veem no dia a dia o potencial dessas mudanças.

Para levar adiante a transformação digital, toda empresa 
precisa de planejamento estratégico e métricas de bonifica-
ções que resultem na criação de novas experiências aos usu-
ários. Se o produto ou serviço que a sua organização oferece 
torna mais eficiente o trabalho de alguém, se facilita vidas, se 
faz uma pessoa se sentir bem, ele terá adesão. Com milhares 
de indivíduos aderindo a esse produto, bem ou serviço inseri-
do em plataforma digital, os custos serão diluídos ao longo do 
ecossistema. É o paradigma do custo marginal zero. Mas mais 
do que conectar tecnologia, pessoas e serviços, o mundo de 
hoje exige reconstrução. Gosto muito da teoria dos primeiros 
princípios, à qual Elon Musk, dono da Tesla e SpaceX, adere 
em seus negócios. Musk defende que precisamos voltar às 
verdades fundamentais de uma situação, problema ou pro-
duto – em vez de raciocinar por analogias e copiar, com pe-
quenas variações, o que os outros estão fazendo bem. 

Ao criar a Space X, ele não replicou a estrutura aeroespa-
cial existente, nem o conhecimento acumulado pela Nasa ou 
pelos russos. Ele se perguntou: o que essa missão exige su-
perar em termos de desafios (radiação, degradação, velocida-
de)? Qual o menor custo para realizá-la? Identifique as ver-
dades fundamentais do seu negócio: qual o seu diferencial? 
Qual é a sua missão? Para quem quer vender? Depois, liste 
os obstáculos para atingir as metas traçadas. Divida os pro-
blemas nos princípios fundamentais. Entenda quais são as 
peças da engrenagem, saiba por que elas existem e ques-
tione como poderiam funcionar melhor. Veja se é possível 
eliminar alguma. A pandemia mostrou que várias já estavam 
meio soltas. A gente é que não via. Ou não tinha coragem para 
removê-las.

Empresas no mundo inteiro foram forçadas a cortar ou 
suspender seus pagamentos de dividendos para conservar 
dinheiro e enfrentar a COVID-19. Talvez a crise leve as orga-
nizações a mudanças permanentes em seus sistemas de 
bonificação, recompensando altos executivos pela geração 
de valor no longo prazo – e não somente pelas metas atingi-
das no trimestre. Satya Nadella, CEO da Microsoft, conseguiu 
realizar o turnaround da empresa que hoje vale US$ 1 trilhão 
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mudando métricas de bônus. 
Agora, eles precisariam refletir não só sobre 

quem vende mais, mas o novo modelo de negó-
cios da organização: focada na nuvem, na expe-
riência do usuário. Ou seja, executivos sendo re-
compensados por gerar valor – e não por vender 
licenças. É preciso ter coragem para tomar deci-
sões que impactem o curto prazo e criem uma 
empresa onde o lucro não seja o único propósito. 
Treinar as pessoas, nessa jornada, é fundamen-
tal para que elas tenham um ambiente onde se 
sintam seguras para divergir e agir com menos 
resistência a mudar o que “sempre deu certo”. 
Para que sejam agentes de transformação e não 
bastiões da resistência. Sem essa mudança, per-
demos a chance de avançar, de forma mais rápi-
da, aos caminhos que a crise de negócios atual 
nos abriu. //
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Internet das Coisas deixou de ser 
uma tendência. Todos os dias, zilhões 
de dados são coletados a partir da 
conexão entre as mais diversas “coi-
sas”. Chips rastreiam o paradeiro das 
nossas encomendas online. Câme-
ras inteligentes monitoram o movi-
mento em aeroportos, supermerca-
dos e até mesmo nas ruas. Durante a 
pandemia da COVID-19, a localização 
de telefones celulares foi utilizada 
para controlar o distanciamento so-
cial em grandes cidades. Nada disso 
é novidade, portanto. Mas o que 
acontece quando as pessoas come-
çam a conectar seus próprios corpos, 
e quem sabe até seus pensamentos, 
nessa enorme rede de “coisas”? 

A resposta é o que milhares de 
médicos, cientistas da informação, 
empreendedores e futurólogos ao 
redor do mundo vêm chamando de 

Internet of Bodies, ou simplesmente 
IoB. Trata-se de uma evolução da In-
ternet das Coisas, tornada possível 
graças a sensores ultramodernos 
que coletam e monitoram dados so-
bre o corpo e a mente humanos. Al-
gumas aplicações já são de uso cor-
riqueiro. Só em 2019, por exemplo, 
mais de 69 milhões de smartwatches, 
ou relógios inteligentes, foram ven-
didos mundo afora, conforme a con-
sultoria de pesquisas Statista. Quase 
metade deles foram os modelos da 
Apple, que vêm de fábrica com mo-
nitor cardíaco, contador de passos e 
até mesmo sensores de qualidade de 
sono. Além de ajudar o usuário a cui-
dar da saúde, os dados são proces-
sados de forma anônima na nuvem, 
onde se somam a um imenso banco 
de informações sobre como funcio-
na o corpo humano. 

DEPOIS DA INTERNET DAS COISAS, É A VEZ DE CONECTAR O CORPO A 
MÁQUINAS SUPERINTELIGENTES. RESTA SABER SE ESSA REVOLUÇÃO 
VAI GERAR UMA NOVA ESPÉCIE HUMANA, UM APOCALIPSE 
CIBERNÉTICO OU APENAS UMA MEDICINA MAIS EFICAZ 

VOCÊ FOI  
ATUALIZADO

POR ANDREAS MÜLLER

LEIA ESTA 
MATÉRIA 
ONLINE
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Os wearables representam apenas 
a primeira geração da IoB, aquela co-
nhecida pelos cientistas como “corpo 
externo”. A segunda geração é a do 
“corpo interno”, com mecanismos que 
podem ser implantados ou ingeridos 
para coletar e transmitir dados do or-
ganismo em tempo real. Os exemplos 
mais conhecidos são os marcapassos 
inteligentes. Equipados com Wi-Fi, eles 
notificam o médico quando há alguma 
anomalia no ritmo cardíaco do pacien-
te. Como o alerta é instantâneo, as 
chances de intervenção e sobrevivên-
cia aumentam exponencialmente. Mas 
já existem aplicações mais arrojadas, 
tais como o “pâncreas artificial” – uma 
maquininha que monitora os níveis de 
glicose e libera automaticamente as 
doses de insulina para diabéticos; e 
também pílulas inteligentes que infor-
mam o status de determinados tipos 
de câncer enquanto passam pelo es-
tômago do paciente. 

Há, ainda, a terceira geração da IoB: 
a do corpo conectado. Aqui estão as 
tecnologias mais disruptivas, que pro-
metem interligar pessoas e máquinas 
e abrir espaço para o surgimento de 
uma nova espécie humana – aquilo 
que o historiador israelense Yuval Noah 
Harari chamou de Homo Deus. Nessa 
etapa, algoritmos terão condições de 
antecipar o diagnóstico de doenças e 
interferir no funcionamento do orga-
nismo e do próprio cérebro, expandin-
do suas capacidades a um patamar 
inimaginável. 

À frente dessa onda está, bem, ele 
mesmo: o megaempresário, visionário 
e guru da nova economia Elon Musk. 
Além de revolucionar o mercado auto-
mobilístico com os carros elétricos da 
Tesla e de liderar a corrida espacial 
com os foguetes da SpaceX, Musk vem 
desenvolvendo uma linha disruptiva 
de chips capazes de se conectar aos 
neurônios humanos – por meio de uma 
empresa chamada Neuralink. Oficial-
mente, o projeto foi apresentado em 
julho de 2019, durante uma conferên-
cia científica na Califórnia. Mas sua 
gestação remonta a 2016, quando o 
bilionário sul-africano anunciou ao 
mundo a intenção de investir em pes-
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quisas médicas focadas na interação 
cérebro-máquina. 

De lá para cá, não foram poucos os 
avanços da Neuralink. Chamado N1, o 
primeiro “neurochip” de Musk traz 
1.024 eletrodos dispostos em um silí-
cio de apenas 4mm por 4mm. Menor 
do que um botão de camisa, o neuro-
chip pode ser implantado no crânio 
sem a necessidade de anestesia geral. 
A operação leva uma hora e é feita por 
um robô através de uma incisão mili-
métrica. O dispositivo ainda aguarda a 
liberação da Food and Drug Adminis-
tration (FDA), órgão responsável por 
regulamentar alimentos e medica-
mentos nos Estados Unidos. Mas a ex-
pectativa é de que ele possa ser im-
plantado sem a necessidade de 
internação: o paciente receberá o dis-
positivo pela manhã e, à tarde, poderá 
estar em casa. A bateria dura um dia e 
pode ser carregada à noite, por indu-
ção, tal como funcionam os atuais car-
regadores sem fios dos telefones ce-
lulares.

EM BUSCA DO NEO-NEOCORTEX  
Qual é a vantagem de se ter um 

neurochip acoplado ao próprio crânio? 
A intenção primordial de Musk é res-
taurar as funções motoras e sensoriais 
comprometidas por lesões ou doenças 
como o Mal de Parkinson. Uma vez co-
nectado, o dispositivo pode ser usado 
para o paciente se comunicar através 
de telas e sintetizadores de fala. Ou, 
ainda, para controlar robôs em tarefas 
simples como abrir uma torneira ou 
acender a luz de uma sala. A longo pra-
zo, porém, o potencial de aplicação é 
ilimitado. À medida que se tornar mais 
rápido e preciso, o neurochip poderá 
ser usado para, literalmente, transmi-
tir pensamentos. É aí que a conversa 
ganha contornos de ficção científica: 
para alguns estudiosos, chegará o mo-
mento em que poderemos conectar 
nossos cérebros à internet, selando 
uma fusão entre a inteligência huma-
na e a inteligência artificial. Em suma, 
uma nova espécie humana.

O futurista Tiago Mattos está entre 
os que apostam nessa (r)evolução. Se-
gundo ele, que é professor na Singula-

rity University, o cérebro humano se 
divide naturalmente em três camadas 
sobrepostas, como numa cebola. O 
miolo é o cérebro protorreptiliano e 
responde por nossas funções e instin-
tos mais básicos. Em volta dele, na se-
gunda camada, está o sistema límbico, 
que administra emoções e comporta-
mentos sociais. Já a terceira camada, 
mais externa, é o chamado neocortex. 
É ali que se concentram as funções 
racionais, como a fala e a capacidade 
de organização. Aliás, foi o desenvol-
vimento do neocortex que determinou 
a supremacia do Homo Sapiens sobre 
as demais espécies. 

“Eu imagino que os neurochips se 
tornarão a quarta camada neural da 
nossa espécie, o nosso neo-neocor-
tex. Se conseguirmos conectá-lo à in-
ternet, então seremos capazes de fa-
zer coisas que nem compreendemos 
ainda”, entusiasma-se Mattos. De cer-
ta forma, cada pessoa estará conec-
tada a um grande mainframe formado 
pela soma de todas as inteligências 
humanas e artificiais. Imagine, por 
exemplo, que você tem o talento de 
nomear as capitais de todos os países 
do mundo: no futuro, talvez seja im-
possível dizer se essa informação está 
armazenada nos seus neurônios ou se, 
na verdade, está sendo acessada atra-
vés desse grande Google mental. 

Mattos vai além: para ele, os seres 
humanos terão condições de usar as 
conexões cerebrais para compartilhar 
pensamentos, sentimentos e outras 
informações – mais ou menos como 
se enviassem mensagens pelo What-
sApp. “Talvez eu consiga, por exemplo, 
sentir a dor de alguém que está em 
luto. Ou, então, poderei entender o 
amor que uma mãe tem por seu filho. 

“CHIPS E CÉREBROS TRABALHAM COM 

UMA LINGUAGEM COMUM, QUE É A DOS 

IMPULSOS ELÉTRICOS. ENTÃO, POR 

QUE NÃO IMAGINAR QUE É POSSÍVEL 

CONECTÁ-LOS PARA AMPLIAR AS 

CAPACIDADES HUMANAS?.”

TIAGO MATTOS, FUTURISTA, PROFESSOR NA SINGULARITY 

UNIVERSITY E COFUNDADOR DA PERESTROIKA E DA AEROLITO
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Estamos falando de uma nova dimen-
são de interações neurais”, aponta o 
futurista. Recentemente, ele tomou a 
iniciativa de implantar no próprio bra-
ço um microchip com seus dados ge-
néticos. 

E OS RISCOS? 
Diante de tantas transformações, 

não é preciso ter neurochips para adi-
vinhar o que você está pensando nes-
te momento. Mas vale adiantar: como 
todas as tecnologias disruptivas, a IoB 
tem, sim, um alto potencial destrutivo 
– e nós nem sequer estamos prepara-
dos para dimensioná-lo, por enquan-
to. Nossos cérebros ficarão expostos a 
hackers? É seguro compartilhar infor-
mações dos nossos corpos e mentes 
com sistemas de inteligência artificial? 
Isso sem contar os “termos de uso”: se 
já nos sentimos manipulados nas re-
des sociais, onde tudo que comparti-
lhamos são fotos da família e um pu-
nhado de likes e comentários, o que 
acontecerá quando começarmos a 
“postar” dados biológicos e até mes-
mo pensamentos no enorme mainfra-
me da inteligência humana?

Para começar, é preciso esclarecer 
que ainda estamos distantes do ponto 
em que as máquinas poderão rivalizar 
com o cérebro. Quem afirma é ninguém 
menos do que Miguel Nicolelis, um dos 
mais respeitados neurocientistas do 
planeta – e um dos primeiros a com-
provar a possibilidade de uma “inter-
net cerebral”, ou brain net. “O cérebro 
não é computável. Não é redutível a 
um algoritmo. Os atributos mais im-
portantes da mente são a capacidade 
de intuir, de criar, de reduzir espaços 
multidimensionais para uma hipótese 
em três dimensões. [...] É impossível 
replicar essas habilidades em algorit-
mo. É um problema matemático”, ar-
gumenta ele, em entrevista recente 
ao portal The Shift, especializado em 
inovação.

Além disso, é pouco provável que 
haja informações tão valiosas escon-
didas no âmago dos nossos pensa-
mentos. O verdadeiro propósito da IoB 
é melhorar a saúde humana, abrindo 
caminhos para diagnósticos e trata-

“ALGUÉM, EM ALGUM LUGAR, VAI TER 

ACESSO IRRESTRITO A TODOS OS 

DADOS DO SEU CORPO, DESDE SEUS 

NÍVEIS GLICÊMICOS ATÉ A QUALIDADE 

DO SEU SONO. EM COMPENSAÇÃO, VOCÊ 

TERÁ ACESSO A TRATAMENTOS MUITO 

MAIS EFICAZES PARA PROBLEMAS 

COMO DIABETES E INSÔNIA. NÃO 

PARECE UMA TROCA JUSTA?.”

PEDRO SCHESTATSKY, NEUROLOGISTA, PROFESSOR NA 

UFRGS E PUCRS, EMPREENDEDOR DE NOVAS TECNOLOGIAS EM 

MEDICINA 
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mentos mais eficazes. Em algum lugar, 
alguém que você não conhece terá uma 
tabela com todo o seu histórico de ho-
ras de sono, ritmo cardíaco, glicemia e 
até o número de passos que você deu 
nos últimos anos. Em compensação, é 
muito provável que você tenha acesso 
facilitado a tratamentos para a insônia, 
cardiopatias em geral, diabetes e outras 
doenças que, hoje, ainda carecem de 
cura definitiva. “Nesse contexto, com-
partilhar os dados do meu organismo 
com um sistema de inteligência artifi-
cial me parece uma troca bastante jus-
ta”, explica o neurologista Pedro Sches-
tatsky, responsável por projetos como o 
LifeLab, que utiliza inteligência artificial 
para analisar exames e detectar doen-
ças em fases iniciais.

Segundo Schestatsky, o grande le-
gado da IoB é a capacidade de coletar 
uma vastidão de dados sobre o corpo 
humano em um espaço de tempo re-
lativamente mais curto. Exemplo disso 
são as pesquisas sobre padrões de 
sono: pelo método científico tradicio-
nal, um estudo de grande porte seria 
baseado em um universo de 300 mil 
horas de sono coletadas ao longo de 
anos. “Pelos wearables, no entanto, já 
temos condições de identificar padrões 
de comportamento neurológico em 
amostras com mais de 28 milhões de 
horas de sono”, compara. Com tantos 
dados, os algoritmos conseguem ma-
pear com mais precisão os padrões de 
determinadas patologias – inclusive 
antes de elas se manifestarem. Con-
sequentemente, os médicos se tornam 
capazes de abordar o problema de for-
ma preditiva, e não apenas reativa.

