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Popularizada entre os 

empreendedores do Vale 

do Silício, a teoria da 

Inovação Disruptiva foi 

criada por um professor 

de Harvard, Clayton M. 

Christensen

Se baseia no conceito de 
mudar o estado atual 
de uma tecnologia, 

produto ou serviço por meio 
de características inovadoras 
em vez de evolutivas, que 
consistem somente em me-
lhorias nos produtos existen-
tes, ou seja, não desenvolvem 
novidades. Já o termo Gêmeo 
Digital, do inglês “Digital 
Twin (DTO)”, define uma 
cópia digital da realidade, 
que permite simular todos os 
processos de uma empresa e 
obter respostas em um am-
biente seguro e sem riscos, 
fidedigno ao modelo real. 

Com isso, torna-se possível 
validar a aplicabilidade das 
ideias e analisar cenários 
simulando os resultados 
esperados. Por exemplo, 
pode verificar se o processo 
será capaz de suportar uma 
demanda projetada, o que 
significa tempo hábil para a 
tomada de decisão. Ou seja, 
chega de apagar incêndios.

A execução do Gêmeo 
Digital se dá por meio de tec-
nologias como a Internet das 
Coisas, Inteligência Artificial 
e técnicas que permitem uma 
rede inteligente, conectada 
e autônoma de pessoas, 
objetos e serviços. O termo 
nasceu a partir da demanda 
de consumidores cada vez 
mais exigentes e voláteis, 
que não permitem erros. 

Na última grande conferên-
cia do Gartner, a consultoria 
apontou dez tendências tec-
nológicas estratégicas para 
2019. Uma delas, os Gêmeos 
Digitais. Por que? Com essa 
cópia da realidade, os em-
presários possuem mais con-
trole e gerenciamento da sua 
companhia e, assim, ganham 
mais qualidade, flexibilidade 
e produtividade em todos os 
processos.

Mas qual o ponto de en-
contro entre as tendências 
da Inovação Disruptiva e 
dos Gêmeos Digitais? Em 
soluções que permitem, a 
partir de dados coletados em 
diversas fontes, realizar um 
mapeamento dos processos 
da empresa, com base em fa-
tos e não apenas suposições. 

Desta forma, os tomadores 
de decisões conseguem ino-
var com disrupção e sem se 
preocupar com os possíveis 
impactos em suas operações. 

É aqui que essas duas 
tendências se convergem. 
Para chegar a esse patamar 
é preciso aplicar os concei-
tos de Process Intelligence, 
Data Analytics e Machine 
Learning para espelhar as 
empresas e, assim, gerar 
o seu Gêmeo Digital. Com 
isso, cada passo pode ser 
monitorado, em tempo real, 
possibilitando a análise, a 
simulação e a validação das 
ideias antes da sua aplicação. 

Por meio dessas tecnolo-
gias também são identifica-
das as variáveis do processo, 
e não apenas o “caminho 
feliz” ou a “única saída”, 
além dos gargalos, das ati-
vidades desnecessárias, dos 
retrabalhos, dos problemas 
de compliance, das pessoas 
envolvidas, entre outros.

Outro trunfo é a possibili-
dade de comparar processos, 
sobrepondo-os para eviden-
ciar as semelhanças e dife-
renças, aplicando também 
filtros sobre as dimensões 
do processo e os analisando 
sob diversas óticas. O intuito 
é possibilitar a identificação 
das diferenças de desempe-
nho, do custo e do tempo. E o 
melhor, essa análise permite 
que o executivo controle a 
sua empresa em tempo real.

Parece um sonho, não é 
mesmo? Mas são os conceitos 
de disrupção e cópia digital 
aplicados em tecnologias. 
O Gêmeo Digital permite 
que as empresas suportem 
a sua jornada por meio de 
uma ferramenta que mapeia 
processos olhando para os 
dados do passado e identi-
ficando os reais problemas 
nos processos e as oportu-
nidades de melhoria para, 
assim, caminhar em direção 
ao futuro rumo à Transfor-
mação Digital. 

Vamos navegar nessa jor-
nada?

