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OPINIÃO

Qual a melhor 
estratégia para

a minha empresa?

Muito tem se falado 

sobre inovação. Mas, 

como realmente colocá-

la em prática? Antes de 

mais nada, precisamos 

entender o que é 

inovação e quais são 

suas vertentes

O tema anda tão em 
evidência que já existe 
até uma norma ISO de 

inovação, a 56.002. E, segun-
do ela, inovação é o ato de 
mudar ou alterar as coisas, 
introduzindo novidades que 
gerem diferencial em um 
produto, processo ou mesmo 
em uma empresa. Na gestão, 
a inovação tem o objetivo de 
melhorar a companhia. São 
práticas que buscam cultivar 
ideias para gerar resultados, 
com base na solução de proble-
mas, viabilidade econômica e 
sustentável e lucro fi nanceiro 
para a empresa. 

Basicamente, existem dois 
tipos de inovação:

. Incremental - ela repre-
senta pequenas melhorias 
em algo que já existe. Por 
exemplo, a Google está sempre 
melhorando seus algoritmos, 
trabalhando em cima de algo 
que já existe, sem mudar nada 
drasticamente. É essa a ideia, 
mudar partes para melhorar o 
todo, crescendo aos poucos. 
Por vezes, vemos uma grande 
mudança em decorrência de 
várias pequenas alterações, 
mas isso não é uma regra. Esse 
tipo de inovação é focada no 
aprimoramento e demanda 
muito mais atenção ao coti-
diano.

. Disruptiva - essa é a 
inovação que ficou famosa 
e vem ganhando manchetes 
na mídia. Trata-se de uma 
quebra de paradigmas, uma 
coisa completamente nova, 
que muda drasticamente o que 
existia antes. Um bom exemplo 
são os aplicativos de táxi, que 
simplesmente acabaram com o 
velho hábito de estender a mão 
para chamar um motorista. 
Obviamente, uma inovação 
disruptiva pode surgir de uma 
série de inovações incremen-
tais, mas ela também pode 
surgir do zero. Todos parecem 
se encantar com esse tipo de 
inovação, mas ela demanda 

uma cultura muito mais cria-
tiva e mentes mais aguçadas. 

A partir desses tipos de ino-
vação, temos dois métodos que 
se desdobram deles:

. Inovação fechada - o tra-
balho se foca em quem já está 
na empresa, os funcionários. 
A Apple costuma trabalhar 
muito assim, pois eles têm 
um departamento focado em 
inovar desde muito tempo. Por 
vezes, outros departamentos 
nem sabem o que se está sen-
do feito, devido ao alto sigilo. 
Eles buscam inventar algo 
que pertença exclusivamente 
à empresa.

. Inovação aberta - nesse 
formato, a empresa busca 
ajuda de quem é de fora, 
como clientes, consultorias, 
entidades de classe, etc. Es-
tes trazem inputs para ajudar 
no desenvolvimento de ino-
vações. As informações são 
compartilhadas e produzidas 
em conjunto.

Os métodos podem servir a 
ambos os tipos de inovação. A 
técnica aberta lembra muito o 
modo de produção da China, 
que culturalmente não se 
incomoda com cópias de seus 
produtos. Eles buscam a com-
petição através da melhoria 
constante. Para eles, copiar é 
uma honra, uma homenagem, 
que reconhece a qualidade do 
que foi copiado, bem diferente 
do mindset ocidental que en-
xerga isso como um plágio e 
não como uma “homenagem”. 

Já o método fechado, lembra 
mais o estilo ocidental, onde 
o registro de patentes que 
garantam o monopólio daquele 
mercado parece a fonte mais 
segura de dar continuidade à 
empresa. Não há jeito melhor 
ou pior. Há aquele que mais 
se adapta à sua empresa. 
Essas metodologias servem 
como guias para escolher uma 
maneira de enxergar a gestão. 
Ambos trazem resultados. 

Basta entender o que você 
precisa e como quer progre-
dir daqui para frente. Não há 
antagonismo, e sim progresso 
paralelo. Em inovação, o único 
erro é fi car de braços cruzados.

(*) - É engenheiro mecânico, bacharel 
em física aplicada pela USP e 

fundador da Palas, consultoria em 
gestão da qualidade e inovação 

(www.gestaopalas.com.br).

Alexandre Pierro (*)
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que entre setembro de 2017 e agosto de 
2018, a Infraestrutura de Chaves Públicas 
Brasileira (ICP-Brasil) emitiu 4.154.250 de 
certifi cados digitais. O número é 21,8% 
maior que o registrado no mesmo período 
entre 2016 e 2017.  Em 2018, a ICP-Brasil 
emitiu pela primeira vez mais de 4 milhões 
de certifi cados em um único ano e a esti-
mativa é que o mercado brasileiro dobre 
de tamanho até 2020. 

