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Transformação digital: 
como lidar com o legado

A transformação digital 

é uma megatendência 

que veio para fi car. A 

afi rmação pode até soar  

clichê, mas não há como 

escapar da realidade

Com tecnologias surgindo 
todos os anos e a estraté-
gia de dados ganhando 

tração no mercado, empresas 
voltam suas atenções, cada vez 
mais, para a inovação em busca 
de disrupção de modelos de 
negócios. A IDC aponta que, 
até o fi nal de 2019, os gastos 
com transformação digital no 
mundo devem chegar a R$ 1.7 
trilhão, um aumento de 42% na 
comparação com 2017.

Uma das principais dúvidas 
de CIOs e organizações em 
geral é sobre o legado. Pra-
ticamente todos os projetos 
demandam, primeiramente, a 
compreensão da infraestrutura 
instalada para, em seguida, 
escolher quais soluções serão 
integradas e o que é necessário 
para dar o próximo passo rumo 
ao futuro digital.

A cultura digital muda per-
fi s profi ssionais, métodos de 
gestão e ambiente de TI. Isso 
não signifi ca, no entanto, que 
organizações tradicionais e 
nascidas no meio analógico - e 
muito antes do surgimento de 
conceitos como inteligência 
artifi cial, machine learning, 
big data e Internet das Coi-
sas (IoT, da sigla em inglês) 
-  devam começar do zero. O 
legado deve ser incluído para 
que CIOs e negócios como um 
todo alcancem, efetivamente, 
os benefícios da transformação 
digital, como otimização de re-
cursos, agilidade de processos 
e diminuição de custo.

A jornada, no entanto, não 
é simples. O legado é um dos 
componentes mais importan-
tes para entender o momento 
da  empresa, de forma que ela 
possa chegar ao futuro, pois 
permite uma avaliação sobre o 
nível de importância de siste-

mas e hardware considerados 
ultrapassados, mas que ainda 
são essenciais para a manuten-
ção do negócio. É justamente 
por esse grau de variação no 
uso de ferramentas e solu-
ções que não existe um norte 
absoluto quando se fala em 
integração da infraestrutura.

O momento atual é híbrido, 
pois, do ponto de vista fi nan-
ceiro, é impossível promover 
uma atualização tecnológica 
completa da organização. 
Quando se fala no conceito de 
tecnologias colaborativas, por 
exemplo, existente na América 
Latina desde os anos de 1990, 
muitas empresas mantêm 
diversas formas para garantir 
a comunicação a qualquer 
momento ou lugar, em um 
ambiente hiperconectado. 

A conectividade desse am-
biente demanda uma coexis-
tência entre o novo e o antigo: 
por um lado empresas adotam 
soluções utilizando a internet 
pública e a nuvem, enquanto 
por outro, ainda dependem de 
data centers tradicionais para 
manter dados armazenados. A 
atualização do parque antigo 
e a construção de ambientes 
digitais dependem de uma 
política estratégica de negó-
cios bem defi nida e de comum 
acordo da TI com demais áreas 
organizacionais. 

Enquanto algumas empresas 
se transformam para encontrar 
espaço no mundo digitalizado, 
outras já nasceram nesse con-
texto e estão 100% digitais, 
fazendo uso de tecnologias 
fl exíveis e programáveis no 
lugar do de caixas pesadas 
e não adaptáveis. Integrar o 
legado e o contemporâneo de 
maneira sustentável é questão 
de sobrevivência. 