Até o momento, não se tem notí-
cias de que essas montanhas de da-
dos tenham sido usadas para prejudi-
car ou manipular alguém. Até porque o 
comportamento humano não é uma 
ciência exata – e nem sempre pode ser 
rastreado a partir de algoritmos. Se-
gundo Schestatsky, vários estudos já 
foram realizados para identificar os 
padrões de comportamento que ante-
cedem um suicídio, por exemplo. “Já 
sabemos que o suicida em potencial 
tende a visitar determinados sites e 

adotar algumas ações. Mesmo assim, 
quando nos baseamos nesses pa-
drões, o número de ‘falsos positivos’ 
que identificamos ainda é altíssimo”, 
aponta. O mesmo problema acontece 
com os sistemas que monitoram a 
saúde em tempo real: no decorrer do 
dia, uma pessoa estressada pode apre-
sentar sintomas associados a diferen-
tes patologias – o que pode levar os 
algoritmos a conclusões equivocadas. 
“Ao longo do dia, o organismo oscila 
muito. Qualquer pessoa pode ficar 
doente e saudável em um intervalo de 
horas”, aponta Schestatsky.

De qualquer forma, o saldo tem sido 
positivo. Em janeiro de 2020, quando 
ainda estava no epicentro da pande-
mia de COVID-19, a China começou a 
testar uma solução de IoB para reduzir 
os índices de infecção entre médicos 
e enfermeiros da linha de frente. Em 
sete hospitais do país, incluindo-se o 
respeitado Centro Clínico de Saúde 
Pública de Shangai, os pacientes fo-
ram conectados a dispositivos que 
mediam a temperatura do corpo em 
tempo real. Os dados eram transmiti-
dos para uma central que analisava a 
evolução de cada caso e identificava 

eventuais anomalias. Assim, os enfer-
meiros podiam monitorar os pacientes 
a distância, com menor número de vi-
sitas presenciais – logo, com risco re-
duzido de contrair o vírus. 

CURADORIA DE CURAS 
No longo prazo, a expectativa é que 

a IoB desencadeie o que o cardiologis-
ta norte-americano Eric Topol classifi-
ca como “a destruição criativa na Me-
dicina”. Autor de dois livros sobre o 
tema, ele entende que a profusão de 
dados obtidos pela revolução digital 
vai transformar a maneira como cui-
damos da própria saúde. De um lado, 
os pacientes terão acesso a análises e 
alertas cada vez mais precisos sobre 
seu histórico de saúde, sem que pre-
cisem ir ao médico ao primeiro sinto-
ma. De outro, os médicos deixarão de 
ser os únicos portadores de informa-
ção sobre as doenças. No dia a dia, 
eles atuarão como “curadores”, orien-
tando os pacientes para que saibam 
interpretar e utilizar corretamente as 
informações obtidas pelos dispositi-
vos da IoB.

Não se trata de consagrar a “Medi-
cina através do Google”, como temem 
os mais conservadores. Para Topol, o 
que está em jogo é a viabilidade dos 
sistemas públicos de saúde – que não 
têm mais condições de funcionar na 
base de consultas presenciais com os 
médicos. “Estamos embarcando em 
uma era em que cada pessoa terá todo 
seu histórico de dados médicos à mão, 
bem como computadores capazes de 
analisá-lo com precisão”, diz Topol no 
livro The Patient Will See You Now - The 
Future of Medicine Is in Your Hands 
(não publicado em português). Para 
ele, isso vai alterar de vez as relações 
de poder nos consultórios. “Os médi-
cos deixarão de ser vistos como divin-
dades e os pacientes serão empode-
rados, apropriando-se mais do 
resultado de seus próprios tratamen-
tos”, alega Topol. Nesse contexto, o fu-
turo imediato desenhado pela IoB só 
parece distópico aos olhos daqueles 
que teimam em resistir às grandes 
transformações da humanidade. //

Internet of BodiesDisrupção
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CONHEÇA A HISTÓRIA DA MAIOR REDE 
PROFISSIONAL DO MUNDO E SAIBA 
COMO UTILIZÁ-LA A SEU FAVOR

POR LUIZ EDUARDO KOCHHANN

POR DENTRO DO

TIMELINE

2003
O LinkedIn entra no ar com a participação 
de 300 usuários convidados pelos cinco 
fundadores da plataforma

2004
Atinge a marca de 1 milhão de usuários, 
apenas um ano após sua criação

2006
Introduz o feed de notícias em suas 
funcionalidades

2008
Lança uma série de funcionalidades. Entre 
elas, as contas empresariais

2010
Entra no ranking das 10 startups mais 
valiosas do mundo

2011
Abre um escritório no Brasil e estreia na 
bolsa de valores

2013
Atinge a marca de 200 milhões de 
usuários

2016
É comprado pela Microsoft por US$ 26,2 
bilhões. Foi a maior aquisição feita até 
então pela gigante da tecnologia

2018
Lança o LinkedIn Learning e bate seu 
recorde de compartilhamentos no feed 
em um único dia: 2 milhões de posts

O LINKEDIN HOJE

 706  milhões de cadastrados 

 200 países

 24  idiomas 

 45  milhões de usuários no Brasil 

 100  mil novos perfis por semana no Brasil

 50  milhões de empresas  

 20  milhões de vagas divulgadas

 7  segundos para uma pessoa ser contratada

 33  países contam com escritórios da rede

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES 
LINKEDIN PREMIUM: a conta paga dá acesso direto a 
recrutadores, permite navegar anonimamente, ver quem 
olhou seu perfil e aplicar filtros de pesquisa avançados na 
busca por vagas.

LINKEDIN LEARNING: a plataforma de educação 
continuada oferece 15 mil cursos de desenvolvimento 
pessoal e profissional, sendo 200 deles em Português. 

GRUPOS: locais de encontro onde profissionais do mesmo 
setor ou com interesses semelhantes compartilham ideias e 
constroem conexões relevantes. 

LINKEDIN LIVE: permite a transmissão de vídeos para 
seguidores da LinkedIn Page, conexões do perfil ou 
participantes do LinkedIn Events.

TRENDING TOPICS: lista dos assuntos mais discutidos na 
plataforma, com resumos das principais notícias escritos 
pelos editores do LinkedIn Notícias.
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LINKEDIN TOP VOICES: INFLUENCIADORES BRASILEIROS  

EM BUSCA DE ESPAÇO: COMO CONFIGURAR SUA CONTA

E NÃO 
ESQUEÇA 
DE...

Ricardo Amorim / 2.1  milhões de seguidores

Guilherme Benchimol /  736 mil

Luiza Helena Trajano / 450 mil

Fiamma Zarife / 252 mil

Marco Gomes /  641 mil

Bia Granja /  36 mil

Max Gehringer /  815 mil

Edu Lyra / 86 mil

O LinkedIn utiliza critérios quantitativos e qualitativos para escolher os principais influenciadores da plataforma.  
O Top Voices Influencers elenca anualmente 10 líderes, pensadores e empreendedores que estão na vanguarda  

das conversas sobre negócios, carreira e empreendedorismo social.

Ganhar visibilidade no LinkedIn exige um perfil completo e atualizado. Confira outras dicas para aumentar sua relevância:

1

2

3

4

5

6Empreendedor e apresentador do Manhattan 
Connection

CEO e fundador da XP Inc.

Presidente do Conselho de Administração do 
Magazine Luiza

Managing Director do Twitter Brasil

Especialista em estratégia de dados  
e tecnologia

Cofundadora e COO do YOUPIX

Escritor, palestrante e consultor

Fundador e CEO da Gerando Falcões
7

8

9

10

Escolha uma foto 
profissional 

adequada. Perfis 
sem foto têm 

índice de rejeição 
de 80%. 

Crie um texto de 
apresentação 

interessante para a 
área de resumo. 

Produza e 
compartilhe 

conteúdos 
relevantes, com 

assuntos que você 
domina e que 

ajudem as pessoas 
a lembrar que você 

é um profissional 
daquela área. 

Escreva um título 
claro e direto sobre 
o que você faz. Não 
precisa ser o nome 
do seu cargo.

Fortaleça seus 
contatos. Não basta 
adicionar, seja 
acessível e interaja 
com sua rede. 

Preencher suas competências 
profissionais. É possível ter 
50 delas, com 3 em destaque.

Personalizar seu perfil com a 
URL amigável e ajustando 
áreas públicas e privadas.

Ser ativo. Utilize o LinkedIn no 
cotidiano, como uma 
ferramenta de trabalho. 

Sofia Esteves /  660 mil
Presidente do Conselho do Grupo Cia de Talentos

Camila Farani / 198 mil
Presidente da G2 Capital e jurada do 
Shark Tank Brasil

CONFIRA 
ONLINE
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MANTRAS DO MERCADO PARA 2021, INOVAÇÃO E 
COLABORAÇÃO ESTÃO NA BASE DO CONCEITO DOS 
ECOSSISTEMAS DIGITAIS – UMA ESTRATÉGIA QUE 
GANHARÁ CADA VEZ MAIS IMPULSO NO PÓS-PANDEMIA

POR SANDRA MODENA

Ecossistemas DigitaisB-Tech
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economia mundial sofreu um dos 
maiores solavancos da história em 
2020. Devido à  pandemia, boa par-
te das empresas fechará o ano com 
perdas. Mas existem negócios que 
fugiram à regra. Um exemplo é a 
Loft, dona de um marketplace que 
facilita processos de compra, venda 
e reforma de imóveis em São Paulo 
e no Rio de Janeiro. Em janeiro, ain-
da antes da crise, a Loft recebeu 
aporte de US$ 175 milhões e ingres-
sou na lista brasileira de unicórnios 
– startups avaliadas em mais de US$ 
1 bilhão. 

A plataforma da Loft utiliza big 
data para determinar o preço mais 
justo de venda de um imóvel, de 
acordo com a média do bairro. Isso 
dá maior segurança a imobiliárias, 
corretores e potenciais clientes. Já 
no caso das reformas, a empresa 
possui uma rede de parceiros – in-
cluindo escritórios de arquitetura. 
As obras são sincronizadas, facili-
tando a logística. Em breve, a Loft 
entrará no segmento fintech e irá 
oferecer financiamento imobiliário. 
Itaú e Cyrela já garantiram presença 
na nova operação. 

Outro destaque do ano foi a VTEX. 
A empresa detém uma solução que 
integra o gerenciamento dos canais 
de venda físico e online de outras 
marcas. Embalada por esse sistema, 
a startup deve fechar o ano com alta 

Ecossistemas DigitaisB-Tech
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“TRATA-SE DE UMA REDE COMPLEXA QUE 
ENVOLVE DESDE FORNECEDORES E PARCEIROS 
ATÉ O CLIENTE FINAL. O ECOSSISTEMA LEVA 
TRANSFORMAÇÕES, MELHORA O NEGÓCIO E 
GERA VALOR AOS ENVOLVIDOS NO PROCESSO.”

CAIO  RAMALHO, 
coordenador do Núcleo de Estudos em Startups, Inovação, Venture Capital e 
Private Equity da Fundação Getúlio Vargas (FGVnest)

de 114% na receita em relação a 2019. 
Já o portfólio de clientes cresceu 90%. 
Hoje, a VTEX atende 3 mil marcas de 
48 países, incluindo os e-commerces 
de Samsung e Whirlpool. Em setem-
bro, a startup recebeu aporte de US$ 
225 milhões e também se tornou um 
unicórnio. 

A VTEX e a Loft oferecem soluções 
digitais que geram oportunidades e 
negócios a clientes finais e a outras 
empresas. Elas facilitam estratégias 
de relacionamento e de captação ao 
atuarem em rede com seus parceiros. 
Tudo a partir da integração de sistemas 
baseados em dados e tecnologia. Em 
linhas gerais, esse é o modelo dos ecos-
sistemas digitais. “Trata-se de uma 
rede complexa que envolve desde for-
necedores e parceiros até o cliente fi-
nal. O ecossistema leva transforma-
ções, melhora o negócio e gera valor 
aos  envolvidos no processo”, explica 
Caio Ramalho, coordenador do Núcleo 
de Estudos em Startups, Inovação, 
Venture Capital e Private  Equity  da 
Fundação Getúlio Vargas (FGVnest).

JUNTE-SE A ELES
Os ecossistemas representam 2% 

da economia global e devem movi-
mentar US$ 60 trilhões até 2025, 
quando alcançarão 30% do PIB mun-
dial. O dado é da consultoria McKin-
sey. Essa evolução se dará, sobretu-
do, pela aproximação entre grandes 
companhias e startups. Um estudo 
feito pela 100 Open Startups, plata-
forma internacional que conecta gi-
gantes a negócios disruptivos, reve-
lou que parcerias assim cresceram 

20 vezes no Brasil desde 2016, fazen-
do girar R$ 1 bilhão no período. Os in-
vestidores começam a encará-las 
como sinal de modernização das em-
presas tradicionais. E isso representa 
um aumento no valor de mercado. 

Em 2019, a fabricante catarinense 
de motores elétricos WEG criou o Weg 
Digital Solutions, um ecossistema 
cuja missão é alinhar a empresa à In-
dústria 4.0. Desde então, a WEG fez 
três aquisições: PPI-Multitask (auto-
mação industrial), Mvsia (inteligência 
artificial) e V2COM (telemedição de 
energia elétrica). A agenda de inova-
ção ajudou a WEG a alcançar uma alta 
de 88% das suas ações nos três pri-
meiros trimestres de 2020, enquanto 
a Ibovespa caiu 12%. A Sul-América é 
outra que aposta na aproximação com 
startups. Nesse caso, da área médica. 
A empresa mantém parcerias com 
startups como Docway e Memed (te-
lemedicina), Psicologia Viva (telepsi-
cologia) e AEVO (gestão de ideias). Foi 
eleita a seguradora mais inovadora do 
País em 2020 no prêmio As 100+ Ino-
vadoras no Uso de TI, organizado por 
It Mídia e PwC.

Do aço ao batom, mais de 1,6 mil 
companhias brasileiras alinharam co-
laborações desse tipo ao longo do ano 
– com pandemia e tudo. A 100 Open 
Startus criou um ranking para apontar 
quem se destaca nessa estratégia, e a 
Natura está em primeiro lugar. Em 
2016, a fabricante de cosméticos criou 
o Natura Startups e, desde então, fir-
mou parceria com 40 negócios inova-
dores. ArcelorMittal e BMG completam 
o pódio.

Ecossistemas DigitaisB-Tech
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CELEIRO DE INOVAÇÕES 
Ecossistemas encabeçados por 

grandes companhias são semelhan-
tes a um carrossel: a marca-mãe 
aparece no centro, dando suporte a 
uma rede de soluções oferecidas por 
vários atores menores. Isso pode in-
cluir startups parceiras ou adquiri-
das, núcleos internos de inovação 
ou spin offs – startups endógenas, 
criadas e mantidas por uma empre-
sa tradicional. Juntos, eles giram a 
roda da inovação.

Os parques tecnológicos e incu-
badoras, chamados de ecossistemas 
de inovação, também aparecem nes-
se escopo.  Eles recebem suporte 
acadêmico e aportes estatais e da 
iniciativa privada para acolher negó-
cios embrionários. “O apoio vai desde 
a fase inicial e os programas de ace-
leração até a presença de fundos de 
investimentos internacionais, resul-
tando em acesso aos mercados”, 
enumera José Muritiba, diretor exe-
cutivo da Associação Brasileira de 
Startups (Abstartups). 

A Randon, septuagenária no se-
tor de transportes, criou o programa 
Randon Ventures em fevereiro para 
investir em startups. Já fechou 12 
parcerias. Além disso, lançou o Co-
nexo, um hub de inovação aberta que 
pretende unir startups, universida-
des e comunidade. A incubadora fica 
em Caxias do Sul (RS) e é adminis-
trada em parceria com a operadora 
de coworkings Nau. O objetivo é ge-
rar oportunidade para novos negó-
cios e aplicar soluções em problemas 
reais da Randon. “O  grau de inova-
ção, em um ecossistema está dire-
tamente ligado aos  seus stakehol-
ders, que podem se utilizar de 
inovação para atuar de forma mais 
eficiente” analisa Ramalho, da FGV-
nest. A SulAmérica, por sua vez, pa-
trocina o Startup Weekend Health, 
uma maratona de inovação em saú-
de que reúne interessados em com-
partilhar soluções para o setor. 

