
Página 2

Geral
São Paulo, quinta-feira, 24 de outubro de 2019

www.netjen.com.br
OPINIÃO

O novo papel da 
escola no universo 
dos nativos digitais

Vivemos o boom da 

evolução tecnológica. 

Possibilidades se 

apresentam e novos 

caminhos são trilhados

As facilidades se mos-
tram e se conectam 
em apenas um clique, 

principalmente nos últimos 
20 anos. Neste período, temos 
uma geração totalmente en-
volta desde o nascimento por 
uma cultura digital. Os nativos 
digitais, utilizam as ferramen-
tas tecnológicas de forma 
intuitiva, chegaram às escolas 
com novos comportamentos, 
habilidades, necessidades e 
expectativas. 

Eles precisam, portanto, de 
métodos e sistemas de ensino 
que utilizem os benefícios das 
novas tecnologias. A escola 
precisa evoluir. Nesse sentido, 
o papel das instituições educa-
cionais consiste em encontrar 
o espaço dentro da realidade 
atual e tirar proveito da tec-
nologia para incrementar o 
ensino e a formação dos alunos. 

A escola, o professor e a 
família não perdem o papel na 
responsabilidade de educar. A 
orientação é necessária para 
que o aluno aprenda de manei-
ra correta para potencializar a 
capacidade de discernimento. 
Nesta realidade tecnológica, 
a escola precisa orientar os 
alunos a distinguir as fontes, 
interpretar dados, raciocinar, 
tirar conclusões e desenvolver 
competências. 

O professor não é mais a 
única a fonte das informações. 
E tornou-se o caminho e o fi l-
tro para quem aprende, peça 
fundamental no processo de 
aprendizagem. Com o uso da 
inteligência artifi cial é possível, 
inclusive, identificar como 
cada aluno aprende. Existem 
ações que só uma máquina 
consegue fazer. É muito di-
fícil para um professor, que 
trabalha com 20 a 30 alunos, 
conhecer e tratar cada aluno 
individualmente. 

A tecnologia ajuda nesse 
processo, pois consegue ana-
lisar o desempenho de cada 

um de forma isolada, entender 
quando e como ele incorpora 
os conteúdos e ainda tratá-lo 
de forma personalizada. 

Cabe aos docentes analisar 
os dados, acompanhar e tirar 
o melhor proveito do que os 
meios digitais conseguem 
oferecer. 

É preciso pensar na melhor 
educação neste processo 
homem-máquina e ter os 
dois, professor e tecnologia, 
trabalhando juntos e comple-
mentarmente. Mesmo com 
todos esses ganhos, ainda são 
encontrados alguns entraves, 
mas que vão se rompendo com 
o tempo. 

O uso da internet nos am-
bientes escolares ainda não 
é uma realidade em todos os 
lugares. 

É preciso melhorar muito 
ainda o acesso e, para tanto, 
uma boa e estruturada rede 
interna é fundamental. A 
formação dos professores 
também é outro desafi o a ser 
superado. De acordo com a TIC 
Educação, do Comitê Gestor 
da Internet no Brasil (CGI.br), 
divulgada em julho de 2019, 
cerca de 92% dos professores 
de escolas públicas e 86% de 
escolas particulares buscam, 
por conta própria, se informar 
sobre novos recursos que po-
dem usar no ensino e sobre 
inovações tecnológicas. 

Investir na atualização do 
professor é essencial para esse 
novo modelo de ensino que se 
apresentou na última década. 
Dessa forma, podemos supor a 
escola do futuro. Provavelmen-
te ela não será muito diferente 
da atual. Porém, é preciso 
gradativamente se adaptar e 
adotar as novas tecnologias. 
Com todas as transformações, 
os pilares professor, aluno e 
espaço escolar serão mantidos. 

O que deve mudar são os 
conteúdos e habilidades que 
se espera do aluno, o formato 
e a dinâmica da sala de aula 
e, sobretudo, a relação de 
comunicação entre os atores 
desse processo. 

(*) - É diretora de Produto da Positivo 
Tecnologia Educacional.
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News@TI
Solução em inteligência artifi cial diminui tempo 
gasto com análise de contratos em empresas

@A solução, chamada “Análise de Contratos”, foi desenvolvida 
para o Banco Carrefour e estará disponível para o mercado a 

partir de agora. “Hoje, dentro de uma grande corporação, todos os 
processos precisam ser formalizados. A IA consegue analisar, com 
precisão e efi ciência, se os contratos estão aderentes às regras de 
compliance e do jurídico da empresa”, explicou Guilherme Bordon, 
CEO da Elaw. No caso do Banco Carrefour, uma análise que deman-
dava 10 dias de análise por um advogado, agora é feita em menos de 
5 minutos (https://elaw.com.br).

Arch inova em dashboards de gestão à vista 

@A Flex Relacionamentos Inteligentes acaba de lançar uma plata-
forma de gestão à vista para facilitar o dia a dia das operações de 

gestão de relacionamento das empresas com clientes na organização 
de seus dashboards (painéis que apresentam, de maneira centralizada, 
um conjunto de informações: indicadores e suas métricas). Batizada 
Arch, a ferramenta proporciona uma experiência única na exibição 
online de informações, de maneira segura e dinâmica. “Ela possibi-
lita que qualquer pessoa monte um dashboard de forma simples e 
com velocidade”, explica Jaime Furlan, Head de Produtos da Flex 
(https://archdash.io/#/).

