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OPINIÃO

Na era da 
transformação é 

preciso se reinventar

O que fazer quando 

de repente surge um 

trem desgovernado, 

impossível de ser freado, 

chamado digital? 

O que se viu foi uma 
corrida para se alinhar 
às novas exigências de 

um mercado em transforma-
ção, regido pelo novo perfi l 
do consumidor, empoderado, 
hiperconectado, exigente e 
volúvel. Na busca frenética por 
esse alinhamento, as empresas 
se reinventaram com novos 
modelos de negócio, adotando 
estratégias e recursos dife-
renciados como metodologias 
ágeis, Devops e colaboração, 
tanto as que adotavam tecnolo-
gias disruptivas, protagonistas 
dessa evolução, como as que 
as forneciam. 

Assim, muitas organizações, 
quando se deram conta, já 
estavam transformadas ou em 
processo de evolução. Muitas 
tiveram de apresentar ao 
mercado seu novo posiciona-
mento, mais amplo, mais ágil, 
mais ousado.  A Intel recen-
temente acenou com foco em 
Experiência do Usuário em seu 
tradicional evento de canais, a 
SAP também anunciou no seu 
evento Sapphire Now 2019, 
que experiência e inteligência 
ganharam destaque em sua 
estratégia com inovação em 
Inteligência Artifi cial, modelos 
preditivos e integração prota-
gonizando seu atual modelo 
de atuação. 

O Iguatemi Porto Alegre, 
por sua vez, com novo slogan 
“Viva bem do seu jeito”, se re-
posicionou para alinhar-se aos 
novos hábitos de consumo dos 
clientes do shopping. Diferen-
temente desses exemplos, a 
transformação em alguns casos 
exige também o reposiciona-
mento da marca (rebranding), 
visto que a atual já não traduz 
a nova atuação. Esse processo 
demanda reinvenção contínua 
e precisa fazer parte das com-
panhias como uma caracterís-
tica inerente dos novos tempos 
digitais, em que os clientes têm 
o poder nas mãos. 

Contudo, não se trata de 
abrir mão da essência de uma 
marca ou do desejo inicial de 
uma ideia. Também não se 
resume a mudar somente a 
identidade visual, com trocas 
de cores e remodelagem do 
site. É preciso ir além, bus-
cando modelos de negócio que 
impulsionem suas receitas e, 
ao mesmo tempo, maximizem 

a satisfação dos consumidores, 
oferecendo experiências úni-
cas e completas.

E quando falamos em essên-
cia, estamos falando de pesso-
as. Quando falamos em trans-
formação digital, processo de 
evolução e reposicionamento 
de marca, também estamos 
falando de pessoas. Por isso, 
o engajamento é fundamental 
para a sustentação de mudan-
ças estratégicas. Os colabora-
dores devem ser integrados e 
se tornarem parte essencial 
desse processo e multiplica-
dores da nova cultura. 

O objetivo de um processo de 
rebranding, portanto, é passar 
ao mercado a identidade de 
uma empresa mais adequada 
e alinhada às expectativas dos 
consumidores, com uma jorna-
da de atuação mais inovadora, 
robusta e completa. Está em 
jogo, portanto, não apenas a 
utilização de TI, mas sim a visão 
estratégica de como a transfor-
mação digital será colocada em 
prática na operação. 

Esse é o diferencial. Reposi-
cionar a marca é um processo 
de releitura dos objetivos da 
companhia, entendendo como 
as inovações e novidades do 
mundo podem ser adiciona-
das ao serviço oferecido ao 
cliente. Isso exige pesquisa de 
mercado, análise de grupos de 
consumo e muita observação 
– inclusive dos concorrentes 
diretos e indiretos. 

Essa jornada de ajustes se 
refl ete no mercado com inú-
meras mensagens, como por 
exemplo, que a empresa se 
importa com os clientes e está 
atenta às diretrizes atuais, dis-
posta a mudar. Afi nal, estamos 
na era da mudança permanen-
te, com novas possibilidades 
desafi ando as corporações a 
todo o momento. Identifi car 
como a empresa poderá agre-
gar valor à rotina dos clientes 
e avaliar o portfólio de serviços 
são demandas indiscutíveis e 
constantes. 