Ecossistemas também são um 
ativo fundamental na economia de 
vários países. Desde que foi confir-
mado o primeiro caso de COVID-19, a 
China se valeu da agilidade das re-

A história dos ecossistemas 
digitais começa em 1951, 
quando pesquisadores da 
Universidade Stanford, nos 
EUA, criaram o parque industrial 
de Stanford. Hoje, a região é 
conhecida como Vale do Silício 
e abriga os maiores players de 
tecnologia do mundo, incluindo 
Apple, Facebook e Google.

CORREIO 4.0

IMPULSIONADA PELAS STARTUPS DE LOGÍSTICA, A  
CADEIA DE SUPRIMENTOS SE FORTALECEU NA PANDEMIA 

A logística é um ponto comum a muitos ecossistemas e 
ganhou ainda mais relevância na pandemia, com o aumento 
do e-commerce. “O setor respondeu bem sob pressão. E o 
consumidor começa a ver vantagens em comprar online”, avalia 
José Lyra , membro do Comitê de E-commerce da Associação 
Brasileira de Logística (Abralog). Isso deve dar um gás para as 
logtechs, as startups de logística. Elas integram um mercado 
global que crescerá 15% ao ano até 2024, segundo a  
Thomson Reuters.

Em 2020, o Brasil somava 234 logtechs, conforme a 
Abstartups. Um dos destaques do setor é a EntregAli, que 
criou uma caixa de correio inteligente, usada em empresas e 
condomínios. Quando a encomenda é depositada, o aparelho 
gera um comprovante e notifica o destinatário via aplicativo. 
O conteúdo pode ser retirado com uso de senha ou biometria. 
Entre março e julho, houve um aumento de 700% no uso 
da solução – e o faturamento da EntregAli cresceu 64% no 
período. “Para 2021, o plano é disponibilizar pontos públicos 
para que qualquer pessoa tenha um endereço de entrega na 
nossa rede”, revela Raquel Schramm, CEO da startup paulista 
fundada em 2017.

Ecossistemas DigitaisB-Tech
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EFEITO OPEN BANKING 

MAIOR AUTONOMIA DO CONSUMIDOR SOBRE SEUS 
DADOS BANCÁRIOS IMPULSIONARÁ AS APIS

Os ecossistemas devem dar o tom do setor financeiro a partir 
de 2021, com a consolidação do Open Banking. Essa política 
concede maior autonomia aos clientes sobre a gestão de seus 
dados bancários. Eles poderão optar por disponibilizá-los a 
outras instituições, impulsionando a interação entre os atores do 
mercado. O fluxo dessa troca de dados ocorrerá por meio de APIs – 
sigla em inglês para Interface de Programação de Aplicações. 

As plataformas de API são a parte operacional dos ecossistemas 
digitais financeiros, fazendo o elo entre os bancos e diferentes 
players – como as startups. Elas poderão utilizar o oceano de 
dados (com o consentimento dos usuários) para elaborar soluções 
disruptivas às demandas dos consumidores. “É uma forma de 
democratizar o acesso às informações bancárias e oferecer um 
melhor produto aos clientes e parceiros”, pontua Ezequiel Citolin, 
gerente de Business Intelligence e Inovação da Bem Promotora.

O Reino Unido opera em Open Banking desde 2018 e é uma 
referência nessa estratégia. Em dois anos, um milhão de pessoas 
já solicitaram aos bancos o compartilhamento de seus dados. 
O número de provedores de serviços bancários abertos dobrou, 
passando de 100 para 200. São soluções nos moldes do Pix, o 
sistema de transferências interbancos que começou a operar em 
novembro no Brasil. 

Inovações assim impulsionarão os investimentos das instituições 
financeiras na montagem de centrais de APIs. E a Bem Promotora 
já tem a sua. O BIC (Bem Integrado Corban), lançado em 2019, 
disponibiliza as soluções da empresa de forma integrada aos 
correspondentes bancários. A plataforma foi elaborada pelo 
TecBemLabs, um laboratório de tecnologia dedicado à criação de 
ferramentas customizadas às demandas da Bem e de parceiros. 
“O TecBemLabs oferece um tutorial que ensina ao correspondente 
como integrar suas plataformas ao BIC”, diz o especialista em 
sistemas Caio Lucena, um dos criadores da central. 

O ecossistema da Bem é acessado por mais de 150 
correspondentes. As funcionalidades incluem consulta 
de comissão até formalização do contrato, além 
de refinanciamentos, portabilidade e pedido 
de cartão consignado. Tudo remoto. 
Outra vantagem é que a plataforma 
pode ser usada por startups 
interessadas em se associar 
ao ecossistema para gerar 
novas soluções.

“A TECNOLOGIA, 
POR SI SÓ, NÃO 
TEM O PODER DE 
TRANSFORMAR 
A MENTALIDADE 
GERENCIAL E 
DE NEGÓCIOS. 
PROCESSOS EXIGEM 
UMA MUDANÇA DE 
MINDSET.”

JORGE AUDY, 
superintendente de Inovação e 
Desenvolvimento da PUCRS

Ecossistemas DigitaisB-Tech
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Apenas 21% dos clientes 
bancários da América Latina 
estão dispostos a manter 
os atuais níveis de negócio 
com seus bancos. Já 87% se 
mostram dispostos a conhecer 
as ofertas de um player não-
tradicional do setor.

des de inovação para criar soluções 
adaptadas ao cenário de restrição. 
Um exemplo é o Digital Loan One 
Box, uma plataforma online que in-
tegra serviços financeiros de dife-
rentes bancos – como crédito e ava-
liação de risco. Todo o processo é 
feito de forma remota. O aplicativo 
foi criado por uma parceria entre 
Huawei e Sunline. O ecossistema da 
gigante Huawei tem mais de 5,4 mil 
parceiros digitais de 60 países. “Em 
nações desenvolvidas, os ecossiste-
mas são motores do crescimento 
econômico e social”,  destaca  Jor-
ge  Audy, superintendente de Inova-
ção e Desenvolvimento da Pontifí-
cia  Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUCRS). 

É assim em Israel, apelidada de 
Startup Nation. O país detém o maior 
número de startups per capita do 
mundo: uma para cada 1,8 mil habi-
tantes. No Brasil, essa relação é de 
uma a cada 33 mil. Mais de 300 multi-
nacionais têm centros de pesquisa de 
alta tecnologia por lá, incluindo Mi-
crosoft, IBM, Apple e Intel. Os negó-
cios ligados ao setor tecnológico re-
presentam 12% do PIB e 50% das 
exportações. Cerca de 4,4% da ri-
queza é reinvestida no fomento dos 
ecossistemas internos – o triplo do 
aporte brasileiro em inovação. O go-
verno local calcula que cada US$ 1 
injetado nessa área gera até US$ 8 
em retorno. 

A Finlândia também embasa sua 
economia em inovação. Em 2008, o 
país nórdico criou uma política de Es-
tado que tem os ecossistemas regio-
nais e as redes colaborativas como 
um de seus pilares. A capital, Helsin-

que, possui 650 mil habitantes e 500 
startups em operação. É lá que ocor-
re a Slush, uma das maiores conven-
ções de inovação do mundo, com 
cerca de 25 mil participantes. Uma 
projeção do Fórum Econômico Mun-
dial coloca Helsinque entre os dez 
centros de tecnologia que irão mudar 
o mundo. São Paulo, aliás, também 
integra essa lista.

INOVAÇÃO MENTAL 
Os cases vindos da iniciativa pri-

vada e a proliferação dos vales de ino-
vação – como Porto Digital, em Recife 
(PE), e TecnoPuc, em Porto Alegre (RS) 
– indicam uma ascensão dos ecossis-
temas no Brasil. “Vivemos o estágio 
mais maduro do ecossistema brasilei-
ro. O mercado está entendendo a im-
portância das startups”, acredita Mu-
ritiba, da Abstartups. Entre 2015 e 
2019, o número de startups mais do 
que triplicou no País, passando de 4 
mil para quase 13 mil.  A continuidade 
desse crescimento depende da con-
solidação de uma mentalidade inova-
dora por parte dos gestores.

O relatório Navigator Made for the 
Future, do HSBC, revela uma relação 
direta entre mais investimentos e ino-
vações – vide os casos de WEG e Isra-
el. O documento destaca, ainda, que a 
tecnologia leva a uma mudança cul-
tural das organizações. E esse é o pon-
to central quando se trata de estraté-
gia de inovação, como os ecossistemas. 
“A tecnologia, por si só, não tem o po-
der de transformar a mentalidade ge-
rencial e de negócios”, diz Audy. “Pro-
cessos assim exigem uma mudança 
de mindset.” // 
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AOS POUCOS, AS REDES DE TELEFONIA MÓVEL DE QUINTA 
GERAÇÃO GANHAM ESPAÇO MUNDO AFORA. ENTENDA COMO 

E POR QUE ESSA TECNOLOGIA TEM TUDO PARA MUDAR 
COMPLETAMENTE O CONCEITO DE VAREJO

POR LUIZA PIFFERO

A Onda 5GVarejo
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evolução” é uma palavra usada  sem-
pre que disrupções despontam no 
mercado. E esse clichê se aplica à 
transformação que a tecnologia 5G 
poderá protagonizar no varejo. Ima-
gine uma loja de roupas completa-
mente integrada à web. Ela tem es-
pelhos de LED capazes de projetar 
hologramas dos clientes. E produtos 
com etiquetas e sensores conecta-
dos a um banco de dados. Digamos 
que alguém experimente um tênis. 
Esse cliente autoriza o acesso às 
suas redes sociais, e o algoritmo da 
loja mapeia suas preferências. A pla-
taforma irá escolher combinações 
para aquele calçado alinhadas ao 
estilo do consumidor. Pode ser um 
vestido descolado, com a estampa 
de uma banda da sua playlist. Ou a 
camiseta do seu time de futebol. O 
holograma vai mostrando esse mix 
de opções dentro do provador. E o 
cliente talvez nem precise tirar a 
roupa.

Os expositores e o estoque tam-
bém se comunicam. Quando um 
produto está próximo de se esgotar, 
o sistema emite um alerta aos ven-
dedores. Caso a peça esteja saindo 
num ritmo mais rápido do que o es-
perado, um novo pedido ao fornece-
dor é encaminhado para aprovação 
do setor de compras. Ele pode en-
viar a remessa para a loja ou direta-
mente ao comprador. Em modelos 
assim, muitos PDVs deixarão de ter 
estoques e irão se posicionar como 
canais de experimentação dos pro-
dutos, embalados por tecnologias 
imersivas e óculos de realidade vir-
tual. Recursos desse tipo parecem 
cinematográficos, mas serão viabi-
lizados dentro de alguns anos pela 
parceria entre Inteligência Artificial 

(IA) e Internet das Coisas (IoT, na 
sigla em inglês). Juntas, elas con-
seguirão repetir no ambiente físico 
algumas das principais estratégias 
encontradas no e-commerce. O 
online e o offline irão funcionar em 
simbiose no novo varejo, seguindo 
o conceito de “phydigital” – termo 
em inglês que reúne as palavras fí-
sico e digital. E o combustível que 
fará esse paradigma high tech de-
colar é o 5G. Não à toa, Guo Ping, 
CEO da telecom chinesa Huawei, 
chama a quinta geração de telefo-
nia de “a nova eletricidade”. 

O 5G pode injetar cerca de US$ 
1,2 trilhão na economia brasileira até 
2035, de acordo com o estudo Why 
5G in Latin America?, realizado pela 
Nokia e pela Omdia (veja na próxima 
página). O impacto no varejo deve 
ser de US$ 88 bilhões. Tudo isso a 
partir da aceleração da digitalização 
do setor. Eduardo Terra, presidente 
da Sociedade Brasileira de Varejo e 
Consumo (SBVC), afirma que a loja 
física ainda é muito analógica no 
País. Mas esse cenário irá mudar: “O 
5G permitirá que os varejistas sai-
bam quem e quando entrou na loja. 
Teremos outro nível de interação 
entre produtos, consumidores, 
vendedores e lPDV.” Eficácia ad-
ministrativa e qualificação da ex-
periência do cliente estão entre as 
principais vantagens trazidas por 
essas inovações. Terra, aliás, pre-
senciou as primeiras mudanças na 
China, um dos países mais adianta-
dos no processo de implementação 
da nova rede. Desde então, tornou-
-se um evangelista do 5G. Ele acre-
dita que o Brasil deve começar a ver 
essa transformação dentro de dois 
anos. Ou seja, o alerta de revolução 
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NO EMBALO DA 
5ª ONDA

foi acionado para o setor. “É pouco tempo 
para tamanha disrupção. Essa é a pauta 
central das operadoras e empresas de 
infraestrutura. Mas ainda é uma agenda 
muito crua para os varejistas.” 

Gustavo Schifino, head de transfor-
mação digital da DX.CO, foi outro con-
vertido após experimentar o 5G na Chi-
na. Schifino destaca a agilidade dos pro-
cessos embalados pela nova tecnologia. 
“Não será preciso sequer encostar no 
celular. Basta  usar comandos de voz ou 
wearables conectados ao 5G. Também 
há uma grande melhora em relação à 
nuvem”.

Lançado comercialmente na Coreia 
do Sul em abril de 2019, o 5G ainda não 
tem data de desembarque no Brasil. A 
estreia depende do chamado leilão do 
espectro do 5G, marcado para 2020, 
mas adiado para 2021 devido à pande-
mia. Enquanto a tecnologia não é libe-
rada, algumas operadoras de telefonia 
do País pegaram carona no frenesi glo-
bal. Claro e Vivo passaram a oferecer 
4.5G e 5G DSS (compartilhamento di-
nâmico de espectro, na sigla em inglês) 
em algumas capitais brasileiras neste 
ano. “Na prática, não é 5G”, refuta Cé-
sar Marcon, professor do programa de 
pós-graduação de Ciências da Compu-
tação da PUCRS. “Trata-se apenas de 
uma melhor utilização dos recursos de 
3G e 4G.”

Segundo a Claro, o 5G DSS é 12 vezes 
mais veloz do que o 4G convencional. 
Já o 5G real será 100 vezes mais rápido. 
Mesmo após o leilão, a tecnologia levará 
anos para se popularizar. Cerca de 190 

No Brasil

Setores mais impactados  
nos próximos 15 anos:

US$ 1,2 trilhão é a 
expectativa de impacto 
do 5G no PIB no período 
de 2021 até 2035

A projeção indica que 
nova faixa de internet 
contribuirá para a 
economia global com 
um impacto médio de 
5% até 2035.

Fonte: Why 5G in Latin America?, da Nokia e Omdia

O impacto é estimado em até 
US$ 3,3 trilhões até 2035

Tecnologia, 
Informação e 
Comunicação  

US$ 241 bi

Governo  

US$ 189 bi

Manufatura  

US$ 181 bi

Serviços  

US$ 152 bi

Varejo  

US$ 88 bi

Agricultura  

US$ 77 bi

Mineração  

US$ 48,6 bi

TIC 

US$ 572 bi

Manufatura  

US$ 534 bi

Serviços 

US$ 468 bi

Governo  

US$ 323 bi

Varejo  

US$ 262 bi

Agricultura  

US$ 212 bi

Na América Latina

No Mundo
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milhões de pessoas estão usando o 
5G, segundo um relatório de mobili-
dade da Ericsson. Em 2025, já serão 
2,8 bilhões ou 30% de todas as con-
tas de celular do mundo. Na América 
Latina, Nokia e Omdia preveem que a 
penetração do 5G deve chegar a 17% 
em 2024. 

O 5G demanda celulares compa-
tíveis, ainda raros e caros – o Moto-
rola Edge, por exemplo, custa R$ 3,5 
mil. A infraestrutura do País também 
terá de ser renovada, com a instala-
ção de um grande número de novas 
antenas. Segundo Ricardo Vieira, di-
retor Regional Sul da Vivo, a entrada 
comercial da frequência será gradual, 
como nas tecnologias 3G e 4G. “Esta-
remos prontos para a implementação 
assim que a tecnologia, o espectro e 
os dispositivos estiverem disponíveis, 
após o leilão da faixa de 3.5 GHz”, ga-
rante. 