(*) - É Process Intelligence Leader na 
gA, companhia global de tecnologia 

que utiliza plataformas digitais e 
serviços de transformação para 

capacitar grandes empresas nas 
Américas e na Europa.

Inovação Disruptiva e 
Gêmeo Digital, qual o 
ponto de encontro?

Fernando Munhoz Motta (*)
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SÓCIOS SEM PRÓ-LABORE
Sócios podem não receber pró-labore, somente retirada de lucro men-
sal, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

DIRETOR SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, AO SE AFASTAR POR 
CIRURGIA DECORRENTE DE ACIDENTE, TERÁ DIREITO AOS 15 
DIAS DE REMUNERAÇÃO?

No caso de afastamento dos contribuintes individuais, o paga-
mento do auxílio-doença é feito diretamente pela Previdência 
Social, desde o início da incapacidade, não há pagamento 
dos 15 primeiros dias pela empresa, conforme questionado. 
Fundamentação legal: artigo 60 da lei 8.213/91.

RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO INTERMITENTE
Quais são as verbas devidas na Rescisão do Trabalho Intermitente. O 
Aviso Prévio é 50%, total ou pode ser trabalhado? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTROLE DE HORAS DO ESTAGIÁRIO
Qual é a forma correta de controlar as horas do estagiário? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA QUE RECEBE O CTE SOBRE TRANSPORTE DE FUNCIONÁ-
RIOS, FAZ O DESCONTO DE INSS DA NOTA FISCAL. ESSA RETENÇÃO 
PRECISA SER INFORMADA NO EFD-REINF?

Esclarecemos que deverá ser informado Número da Nota Fiscal/
Fatura ou outros documentos fiscais válidos, como Recibo Provisório 
de Serviço - RPS, CT-e OS, entre outros. Desta forma, se há a retenção 
previdenciária deverá ser feita a informação no EFD-Reinf.

DEMISSÃO E RECONTRATAÇÃO NO CONTRATO INTERMITENTE 
Empresa pretende demitir o funcionário e recontratá-lo com intermi-
tente, qual o prazo para essa nova contratação? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1025197-72.2016.8.26. 0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 38ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Daniel D’Emidio Martins, na forma da 
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Entre 2010 e 2017, o 
crescimento de alu-
nos de magistério com 

formação não presencial em 
faculdades particulares cresceu 
162%. 

Esses dados foram contabili-
zados pela ONG Todos pela Edu-
cação no estudo “Estatísticas de 
ensino superior sobre formação 
inicial de professores no Brasil”.

Conforme a análise, em oito 
anos, a quantidade de ingressan-
tes em cursos voltados à docência 
reverteu entre as modalidades 
presencial e a distância. Em 2010, 
151 mil alunos iniciantes eram de 
cursos EAD (34% do total). Em 
2017, o volume era de 387 mil 
(61%). Já na modalidade pre-
sencial, a queda foi de 292 mil em 
2010 ingressantes (66% do total) 
para 251 mil ingressantes (39%). 
No mesmo período, o crescimento 
do número de alunos de curso de 
formação de professores em edu-
cação a distância é maior do que 
o verifi cado nos demais cursos. 

Em 2010, 13% dos alunos de 
cursos superiores (excetuados 
os de formação em magistério) 
faziam na modalidade a distân-
cia. Em 2017, a proporção era 
menos de um terço (27%), trin-
ta e quatro pontos percentuais 
abaixo do verifi cado nos cursos 

Sumaia Vilela/ABr 

Educação a distância prevalece na 
formação de novos professores

Seis de cada dez ingressantes em cursos de formação inicial de novos professores estudam por meio de educação a 
distância (EAD). A maioria dos futuros docentes fazem esses cursos em redes privadas de ensino (53%).

Estudo alerta para baixo desempenho dos formados. 

de formação de professores.
72% dos concluintes dos cur-

sos de formação de professores 
são da rede privada e 28% da 
rede pública de ensino superior. 
A maioria dos formados ainda 
são da modalidade presencial 
(57%). Quarenta e três por 
cento dos concluintes fi zeram 
cursos EAD. De cada 100 alunos 

formandos em magistério de 
cursos a distância, 93 estuda-
ram em instituições privadas.

