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News@TI
Novo GeneXus 15 já desenvolve soluções 
nativas ao SAP HANA Cloud Platform

@Desenvolver softwares nativos à tecnologia SAP HANA Cloud 
Platform, de forma simples e rápida: esse é o mais novo re-

curso apresentado pela ferramenta GeneXus, solução uruguaia 
mundialmente reconhecida pelo seu poder de simplifi car e aumen-
tar a  produtividade das equipes no desenvolvimento de soluções. 
Sua nova versão, GeneXus 15, já foi lançada com a capacidade de 
desenvolver sistemas Web e Mobile completamente integrados ao 
SAP HCP, possibilitando uma enorme vantagem competitiva para 
as empresas. Com a novidade, empresas e indústrias de qualquer 
segmento terão a oportunidade de se inserir mais facilmente no 
processo de transformação digital, através da geração de softwares 
e plataformas em GeneXus. A utilização do SAP HCP permite uma 
visão ampla, estratégica e transparente dos negócios em tempo real, 
impulsionando as empresas a participarem de forma ativa na nova 
economia digital (http://www.genexus.com/).

Zarpo lança Mapa de Ofertas interativo

@O Zarpo, agência de viagens online focada no atendimento per-
sonalizado para viajantes sofi sticados, acaba de anunciar uma 

nova funcionalidade em sua plataforma, o Mapa de Ofertas, que pos-
sibilita que os usuários encontrem promoções diretamente no mapa, 
na localidade escolhida, de forma simples e interativa. A novidade é 
mais uma praticidade do Zarpo, que busca sempre oferecer a melhor 
experiência de navegação e reserva aos seus usuários. O mapa é um 
mashup do Google Maps, onde todas as ofertas encontradas no site 
estão geografi camente distribuídas para facilitar a busca local de 
promoções e a visualização da localização dos hotéis parceiros, com 
informações como: distância da praia, opções de acesso pela estrada, 
proximidade de atrações e pontos de interesse. O mapa é compatível 
com os fi ltros da barra de busca do site, que permitem que os usu-
ários fi ltrem as promoções por Tipo (Hotéis, Pacotes ou Zarpo Já), 
Destino (o mapa centraliza o zoom no destino escolhido), Data, Tipo 
de Pensão, Temática e Valor (http://www.zarpo.com.br/).

Solução que facilita a gestão dos SACs

@A distribuição e o gerenciamento das pendências são um desafi o 
para os SACs (Serviço de Atendimento ao Cliente) no que se 

refere a acompanhar todas as etapas de uma demanda gerada pelo 
consumidor. Para solucionar essa necessidade dos call centers, a 
Direct Talk, plataforma especializada em atendimento ao consumidor 
online, anuncia o DTTicket, sistema que permite o acompanhamento 
de todas as etapas e integra todos os departamentos e equipes, para 
que uma demanda seja acompanhada em ambiente único. O DTTicket 
controla as pendências geradas e o acompanhamento dos prazos. A 
solução também permite o fi ltro dos tickets por grupos, área, tipo 
e status. Por meio do dashboard é possível ter acesso ao processo 
completo, o que garante o cumprimento das resoluções acordadas 
entre as áreas da empresa evita atrasos (www.directtalk.com.br).

O Brasil é o cenário 
ideal para Space 

StartUps

Nosso país apresenta 

diversos pontos 

fundamentais para uma 

sólida indústria espacial

Podemos elencar nossas 
excelentes universida-
des e nossos altamente 

criativos e inovadores univer-
sitários juntamente com um 
número considerável de espe-
cialistas com larga experiência 
nesse setor, principalmente 
egressos dos polos em São José 
dos Campos, Cachoeira Pta, 
São Carlos, Belo Horizonte, 
Natal, Santa Maria, São Luiz e 
Cuiabá. Essencialmente temos 
mão de obra altamente capaci-
tada e excelentes mentores.

Brasil possui uma infraes-
trutura de alto nível disponível 
para a indústria, podemos citar 
diversos, como, por exemplo, 
os Institutos Nacionais de 
Ciência e Tecnologia (INCT), 
laboratórios tecnológicos do 
SENAI, laboratórios perten-
centes aos órgãos executores 
do programa como o Instituto 
Nacional de Pesquisas Espa-
ciais (INPE), Laboratório de 
Integração de Testes (LIT) e 
o Instituto de Aeronáutica e 
Espaço (IAE). Normalmente 
o acesso a esses laboratórios 
é incentivada, baseando-se em 
acordos de cooperação.