NO CAMINHO PARA A IOT
O principal diferencial do 5G é a 

latência – o tempo de resposta para 
transferir um pacote de dados na 
rede. Ela cairá de 80 milissegundos 
com o 4G para até 3 milissegundos. 
Isso signifca que as operações acon-
tecem quase em tempo real. Daí o 
fato de o 5G ser considerado um di-
visor de águas para processos de 
alta precisão, que demandam uma 
conexão confiável e instantânea. A 
lista vai desde o controle remoto de 
robôs industriais até a manipulação 
de um bisturi por um braço robótico 
em uma cirurgia a distância. 

Como o 5G possibilita a conexão 
massiva de sensores, a IoT deixa de 
ser uma fantasia. Nas lojas do futuro, 
os dispositivos conversam entre si, 
usando uma internet rápida, estável 
e econômica (as redes 5G prometem 
redução de 90% no gasto de ener-
gia). Assim, mais estabelecimentos 
terão acesso a recursos hoje restritos 
a grandes companhias, como a Ama-
zon. Um exemplo são as prateleiras 
inteligentes das lojas de conveniên-
cia automatizadas Amazon Go, onde 
sensores de peso detectam quando 

um item é retirado e atualizam o in-
ventário. As lojas contam ainda com 
câmeras que acompanham os clien-
tes e informam um computador ca-
paz de analisar essas informações em 
tempo real e cobrar diretamente do 
consumidor. Lá, as filas no caixa são 
coisa do passado.

 Em agosto, o primeiro supermer-
cado Amazon Fresh abriu as portas 
em Woodland Hills, na Califórnia, com 
outra solução atraente: um carrinho 
inteligente, o Dash Cart, equipado com 
câmeras, sensores e uma balança. Na 
medida em que são colocados, os pro-
dutos aparecem em um visor. O cliente 
fica logado na sua conta Amazon por 
meio de um aplicativo e é cobrado au-
tomaticamente quando sai da loja. E se 
precisar de ajuda para achar algo? Bas-
ta perguntar em voz alta para a Alexa, 
a assistente virtual da Amazon, via app 
ou em totens distribuídos no PDV.   

Com o 5G, os varejistas também 
ampliam a capacidade de coletar da-
dos dos consumidores. Por isso, vão 
precisar investir em IA e Big Data  para 
gerir essas informações e oferecer so-
luções personalizadas. Outra possibi-
lidade mencionada pelo relatório Why 
5G in Latin America? são sensores 
que detectam o quanto os consumi-
dores gostam de um produto usando 

FOGO CRUZADO

O leilão do 5G, que deve ser realizado pela Agência 
Nacional de Telecomunicações (Anatel) em 2021, foi 
tragado para o meio da guerra comercial que os Estados 
Unidos e a China deflagraram nos últimos anos. Depois de 
acusar a chinesa Huawei de espionagem para o Partido 
Comunista Chinês, o presidente Donald Trump baniu a 
companhia dos EUA e pressiona o mundo e o Brasil para 
fazer o mesmo – beneficiando as principais concorrentes, 
a sueca Ericsson e a finlandesa Nokia. A Huawei repudia 
as acusações e afirma que se trata de uma manobra para 
recuperar o atraso das corporações norte-americanas em 
matéria de 5G. A maior fabricante de equipamentos de 
telecomunicações do mundo está presente no Brasil há 
22 anos, fornecendo para companhias como Vivo, Claro, 
Tim e Oi – para quem já conduziu testes do 5G no País. 
O presidente Jair Bolsonaro declarou que a decisão de 
manter a Huawei no páreo será dele.
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algoritmos de reconhecimento facial 
que interpretam expressões sutis e 
movimentos visuais.  

 FUTURO ANTECIPADO
A COVID-19 vem promovendo 

uma guinada cada vez mais acen-
tuada do varejo rumo à digitaliza-
ção. É o caso da C&A. Com cerca de 
300 lojas fechadas em razão do dis-
tanciamento social, a rede de ves-
tuário botou em marcha seu plano 
de transformação digital. Embora o 
segundo trimestre tenha encerrado 
com prejuízo, a receita líquida com 
as vendas online cresceu 356% no 
período, metade delas via aplicativo 
próprio, que foi baixado 7,1 milhões 
de vezes entre janeiro e julho. O nú-
mero de usuários ativos mensais foi 
de 337 mil em junho de 2019 para 
quase 3 milhões em junho de 2020, 
uma alta de 658%. 

A C&A, agora, começa a se pre-
parar para o 5G. “Vai possibilitar que 
a gente deixe as lojas mais inteligen-
tes, otimize processos e possa cap-

tar mais dados e usá-los em favor 
dos clientes. Devemos evoluir pro-
jetos que hoje rodam em 4G quando 
tivermos o aumento de velocidade 
prometido”, antecipa Rafael Morand, 
gerente comercial de e-commerce 
na C&A. 

Um deles é o streaming com-
merce. A C&A estreou no forma-
to em setembro, com o programa  
“Tudo Combinado”, apresentado no 
YouTube pela atriz Fernanda Sou-
za, ao lado das convidadas Fernan-
da Rodrigues e Giovanna Lancelot-
ti. Enquanto o trio conversa e prova 
roupas, a audiência pode acessar o 
site da C&A via QR Code e comprar 
os produtos com desconto. 

A estratégia visa contornar a re-
sistência do público em comprar 
roupas e calçados sem poder vesti-
-los antes. Chilli Beans e Lojas Ame-
ricanas também criaram ações des-
se tipo, mas apostaram no streaming 
ao vivo – um formato consagrado 
pela chinesa Alibaba. A expectativa 
da C&A é de que o e-commerce siga 

PEGUE-LEVE 4.0

As estratégias de  
automação de compra, 

hoje vistas em PDVs 
de gigantes como a 

Amazon, tendem a se  
popularizar no varejo 

com a chegada do 5G
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forte mesmo após a reabertura das 
lojas. Durante a pandemia, a em-
presa transformou suas filiais em 
centros de distribuição avançados, 
o que permitiu o envio de pedidos 
direto do PDV para o cliente (o cha-
mado Ship from Store). Agora, 256 
lojas continuarão cumprindo essa 
função. “Assim conseguimos subir 
mais estoque para o e-commer-
ce. Queremos avançar com o ‘cli-
que e retire’ e com o ‘drive throu-
gh’ (quando o cliente faz o pedido 
online e agenda a busca no esta-
cionamento do shopping)”, ante-
cipa Morand. 

Apesar de estimular ações como 
essa, a migração intensa para o di-
gital registrada durante a pandemia 
tornou evidentes alguns gargalos 
da internet brasileira. Um deles foi 
a velocidade. Com muitos dispo-
sitivos conectados, o fluxo deixou 
a desejar várias vezes. Já testa-
do em estádios, o 5G mostrou que 
pode garantir conexão até mesmo 
durante jogos de futebol. Para o 

e-commerce, a tecnologia prome-
te viabilizar recursos como realida-
des aumentada e virtual – tudo em 
alta resolução e com carregamen-
to rápido. 

A experiência imersiva permite 
que o consumidor teste o produto 
sem sair de casa. Clientes da em-
presa sueca Ikea, por exemplo, po-
dem simular como uma poltrona fi-
caria na sua sala de estar usando o 
aplicativo Ikea Place. Basta apontar 
o celular para o ambiente e visuali-
zar o modelo da poltrona em 3D e na 
escala correta. Em uma loja física, a 
realidade aumentada pode ajudar o 
cliente a simular o uso do produto 
para avaliar as suas fucionalidades 
e características.

A realidade virtual está um pou-
co mais distante do cotidiano do-
méstico, já que os óculos especí-
ficos ainda são caros. Mas a pan-
demia deu novo incentivo aos de-
senvolvedores. Algumas marcas já 
usam essa experiência imersiva. 
As concessionárias europeias da 

SEM SAIR DO LUGAR

Tecnologias imersivas, 
como realidade virtual e 

aumentada, serão 
viabilizadas pela nova 

tecnologia, criando 
experiências de simulação 

aos consumidores
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Audi disponibilizam simulações que 
permitem ao cliente “entrar” no seu 
futuro carro e customizar alguns 
detalhes. Também dá para ver o veí-
culo em diferentes ambientes e ho-
ras do dia. 

Professor da New York University 
Shanghai e da Fundação Dom Cabral, 
Rodrigo Zeidan acredita que os incen-
tivos às compras online podem dimi-
nuir a importância dos PDVs físicos. Na 
China, onde vive, o economista realiza 
todas as compras por meio de aplica-
tivos. “Aqui, o mercado que realmente 
cresce é o e-commerce. As lojas físi-
cas estão perdendo relevância, não 
estão se expandindo. As pessoas ain-
da compram nas lojas, mas está dei-
xando de ser um hábito, devido à co-
modidade e às alternativas oferecidas 
pelo ambiente digital.” 

Na China, a vida passa pelos super 
apps, como o WeChat, usado para tro-
car mensagens, ler notícias, assistir a 
filmes e fazer pagamentos, entre ou-
tras atividades. “Usamos até para dar 
esmola. Tem pedintes no metrô com 
um QR Code para transferir dinheiro 
pelo WeChat”, conta Zeidan. 

Já Gustavo Schifino, da DX.CO, 
acredita que as lojas físicas têm futu-
ro, mas em uma estratégia diferente 
e totalmente integrada com o digital: 
“O varejo compra as peças da indús-
tria e revende ao cliente final. É assim 
há 200 anos. Mas o varejo do futuro 
deixará de ser um intermediário para 
atuar como um showroomda indús-
tria. O varejista convence o cliente 
mostrando as aplicações do produto, 
mas não precisa ter o artigo em esto-
que”. 

É um modelo parecido com o 
do Pier X. Idealizado por Schifino, o 
marketplace phygital funcionou no 
Shopping Iguatemi, em Porto Alegre, 
entre 2017 e 2019. Para fazer a com-
pra, o cliente pagava por um aplicativo 

e recebia o produto em casa. Só que o 
Pier X usava cinco redes Wi-Fi de fibra 
ótica, mais do que todo o shopping. O 
5G deve facilitar a viabilidade de ope-
rações desse tipo. 

A nova tecnologia também pro-
mete maior eficiência à cadeia logís-
tica. As lojas inteligentes poderão en-
viar dados em tempo real às fábricas 
e aos armazéns, agilizando o envio de 
produtos, como no exemplo da aber-
tura da matéria. Na prática, o cliente 
compra um artigo na loja e a fábrica 
já despacha para o endereço do com-
prador. “Parece algo com muita tec-
nologia, mas é só fazer a venda sem 
ter produto e com a fábrica faturan-
do diretamente com o consumidor. 
Isso gera uma grande economia em 
tributação, processos, problemas de 
estoque, promoção.” A ideia, com-
plementa Schifino, é inverter uma ló-
gica cada vez mais comum que leva 
o cliente a ir na loja, ver o produto e 
depois comprar mais barato na inter-
net. Com o 5G, ambos os ambientes 
serão um só. // 

CARTILHA GLOBAL

O 5G é definido por critérios estabelecidos pela GSMA, 
associação que representa as operadoras de redes 
móveis no mundo. Alguns deles são:

• As redes 5G devem oferecer conexões de 1 a 10Gbps

• Consumir até 90% menos energia que as redes 4G

• Os tempos de conexão entre aparelhos móveis devem 
ser inferiores a 5 ms (milissegundos), face à latência 
de 30 ms das redes 4G

• O número de aparelhos conectados por área deve ser 
50 a 100 vezes maior que o atual

5G
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A EVOLUÇÃO DAS REDES MÓVEIS*

1G

SINAL ANALÓGICO
Os primeiros celulares, ainda na década de 1980, usavam um 
sistema analógico, puramente baseado em ondas de rádio 
abertas, para viabilizar chamadas de voz.

2G

SURGE A ERA DIGITAL
Na década de 1990, surgem as tecnologias digitais. 
As redes passam a suportar tráfego de mensagens de 
texto e pequenas quantidades de dados, incentivando o 
surgimento dos primeiros serviços de internet móvel.

3G

CHEGA A BANDA LARGA
Internet na palma da mão com uma velocidade razoável 
era a grande novidade no início dos anos 2000. Surgiram 
os smartphones que podiam navegar os mesmos  sites que 
usávamos no computador. As páginas, assim, passaram a contar 
com versões mobile. 

4G

SERVIÇOS GANHAM FORÇA
A velocidade 10 vezes maior incentivou o consumo de serviços 
de streaming de vídeo, música e jogos na década de 2010. Os 
smartphones se consolidaram a partir da navegação rápida, 
gerando  mudanças no mercado de aplicativos e possibilitando 
serviços até então presentes apenas em banda larga fixa, como 
voz sobre IP (as ligações feitas por WhatsApp, por exemplo).

5G

TUDO EM TEMPO REAL
Além do aumento na velocidade e latência próxima de zero, o 5G 
conectará não apenas o celular, como também equipamentos 
(IoT) e dará impulso a carros autônomos, cirurgias a distância, 
cidades inteligentes, automação e robótica industrial, realidade 
virtual com altíssima qualidade e serviços de entretenimento 
com definição máxima.
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A NOVA ERA    
DOS EVENTOS

ABALADO PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO,  
O SETOR DE EVENTOS CORPORATIVOS ACELERA 
TENDÊNCIAS DESENHADAS ANTES DA PANDEMIA 
– E SE REINVENTA NA RETOMADA DAS ATIVIDADES

POR PAULO CÉSAR TEIXEIRA

NetworkingMarketing 4.0
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m dezembro de 2017, o Banco Santander reu-
niu 40 mil pessoas no Allianz Parque – estádio 
do Palmeiras, em São Paulo – para a festa 
anual de confraternização com os colabora-
dores. Durante seis horas, a multidão foi ser-

vida com 24 mil hambúrgueres, 22 mil cachorros-quentes 
e 30 mil pizzas, além de 145 mil latas de cerveja e 70 mil 
garrafas de água mineral. O cardápio animou a espera pe-
los shows de Ivete Sangalo e Fafá de Belém, ponto alto da 
maior reunião corporativa realizada até então no Brasil. 
“Não faz tanto tempo, mas esse tipo de evento provavel-
mente não vai mais acontecer”, acredita Sérgio Junqueira, 
presidente da Academia Brasileira de Eventos e Turismo. A 
previsão não leva em conta apenas os protocolos de dis-
tanciamento social, adotados para conter o avanço da CO-
VID-19. Antes da pandemia, a indústria de eventos – que 
representa 5% do PIB do País, movimentando de R$ 1 tri-
lhão ao ano – já buscava se reinventar. E as tendências in-
cluíam eventos de menor porte, já que implicam menos 
custos e mais sustentabilidade. Além disso, facilitam o di-
recionamento de conteúdos para públicos específicos. 

A mudança não é sem motivos. Os participantes, afinal, 
sentem-se privilegiados quando são alvos de atenção es-
pecial. “Antes, trabalhávamos no limite. Quanto mais gen-
te, melhor. Era o que os organizadores buscavam e também 
o que os patrocinadores queriam”, diz Fátima Facuri, presi-
dente da Associação Brasileira de Empresas de Eventos 
(Abeoc). “Só que, quando as atividades forem retomadas, 
não será mais como antes.” Até porque a quantidade de 
participantes de feiras, congressos e festas corporativas é 
apenas uma das métricas utilizadas para avaliar o retorno 
do evento. “Nem sempre o retorno é financeiro”, afirma Edu-
ardo Murad, diretor-executivo da Associação Latino Ame-
ricana de Gestores de Eventos e Viagens Corporativas (Ala-
gev). “Há também o retorno de experiência e de 
engajamento, que não podem ser desprezados.”  

TÁBUA DE SALVAÇÃO ONLINE 
É verdade que a tecnologia já era presente em ações de 

suporte, como no pagamento de inscrições com platafor-
mas digitais bancárias ou na aplicação de QR Code para 
reduzir filas de credenciamento. A diferença é que, como 
nunca antes, esses recursos estão cada vez mais dirigidos 
à geração de conteúdo. Efeitos de holografia, por exemplo, 
colocam em cena palestrantes que podem estar fisicamen-
te a milhares de quilômetros de distância. Sites imersivos e 
recursos de realidade aumentada, por sua vez, permitem a 
projeção de objetos virtuais no ambiente do consumidor 
em potencial.