Além de matrículas e de 
formandos, a ONG avaliou os 
dados sobre o desempenho dos 
formados em cursos voltados 
à docência no Enade, também 
do Inep/MEC. De acordo com a 
análise, os ex-alunos de forma-

ção a distância se saem pior do 
que seus colegas de formação 
presencial. Três quartos dos 
formados por EAD (75%) têm 
notas inferiores a 50 (valor 
máximo de 100). Entre os for-
mados em educação presencial, 
os percentuais de baixo desem-
penho é dez pontos percentuais 
menor (65%) (ABr).

Após fechar mais de 3 mil 
empregos no mês de maio, 
o mercado de trabalho dos 
setores de comércio (varejista 
e atacadista) e de serviços no 
Estado de São Paulo mostrou 
sinais de recuperação. Em 
junho, 9.238 empregos for-
mais foram criados, resultado 
de 277.679 admissões contra 
268.441 desligamentos. Com 
esse desempenho, os grupos 
encerraram o mês com um 
estoque ativo de 10.114.899 
vagas. Enquanto o comércio 
apresentou estabilidade, o 
setor de serviços voltou a 
puxar alta, com abertura de 
8.839 vínculos empregatícios.

De acordo com a Fecomer-
cioSP, o segmento administra-
tivo e serviços complementa-
res apontou recuperação ao 
abrir 3.991 novos postos de 
trabalho em junho – após o 
fechamento de mais de 5 mil 

vagas em maio. Além disso, 
no panorama geral, a maioria 
das atividades de serviços 
registrou bom desempenho no 
mês, exceto educação, o que 
era previsto em decorrência 
da sazonalidade já conhecida 
pelo fi ml do primeiro semestre 
letivo.

As empresas com até quatro 
funcionários se destacaram na 
abertura de vagas no primeiro 
semestre: foram quase 104 mil 
empregos criados por elas, 
ao passo que as que possuem 
mais de 5 colaboradores per-
deram em torno de 22,5 mil 
vagas no período. Apuradas 
mensalmente pela Fecom-
ercioSP, os dados compõem 
as pesquisas de emprego no 
comércio varejista, atacadista 
e setor de serviços no Estado 
de São Paulo (AI/Fecomer-
cioSP).

O Ministério da Educação (MEC) planeja ampliar a quantidade 
de vagas para o ensino médio em tempo integral. É uma das 
medidas anunciadas no Compromisso Nacional pela Educação 
Básica, em julho. A meta inicial da pasta é atingir 500 mil novas 
matrículas até 2022 – hoje são 230 mil.

A proposta do programa, criado em 2016, é ampliar a carga horária 
do ensino médio de 4 para, no mínimo, 7 horas diárias. Um total 
de 1.024 escolas participa. “Estamos estudando a criação de mais 
um caminho para aumentar a oferta de vagas em tempo integral”, 
disse o secretário-executivo do MEC, Antonio Paulo Vogel.

O Novo Ensino Médio tem um projeto piloto em 3.500 escolas. 
Nelas, a carga horária foi ampliada de 4 para 5 horas diárias. Já o 
Novo Mais Educação, lançado em 2016, é voltado para o Ensino 
Fundamental e tem o objetivo de melhorar a aprendizagem em língua 
portuguesa e matemática, por meio da ampliação da jornada escolar 
de crianças e adolescentes, no contraturno, fora da grade curricular.

Esse programa será reestruturado pelo MEC, em conjunto com o 
Consed e a Undime, para aumentar a carga horária do 6º ao 9º ano do 
ensino fundamental de 4 para 5 horas diárias dentro da grade curricular. 
“É preciso esclarecer que o Novo Mais Educação e o Ensino Médio 
em Tempo Integral são dois programas distintos. O primeiro abarca 
somente o ensino fundamental”, disse Janio Macedo (Portal MEC).

MEC pretende ampliar vagas de ensino em tempo integral
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O Novo Ensino Médio tem um projeto piloto em 3.500 escolas.
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Comércio e serviços abriram 9.238 
empregos formais em junho

Com esse desempenho, os grupos encerraram o mês 

com um estoque ativo de 10.114.899 vagas.
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