O reposicionamento de 
marca pode ser uma oportuni-
dade para mostrar o real valor 
das organizações a clientes 
e prospects, apresentar seu 
diferencial e reforçar que está 
em linha com as tendências, 
inovando e comprometida com 
as evoluções. E mais: mostrar 
que está credenciada na arte 
de se reinventar e de ajudar os 
seus clientes a fazer o mesmo.

(*) - É Vice-Presidente de Marketing, 
Inovação e Capital Humano da 

Resource.

Fabiana Batistela (*) 
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News@TI
Sabesp prorroga prazo de inscrições de concurso 
público de estágio para dia 10
@As inscrições para o concurso público na Sabesp para o  pre-

enchimento de 947 vagas de estágio para estudantes do ensino 
médio  regular, técnico e superior foram prorrogadas para o dia 10 
de junho, às 14 horas. As oportunidades são para a Região Metropo-
litana de São Paulo,  interior e litoral. Para pessoas com defi ciência 
estão reservadas 10% das  vagas por modalidade de curso e região de 
classifi cação. Os interessados  devem realizar a inscrição via internet 
pelo site www.concursosfcc.com.br, da Fundação Carlos Chagas, insti-
tuição responsável pelo concurso público. O edital completo e outras 
informações também podem ser obtidos no  endereço eletrônico.

Entre as melhores empresas para mulheres 
trabalharem no Brasil
@Pelo segundo ano consecutivo, a Accenture é considerada uma 

das melhores empresas para as mulheres trabalharem no país, 
de acordo com o ranking do Great Place to Work (GPTW) Mulher. A 
proposta da avaliação é dar destaque ao trabalho de grandes e médias 
empresas brasileiras que promovem a equidade de gênero no ambiente 
corporativo. Entre as mais de 400 companhias mais bem avaliadas pela 
pesquisa, a Accenture foi premiada durante cerimônia de divulgação 
dos resultados, neste dia 5 de junho, com a 12ª colocação no ranking 
das empresas de grande porte. Entre outros fatores, o levantamento 
do GPTW pontua questões que integram o ambiente de trabalho, como 
promoções, participação na tomada de decisões e rotatividade voluntária. 
Mais do que medir os índices de igualdade de gênero, boas práticas e 
números de lideranças femininas, as empresas também são avaliadas 
pelo desenvolvimento das discussões sobre esse tema. Neste ano, 55 em-
presas se inscreveram no ranking GPTW Mulher (www.accenture.com).

ricardosouza@netjen.com.br
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Ciência e Tecnologia

Luiz Alexandre Castanha (*)

Levando essa divisão para o campo da Inteligência 
Artifi cial, temos essas duas últimas etapas se 

sobrepondo quase que ininterruptamente – entre 
a descoberta de um novo mecanismo e outro se 
tornando obsoleto – e, assim, também podemos usá-
-la, porém, em três períodos, como parâmetro para 
explicar a evolução dos robôs.

Se na primeira geração, em meados dos anos 60, as 
máquinas apenas reproduziam movimentos simples, 
assim como crianças com limitações inerentes à idade. 
Na segunda, os robôs foram construídos e programa-
dos para fazer praticamente tudo que conhecemos 
hoje. Nesta fase evoluímos muito, imagine que ela 
nos trouxe até aqui com vários sistemas complexos e 
muita tecnologia, desde celulares até naves espaciais 
foram criadas com essa lógica, onde programávamos 
e as máquinas executavam.

Assim como uma pessoa adulta, aterceira geração é 
caracterizada pela capacidade de o robô tomar decisões 
autônomas. São máquinas mais robustas, para as quais 
um operador não precisa dar todas as pistas. Robôs 
“com faro”, usando sensores, algoritmos e qualquer 
outro elemento de controle disponível para buscar, 
testar e emitir respostas consideradas inteligentes.

Stephen Hawking dizia que a terceira geração dos 
robôs representava um salto tão grande na robótica 
que era como se, agora, o “gênio estivesse fora da 
lâmpada”. O físico defendia que a IA poderia subs-
tituir os humanos completamente, e que essa nova 
relação poderia se estabelecer como uma ajuda ou 
como uma disputa.

Terceira geração de robôs e o despertar para novas funções

Fato é que é fascinante demais ver a evolução para a 
qual estamos caminhando. Quem diria que estaríamos 
assistindo a cirurgias robóticas e por telementoria, 
uma conquista alcançada recentemente, em fevereiro 
de 2019? Não só a comunidade médico-científi ca, 
como entidades e empresas no setor de tecnologia, 
estão dando passos largos no uso da IA a nosso favor.