Afi nal, todos caminham para 
a era do cliente, em que a ex-
periência do usuário é o foco 
para manter competitividade 
no mercado.
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A - Anatomia Humana
Até o dia 9 de fevereiro, o Museu de Anatomia Humana da USP tem 
programação especial. De terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 
16h, recebe o público sem a necessidade de agendamento ou inscrição. 
O acervo  começou com os trabalhos e a coleção pessoal do anatomista 
e médico italiano, Alfonso Bovero. Na entrada há uma linha do tempo 
ilustrada contando uma breve história da anatomia. Os visitantes podem 
transitar pelo sistema nervoso central e periférico, sistema muscular, 
sistema esquelético, sistema articular, sistema circulatório, sistema 
respiratório, sistema digestório e sistema urogenital. O museu fi ca no 
prédio III do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, localizado na Av. 
Prof. Lineu Prestes, 2.415, Cidade Universitária. Mais informações: site 
(http://museu.icb.usp.br/).

B - Processo Seletivo
A Wirecard Brasil está recrutando profi ssionais de TI interessados em 
compor o time global de DevOps da empresa. Ao todo, serão disponi-
bilizadas 40 vagas para atuar no segmento de tecnologia na sede da 
Wirecard localizada na Alemanha, e fi lial em Singapura. A Edge Brasil, 
consultoria especializada em RH será responsável pelo processo seletivo 
e gerenciamento de talentos, em parceria com a subsidiária brasileira 
e a Wirecard na Alemanha. O time que será formado terá como missão 
gerir todos os sistemas e infraestrutura de operações em mais de 30 
países. A Wirecard criou mais de 50 empregos permanentes no Brasil 
em 2017, o que levou o time quase 300 funcionários. Para saber mais 
e realizar sua inscrição, acesse: (https://edgebrasil.compleo.com.br/).

C - Burger no Busão
Uma hamburgueria com a cozinha a bordo de ônibus importados antigos e 
originais é algo que chama a atenção, não é? Se os ônibus permanecerem 
em locais fi xos e ainda houver no seu entorno um ambiente descolado 
com uma cozinha trabalhando itens de qualidade e muito sabor, a receita 
para o sucesso está escrita, certo? Isso é justamente o que aconteceu 
com o Busger, rede de hamburguerias sobre rodas, que fechou o ano com 
cinco unidades em operação, sendo três franqueadas e duas próprias e 
outras quatro prestes a inaugurar, totalizando, assim, 9 unidades. Para 
2018, está previsto chegar à marca de 20 busões em atividades. O modelo 
de franquia tem investimento na ordem de R$ 400 mil reais para o início 
das atividades. Saiba mais em (www.busger.com.br).

D - Formação para Docentes
Garantir a melhoria da qualidade de ensino na rede pública do Estado. 
Este é o objetivo do Programa Rede São Paulo de Formação Docente 
(Redefor), voltado à capacitação profi ssional de educadores da rede 
estadual. Por meio de parcerias com a USP, UNICAMP e UNESP, a ini-
ciativa une diferentes áreas do conhecimento em cursos de formação 
continuada aos profi ssionais do Quadro do Magistério. Os temas são 
variados como Cálculo III para Engenharia, Introdução à Bioquímica, 
Astronomia, Geometria Analítica e vetores, entre tantos outros. Além 
das aulas, é possível acessar o material didático e bibliografi a das disci-
plinas. Mais informações em (http://www.educacao.sp.gov.br/redefor). 

E - Hackathon no Rio 
A Stefanini, uma das mais importantes provedoras globais de soluções de ne-
gócios baseadas em tecnologia, promove no próximo dia 19, em seu escritório 
na cidade do Rio de Janeiro, o primeiro hackathon local, uma maratona de 
tecnologia e inovação para profi ssionais com mentes criativas, que gostam de 
desafi os e querem ver suas ideias saírem do papel. Os participantes, que serão 
divididos em grupos de até cinco pessoas, terão como desafi o desenvolver uma 
solução diferenciada e economicamente viável para que as empresas possam 
aprimorar a experiência do usuário do setor de telecomunicações, por meio 
de produtos e serviços. O Hack With Stefanini, como é chamado o hackathon, 
é gratuito e está aberto. Inscrições (http://stefanini.com/hackathon/). 