Afora isso, mudanças aparentemente banais denotam 
significados que reforçam conceitos e posicionamentos per-
seguidos pela indústria do setor. Exemplos? A troca de blo-
cos de anotações por tablets não só facilita o acompanha-
mento das reuniões como fortalece propósitos de 
sustentabilidade – afinal, a aposentadoria das folhas de pa-
pel poupa árvores ameaçadas pelo desmatamento. De outra 
parte, as vantagens da substituição de regalos físicos por 
digital swag bags (presentes digitais, como cupons ou códi-
gos de desconto para compras online) vão além da simplifi-
cação de logística de transporte e manuseio de sacolas ou 
embalagens. A alteração também ajuda o promotor a conhe-
cer as preferências dos consumidores a partir das escolhas 
feitas no resgate dos brindes digitais. “Para aumentar o en-
gajamento, temos que saber quem é o participante. Essa 
preocupação deve estar presente antes, durante e depois 
do evento, já que será aconselhável mantê-lo conectado à 
marca após a experiência”, sustenta Murad.

Com a quarentena imposta pela pandemia, “o que era 
para acontecer em cinco anos se concentrou em 2020”, 
analisa Facuri, da Abeoc. Na indústria de eventos, a tecno-
logia foi uma verdadeira tábua de salvação. Graças às pla-
taformas de videoconferência foi possível realizar feiras, 
congressos e seminários online. Se antes isso era só uma 
possibilidade, durante a pandemia foi a única alternativa, 
ressalta Pedro Góes, CEO da InEvent, que promove eventos 
corporativos virtuais com até 100 mil pessoas simultâneas. 
Eis a principal vantagem do formato digital: o crescimento 
da plateia em dimensões pouco exploradas até então. 

TEMPOS DESAFIADORES 
Neste cenário, não surpreende que as ações de empre-

sas de videoconferência – como a Zoom, que valorizou 700% 
ao longo de 2020 – sigam em alta no mercado financeiro. A 
explicação está no crescimento de 3.000% da quantidade 
de usuários das chamadas de vídeo em apenas quatro me-
ses. “No final de dezembro de 2019, o número máximo de 
participantes em nossas reuniões diárias, tanto gratuitas 
como pagas, em nível global, era de cerca de 10 milhões. Em 
março de 2020, atingimos 200 milhões e, em abril, supera-
mos a marca de 300 milhões”, relata Alfredo Sestini, líder de 
Vendas Corporativas para a América Latina da Zoom. Con-
correntes como Google Meet e Microsoft Teams também 
surfaram o tsunami das reuniões virtuais no mundo corpo-
rativo, ao passo que Messenger e WhatsApp criaram meca-
nismos para ampliar o limite de pessoas com participação 
simultânea em videoconferências. 

Nada indica que o uso massivo do vídeo em eventos 
corporativos seja limitado à vigência da pandemia. Segun-

E
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do um estudo da Grand View Re-
search, empresa de pesquisa com 
sede em San Francisco (EUA), os 
valores movimentados no merca-
do de eventos online crescerão 
quase dez vezes na próxima déca-
da. Em 2020, a expectativa é que 
cheguem a US$ 78 bilhões. Para 
2030, a cifra deverá atingir R$ 774 
bilhões, com taxa anual de retorno 
do valor investido (CAGR), um dos 
principais indicadores para anali-
sar a viabilidade de investimentos, 
na ordem de 23,2%. “As lives e os 
eventos virtuais são tendências 
que se aceleraram e vão continuar 
crescendo mesmo depois do sur-
gimento de uma vacina para a CO-
VID-19”, diz Jonas Matone, gerente 
de marketing da Bem Promotora. 

Para ele, uma série de inovações 
ainda está por vir. 

Embora a reação dos organiza-
dores tenha sido migrar para o vir-
tual, logo se percebeu que a febre 
de lives, videoconferências e we-
binares era insuficiente para inten-
sificar e personalizar a experiência 
das pessoas. Por isso, eles agora 
buscam novas formas de engajar o 
público, mesmo que ele esteja den-
tro de casa. 

A criatividade, aqui, é indispen-
sável. Segundo o Financial Times, 
algumas empresas proporcionaram 
“happy hours virtuais”, enviando às 
casas dos convidados coquetéis 
que são deixados à soleira da porta. 
Há casos de refeições completas 
enviadas para jantares online, sa-

boreados simultaneamente à re-
produção do evento pela tela do 
computador ou do smartphone. Em 
última instância, vouchers chegam 
ao endereço residencial para que a 
pessoa escolha, ela própria, o prato 
predileto por meio do serviço de en-
trega de comida. 

Mas nem sempre o delivery é 
gastronômico. Também há quem 
envie equipamentos de realidade 
aumentada e virtual. Assim, os par-
ticipantes podem fazer um tour on-
line por novas instalações de uma 
fábrica ou conferir, em detalhes, as 
atrações de um salão de automóveis 
– sem nem sequer levantar do sofá. 

A VOLTA DO APERTO DE MÃO 
Executivos como Fátima Fecuri, 
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CADA UM NA SUA TELA

O mercado dos eventos online deve crescer 10 vezes na próxima  
década. Para 2030, a cifra deverá atingir R$ 774 bilhões
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O AGRO CADA VEZ MAIS TECH

TÃO DEPENDENTE DAS FEIRAS E EXPOSIÇÕES, AGRONEGÓCIO SE VOLTA PARA O DIGITAL  

A pandemia intensificou a aplicação de soluções 
digitais no agronegócio. Um exemplo é a John 
Deere Conecta, plataforma digital que não se limita 
a exercer o papel de vitrine virtual da multinacional 
de máquinas e implementos agrícolas. Além de uma 
visão completa do portfólio empresa, a plataforma 
abre espaço para chats com concessionários e gera 
cupons de desconto nos produtos e consultas de 
financiamento. O hub interativo também apresenta 
palestras de especialistas e propicia soluções de 
pós-venda. “Para se ter ideia, em junho, que marcou 
o primeiro mês de utilização da ferramenta, já haviam 
sido contabilizados 320 mil acessos e vendas de 300 
equipamentos, entre colheitadeiras, plantadeiras, 
kits de piloto automático e até lançamentos do ano, 
a exemplo do trator 6M e da pulverizadora PLA. 
Além disso, 2,8 mil sessões de chat entre clientes e 
concessionários tinham sido abertas no período”, diz 
Kelly Nakaura, gerente de Marketing e Comunicação 
da John Deere para América Latina. Após a 
pandemia, a ferramenta digital não será deixada de 

lado. Por sinal, a ideia está sendo exportada – no 
total, dez países latino-americanos já contam com o 
portal e suas facilidades. Já o calendário de 2020 do 
agronegócio, como era de se esperar, também aderiu 
ao formato digital. É verdade que algumas feiras 
agropecuárias foram transferidas para 2021, como 
a Agrishow, principal evento de tecnologia agrícola 
da América Latina, em Ribeirão Preto (SP), e a 
Febratex, o maior encontro de negócios da indústria 
têxtil, em Blumenau (SC). Contudo, o próprio 
Congresso Brasileiro do Agronegócio, promovido pela 
Associação Brasileira do Agronegócio (Abag), saiu em 
modelo virtual em agosto, a exemplo de feiras como 
Expointer (RS), Agrobrasília (DF) e Coopercitrus (SP). 
No caso da ExpoGenética, que reúne criadores de 
zebu em Uberaba (MG), a adesão à internet propiciou 
aumento de 20% no faturamento em relação à edição 
de 2019. “Estamos convencidos de que, se tivesse 
sido presencial, este crescimento seria de apenas 
10%”, admitiu Rivaldo Machado Borges Jr., presidente 
da entidade que organiza a ExpoGenética.

PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DOS EVENTOS CORPORATIVOS
O DIGITAL, O PÓS-EVENTO E A PERSONALIZAÇÃO VÃO CRESCER. MAS NÃO VÃO SUBSTITUIR O OLHO NO OLHO.

Transmissão online
 Eventos de  

menor porte
 Formato híbrido  

(digital/presencial)

 Intensificação e 
personalização da 

experiência

 Uso da tecnologia na 
geração de conteúdo

Busca de engajamento 
antes, durante e  

após evento

NetworkingMarketing 4.0

59Revista 20/30



EFEITO CASCATA

A SUSPENSÃO E O 
CANCELAMENTOS DE EVENTOS 
ABALOU TODA UMA CADEIA – DA 
AVIAÇÃO À DECORAÇÃO

Pesquisas mostram que o 
setor de eventos foi um dos 
mais atingidos pelos efeitos 
da COVID-19. Conforme o 
Sebrae, 98% das promotoras 
e organizadoras sofreram 
impacto com a pandemia. 
Com isso, de acordo com 
dados da Associação 
Brasileira dos Promotores de 
Eventos (Abrape), mais de 3 
milhões de pessoas ficaram 
sem trabalho no país. Para 
se medir o estrago, é preciso 
levar em conta que cerca de 
50 segmentos econômicos 
estão indiretamente 
vinculados à organização de 
eventos. Isso inclui centros 
de convenção, empresas de 
gastronomia, montagem de 
palcos e estandes, serviços 
de iluminação, som, filmagens 
e produção fotográfica, além 
de decoração, cenografia, 
limpeza, segurança e 
transporte. Outro setor 
abalado é o turismo 
corporativo, que perdeu 36% 
de suas receitas no primeiro 
semestre de 2020, conforme 
pesquisa da Associação 
Latino-Americana de Gestores 
de Eventos e Viagens 
Corporativas. Embora sejam 
responsáveis por apenas 10% 
das passagens, as pessoas 
que viajam a negócios geram 
metade do faturamento das 
companhias aéreas em nível 
mundial, pois costumam 
adquirir bilhetes mais 
caros. Esse público também 
representa cerca de 70% das 
diárias de grandes redes de 
hotéis, como Marriott e Hilton. 
A exemplo do setor de eventos, também o turismo corporativo corre atrás 

da Abeoc, não demonstram entu-
siasmo com a hipótese de tornar 
perenes essas soluções criativas 
impetradas em meio à pandemia. 
“São alternativas válidas para o 
atual momento, não definitivas”, 
diz. “Quando chegar a hora de reto-
mar para valer as atividades, com 
públicos significativos, ninguém vai 
conseguir entregar milhares de kits 
na casa das pessoas. Imagina a lo-
gística que seria necessária.” 

O que anima o setor é que, na 
China, após a retomada das feiras 
presenciais em grande escala, a 
quantidade de expositores e visi-
tantes voltou a crescer. Em países 
como a França, porém, a autoriza-
ção à realização de eventos de até 
5 mil pessoas foi revogada após a 
ameaça de uma segunda onda da 
doença. A falta de previsibilidade é 
um indicativo de que o alerta se-
guirá aceso por um longo período. 
No Brasil, ainda que em alguns es-
tados e municípios haja boas pers-
pectivas de liberação dos eventos 
de maior envergadura, não se pode 
descartar um eventual recuo das 
autoridades logo ali adiante. “Isso é 
um grave problema, já que é neces-
sário tempo para se botar um even-
to em pé. Não se pode correr risco 
de cancelamento no meio do cami-
nho”, argumenta Fecuri. 

De qualquer modo, todos os ca-
minhos (a curto e médio prazos) le-

vam aos eventos híbridos. São 
aqueles em que uma parte é reali-
zada de forma online e a outra no 
modo presencial, com público re-
duzido. No caso de treinamento e 
capacitação de funcionários, pode-
rá haver uma alternância de forma-
tos conforme o objetivo das ações, 
segundo o presidente da Academia 
Brasileira de Eventos e Turismo, 
Sérgio Junqueira. “Antes, as empre-
sas reuniam colaboradores em al-
gum canto do Brasil para realizar um 
simples treinamento. Isso não será 
mais necessário com a opção do for-
mato virtual. Mas, para eventos de 
motivação, que implicam criar em-
patia e passar confiança, o contato 
pessoal ainda será imprescindível.”

Apesar das incertezas, há um 
consenso entre os promotores de 
que o elemento presencial jamais 
será abolido. “Não há como fazer 
um evento de gastronomia sem de-
gustação ou o lançamento de um 
cosmético sem que o consumidor 
sinta o aroma do produto”, preconi-
za Facuri, da Abeoc. Eduardo Mu-
rad, da Alagev, observa que ainda 
não foi inventado um recurso tec-
nológico capaz de substituir o olho 
no olho. Para ele, a conversa de cor-
redor faz falta e o aperto de mão é 
carregado de simbologia. O ne-
tworking presencial, pelo jeito, con-
tinuará vital para o mundo dos ne-
gócios. // 

“PARA AUMENTAR O 
ENGAJAMENTO, TEMOS QUE 
SABER QUEM É O PARTICIPANTE. 
ESSA PREOCUPAÇÃO DEVE ESTAR 
PRESENTE ANTES, DURANTE E 
DEPOIS DO EVENTO.”

EDUARDO MURAD, 
diretor-executivo da Associação Latino Americana de 
Gestores de Eventos e Viagens Corporativas (Alagev)
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A República se dedica a boas histórias, como essas que 

você tem. Seja nas redes ou nas bancas. Em cinco linhas. 

Em 150 páginas. Para quem você quer comunicar.  

Com o seu DNA. E com a expertise de quem escreve para 

algumas das principais marcas do país desde 2012.

A qualidade do jornalismo de veículo a serviço da sua empresa.

republicaconteudo.com.br

Sua marca tem  
algo a contar.  
A gente sabe como.



DE JOVEM CAMPEÃO DE TÊNIS A GURU DO MUNDO CORPORATIVO, 
JOSÉ SALIBI NETO FEZ DA CURIOSIDADE DE DETECTAR O QUE 
ESTÁ POR VIR O SEGREDO DO SUCESSO

POR PAULO CÉSAR TEIXEIRA
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as últimas três décadas, José Salibi 
Neto, paulistano de 61 anos, se tor-
nou referência no mundo corporati-
vo brasileiro, sobretudo para quem 
busca conhecimento de ponta na 
área de gestão. Para alcançar essa 
posição, em um contexto de trans-
formação contínua, ele elegeu a 
curiosidade de detectar o que está 
por vir como a sua principal fonte de 
desenvolvimento pessoal e profis-
sional. “Quando era criança, a minha 
disciplina favorita era geografia. 
Olhava o mapa-múndi e pensava em 
conhecer pessoas e lugares. Talvez 
por ser um voraz aprendiz até hoje, 
tive a sorte de unir trabalho e paixão 
por toda a vida”, afirma.

Em 1987, ele fundou a HSM (ao 
lado de Harry Ufer, seu amigo de in-
fância, e Marina de Souza Ufer), em-
presa pioneira no segmento de edu-
cação corporativa no país. “Dizem 
que a gestão no Brasil é uma antes 
da HSM e outra depois. Não tenho 
dúvida de que isso é verdade”, diz 
Salibi, sem falsa modéstia. Ninguém 
duvida mesmo que ele tenha influen-
ciado, de modo decisivo, o cenário 
nacional de negócios. “Por meio da 
HSM, Salibi expôs nossa comunida-
de executiva ao que de melhor se fa-
zia mundo afora, e esse choque de 
realidade provocou mudanças irre-
versíveis”, destaca Adriana Salles 
Gomes, diretora editorial das revis-
tas HSM Management e MIT Sloan 
Review Brasil. Em uma via de mão 
dupla, os eventos promovidos pela 
HSM fora do país fizeram com que as 
marcas brasileiras ganhassem no-
toriedade no exterior, acrescenta 
Adriana, amiga e parceira de proje-
tos profissionais – junto com Salibi, 
é coautora de O algoritmo da vitória. 

Lançado em 2020, o livro propõe uma 
analogia entre o papel dos líderes 
empresariais e as funções dos técni-
cos de esportes de alta performance. 

Por falar nisso, Salibi se tornou 
um criador de best-sellers sobre em-
preendedorismo, administração e li-
derança em 2018, quando publicou 
Gestão do amanhã, em parceria com 
Sandro Magaldi, seu sócio na G2S, 
empresa criada em 2015 para atuar 
como advisor de organizações em 
meio às turbulências da transforma-
ção digital. Um verdadeiro fenôme-
no editorial, Gestão do amanhã já 
vendeu mais de 60 mil exemplares. 
Em outubro de 2020, Salibi lançou 
mais um livro – o quinto em menos 
de quatro anos –, Estratégias adap-
tativas, novamente com Magaldi. “É 
sobre as novas maneiras de se pen-
sar estratégia nesse mundo expo-
nencial”, explica. 

UM PLEBEU NO TÊNIS
Com a revolução que causou no 

universo corporativo, não surpreen-
de que Salibi inclua em sua rede de 
contatos algumas das personalida-
des mais ricas do Brasil. Com boa 
parte dos empresários, a amizade se 
consolidou em quadras de tênis, um 
dos esportes favoritos de gente 
como Jorge Paulo Lemann (um dos 
mais próximos de Salibi), da Ambev 
– que chegou a jogar em Wimbledon 
nos anos 1960. Mais que isso, não é 
exagero dizer que o tênis é o fio con-
dutor que transformou a vida de José 
Salibi Neto. 