Outro ponto de infl exão para 
o meio ambiente no Brasil está 
nos diversos programas de sub-
venção à inovação disponíveis 
por meio de instrumentos da 
FINEP, BNDES, CNPq, ANEEL 
entre outras entidades. 

No entanto, tais instrumen-
tos são normalmente de difícil 
acesso às empresas startups 
ainda, seja por uma interpre-
tação errônea por parte das 
empresas, falta de pessoal 
especializado em captação 
de fundos públicos ou mesmo 
por competição desleal com 
empresas de médio e grande 
porte que se utilizam desses 
fundos recorrentemente para 
suas operações.

A indústria de base no Brasil 
tem atualmente capacidade 
para executar a maioria das de-
mandas de projetos espaciais 

relacionadas ao movimento 
NewSpace em solo nacional. 
Diferentemente da tendência 
observada de integradores 
europeus, temos tecnologias 
de manufatura sufi ciente para 
construir derivações das pla-
taformas Cubesats, satélites 
menores em formato de cubos, 
assim como lançadores de pe-
queno porte quase que 100% 
nacionais.

Por mais que nossa carga 
tributária seja pesada no país, 
caso se escolha um caminho de 
manufatura majoritariamente 
nacional, os custos de logística, 
operação, manufatura e mão de 
obra serão altamente compe-
titivos se comparados a esses 
mesmos custos nos EUA ou 
Europa. Agora considerando 
os limites de custos opera-
cionais para um lançador de 
pequeno porte ser realmente 
comercialmente viável, o Brasil 
se torna umas das escolhas 
mais atrativas, principalmente 
quando se pensa em orbitas 
equatoriais.

Estamos lentamente vendo 
essas conquistas se dete-
riorarem, seja por falta de 
constância nos investimentos 
fi nanceiros, seja pela desmo-
tivação dos jovens para seguir 
essa carreira ou pior ainda pela 
aposentadoria dos servidores 
que chegam ao fi m de suas 
carreiras com um grau de re-
fi namento e capacidade imen-
suráveis, e sem pupilos para a 
transmissão do bastão. 

A correta compreensão e 
incentivo desse movimento 
NewSpace no Brasil pode tra-
zer um novo ímpeto ao Progra-
ma Espacial Brasileiro (PEB), 
com renovadas ambições e um 
melhor aproveitamento dos 
recursos públicos. Para o país 
realmente crescer, é preciso 
um uso mais consciente da má-
quina pública, além do ganho 
tecnológico geral para nossa 
indústria e principalmente 
motivação para as próximas 
gerações.

(*) É mestre e doutor em Engenharia 
Aeroespacial pelo Instituto 

Tecnológica de Aeronáutica (ITA), 
pós-doutorado pelo Israel Institute of 
Technology e CEO na empresa Acrux 

Aerospace Technologies.

Oswaldo Loureda (*)

O estudo global — com base em uma pesquisa realizada 
com 573 executivos seniores em todo o mundo, assim 
como em conversas individuais com executivos de alto 

nível — revela que agora, mais do que nunca, todas as indústrias 
e companhias se deparam com a pressão de se transformarem, 
antes que seja tarde demais. Quando requerido pela pressão 
competitiva, a transformação digital é a chave para transformar 
o crescimento marginal em crescimento exponencial. Ela é con-
siderada o acelerador para “dobrar a curva” na produtividade, no 
tempo de disponibilização para o mercado, na implementação de 
novos modelos corporativos e na geração de renda.

A pesquisa defi ne a transformação digital como uma avaliação 
dos processos corporativos. Desse modo, os resultados mostram 
que a verdadeira transformação corporativa, possibilitada pela 
transformação digital, somente será possível quando as organiza-
ções perceberem a interconexão entre as pessoas, os processos 
e a tecnologia. Estes três aspectos devem estar sincronizados 
para que ocorra uma signifi cativa transformação corporativa. 
Conforme revelado no relatório, apenas um terço das empresas 
se considera líder em experiência com os clientes, sugerindo 
que o potencial dos dados e das análises para ajudar com este 
processo tem sido subutilizado. 