F - Colheita de Uvas 
Entre os meses de janeiro e fevereiro, ocorre a já famosa temporada da 
vindima, época da colheita de uvas na região do Vale dos Vinhedos, no sul 
do país. A vinícola Casa Valduga abre suas portas para quem tem interesse 
em conhecer todo o processo de elaboração dos seus renomados rótulos. 
É uma grande oportunidade de passar dias imersos no universo da vinícola, 
participando desde a colheita das uvas até a tradicional “pisa”, onde começa 
o processo de produção de umas das bebidas mais populares do mundo. A 
temporada ocorre entre os dias 18 de janeiro a 18 de fevereiro, com uma 
programação diária que inclui almoços, jantares e a colheita e “pisa” das 
uvas. Informações tel. (54) 2105-3154 ou (eventos@famigliavalduga.com.br). 

G - Adaptação ao eSocial 
Uma recente pesquisa da Fenacon revelou que somente 4,4% das 
empresas brasileiras dizem estar prontas para a operação do novo 

sistema do eSocial. O levantamento também apontou que 42,9% das 
companhias ainda não iniciaram a implantação, enquanto o restante 
está começando a se adaptar agora (29,1%), ou em fase intermediária 
(23,7%). Nesse cenário desafi ador, a Questor vem desenvolvendo 
projetos customizados que ganham importância no apoio às empresas 
nesse momento de transformação organizacional para adaptação. Sua 
tecnologia vem facilitando a adoção do novo modelo do governo em 
centenas de empresas benefi ciando milhares de usuários. Confi rme 
em (www.questor.com.br).

H - Empreendedorismo e Finanças
O SuperShopping Osasco e o Senac oferecem mais de 20 workshops gra-
tuitos para quem quer aproveitar os dias de folga para estudar e aprender 
novas atividades este mês. As ofi cinas serão ministradas por docentes 
do Senac e acontecem até o próximo dia 27. É possível se capacitar 
para ter uma renda extra ou montar o próprio negócio, por exemplo, 
com as ofi cinas de gastronomia, empreendedorismo e artesanato. Outra 
novidade são os workshops de Moda, Design de Interiores e TI, em que 
os participantes vão aprender mais sobre dress code, luzes na decoração 
de ambientes e automação. As crianças podem aproveitar o período de 
férias escolares nas ofi cinas de biscoitos divertidos, foto-lembrança e 
mini pizzas. Mais informações: (www.supershoppingosasco.com.br) e 
(www.sp.senac.br/senacosasco). 

I - Verão Premiado
A estação mais quente do ano chegou e, com ela, a Casa de Bolos, 
rede especializada em bolos caseiros, trouxe junto o Verão Premiado. 
A campanha promocional irá sortear três automóveis Renault, modelo 
Kwid Life 0km, para aqueles que forem às lojas e adquirirem dois bolos, 
de qualquer valor monetário, e responderem corretamente à questão: 
“Qual a melhor loja de bolos caseiros do Brasil?”. A promoção ocorre até 
31 de março e, os sorteios, nos dias 31/1, 28/2 e 9/4. A Casa de Bolos é 
uma rede que conta mais de 300 unidades. A soma dos prêmios totaliza 
cerca de R$ 90.000,00 e o regulamento completo poderá ser consultado 
pelo site: (http://www.casadebolos.com.br/promocoes/verao-premiado-
-casa-de-bolos/).

J - Profi ssionais de Enfermagem
Entre os dias 3 e 4 de abril, no Transamerica Expo Center, acontece o 
Congresso de Desenvolvimento Profi ssional em Enfermagem, Condepe 
2018, que fará uma completa revisão dos conhecimentos dessa área 
de cuidados aos pacientes, com as principais novidades científi cas, os 
avanços em terapias, além de focar na qualifi cação prática de enfermei-
ros, técnicos e auxiliares de enfermagem. No evento, serão tratadas em 
profundidade questões como urgência e emergência, terapia nutricional 
e intensiva, feridas e estomas, traumas, estética e saúde, enfermagem 
forense, entre outras. Também terá um painel específi co para debater a 
atuação profi ssional em Estética. Inscrições e mais informações: (www.
condepe2018.com.br).
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A - Anatomia Humana
Até o dia 9 de fevereiro, o Museu de Anatomia Humana da USP tem 

D - Formação para Docentes
Garantir a melhoria da qualidade de ensino na rede pública do Estado. 