O estímulo veio no berço. O pai, o 
advogado José Salibi Jr., de origem 
libanesa, gostava de jogar futebol 
amador aos fins de semana. A mãe, 
Norma Vaccaro Salibi, de família ita-
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Com a esposa, 
a médica 
Luciana 
Mancini Bari, 
que atua na 
área de saúde 
mental

A mascote 
Tinker Bell é 
um dos xodós 
de Salibi. 
Em casa, ele 
tem ainda a 
chihuahua 
Gucci e a gata 
Nina

Com mais 
de 80 anos, 
Peter Drucker 
pouco saía de 
sua casa, nos 
EUA, quando 
foi convencido 
por Salibi a 
participar de 
um evento no 
Brasil

Sessão de 
autógrafos 
com Sandro 
Magaldi, com 
quem acaba 
de lançar mais 
um potencial 
best-seller: 
Estratégias 
Adaptativas

A filha, Cristiana, 
é formada em 
Cultura Digital e 
Comunicação  
nos EUA e 
trabalha, hoje,  
ao lado do pai

Inspiração nas 
quadras: com 
o tricampeão 
de Roland-
Garros, Gustavo 
Kuerten

Rock in Rio 
Academy: live 
case leva os 
participantes 
a conhecer 
por dentro o 
ecossistema 
de negócios da 
marca RiR
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liana, foi mais longe. Considerada 
um fenômeno do vôlei brasileiro, 
vestiu a camisa 6 do Clube Alto de 
Pinheiros, além do uniforme da sele-
ção nacional, tendo sido apontada 
como a melhor levantadora do país 
entre o final da década de 1940 e o 
início dos anos 1950. Ela sonhava 
que o filho também brilhasse nas 
quadras de voleibol, mas não foi o 
que aconteceu.

Ele até cumpriu, em parte, as ex-
pectativas maternas, quando atuou 
pela seleção paulista infantil de vô-
lei. O desvio de rota se deu em 1971, 
aos 12 anos de idade, ao acompanhar 
partidas e treinos de um vizinho que 
praticava tênis em clubes paulista-
nos. “Ele me deu de presente uma 
raquete torta, meio quebrada. Foi o 
suficiente para que eu me apaixo-
nasse”, relembra. 

Tênis é um esporte de elite, que 
demanda compra de equipamentos 
e roupas, além de viagens e profes-
sor particular – o que não condizia 
com a condição financeira da famí-
lia. Sem recursos para contratar trei-
nador, Salibi aprendeu a se virar so-
zinho: “Olhando as aulas dos outros, 
eu me ensinava”. Além disso, treina-
va com o “amigo paredão” de modo 
obsessivo. O resultado é que, “meio 
na marra”, evoluiu rapidamente.

Tanto que poucos rivais resistiam 
ao saque da mão direita do menino 
prodígio, o que chamou atenção da 
Sociedade Harmonia de Tênis, clube 
mais elitista de São Paulo – além dos 
melhores atletas, atrai até hoje a 
nata do PIB brasileiro em suas horas 
de lazer. O plebeu foi aceito de bra-
ços abertos, como um jovem cam-
peão capaz de motivar e dar exem-
plo aos demais tenistas que lá atua-

vam. De uma hora para a outra, Sali-
bi passou a conviver com figurões 
como Antônio Ermírio de Moraes, 
Chiquinho Scarpa e Luis Eulálio de 
Bueno Vidigal. “Eu vinha de uma fa-
mília de classe média, que mal con-
seguia pagar as contas. Foi um up-
grade social”, assinala.

INSTRUTOR DE CELEBRIDADES 
Graças ao tênis, Salibi também 

conquistou uma bolsa de estudos 
para cursar Administração de Em-
presas na Universidade Estadual da 
Flórida. “Eu via uma grande quanti-
dade de tenistas profissionais que 
saíam de universidades norte-a-
mericanas. Por isso, botei na cabe-
ça que iria estudar e jogar nos Esta-
dos Unidos.” 

Assim, desembarcou na Flórida 
em 1978 com “uma raquetinha, boa 
vontade e persistência” – como ele 
mesmo descreve –, além de uma 
carta de recomendação de Alcides 
Procópio Junior (filho do tenista e 
empresário Alcides Procópio) ao téc-
nico da equipe de tênis da universi-
dade. Na carteira, somava parcos 
US$ 250, dos quais usou US$ 50 para 
comprar um livro de gramática a fim 
de aprender inglês. Apesar das difi-
culdades, passou na prova de sele-
ção e garantiu a bolsa que custeava 
estudos, moradia e alimentação. “Só 
não pagava as noitadas”, brinca. Al-
gum tempo depois, conseguiu trans-
ferência para concluir a graduação 
na Moore School of Business da Uni-
versidade da Carolina do Sul, à épo-
ca a segunda melhor escola de ges-
tão do planeta.

De volta ao Brasil, deu clínicas e 
palestras de gestão para executivos, 
além de aulas de tênis para pessoas 

DESDE 2015, SALIBI SE DEDICA A 
ESCREVER LIVROS SOBRE O UNIVERSO 
CORPORATIVO E ESTÁ À FRENTE DA 
G2S. A EMPRESA PROMOVE TALK 
SHOWS, PALESTRAS E MENTORIAS A 
EXECUTIVOS E ORGANIZAÇÕES 

da alta sociedade (em pouco tempo, 
virou professor de celebridades). O 
esforço era direcionado  a um objeti-
vo: juntar dinheiro para cursar o mes-
trado em Negócios Internacionais, 
na Carolina do Sul, a partir de 1981. 
Mas o melhor estava por vir. Nos Es-
tados Unidos, ao passar um fim de 
semana na casa de um amigo, bateu 
uma bolinha na quadra com Ronald 
Winston, um dos maiores joalheiros 
do mundo, que se impressionou com 
a habilidade do brasileiro com a ra-
quete. “Você devia usar esse talento 
em algum negócio”, disse Winston. 
“Eu tenho um negócio, só preciso de 
alguém que patrocine”, respondeu 
Salibi. Quando saiu da quadra, não 
precisava mais: a HSM tinha acabado 
de ganhar o primeiro patrocinador.

A carreira de tenista foi interrom-
pida por uma lesão no joelho, conse-
quência do esforço exagerado para 
alcançar vitórias e também da falta 
de um treinador no começo da traje-
tória esportiva. “Como não tinha 
orientação para dosar energia, trei-
nava até o limite da exaustão. Hoje, 
acredito que até tenha sido bom não 
seguir adiante. Não tenho certeza de 
que chegaria a ser um dos dez me-
lhores do mundo, como ambiciona-
va, e poderia sofrer enorme frustra-
ção”, pondera. 

UM GURU NO PARAGUAI
A busca de conhecimento fez 

com que Salibi convivesse com os 
maiores gurus da área de gestão. En-
tre eles, Peter Drucker, Jim Collins, 
Philip Kotler, Ram Charan, William Ury 
e Michael Porter. Kotler, uma referên-
cia no marketing em nível global, de-
dicou um capítulo inteiro de sua au-
tobiografia ao brasileiro, a quem qua-
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SEMPRE EM BOA 
COMPANHIA

Com Jack Welch, ex-CEO 
da General Electric, e 

Michael Porter, professor 
na Harvard Business 

School e referência 
internacional em gestão

lificou como “empresário extraordi-
nário”. 

Entre os gurus, nenhum causou 
mais impacto do que Peter Drucker, 
a quem Salibi tinha como mentor. 
Quando o conheceu, em 1991, o pen-
sador que deu status de ciência à 
administração estava com 81 anos e 
com esposa doente, fatores que di-
ficultavam viagens de longa distân-
cia. Ainda assim, continuava sendo 
o mais requisitado. Como não tentar 
trazê-lo para os encontros da HSM 
no Brasil? Muitas vezes convidado, 
Drucker educadamente dizia sem-
pre não. Até que Salibi decidiu dar 
uma última cartada.

Ele sempre fazia questão de mos-
trar paisagens deslumbrantes do 
Brasil aos palestrantes estrangeiros 
que participavam das conferências 
e dos seminários da HSM. Pegava 
pelo braço cada um deles e levava 
para locais turísticos como o Corco-
vado, as cataratas de Foz de Iguaçu 
ou alguma praia paradisíaca do Nor-
deste. “Queria conquistar não só ca-
beças, mas também corações”, ex-
plica. Com isso, não foi difícil con-
vencer dez representantes da nata 
do conhecimento de gestão a assi-
narem uma carta endereçada a 
Drucker, assegurando que, se ele 
viesse ao Brasil acompanhado de 
Salibi, não se arrependeria. Lembram 
da carta ao treinador da equipe de 
tênis da Universidade do Arizona? 
Se deu certo uma vez, por que não 
daria de novo?

Só depois, com o coração acele-
rado, tomou coragem para bater à 
porta da casa de Drucker, nas proxi-
midades de Los Angeles. “Então, 
quando é o evento?”, perguntou o 
mestre, assim que ambos se acomo-
daram no escritório da residência. 
“Qual evento?”, devolveu Salibi, des-
norteado por estar diante de presen-
ça tão ilustre. “Você não me convi-
dou para participar de seu evento no 
Brasil? Quando embarcamos?”, dis-
parou Drucker, à queima-roupa. 

Para não perder a viagem, Salibi 
levou Drucker até as missões jesuí-
tas no Paraguai, surpreendendo-se 
com o elevado grau de conhecimen-
to do novo amigo sobre a história dos 
povoados fundados entre os sécu-

los 16 e 18. “Sabia mais do que o guia 
da excursão”, rememora. Não era ca-
sual. Filho de um aristocrata austría-
co, o gênio da administração havia 
crescido em meio a serões de sa-
piência na casa de Viena, dos quais 
participavam o economista Joseph 
Schumpeter (uma das influências no 
pensamento de Drucker) e Sigmund 
Freud, o pai da psicanálise, entre ou-
tras sumidades. “Não admira que 
seus conhecimentos fossem muito 
além da economia, alcançando a 
psicologia e o estudo de religião, en-
tre tantas outras áreas”, diz Salibi.

A amizade perdurou até a morte 
de Drucker, em 2005, prestes a com-
pletar 96 anos. Em 2006, a revista 
HSM Management publicou edição 
especial com artigos e entrevistas 
sobre a obra do pensador. “Quanto 
mais passa o tempo, com mais niti-
dez se vê o impacto das ideias dele 
não só em termos de gestão, mas 
em todas as áreas que afetam a hu-
manidade. É dele a visão de que a 
empresa não é só um lugar para ga-
nhar dinheiro, e sim um organismo 
social e humano.”

MULHERES FORTES
 Atualmente, Salibi é casado com 

a médica Luciana Mancini Bari, nome 
destacado da área de psiquiatria, 
com quem compartilha a quarentena 
em tempos de pandemia, ao lado de 
um gato e dois cachorros. Desde 
cedo, está habituado a conviver com 
mulheres de forte personalidade. 

José Salibi NetoPerfil
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Não esquece até hoje a bronca que 
levou da mãe, quando desistiu de 
uma partida contra Júlio Góes, um 
dos principais tenistas dos anos 
1980, ao ser acometido por uma 
terrível enxaqueca no terceiro set: 
“Ela gritava comigo na frente de todo 
mundo, quando saí da quadra. Fiquei 
tão envergonhado que prometi a 
mim mesmo nunca mais desistir de 
algo na vida”. 

Outra mulher marcante na jorna-
da de Salibi é Maria Esther Bueno, a 
maior tenista brasileira de todos os 
tempos, com quem conviveu por 
mais de quatro décadas. O último 
encontro foi pouco antes de ela fa-
lecer, vítima de câncer, em 2018. 
“Antes que desligassem as máqui-
nas, pediu para conversar comigo”, 
relata, comovido. Depois, a família 
fez questão de presenteá-lo com o 
troféu do US Open de 1964, que Maria 
Esther ganhou ao superar a adversá-
ria Carole Graebner em uma partida 
que durou apenas 19 minutos. 

A mais jovem inspiração feminina 
é a filha, Cristiana, fruto do casamen-
to anterior, sobre quem Salibi alimen-
tou três sonhos: que estudasse na 
Carolina do Sul, jogasse tênis e fosse 
palmeirense. Formada em Cultura 
Digital e Comunicação pela Univer-
sidade Estadual do Arizona, ela re-
tornou há pouco dos Estados Unidos 
para trabalhar com o pai, em São 
Paulo. Embora seja adepta da ativi-

dade física, prefere fazer ginástica a 
praticar o tênis. Até aí, tudo bem, mas 
o que mais dói no coração paterno é 
que Cristiana torce pelo Flamengo. 
“Deu tudo errado”, diverte-se Salibi. 

A admiração pelo universo femi-
nino se estende ao mundo corpora-
tivo. Ele costuma citar como exem-
plos bem-sucedidos de liderança 
Chan Kim, da IBM, e Ursula Burns, da 
Xerox, além de Viviane Senna, do 
Instituto Ayrton Senna, e Luiza He-
lena Trajano, do Magazine Luiza. “Go-
vernos e empresas deveriam valori-
zar mais as mulheres, que hoje ocu-
pam entre 25% e 30% das posições. 
Esse percentual teria que subir ao 
menos para 50%”, recomenda.

BUSINESS DA FELICIDADE
Em 2015, Salibi deu uma guinada 

de 180 graus na vida ao criar a G2S, 
empresa que promove palestras, talk 
shows, mentorias e consultorias para 
companhias e líderes corporativos. É 
verdade que orientar pessoas sem-
pre fez parte da natureza de seu tra-
balho. De certo modo, era algo que já 
fazia informalmente com os clientes 
da HSM. Contudo, a mudança drásti-
ca se materializou com o afastamen-
to do dia a dia operacional da com-
panhia, da qual não era mais dono 
há bastante tempo, mas mantinha-
-se como principal responsável pela 
produção de conteúdo e eventos. 
“Nunca fui tão feliz em minha vida. 
Para dizer a verdade, estou no busi-
ness da felicidade”, assegura. 

Com o advento da COVID-19, de-
zenas de palestras da G2S foram 
canceladas, mas Salibi soube se re-
inventar rapidamente, aderindo ao 
formato digital. “O pacote virtual foi 
vendido em cinco dias. As empresas 
entenderam que a vida tem que con-
tinuar”, diz. No mundo novo que se 
avizinha, após a pandemia, algumas 
mudanças serão definitivas, se de-
pender dele. “Com a qualidade das 
plataformas digitais, não existe ra-
zão para se perder um turno inteiro 
com deslocamentos no trânsito. 
Pessoalmente, nunca mais quero 
fazer reunião presencial”, conclui. //

“EMPRESÁRIO 
EXTRAORDINÁRIO”

Um dos maiores nomes do 
marketing mundial, Philip 
Kotler dedicou um capítulo 
de sua autobiografia a 
Salibi

José Salibi NetoPerfil
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INOVABEM / GPTW

A Bem Promotora agora é oficialmente uma das Melhores Empresas para Mulheres no Brasil  

esde 2019, a Bem integra a 
lista de Melhores Empresas 
para Trabalhar no Rio Gran-

de do Sul, organizada pela consul-
toria global Great Place To Work 
(GPTW). Para compor seus rankin-
gs, o GPTW ouve quem vivencia a 
rotina das empresas: os colabora-

D

EXCELÊNCIA PARA 
TODOS OS GÊNEROS

POR LUIZ EDUARDO KOCHHANN

dores. Foi através da percepção 
positiva dos seus profissionais em 
relação ao ambiente de trabalho 
que a Bem conquistou mais três tí-
tulos em 2020 – dois deles inédi-
tos. Além de manter-se na lista das 
melhores empresas gaúchas de 
médio porte, subindo do 37º para o 

20º posto, a Bem ganhou os selos 
GPTW Rio de Janeiro e GPTW Mu-
lher, este de âmbito nacional.

As classificações são resultado 
dos princípios valorizados pela em-
presa e das ações realizadas para 
promovê-los - especialmente o in-
gresso na lista de Melhores Empre-

SORORIDADE

Ações de estímulo ao empoderamento feminino estão entre as políticas que levaram a Bem a conquistar o GPTW Mulher em 2020
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sas para Mulheres. No ano passado, 
a equipe de Recursos Humanos 
lançou o Programa SER, uma ini-
ciativa para incentivar a diversida-
de e a inclusão. Dentre os pilares 
trabalhados está o acolhimento e a 
evidenciação do sexo feminino no 
mercado. “Cientes das nossas prá-
ticas e políticas, entendemos que a 
inscrição nesse ranking temático 
seria natural e coerente. Acredita-
mos no que estamos fazendo”, con-
ta Daniele Csaszar, coordenadora 
de Recursos Humanos.