“Neste momento, a transformação digital é essencial para a 
sobrevivência corporativa”, defi niu Bruce Rogers, diretor de 
Insights na Forbes Media. “E está mais relacionada às pessoas e 
à cultura — à gestão de mudanças — juntamente com o inves-
timento em tecnologia”.

“No centro desta transformação, estão os dados, considerados 
os criadores e aceleradores, que comprovaram ser a moeda das 
organizações de TI. Se não conseguirem aproveitar o potencial 
dos dados, as organizações irão falhar em realizar sua própria 
transformação”, comentou Asim Zaheer, diretor de marketing, 
na Hitachi Data Systems. “A Hitachi está no centro desta trans-
formação dos clientes e é líder em estratégia de dados, criando 
oportunidades incríveis para as organizações administrarem, 
governarem, mobilizarem, aprenderem e, por fi m, transformarem 
percepções em ações corporativas”.

Embora a pesquisa sugira que a maioria das companhias está 
no caminho certo, a transição para a maturidade digital aponta 
cinco etapas principais:

Fazer da transformação a principal prioridade estratégica. • 
O estudo da The Forbes Insights- Hitachi confi rma que 
a transformação digital é a mais importante prioridade 
estratégica (50%). A ênfase estratégica na transformação 

Metade dos executivos espera 
por uma vasta transformação 

digital nos próximos dois anos
De acordo com um novo relatório divulgado pela Forbes Insights, em conjunto com a Hitachi Data 
Systems, intitulado "How to Win at Digital Transformation: Insights from a Global Survey of Top 
Executives” (“Como Ganhar com a Transformação Digital: Percepções a partir de um Estudo Global 
Realizado com Executivos de Alto Nível”), a transformação digital está no topo da agenda estratégica 
das companhias. Metade dos executivos participantes da pesquisa acredita que os próximos dois anos 
serão fundamentais para suas organizações, a fi m de efetuar esta transição e se preparar para futuras 
oportunidades

digital é reforçada pelo foco em investimentos, por parte dos 
executivos. Investir em novas tecnologias para possibilitar a 
digitalização é a principal prioridade de investimento para 
os próximos dois anos (51%), juntamente com o aumento 
da capacidade analítica e de dados (51%).

Os resultados corporativos precisam direcionar a trans-• 
formação digital (DX). Novos modelos de negócios são 
o principal motivador da DX (41%), seguidos por novas 
tecnologias (40%). É um sinal de maturidade o fato de 
que a capacidade de inovar seja a principal medida pela 
qual o sucesso da DX é avaliado (46%), juntamente com 
o aumento dos rendimentos (46%), seguido pela redução 
de custos (43%).

Ao mesmo tempo, existem questões com as quais as com-• 
panhias se defrontam e que devem resolver:

Potencial de dados e análise não aproveitado. Embora menos • 
da metade das companhias (44%) se considere avançada 
ou líder no setor de dados e análise, uma vasta maioria 
(91%) já percebe aumentos de rendimento devido ao uso 
de dados e análises. Somente um terço das companhias se 
identifi ca como líder em experiência do cliente com base 
em sua transformação digital, o que indica um potencial 
subutilizado.

É preciso adotar uma abordagem corporativa da DX. Atual-• 
mente, equipes multifuncionais não estão sufi cientemente 
envolvidas no desenvolvimento (40%) ou na implementa-
ção (35%) de estratégias, e a maior parte deste trabalho é 
realizada pela TI (50% e 54%, respectivamente). A TI é a 
função considerada mais preparada para a transformação 
digital (53%), ao passo que outras funções estão atrasadas, 
e pouco mais de um terço dos entrevistados se considera 
pronto.

As companhias precisam aprender como associar melhor • 
a tecnologia aos recursos humanos. A tecnologia é inter-
pretada de duas maneiras. É vista como o principal desafi o 
(29%) e como a maior colaboradora para uma transformação 
digital bem-sucedida (56%). As pessoas estão no topo da 
lista  quando se trata de lidar com os desafi os da DX. Novas 
contratações estão em primeiro lugar (57%), seguidas pelo 
treinamento interno (54%). Para que a tecnologia contribua, 
as pessoas (defi nidas como talentos e capacidades) precisam 
ser vistas como colaboradoras para o sucesso.