(*) É CEO da Soluti, empresa especializada em 
segurança e certifi cação digital.

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGDP – Lei nº 13.709/2018), que estabele-
ce regras para o tratamento de informações 
de pessoas físicas por outros indivíduos e 
por pessoas jurídicas, de Direito Público 
ou de Direito Privado. 

De acordo com a legislação, o processo de 
digitalização deverá ser realizado de forma 
a assegurar a integridade, a autenticidade 
e a confi dencialidade do documento digital, 
por meio da utilização de um certifi cado 
digital emitido no âmbito da Infraestrutura 
de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) 
ou outro padrão legalmente aceito. Com 
isso, os prontuários físicos, em papel, pode-
rão ser destruídos após a sua digitalização, 
porém, eles deverão passar por análise 
obrigatória de uma comissão permanente 
de revisão de prontuários e avaliação de 
documentos, especifi camente criada para 
essa fi nalidade. 

Devido aos benefícios que o certifi cado 
digital fornece ao mercado, seu crescimen-
to se dá não apenas na área da saúde, mas 
em diferentes segmentos. Prova disso é 

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

News@TI
Startups e empreendedores têm até o dia 1º 
para inscrever suas ideias em desafi o
@Hoje, as tintas da AkzoNobel já ajudam a limpar o ar, suportam 

o calor extremo, reduzem a perda e consumo de combustível e 
lidam até com as condições em Marte. Mas a empresa holandesa, que 
no Brasil é detentora de marcas como Coral, Sikkens e International, 
quer ir além. Por isso, a companhia acaba de abrir inscrições para o 
desafi o global “Paint the Future”, cujo objetivo é criar oportunidades 
de negócios sustentáveis em colaboração com startups, scale-ups, 
institutos de pesquisas e empreendedores. A AkzoNobel quer com-
binar sua escala global, conhecimento e expertise com as soluções 
geniais de empresas em estágios iniciais e visionários, trazendo 
mais tecnologia e inovação ao universo de tintas e revestimentos 
(letspaintthefuture.com.).  

Ganhou o Open Innovation Contest
@AA vencedora brasileira do Open Innovation Contest, competi-

ção global de startups promovida pela everis, multinacional de 
consultoria que oferece soluções de estratégia, negócios e serviços 
TI, em parceria com a NTT DATA, grupo ao qual pertence, foi a 
TNH Health.   A TNH Health é uma startup brasileira que utiliza 
chatbots impulsionados com inteligência artifi cial para engajar, 
educar e monitorar a saúde de milhares de pacientes por meio de 
conversas on-line. Seus robôs interagem por meio de mensagens 
de texto, via SMS, Facebook, Google RCS e aplicativos. O princi-
pal foco da TNH Health é oferecer soluções para que os cuidados 
com a saúde física e emocional dos brasileiros sejam realizados 
mesmo à distância. 

Vinícius Sousa (*)

Hoje, a medicina conta com inovações 
que revolucionaram completamen-
te a condução dos tratamentos, as 

políticas preventivas, a interação entre 
médico e paciente e, sobretudo, a gestão 
da saúde propriamente dita. Seguindo essa 
tendência, recentemente foi sancionada 
a Lei nº 13.787/2018, que dispõe sobre 
a digitalização e a utilização de sistemas 
informatizados para a guarda, o armaze-
namento e o manuseio de prontuário de 
paciente.  

O Prontuário Eletrônico do Paciente 
(PEP) é um sistema de certifi cação digital 
eletrônico em que o histórico clínico do 
paciente fi ca armazenado. O PEP pode ser 
usado na Troca de Informações na Saúde 
(TISS) e também na entrega da DMED 
(Declaração de Serviços Médicos e da Saú-
de) à Receita Federal pelos prestadores de 
serviços médicos e de saúde, operadoras 
de plano privado de assistência à saúde.  A 
norma prevê a observância obrigatória da 

Prontuário eletrônico promove 
segurança e agilidade na área da saúde
A tecnologia vem transformando a realidade profi ssional em diversos setores, e a área da saúde certamente é uma das 
mais impactadas

Mariana Tokarnia/Agência Brasil

Um móvel de madeira 
posicionado ao lado da 
mesa reúne gavetas de 

borboletas e mariposas. Ao 
todo, são 2 mil insetos que fo-
ram doados ao Museu Nacional 
do Rio de Janeiro para ajudar 
na reconstrução do acervo, 
destruído por um incêndio de 
grandes proporções, em setem-
bro do ano passado.