Critérios de seleção
A conquista de uma posição nas 

listas, entretanto, não é tarefa sim-
ples. As empresas que se candida-
tam precisam passar por um  
processo de diagnóstico organiza-
cional, avaliação Trust Index e con-
sultoria de atuação. Segundo Bren-
da Khun Carvalho, consultora do 
GPTW que acompanhou os proces-
sos de certificação da Bem, o obje-
tivo dessas etapas é identificar ne-
cessidades dos colaboradores e 
pontos passíveis de aperfeiçoa-
mento dentro das companhias. 

No GPTW Mulher, existem ainda 
mais requisitos. É necessário que 
15% do corpo de funcionários seja 
composto por mulheres, e que 15% 
delas ocupem posições de lideran-
ça. “Mais de 70% da nossa equipe 
geral é formada por profissionais 
do sexo feminino, e 61% dos cargos 
de gestão são ocupados por mu-
lheres. Essa condição, então, não 
foi um desafio”, reflete Csaszar. 

A nota da empresa, que equiva-
le a sua colocação nos Rankings, é 
definida com base nos resultados 
da pesquisa - que exige grau de sa-
tisfação dos funcionários superior 
a 70% - e na entrega de um relató-
rio reunindo todas as políticas e 
práticas da organização para abra-
çar seus colaboradores. Em 2020, 
a Bem Promotora foi a 20ª coloca-
da entre as melhores empresas de 
médio porte para mulheres em todo 
o país.

VANTAGENS DE SER GPTW

75.000

11x

Turnover

61%

LEIA ESTA 
MATÉRIA  

ONLINE

Cultura empoderada
Na visão da coordenadora de Re-

cursos Humanos, a conquista ape-
nas reforça as certezas da equipe 
em relação às ações desenvolvidas 
e indica que a empresa está no ca-
minho certo. “O processo todo ser-
ve como termômetro da nossa cul-
tura, gera adequações entre discurso 
e rotina, e ainda nos fornece uma 
ideia mais precisa sobre os padrões 
do mercado hoje”, comenta. 

E as ações voltadas para a par-
cela feminina do time não são pou-
cas. Através do Programa SER, as 
colaboradoras têm acesso a lives, 
palestras e workshops sobre empo-
deramento, autoconfiança e capa-
citação dentro do mercado finan-
ceiro. Os meses de março, por 
exemplo, em que se comemora o Dia 

Internacional da Mulher, são volta-
dos exclusivamente para elas. “Este 
ano fizemos uma campanha inter-
na afirmativa, em que cada profis-
sional precisava reconhecer o seu 
próprio valor e entregar uma mensa-
gem positiva e incentivadora para ou-
tra colega”, lembra a coordenadora.

As dinâmicas do SER também 
incluem rodas de conversa e con-
tação de histórias, onde são deba-
tidas unicamente obras escritas 
por mulheres de diferentes reali-
dades. Segundo Csaszar, a adesão 
é tão significativa que até homens 
têm procurado o Programa para 
entender melhor o universo femi-
nino. “A nossa proposta, afinal, é 
estimular as discussões sobre es-
tereótipos e o papel feminino na 
sociedade”, diz. //

É o número de pesquisas que o Great Place to Work 
aplicou em empresas do mundo todo para entender  
os impactos gerados pela suas certificações

Os resultados apontaram que as companhias que 
possuem o selo GPTW faturam até onze vezes mais do 
que a média do seu setor

Apresentam metade do turnover voluntário em 
relação às suas concorrentes

Geram 61% a mais de riqueza per capita
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Com a implementação de um projeto de home office em 2019, 
a Bem se antecipou à pandemia e facilitou a adaptação dos 
colaboradores aos processos do trabalho remoto

uando a pandemia da CO-
VID-19 surpreendeu o mun-
do corporativo e levou mi-

lhões de pessoas às pressas para o 
home office, a Bem Produtos e Ser-
viços tinha uma solução na palma da 
mão. Isso porque a empresa já havia 
começado a estruturar uma política 
de home office em 2018.

O projeto foi elaborado por um 
grupo multidisciplinar, composto 
pelas áreas de RH, Jurídico e TI. A 
fase piloto foi implementada em abril 
de 2019, quando 40 colaboradores 
de diferentes setores aderiram fa-

Q

UM PASSO À FRENTE

POR LUIZ EDUARDO KOCHHANN

cultativamente ao modelo durante 
180 dias. Eles puderam optar por tra-
balhar em casa em até dois dias da 
semana. Nesse período, receberam 
acompanhamento permanente e 
orientações sobre questões como er-
gonomia do espaço de trabalho e 
convivência familiar. 

Ao mesmo tempo, a estrutura 
tecnológica foi preparada para o 
avanço do home office. A Bem dei-
xou de adquirir computadores de 
mesa e passou a comprar apenas 
notebooks, formou um estoque de 
equipamentos, como fones de ou-

PARCERIA DIÁRIA

Luciara Hass, do setor administrativo, e Perseu, seu fiel companheiro de home office. 

LEIA ESTA 
MATÉRIA  

ONLINE

INOVABEM / HOME OFFICE

vido e câmeras, consolidou sua rede 
virtual privada (VPN) e buscou as 
melhores soluções em aplicativos 
de videoconferência para trabalho 
online em equipe. 

Medidas assim possibilitaram 
que a Bem migrasse cerca de 300 
colaboradores para o home office em 
apenas uma semana quando a pan-
demia começou. “Sem essa anteci-
pação, seria complicado evoluir de 
forma tão rápida”, destaca Cesare da 
Rocha, gerente de RH da Bem. 

Ainda assim, a transferência da 
força de trabalho para o modelo re-
moto trouxe desafios. Um deles foi a 
cibersegurança. Como os colabora-
dores levaram seus notebooks da 
empresa para casa, os riscos de in-
vasões e roubos de senha aumenta-
ram. “Essa saída do ambiente con-
trolado  nos forçou a expandir nossa 
atuação em relação ao tema da ci-
bersegurança”, confirma o diretor de 
TI Ricardo Nene. Nesse sentido, an-
tivírus e firewalls, assim como a rede 
de VPN, foram reforçados para  evi-
tar contaminações nos dispositivos 
utilizados em casa, o que poderia 
afetar o data center da empresa. 
Além disso, ferramentas de cripto-
grafia foram instaladas nos note-
books, evitando a violação de dados 
em caso de furto.

A saúde e a proteção da equipe 
não ficaram de lado. Foram enviados 
kits com álcool gel, máscaras e cards 
com orientações sobre o contágio a 
todos os colaboradores. // 

70Revista 20/30





INOVABEM / CULTURE BOOK

Lançado em março e com grande engajamento dos colaboradores em sua 
elaboração, Culture Book consolida os pilares organizacionais da Bem.

cultura de uma empresa é o 
conjunto dos seus valores, 
convicções e práticas – exa-

tamente como em uma sociedade. 
Além de ditar o clima e a forma de 
trabalho, ela influencia o cresci-
mento dos negócios e a satisfação 
dos clientes e colaboradores. A Bem 
entende a necessidade de construir 
uma cultura organizacional forte. 
Ainda em 2019, a empresa iniciou o 
desenvolvimento de um Culture 
Book, livro que reúne os pilares cul-
turais e o propósito do negócio.

O Culture Book é a materializa-

A

O JEITO BEM DE SER

POR MARIA EDUARDA RABELLO

TODOS POR UM

A Bem e a Design Cultural colheram impressões de diferentes áreas da 
empresa para formatar o Culture Book. Medidas assim garantem maior 
autenticidade e aderência à aplicação da cultura organizacional.

ção de tudo o que diferencia e per-
sonaliza a Bem. Para mapear essas 
características, a empresa contou 
com a expertise do estúdio Design 
Cultural, uma consultoria que apoia 
organizações na busca pela sua 
identidade e na consolidação da 
cultura interna. “O design oferece 
as ferramentas ideais para facilitar 
essa transformação, tornando-a 
mais visual e intuitiva”, diz Maikel 
Rosa, fundador do estúdio. 

A modelagem de uma nova cul-
tura parte do coletivo. Assim, o mé-
todo do Design Cultural envolveu 

todos os colaboradores da Bem em 
três macroetapas: diagnóstico, co-
dificação e multiplicação. A primeira 
fase foi de observação e análise. 
“Conversamos com os diretores 
para entender a visão de negócio e 
objetivos de curto e longo prazo. 
Depois, partimos para os grupos fo-
cais”, explica Rosa. Esses núcleos 
foram compostos por colaborado-
res de diferentes áreas, garantindo 
uma abordagem abrangente. “Or-
ganizamos pesquisas quantitativas 
e qualitativas, com o intuito de as-
segurar um alinhamento das pro-
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postas à visão da maioria do grupo”, 
conta Bruno Fronza, diretor admi-
nistrativo e financeiro da Bem. O 
engajamento foi expressivo: cerca 
de 80% da equipe respondeu ao 
questionário e contribuiu ativa-
mente com a criação do Culture 
Book, consolidando o caráter orgâ-
nico da ação.

A partir dessas informações, os 
líderes da Bem e a Design Cultural 
definiram o novo propósito e os pi-
lares culturais que traduzem o seu 
jeito de ser. “Estabelecemos seis 
prioridades (quadro ao lado) sinto-
nizadas com o que valorizamos e 
com o Planejamento Estratégico”, diz 
Fronza. Também foi definido o propó-
sito, que reafirma uma visão conhe-
cida por todos na Bem: transformar 
oportunidades em realizações. 

É preciso fomentar
Em março de 2020, a Bem apre-

sentou aos colaboradores os resul-
tados do trabalho em um evento in-
terno de lançamento do Culture 
Book, comandado por Maikel Rosa. 
A partir daí, inciou-se a etapa final, 
cujo foco é a multiplicação da cul-
tura. “O Culture Book contém a ex-
pressão máxima da cultura organi-
zacional, mas são as pessoas quem 
têm o poder de adotar ou não as no-
vas práticas”, afirma Rosa. Ele refor-
ça que a assimilação de uma ideia 
ou comportamento acontece de 
forma muito mais simples e ágil 
quando há um incentivador na equa-
ção – e é esse o papel dos Agentes 
do Bem. 

Escolhidos pelo seu perfil comu-
nicativo e influente, os Agentes do 
Bem são colaboradores de diferen-
tes setores que assumiram o com-
promisso de disseminar as novas 
práticas culturais entre as equipes. 
Para tanto, receberam orientações 
da empresa e passaram por um trei-
namento de seis meses, coordena-
do pela Design Cultural. “Com os 
agentes, trabalhamos em um mo-
delo 3P: propósito, pilar e prática. 
Eles estão prontos para responder 
a situações complexas de maneira 
alinhada à cultura da Bem”, diz Rosa. 

SEIS PILARES DO JEITO BEM

PESSOAS FELIZES E BEM ACOLHIDAS:  
valorização do bem-estar e da liberdade.

COOPERAÇÃO PARA ENTREGAR BEM:  
construção de relações positivas e harmônicas.

TECNOLOGIA PARA BEM ATENDER:  
foco na tecnologia para garantir eficiência.

OBJETIVOS BEM CLAROS PARA TODOS:  
transparência nas metas e estratégias.

BEM DEDICADOS AOS RESULTADOS:  
otimização das entregas e melhorias constantes. 

SERIEDADE É O NOSSO MAIOR BEM:  
priorização da ética nas rotinas de trabalho.

1

2

3

4

5

6

LEIA ESTA 
MATÉRIA  

ONLINE

A pandemia tornou-se um desa-
fio para a consolidação das novas 
práticas culturais da Bem, devido à 
mudança no perfil de interação en-
tre os colaboradores e na própria 
adaptação do time às mudanças 
pretendidas. “De surpresa, perde-
mos a oportunidade de enxergar 
minúcias comportamentais. No on-
line, vemos opiniões e contribui-
ções, mas não o trato entre colegas 
“, pondera Fronza. Mesmo nesse 
cenário, os resultados da iniciativa 
são evidentes. “Até a migração para 
o universo virtual exige uma cultu-
ra forte. Não há como ter sucesso 
nessa adaptação sem saber o que 
a empresa espera. Nós consegui-
mos isso, e é um bom indicativo”, 
complementa.

Mas os benefícios do fortaleci-
mento cultural vão além dessa boa 
capacidade de adaptação. Segun-
do Fronza, contar com valores e 
propósitos bem definidos faz com 
que as equipes se sintam incluídas 
e empoderadas. Isso tem um im-
pacto direto na elevaço do nível 
das entregas. 

Em 2014, a Universidade de 
Standford avaliou o impacto da cul-
tura organizacional no desempenho 
das companhias do Vale do Silício. 
As empresas que conseguiram de-
senhar o seu jeito de ser tiveram 
aumento de receita, crescimento 
no valor das ações e expansão do 
quadro de funcionários. Investir nas 
pessoas e na humanização do mer-
cado, afinal, é a melhor estratégia.//

ESCOLHIDOS APÓS DIVERSAS ETAPAS DE PESQUISA, OS PILARES 
CULTURAIS SINTETIZAM O QUE É IMPORTANTE PARA A BEM 
PROMOTORA E PARA OS SEUS COLABORADORES. 

73Revista 20/30



Festival de Cinema Acessível, apoiado pela Bem, promove a 
inclusão em conteúdos audiovisiuais por meio de ferramentas 
como audiodescrição, janela de libras e legenda descritiva

o Brasil, até janeiro de 2021, 
todos os cinemas devem  
adaptar suas salas para ofe-

recer recursos de acessibilidade du-
rante a exibição dos filmes. A diretriz 
é dada pela Lei de Inclusão da Pes-
soa com Deficiência, instituída em 
2015. Mas contribuir para integrar 
esse público vai muito além de cum-
prir uma legislação. Por isso, desde 
2018, a Bem Produtos e Serviços 
apoia o Festival de Cinema Acessí-
vel, iniciativa que tem como missão 
tornar as obras cinematográficas 
mais inclusivas para pessoas com 

N

NÃO BASTA SER ACESSÍVEL,  
TEM QUE SER INCLUSIVO

POR DANIELLY OLIVEIRA

deficiência visual e auditiva.
O projeto é realizado desde 2015 

pela Som da Luz, empresa de Porto 
Alegre dedicada à promoção da 
acessibilidade por meio de técnicas 
de audiodescrição, janela de libras e 
legenda descritiva. “O festival per-
mite que pessoas com e sem defici-
ências estejam juntas na sala de ci-
nema. Assim, é criado um espaço de 
convívio equiparado. E isso é trans-
formador”, explica Sidnei Schames, 
diretor da Som da Luz. A iniciativa, 
aliás, conta com a chancela da Unes-
co por seu ineditismo em nível mun-
dial. Em 2017, foi lançada a edição 
kids do festival, com atrações infan-
to-juvenis exibidas em diversas ci-
dades do interior gaúcho. 

Em 2020, o festival foi prejudica-
do em razão da pandemia. Para com-
pensar, a Bem organizou uma edição 
do Smart Talk (veja o box ao lado) de-
dicado às tecnologias assistidas. O 
evento ocorreu em outubro e contou 
com uma exibição (via Zoom) da ani-
mação Divertida Mente, em alusão 
ao Dia das Crianças. 

A empresa apoia o Festival de Ci-
nema Acessível por meio da Lei de 
Incentivo à Cultura, que permite a 
destinação de parte do Imposto de 
Renda (IR) a ações culturais. “A Bem 
é uma marca com foco no mercado, 
mas que olha para as pessoas acima 
de tudo”, complementa Sid. // OLHOS E OUVIDOS LIGADOS

Ineditismo valeu a chancela da Unesco ao 
Festival de Cinema Acessível

LEIA ESTA 
MATÉRIA  

ONLINE
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SMART TALK

Um verdadeiro fórum de 
conhecimento na Bem

O bate-papo sobre cinema 
acessível foi a 38ª edição do 
Smart Talk, um projeto criado 
em 2019 pelo setor de Inovação 
da Bem. A iniciativa promove 
uma troca de conhecimento 
sobre temas diversos. 