Seis e-books gratuitos 
que empreendedores 
devem usar em 2017

Como iniciar um negócio digital 
Para empreendedores que não sabem como iniciar um negócio 

digital. Link: http://bit.ly/2i1C9kP

 
Guia completo de SEO

O e-book traz a importância e os benefícios de SEO, como 
fazer uma pesquisa de palavras-chave, otimizar as páginas e a 
estrutura do site, receber links, lidar com o crescimento de uso 
da Internet móvel e outras dicas. Tudo o que o empreendedor 
precisa para acelerar seu crescimento e receber muito mais visitas 
pelas ferramentas de busca. Link: http://bit.ly/2hAKivB

 
Manual de Marketing Digital completo para o pequeno 
empreendedor

Tudo o que um empreendedor precisa saber de Marketing 
Digital. Link: http://bit.ly/2h2QkVn

 
Como criar uma página no Facebook para o seu 
negócio

E-book para aprender passo a passo como criar uma fanpage, 
além de dicas de como aumentar o engajamento com a audiência. 
O material também traz dicas de como elaborar um planejamento 
efi caz. Link: http://bit.ly/2hABSVj

 
22 táticas comprovadas para aumentar o engajamento 
no Facebook

O e-book grátis traz ideias para produzir conteúdo e atrair mais 
clientes no Facebook. Link: http://bit.ly/2gU7Mb2

 
Como produzir materiais ricos

Este e-book oferece diversos tipos de materiais que podem ser 
criados para que o negócio atinja a atenção de mais pessoas. O 
material traz dicas de como trabalhar textos, imagens, vídeos e 
áudios. Link: http://bit.ly/2h2QtrT

Huawei e USP concluem 
treinamento em TIC 
para estudantes de 

engenharia
A Huawei concluiu o treina-

mento em TIC para alunos de 
engenharia da Universidade de 
São Paulo (USP). Os 20 alunos 
da universidade passaram por 
40 horas de treinamento para 
conhecimento e especialização 
em roteadores e switches, in-
cluindo interfaces usadas para 
interconexão com as redes 
LAN e WAN e as diferentes 
capacidades.

A iniciativa faz parte de uma 
colaboração conjunta entre a 
Huawei e a USP em Pesquisa, 
Desenvolvimento, Inovação e 
formação de recursos huma-
nos. Esta parceria envolve o 
desenvolvimento de cursos 
e programas de treinamento 
e capacitação de talentos em 
tecnologias de informação 
e comunicações (TIC) e de 
certifi cação técnica para es-
tudantes e profi ssionais, além 
de ferramentas e plataformas 
de última geração para apoio 
a ensino e aprendizado.

A Huawei, por meio de seu 
programa global Seeds for the 
Future, de estimulo à educação 
e à capacitação em TIC, tem 
parcerias com diversas institui-
ções para treinar profi ssionais 
que desejam possuir a certifi -
cação em português de conhe-
cimento Hana (Huawei Autho-

rized Network Academy). No 
Brasil, o programa “Seeds for 
the Future” da Huawei vem 
sendo realizado em parceria 
com a CAPES (Fundação Co-
ordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior), 
órgão ligado ao Ministério da 
Educação (MEC).

Faltam profi ssionais 

especializados

Em um mundo cada vez mais 
conectado e com ampla oferta 
de soluções que permitem 
ganho de efi ciência e produ-
tividade, além de redução de 
custos, a área de Tecnologia da 
Informação passa a ser cada vez 
mais estratégica dentro do am-
biente corporativo. No entanto, 
faltam profi ssionais qualifi ca-
dos para ocupar as vagas em 
TI, que sentem difi culdade em 
se atualizar para acompanhar 
o ritmo acelerado em que a 
tecnologia evolui.

“As novas tecnologias pro-
porcionam rápidas mudanças 
na forma que as pessoas vivem, 
trabalham e se relacionam. A 
intensa transformação digital 
requer pesquisadores e profi ssio-
nais que dominem as inovações 
tecnologias em constante evo-
lução”, disse Liu Wei, diretor de 
Relações Públicas da Huawei.