Cada vez mais, a Inteligência Artifi cial aplicada à 
Saúde, aliás, indica que teremos ações preventivas 
muito mais embasadas e aprofundadas para resolver 
questões até agora insolúveis, especialmente no 
campo do bem-estar humano. 

Parte daí a noção de que a nova geração de 
tecnologia pode nos ajudar a resolver a lidar com 
problemas coletivos tão complexos, como a fome 
no mundo ou doenças sérias e incuráveis, e de cada 
indivíduo, ao tornar capaz a fabricação de wearables 
que meçam a pressão sanguínea, emitam mensagens 
e alarmes na rotina, enfi m, facilitem a vida do sujeito, 
por exemplo.

Embora se tenha a ideia de que o avanço robótico 
é algo assustadoramente incontrolável, penso que 
é fundamental acompanharmos essas mudançasde 
perto, para entender seus possíveis impactos dentro 
de um mundo globalizado, em que as decisões tomadas 
por grandes empresas do setor e por governos geram 
transformações diretas no nosso dia a dia. 

De qualquer forma, você pode estar ainda se per-
guntando: essa nova leva de robôs, como Hawking 
acreditava, não pode, de fato, provocar uma desleal 
luta entre homens e máquinas em alguns setores, 
especialmente relacionados ao papel do ser humano 
no trabalho?

A vida humana se defi ne, inclusive para efeito de estudo da Saúde e da Ciência, em quatro momentos: infância, adolescência, fase 
adulta e velhice

Pensar assim, considerando a capacidade de pro-
cessamento dos robôs inteligentes, é de fato algo de-
sanimador. Uma segunda estratégia se faz necessária: 
é preciso aliar a capacidade atual das máquinas, cada 
vez mais “afi adas” na leitura de dados, informações 
em redes sociais, imagens, resultados de exames, com 
sua facilidade de cruzar toda a informação e tomar 
esse rico material para se ter a decisão (humana) 
mais acertada.

Isso vale tanto para informações mais ou menos 
triviais, como a previsão do tempo que interferirá 
nos seus planos de viagem, a formulação de lista de 
compras que manterá a dispensa em diaou quanti-
dade de nutrientes que você precisa ingerir em uma 
refeição para ser mais saudável quanto para grandes 
decisões de mercado e de governos. Ou seja, bater o 
martelo em algumas situações fi cará cada vez mais 
fácil com a parceria “robô-humano”.

Cabe ainda lembrar que, quando surge um novo 
panorama, surgem novas demandas. Neste sentido, 
se abre um mercado de profi ssionais de capacitação 
de robôs que, literalmente, casam o conhecimento 
humano com aquilo que as máquinas mostram de mais 
relevante. Instituições de vários países, especialistas 
em robótica já estão de olho nessas novas funções. 
Você já pensou nessa possibilidade de ser um professor 
de robôs? Essa será uma profi ssão muito interessante, 
não é mesmo? Então, que tal começar agora mesmo.

(*) É diretor geral da Telefônica Educação Digital – 
Brasil e especialista em Gestão de Conhecimento 

e Tecnologias Educacionais. Mais informações em 
https://alexandrecastanha.wordpress.com.

Sancionada pelo presi-
dente da República, Jair 
Bolsonaro, dispõe sobre 

o Sistema Nacional de Políti-
cas Públicas sobre Drogas e 
as condições de atenção aos 
usuários ou dependentes e 
para tratar do fi nanciamento 
das políticas sobre drogas.

O tratamento do depen-
dente de drogas deverá ser 
ordenado em uma rede de 
atenção à saúde, com prio-
ridade para as modalidades 
de tratamento ambulatorial, 
incluindo “formas de inter-
nação em unidades de saúde 
e hospitais gerais articuladas 
com os serviços de assistência 
social e em etapas”, e deverá 
ser autorizada por médico de-
vidamente registrado no CRM 
do estado onde se localize o 
estabelecimento no qual se 
dará a internação”.

Serão consideradas dois ti-
pos de internação: voluntária 
e involuntária. Na internação 
involuntária, o texto diz que 
ela deve ser realizada após a 
formalização da decisão por 
“médico responsável e indica-

Com nova lei, Prefeitura estuda internação involuntária de dependentes de drogas.