As pautas já incluíram desde 
debates sobre a presença 
LGBTQI+ no mercado de 
trabalho até aulas de dança.  
“São ações que enriquecem o 
trabalho e a convivência dentro 
e fora da empresa”, explica 
Cecília Azevedo, analista de 
Inovação da Bem e diretora do 
Smart Talk. 

Ela abraçou o projeto por 
acreditar na importância da 
inclusão. “Não quero apenas 
trabalhar, mas contribuir com 
alguma causa coletiva e estar 
num lugar que se importa com 
isso. Gosto mais de trabalhar 
aqui sabendo que a Bem ajuda 
essas causas”, destaca. 

A periodicidade do Smart Talk é 
variável. O evento começou de 
modo presencial e passou a ser 
realizado online para facilitar a 
participação dos colaboradores.
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 O Pertence, fundado pelos
educadores Sara Zinger e Victor
Freiberg, é um espaço de sociabili-
zação para pessoas com deficiência
intelectual que há mais de 9 anos
promove sociabilização e pertenci-
mento. Uma das ações do Pertence é
o projeto A Arte de Pertencer,
iniciativa que promove oficinas
gratuitas de teatro, dança e música. 
  Essas atividades proporcionam cres-
cimento para as pessoas com defici-
ência, as tornam protagonistas da
cultura brasileira e garantem seu
acesso a bens culturais como
afirmação do direito social básico do
cidadão.
 Neste ano, devido à pandemia, a
edição do Projeto A Arte de
Pertencer está acontecendo na
plataforma virtual. As oficinas virtuais
levam arte, inclusão e pertencimento
à casa dos participantes, sempre com
o acompanhamento online dos
profissionais do Pertence, permitindo
a sociabilização sem fronteiras de
participantes de todo Brasil.

Projeto no RS promove cultura e inclusão
Através de projeto financiado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, o Pertence oferece

oficinas gratuitas de dança, teatro e música para crianças, jovens e adultos com deficiência

 Além da sociabilização, conta com
diversos outros benefícios que propi-
ciam interação social, melhoram a
qualidade de vida e trabalham
aspectos emocionais e físicos, tendo
em vista a importância de manter
corpo e mente saudáveis nesse
momento. 
 O ápice do Projeto foi a apre-
sentação do espetáculo “Todo
Mundo Tem um Sonho – A Arte de
Pertencer”, em setembro de 2019 no
Theatro São Pedro, integrando a
programação do Porto Alegre em
Cena - Festival Internacional de Artes
Cênicas. Uma emocionante obra
poética, envolvendo  elementos de
circo, teatro, música e dança, numa
sensível narrativa construída a partir
do imaginário e das experiências de
vida dos próprios participantes.
 Partindo de uma metodologia
própria que une integração, desen-
volvimento pessoal, laboratório ex-
pressivo e ações artísticas multidisci-
plinares, os participantes do Pertence
aprendem  técnicas  de improvisação, 

expressão corporal/vocal, dança con-
temporânea, pesquisa do movimento
e interpretação. Atividades que per-
mitem criar uma bagagem artística,
sensorial e corpórea, estimulando a
imaginação, a criatividade e a au-
toconfiança.
  O projeto é mantido por meio de
patrocínios de pessoas físicas e jurí-
dicas. Aprovada pelo Ministério do
Turismo no Art. 18º da Lei Federal de
Incentivo à Cultura, sob o PRONAC
203912, a 4ª edição do projeto está
em fase de captação de recursos,
permitindo a restituição de 100% do
valor patrocinado. A Bem Promotora
é uma aliada fundamental para a
continuidade do projeto A Arte de
Pertencer. É possível colaborar atra-
vés de incentivo fiscal, transforman-
do vidas e construindo novas pers-
pectivas para a pessoa com
deficiência. 
  Interessados em apoiar e obter mais
informações sobre o projeto podem
acessar o site www.clubesocial
pertence. com.br



Baseado em metodologias ágeis e conduzido de forma totalmente 
virtual, o Planejamento Estratégico 2021-23 engajou talentos de 
todos os setores da Bem para pensar o futuro da empresa.

planejamento estratégico 
(PE) é a bússola de uma em-
presa, indicando onde se 

está e qual o melhor caminho até o 
destino almejado. Em 2020, a Bem 
renovou as configurações desse GPS. 
E o fez de forma inovadora. A come-
çar pela elaboração: 100% virtual, em 
razão da pandemia. O ciclo, antes 
bianual, passou para três anos (2021-
23). Além disso, o processo foi con-
duzido com base em práticas oriun-
das das metodologias ágeis. 

Pensamento coletivo
A base dessa construção foi um 

esforço conjunto entre o Comitê de 
Planejamento Estratégico e do Es-
critório de PMO Agile. O primeiro de-
terminou quais campos seriam abor-
dados no novo PE, e o segundo ficou 
responsável pelo desenvolvimento 
dos métodos ágeis. 

O processo começou em agosto,  
com reuniões entre a Diretoria, o 
Comitê e o PMO. Já a fase de ceri-
mônias – uma marca dos métodos 
ágeis – iniciou-se em setembro. Ao 
todo, o PE envolveu 35 colaborado-
res de diferentes setores da Bem.  
Foi a primeira vez que todas as áre-
as da empresa participaram – e esse 
engajamento tornou-se fundamen-
tal para o resultado. “Conseguimos 
dar voz a necessidades que não es-
távamos enxergando. Essa inclusão 
também facilita a disseminação dos 
ideais, alinhando o trabalho indivi-
dual com a estratégia macro”, expli-
ca Ronaldo Ávila Jr., coordenador do 

O

OS NOVOS RUMOS DO CRESCIMENTO

POR MARIA EDUARDA RABELLO

Comitê de Planejamento e superin-
tendente administrativo e de con-
troladoria da Bem. 

A vez da cultura ágil
A elaboração do PE foi fraciona-

da em várias entregas (sprints), se-
guindo o método Scrum. O trabalho 
também contou com  técnicas de 
gameficação, inspiradas nos video 
games. “Criamos quatro times e uma 
moeda digital, os BemPoints. A cada 
contribuição, as equipes ganhavam 
pontos que podiam ser trocados por 
reforços, apoio do PMO ou tempo 
extra na execução das tarefas”, diz 
Fábio Rocha, gerente de Agilidade.  
A ideia de melhoria contínua também 
foi aplicada. Esse conceito permite 
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que as dinâmicas sejam modificadas 
sem ter de esperar o resultado final. 
Assim, eventuais erros e ideias desa-
linhadas à proposta são substituídas 
com facilidade.  

O trabalho do PE se estendeu até 
o fim do ano. Além de um novo por-
tfólio, houve a redefinição da visão 
de negócio. A meta da Bem, agora, é 
tornar-se referência em inovação e 
excelência no setor financeiro. Isso 
passará por novos aportes em ta-
lentos e tecnologia. “São os dois 
principais pilares da empresa e têm 
nos dado ótimos resultados. Iremos 
inserir a tecnologia cada vez mais 
em nossas rotinas e seguiremos 
apostando em capacitação profis-
sional”, adianta Ávila. //  

FORA DA CAIXA

Realizadas pelo Microsoft Teams, as reuniões do PE 21-23 reforçaram a importância 
do binômio pessoas + tecnologia como pilar do sucesso da Bem
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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

 #Evento Transformação Cultural (Março)

#Evento Transformação Cultural (Março)

 #Dia Internacional da Mulher (Março)

 #Ação Dia do Amigo (Julho) #Boteco em Casa – Edição 12 anos da Bem (Setembro)
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 #Lori Barreto (PMO Agile) #Café + Carnaval (Fevereiro)  

 #Zifa Paes (Gerente de Apoio Comercial)

 #Rogério de Brito (Loja Tatuapé-SP)

 #Tatiana Araújo (Analista ADM)

 #Rafael Machado (Analista ADM)

 #Vanessa Almeida  (Loja Araruama - RJ)

CONFIRA  
ONLINE

#Jaqueline Marques (Loja Santos-SP)  e  

 Juliana Fonseca  (Loja Goiânia-GO)

 #Ricardo Nenê (Diretor de Inovação e TI)
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4 PERFIS DE PROFISSIONAIS NEGRAS PARA SEGUIR NO LINKEDIN

NINA SILVA
É criadora do movimento 
Black Money, um hub de 
inovação para inserção 
da comunidade negra na 
era digital, e da fintech 
D´Black Bank, que 
conecta consumidores e 
empreendedores negros. 
Foi eleita pela ONU uma 
das afrodescendentes com 
menos de 40 anos mais 
influentes do mundo

SOLANGE SOBRAL
É vice-presidente de 
operações da CI&T, 
multinacional brasileira 
especializada em 
transformação digital. 
Além de falar sobre 
inclusão e diversidade 
no ambiente corporativo, 
Sobral tem ampla 
experiência em inovação 
e liderança nos setores 
financeiro e de seguros.  

SUELEN MARCOLINO
É gerente de relacionamento 
do LinkedIn, onde criou e 
lidera o Comitê de Inclusão 
Racial, área responsável 
por criar oportunidades 
para profissionais negros. 
Em 2020, foi indicada 
pela Forbes entre os dez 
profissionais negros que 
estão fazendo história 
em grandes empresas de 
tecnologia.

LILIANE ROCHA
Executiva com 14 
anos de experiência 
em sustentabilidade 
e diversidade, é CEO e 
fundadora da consultoria 
Gestão Kairós. Rocha é 
autora do livro Como ser 
um líder inclusivo, e assina 
a coluna Diversifique-se 
na revista Época Negócios. 
Também é conferencista e 
professora.

3 PODCASTS PARA SE MANTER BEM INFORMADO

2025, O MUNDO NOVO

Em apenas cinco anos, o mundo não será mais o mesmo. Aficionado por inovação, o criador do primeiro banco digital 
brasileiro, Guga Stocco, apresenta as tendências tecnológicas que estarão em voga até 2025 e, é claro, dá dicas 
relevantes sobre como se preparar para recebê-las.  

Onde ouvir: Spotify, Apple Podcasts. 

Duração: em média, 15 minutos.

BRAINCAST

Utiliza uma linguagem leve e descontraída para desvendar o futuro em áreas como criatividade, tecnologia, cultura 
digital, inovação, negócios e entretenimento. Apresentado por Carlos Merigo, publisher do portal B9.com.br, cada episódio 
conta com a participação de convidados especiais. 

Onde ouvir: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Casts. 

Duração: em média, 90 minutos.

THE WIRED

Os principais especialistas em tecnologia do mundo falam sobre cultura, negócios e estratégias profissionais. De quebra, 
o podcast do portal The Wired é uma ótima opção para quem quer treinar seu inglês.  

Onde ouvir: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts.

Duração: em média, 50 minutos.

LEIA ESTA 
MATÉRIA  
ONLINE
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Seguro para toda vida

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

Proteger, planejar
e realizar.
Conte com a gente.

Sabemos que as nossas ações de hoje, influenciam o 

nosso futuro. E com um bom planejamento financeiro, 

conseguimos realizar tudo o que sonhamos.

Há quase 30 anos, oferecemos soluções em Seguro de Vida, 

Previdência e Capitalização, para contribuir com as suas 

realizações em todas as fases da vida.

Nos transformamos a cada dia para evoluir junto com você.

Acesse icatu.com.br e saiba mais.



4 DOCUMENTÁRIOS E SÉRIES PARA EMPREENDEDORES

VAI QUE DÁ

A série de 
webdocumentários 
produzida pela Endeavor 
traça um relato do 
empreendedorismo 
brasileiro a partir da 
história de sete jovens 
à frente de promissoras 
startups de tecnologia.

Duração: 6 episódios  
de até 10 minutos 

Onde assistir: YouTube

RICHARD BRANSON: 
O REI DA VIRGIN 
O emblemático e bilionário 
empreendedor norte-
americano criou negócios 
em diversas áreas – da 
indústria fonográfica 
às viagens espaciais. 
Inovação e gestão de 
marca estão entre 
os temas abordados.

Duração: 47 minutos

Onde assistir: Amazon 
Prime Video

JIRO DREAMS  
OF SUSHI 
Excelência do produto, 
gerenciamento de equipe, 
relação com fornecedores 
e sucessão são pontos 
centrais na história 
Jiro Ono. O japonês 
ficou famoso por seu 
restaurante de apenas dez 
lugares e pratos de  
US$ 300. 

Duração: 83 minutos

Onde assistir: Netflix

PHIL KNIGHT: O 
HOMEM QUE CONDUZ 
O MUNDO

A história do fundador da 
Nike. Phil Knight começou 
a vida como corredor, 
passou a vender tênis no 
porta-malas do seu carro 
e se reinventou para criar 
uma das marcas mais 
adoradas e conhecidas do 
planeta.

Duração: 50 minutos

Onde assistir: Amazon 
Prime Video

3 NEWSLETTERS PARA ENTENDER A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

THE SHIFT 
Os editores se propõem a ir 
além da seleção de notícias para 
fornecer ao leitor um contexto 
repleto de análises, estudos e 
entrevistas sobre os impactos 
da economia digital na vida de 
pessoas, empresas e países.

 

Onde assinar: theshift.info

MIT SLOAN MANAGEMENT REVIEW 
Vinculado à revista do 
Massachusetts Institute of 
Technology (MIT). Tem versões 
em inglês e portugês e é indicada 
a líderes desafiados a levar a 
transformação digital para suas 
empresas, setores e mercados.  

 

Onde assinar: mitsloanreview.com.
br/newsletter-reviewer

THINK WITH GOOGLE 
Braço de tendências do Google, 
traz uma ampla variedade de 
conteúdo em mais de 20 idiomas. 
O foco em criatividade e marketing 
mostra como grandes marcas 
estão pensando e realizando suas 
campanhas.

 

Onde assinar: thinkwithgoogle.com

Bem  
Ligado
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NEWSPACE.COM.BR11. 3
783.8800

Com mais de 35 anos de 

experiência no mercado, 

o Grupo New Space é um 

dos líderes em serviços de 

tecnologia para o setor 

financeiro no Brasil, 

atuando na gestão de 

serviços de crédito, cartões 

e retaguarda bancária.

Serviços e soluções digitais 
para front-end de negócios, 
sistemas de apoio, controles 
operacionais e BackOffice.

Centro de competência 
operacional e business 

analytics para o mercado de 
meios de pagamentos.

Sala cofre para armazenagem 
de alta segurança para mídias de 
backup e custódia de documentos.

Inteligência Cibernética especializada 
em prevenção a fraudes pela internet 
e perícia forense. 

NS BPO DIGITAL SERVICE

NS CYBER SECURITY

NS INSERT PAYMENTS 

NS SAFE SPACE



Bem  
Ligado

FINTECH:CODE
Grande encontro anual da 
comunidade de desenvolvimento de 
software da indústria financeira. É 
uma 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 abril
Onde: Berlim (Alemanha)
Site: fintech-code-2021.com

SXSW
O South by Southwest é um 
conjunto de festivais dividido em 
três frentes, sendo uma delas - a 
Interactive - totalmente voltada 
para a tecnologia. Com temas como 
blockchain, programação, marketing e 
empreendedorismo, a edição de 2021 
acontecerá online.

Data: 16 a 20 de março
Onde: online
Site: sxsw.com

DUBLIN TECH SUMMIT 
É considerado um dos maiores 
eventos de tecnologia da Europa. A 
próxima edição contará com mais de 
200 palestras. Entres os participantes 
confirmados estão executivos do 
primeiro escalão da Zoom, Space X e 
Huawei.

Data: 21 e 22 de abril
Onde: Dublin (Irlanda)
Site: dublintechsummit.tech

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

Data: 17 a 19 de junho
Onde: Paris (França)
Site: vivatechnology.com

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: 23 a 25 de agosto
Onde: Los Angeles (Estados Unidos)
Site: su.org/summits/su-global-
summit

COLLISION 
É 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: 21 a 24 de junho 
Onde: Toronto (Canadá)
Site: collisionconf.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: a definir  
Onde: Lisboa (Portugal)
Site: websummit.com 

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: 14 de abril  
Onde: São Paulo
Site: credtech.conexaofintech.com.br

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

Data: a definir  
Onde: São Paulo (SP)
Site: futurecom.com.br 

CIAB FEBRABAN
É o maior evento de Tecnologia da 
Informação para o setor financeiro 
da América Latina. Organizado 
pela Federação Brasileira 
dos Bancos (Febraban), traz 
palestrantes internacionais para 
debater tecnologias disruptivas e 
transformação digital. 

Data: a definir 
Onde: São Paulo 
Site: ciab.com.br

AGENDA 2021
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