“Vejam, borboletas de asas 
verdes, elas são muito raras. E 
esta, é a maior espécie de mari-
posa encontrada no Brasil”, diz 
Luiz Cláudio, enquanto exibe 
orgulhoso a coleção. Ele é fi lho 
de Victor Stawiarski, professor 
de biologia, que por 30 anos, 
a partir de 1940, deu aula no 
Museu Nacional. Os insetos, 
paixão do pai que faleceu em 
1979, foram coletados tanto 
pelo pesquisador quanto pelo 
médico no Rio de Janeiro, Pa-
raná e Pará. 

O material que está na casa do 
médico era usado pelo pai nas 

Para o doador, o médico Luiz Cláudio Stawiarski, “o principal 

objetivo de expor os insetos é despertar o amor à natureza”.

A Agência de Exploração 
Aeroespacial do Japão (Jaxa) 
anunciou que ocorreu com 
êxito o pouso da sonda espa-
cial Hayabusa 2 no asteroide 
Ryugu, na primeira etapa 
da sua missão de coletar 
amostras de rocha no corpo 
celeste. A Jaxa informou que 
o equipamento pousou no 
asteroide às 7h29 de sexta-
-feira (22).

Partindo de uma altitude de 
20 mil metros, a Hayabusa 2 
iniciou a descida em direção 
à superfície de Ryugu pouco 
depois das 13h. O destino era 
uma estreita área de pouso 
com 6 metros de diâmetro. 
Quando estava a 500 metros 
da superfície do asteroide, 
a sonda mudou para modo 
automático de pouso.

A Hayabusa 2 está equipada 

Imagem simulada da Sonda espacial Hayabusa 2

no asteroide Ryugu.
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Colecionador brasiliense doa 2 mil 
insetos ao Museu Nacional do Rio

A sala de jantar do médico Luiz Cláudio Stawiarski está tomada por insetos. Sobre a mesa, quadros 
entomológicos exibem as mais variadas formas de aranhas, besouros e libélulas

grandes, quase do tamanho de 
um punho fechado, e outros 
pequenos, menores que a 
falange de um dedo. O que en-
canta neles, explica o médico, 
não é a armadura, mas a leveza 
que escondem. “Você custa 
a imaginar que eles possam 
voar. A parte de fora parece 
uma armadura. Mas quando 
levanta, você vê a asa, fi ninha. 
Isso é um contrassenso, como 
é que se sustenta?”, intriga-se.

Segundo a professora do de-
partamento de entomologia da 
UFRJ, Marcela Monne, o acervo 
de insetos do Museu Nacional 
era referência no país e interna-
cionalmente. Desde o incêndio, 
Marcela conta que recebe men-
sagens de pessoas que querem 
aprender a coletar insetos para 
ajudar a reconstruir o acervo. 
Ela esclarece, no entanto, que 
a coleta não pode ser feita por 
amadores. Para isso, é necessá-
rio ter autorização do Instituto 
Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade.

aulas que dava. Além desses, o 
biólogo havia coletado centenas 
de outros, que faziam parte do 
acervo do Museu Nacional. 

O principal objetivo de expor 
os insetos é despertar o amor 
à natureza. Ao lado do marido, 
Luiza Stawiarski, concorda. 
Professora aposentada, ela fez 
cursos com o sogro, no Rio de 
Janeiro. Dele, ganhou dois qua-

dros. O preferido exibe insetos 
que se camufl am na natureza. 
Entre eles, uma borboleta 
com olhos de coruja nas asas 
e outras com asas que imitam 
folhas secas. “Elas têm inclusi-
ve partes que parecem folhas 
quebradas”, mostra Luiza. Os 
quadros também serão doados.

O preferido de Luiz Cláudio 
é outro, o dos besouros: alguns 

Sonda japonesa pousa em asteroide
a 300 milhões de km da Terra

com um aparelho de coleta de 
rochas com cerca de 1 metro de 
comprimento, que se estende 
da sua base para entrar em con-
tato com a superfície do corpo 
celeste. O aparelho foi proje-
tado para lançar projéteis na 
superfície do asteroide e, com 
a agitação resultante, coletar 
as rochas. A Jaxa declarou que 
um dos projéteis foi disparado 
a contento. A equipe do centro 
de controle da Jaxa, situado 
perto de Tóquio, comemorou 
muito quando se confi rmou o 
sucesso do pouso.

Após a conclusão dos passos 
programados, a Hayabusa 2 
deverá retornar a uma altitude 
de 20 mil metros do asteroide 
e preparar, então, o pouso 
seguinte. A Jaxa planeja mais 
uma ou duas tentativas de 
coleta de rochas antes que a 

sonda se afaste defi nitivamen-
te de Ryugu. A Hayabusa 2 
iniciou a sua jornada em 2014 
e, em junho do ano passado, 
se aproximou do espaço em 

torno do asteroide, distante 
300 milhões de quilômetros 
da Terra. O retorno da sonda 
à Terra está previsto para o 
fi nal de 2020 (ABr).
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