Alpinistas nepaleses recu-
peraram quatro corpos e reco-
lheram cerca de 11 toneladas 
de lixo acumulado durante 
décadas no Monte Everest 
e em um acesso abaixo do 
acampamento-base. A ação 
faz parte de uma iniciativa 
para limpar a montanha mais 
alta do mundo, disse o governo 
nessa quarta-feira.

Alpinistas que voltavam da 
montanha, de 8.850 metros, 
disseram que as encostas 
estão repletas de excremento 
humano, cilindros de oxigênio 
usados, barracas rasgadas, 
cordas, escadas quebradas, 
latas e plásticos deixados pe-
los alpinistas, um constrangi-
mento para um país que obtém 
renda valiosa das expedições 
ao Everest.

O lixo, assim como os corpos 
de cerca de 300 pessoas que 
morreram ao longo dos anos 
nas encostas do Everest, fi ca 
soterrado debaixo da neve 
durante o inverno, mas se 
torna visível no verão, quando 

O Everest foi desbravado pelo neozelandês sir Edmund Hillary 

e pelo sherpa Tenzing Norgay em 1953.

Papa Francisco 
receberá Putin no 
Vaticano 

O papa Francisco se reunirá 
com o presidente da Rússia, 
Vladimir Putin, no próximo dia 
4 de julho, anunciou o Vaticano 
ontem (6). “Posso confi rmar 
que o Santo padre receberá em 
audiência no Vaticano o presi-
dente da Federação da Rússia, 
Vladimir Putin, em 4 de julho”, 
afirmou Alessandro Gisotti, 
porta-voz interino da Santa Sé. 
Este será o terceiro encontro 
entre o Pontífi ce e o líder russo.

A primeira vez que os dois se 
reuniram no Vaticano foi em 25 de 
novembro de 2013 e a segunda em 
10 de junho de 2015, quando Jorge 
Bergoglio pediu a Putin ajuda para 
obter a paz na Ucrânia. A audiên-
cia acontecerá precisamente às 
vésperas da cúpula que Francisco 
realizará no Vaticano, entre os dias 
5 e 6 de julho, com arcebispos, 
membros do Sínodo e da Igreja 
Greco-Católica Ucraniana, na 
“delicada e complexa situação em 
que se encontra a Ucrânia”.

A Santa Sé e a Rússia estabe-
leceram relações diplomáticas 
em 2009, após retomar o diálogo 
em 1990. Em 2011, o então pre-
sidente russo Dmitri Medvedev 
foi recebido pelo papa Bento XVI 
(ANSA).
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Publicada lei que trata de internação 
involuntária de usuário de droga

A Lei nº 13.840, de 5 de junho de 2019, que prevê, entre outras medidas, a internação involuntária de 
dependente de drogas, foi publicada no DOU de ontem (6)

da depois da avaliação sobre 
o tipo de droga utilizada, o 
padrão de uso e na hipótese 
comprovada da impossibili-
dade de utilização de outras 
alternativas terapêuticas 
previstas na rede de atenção 
à saúde”.

A internação involuntária 

deverá ocorrer no prazo de 
tempo necessário à desintoxi-
cação do paciente, “no prazo 
máximo de 90 dias, tendo seu 
término determinado pelo 
médico responsável; e que 
a família ou o representan-
te legal poderá, a qualquer 
tempo, requerer ao médico a 

interrupção do tratamento”. 
Todas as internações e altas 
deverão ser informadas, em, 
no máximo, de 72 horas, ao 
Ministério Público, à Defenso-
ria Pública e a outros órgãos 
de fi scalização, por meio de 
sistema informatizado único” 
(ABr).

Nepal recupera 4 corpos e retira 
11 toneladas de lixo no Everest

a neve derrete.
Uma equipe de limpeza de 20 

sherpas (guias ou carregadores 
que ajudam os alpinistas) reco-
lheu cinco toneladas de lixo em 
abril e maio, em vários campos 
situados acima do acampamen-
to-base, e mais seis toneladas 
de áreas abaixo, disse Dandu 
Raj Ghimire, diretor-geral do 
Departamento de Turismo.

“Infelizmente, não foi possí-
vel trazer para baixo uma parte 
do lixo coletado em sacolas no 
Colo Sul por causa do clima 
ruim”, disse Ghimire. O Eve-
rest foi desbravado pelo neo-
zelandês sir Edmund Hillary 
e pelo sherpa Tenzing Norgay 
em 1953 e, desde então, cerca 
de 5 mil pessoas chegaram ao 
seu pico (Reuters /ABr).