Como o recolhimento se dará sobre o salário de janeiro, as 

novas faixas só entrarão em vigor em fevereiro.

Os aposentados e os pen-
sionistas que recebem mais 
de um salário mínimo terão 
reajuste de 2,07%, informou 
o Ministério da Fazenda. O 
reajuste equivale à variação 
do INPC em 2017, anuncia-
do pelo IBGE. O índice, que 
mede a variação de preços 
para famílias que ganham de 
um a cinco salários mínimos, 
registrou variação menor que 
o IPCA, que fechou o ano 
passado em 2,95%.

Com o reajuste, o teto das 
aposentadorias e pensões da 
Previdência Social sobe de 
R$ 5.531,31 para R$ 5.645,80. 
Quem recebe benefícios que 
equivalem ao salário mínimo, 
que passou de R$ 937 para 
R$ 954, terá reajuste menor, 
de 1,81%. A portaria também 
reajustou as faixas de contri-
buição dos trabalhadores para 
o INSS. A contribuição de 8% 
passa a valer para quem rece-

Chuvas contribuíram para a projeção de aumento de 2,2% na 

safra agrícola deste ano. Prognósticos indicam produção de 

224,3 milhões de toneladas.

Os últimos prognósticos 
apontam para uma pro-
dução total de cereais, 

leguminosas e oleaginosas de 
224,3 milhões de toneladas, 
ainda assim resultado 6,8% 
menor do que a safra recorde de 
2017. As informações constam 
do terceiro prognóstico para 
a safra 2018, referentes ao 
levantamento divulgado ontem 
(11), no Rio de Janeiro, pelo 
IBGE. Os dados confi rmam as 
expectativas de que a safra de 
2018 será bem inferior à safra 
recorde do ano passado.

O prognóstico da safra de 
grãos para 2018 aumentou de 
219,5 milhões de toneladas para 
224,3 milhões. O aumento, em-
bora não reverta a expectativa 
de safra menor em 2018, ocor-
reu em razão da abundância 
de chuvas no ultimo mês do 
ano passado. “Em novembro, 
a estiagem prolongada tinha 
levado a um atraso no início do 
plantio, mas a abundância de 
chuvas em dezembro mudou 

O Índice Geral de Preços-Mer-
cado (IGP-M), usado no reajuste 
de contratos de aluguel, registrou 
taxa de infl ação de 0,75% na pri-
meira prévia de janeiro. A taxa 
é ligeiramente mais alta do que 
a anotada na primeira prévia de 
dezembro (0,73%), segundo dados 
divulgados ontem (11), no Rio de 
Janeiro, pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV). Em 12 meses, o 

IGP-M acumula defl ação (queda 
de preços) de 0,41%.

A alta da taxa foi infl uenciada 
pelos preços no atacado, medidos 
pelo Índice de Preços ao Produ-
tor Amplo, cuja infl ação subiu de 
0,96% em dezembro para 1,03% 
em janeiro. O Índice de Preços ao 
Consumidor, que analisa o varejo, 
manteve a mesma taxa de infl ação 
nos dois períodos: 0,30% (ABr).

Mercado reduz 
projeção de défi cit 
primário do governo 

Instituições fi nanceiras consul-
tadas pelo Ministério da Fazenda 
reduziram a previsão do défi cit 
primário do governo central 
(Tesouro Nacional, Previdência 
Social e Banco Central) este ano 
de R$ 155 bilhões para R$ 153,944 
bilhões. O número está abaixo do 
Orçamento, que prevê um défi cit 
primário de R$ 157 bilhões para 
2018.

A projeção consta da pesquisa 
Prisma Fiscal, elaborada pela Se-
cretaria de Política Econômica do 
Ministério da Fazenda, com base 
em informações de instituições 
fi nanceiras do mercado. O resul-
tado foi divulgado ontem (11), em 
Brasília. Para 2019, a estimativa 
de défi cit fi cou em R$ 120,960 
bilhões, contra R$ 125,513 bilhões 
calculados no mês passado, tam-
bém abaixo da meta para o ano, 
de R$ 139 bilhões. 

A projeção de arrecadação das 
receitas federais em 2018 fi cou 
em R$ 1,446 trilhão, abaixo da 
estimativa anterior: R$ 1,450 tri-
lhão. A estimativa para a receita 
líquida é de R$ 1,217 trilhão este 
ano, um aumento em relação ao 
último cálculo: R$ 1,214 trilhão. 
A pesquisa apresenta também a 
projeção para a dívida bruta do 
governo geral que, na avaliação 
das instituições fi nanceiras, deve 
fi car em 76% do PIB, ante a previ-
são anterior de 77,21% para este 
ano (ABr).
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Chuvas elevam em 2,2% 
previsão da safra para este ano

A intensidade das chuvas de dezembro determinou uma projeção de aumento de 2,2% na safra 
agrícola deste ano

respectivamente. Por enquan-
to, “a previsão é de uma safra 
anual menor do que a de 2017, 
estimada em 240,6 milhões de 
toneladas. “É importante lem-
brar que a base de comparação 
é bem alta, porque em 2017 
tivemos uma safra recorde. Por 
isso, a variação do volume total 
deve ser negativa, mas ainda 
assim está bem melhor do que 
prevíamos em novembro”, disse 
Carlos Alfredo.

Entre os cinco produtos de 
maior importância para a próxi-
ma safra, três devem apresentar 
variações negativas na produ-
ção: arroz em casca (-5,9%), 
milho 1ª safra (-14,4%) e soja 
em grão (-2,4%). As possíveis 
variações positivas são: algodão 
herbáceo em caroço (4,7%) e 
feijão 1ª safra (5,0%). Neste 
prognóstico, as informações de 
campo representaram 98,1% 
da produção nacional previs-
ta, enquanto que as projeções 
responderam por apenas 1,9% 
do total agora estimado (ABr).

esse quadro, levando a um 
ajuste nos prognósticos de área 
colhida e volume de produção 
do arroz, da soja e da primei-
ra safra do milho”, explica o 
pesquisador do IBGE, Carlos 
Alfredo Guedes.

Segundo ele, juntos “estes 
três produtos constituem quase 

95% da estimativa de produção 
nacional de grãos”. As últimas 
projeções indicam que a safra 
de soja em 2018 deverá atingir 
112,3 milhões de toneladas, a de 
arroz será de 11,7 milhões de to-
neladas e as duas safras de milho 
deverão fi car em 26,6 milhões 
e 57,9 milhões de toneladas, 

Aposentados que ganham mais que 
o mínimo terão reajuste de 2,07%

be até R$ 1.693,72. Quem ganha 
entre R$ 1.693,73 e R$ 2.822,90 
pagará 9% e quem recebe de R$ 
2.822,91 até o teto contribuirá 
com 11% do salário. 

Como o recolhimento se dará 
sobre o salário de janeiro, as 
novas faixas só entrarão em 

vigor em fevereiro. As faixas 
do salário-família também so-
freram reajuste. A cota de R$ 
45 valerá para os segurados que 
ganham até R$ 877,67. Para 
quem recebe entre R$ 877,68 e 
R$ 1.319,18, a cota correspon-
derá a R$ 31,71 (ABr).

Índice que reajusta aluguel 
tem infl ação de 0,75% 