Aplicativo para gestão de fi nanças pessoais

@Com o objetivo de  auxiliar os brasileiros a terem uma vida fi -
nanceira mais saudável e melhorarem a relação com o dinheiro, 

nasce o Mobills, aplicativo completo para gestão de fi nanças pessoais.  
“Acredito que a maioria da população já se perguntou para onde foi 
o dinheiro ganho no mês. Isso já aconteceu comigo e hoje entendo 
a importância de gerenciar minhas fi nanças. Nós criamos a Mobills 
para melhorar a relação da população com dinheiro e distribuir 
conteúdos sobre educação fi nanceira para todos”, explica Carlos 
Terceiro, CEO e fundador da startup. Para permitir um diagnóstico 
completo dos usuários sobre as fi nanças, o Mobills reúne em um só 
lugar informações sobre contas, cartões, investimentos, despesas e 
rendas. Também permite o cadastro de objetivos fi nanceiros de curto, 
médio e longo prazo. Tudo isso com um layout descomplicado, que 
apresenta gráfi cos e porcentagens (https://www.mobills.com.br/).

ricardosouza@netjen.com.br
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Startup de automação fi nanceira está no Immersion do Google for Startups
A startup curitibana Celero é uma das dez 

empresas brasileiras – entre 230 inscritas – 
selecionadas para o programa Immersion, do 
Google for Startups, que apoia empresas em 
estágio de crescimento a se desenvolverem 
ainda mais, com workshops e mentorias 
personalizadas nas áreas de desenvolvi-
mento de produto, aquisição de clientes e 
gestão & cultura. “Sabíamos do tamanho e 

da importância dos nossos concorrentes. 
Ter o apoio de uma corporação tão grande 
como o Google acreditando no nosso sonho 
permite que possamos amadurecer ainda 
mais, melhorar nosso modelo de negócio 
e oferecer a melhor experiência possível 
para o cliente”, diz João Tosin, CEO e co-
-fundador da empresa.

Criada em 2016, a Celero deve fechar 

2019 com um faturamento 526% maior do 
que no ano anterior. A empresa ajudou a 
criar 440 empregos diretos nos clientes que 
atende e neste ano já geriu R$ 450 milhões. 
Os números atestam a evolução da startup 
que em 2018 foi avaliada em R$ 10 milhões 
pela Harvard Business School Alumni Angels 
of Brazil (HBSAAB), instituição global que 
também fez um investimento na empresa.

O futuro da Transformação 
Digital no ambiente de negócios

O ambiente de negócios vem se reinventando a cada dia. Isso porque, com a chegada de tecnologias 
disruptivas, advindas da Transformação Digital, conceitos como Inteligência Artifi cial, Big Data, Industria 
4.0, Internet das Coisas, por exemplo, estão cada vez mais populares dentro do cotidiano das nossas 
organizações.

Fernando Brolo (*)

Com foco principal na automação e 
otimização de processos e redução 
de custos, a ideia de disrupção se 

tornou uma necessidade para as organi-
zações, de modo que, para que elas se 
solidifi quem e permaneçam competitivas 
no mercado, estar atentas às ondas de 
inovação é indispensável.

No entanto, apesar deste cenário disrup-
tivo, muito mais do que a implementação 
de soluções tecnológicas, o conceito de 
Transformação Digital está relacionado 
a mudanças que envolvem toda a estru-
tura organizacional, influenciando na 
construção de uma nova mentalidade 
organizacional e interferindo diretamente 
no modo como os gestores administram 
seus negócios.

Nesse contexto, promover a Transforma-
ção Digital é um desafi o um tanto quanto 
complexo para o ambiente de negócios. 
Nesse processo, alguns pontos são funda-
mentais, tais quais:

Promova uma mudança cultural: para 
que mudanças pautadas em inovação ocor-
ram de fato, é essencial estabelecer uma 
mentalidade inovadora em toda a organi-
zação. Isso signifi ca que a empresa deve 
promover toda uma mudança, alinhando 
a implementação de soluções tecnológicas 
com o capital humano, valorizando cada 
pilar que sustenta a empresa. Para tanto, o 
gestor tem papel essencial nesse processo, 
alinhando seus colaboradores com o novo 
modelo de negócio.

Engaje suas equipes e promova novas 
ideias: não basta apenas notifi car o time 
sobre as novas diretrizes da empresa e es-
perar que sigam à risca, é preciso inspirar! 
Nesse contexto, mais uma vez o papel de 
liderança é indispensável, uma vez que ele – 
o líder – será responsável por inspirar toda 
a equipe. Para tanto, é preciso promover 

uma gestão horizontal, levando em conta 
as ideias e anseios dos colaboradores em 
prol do negócio.

Acompanhe as mudanças: por fi m, é 
importante que os gestores acompanhem 
como os profi ssionais estão lidando com 
as mudanças da empresa, quais são os 
pontos positivos e o que ainda precisa ser 
melhorado. Com isso, a implementação 
de soluções tecnológicas certamente será 
mais assertiva.

O impacto da Transformação Digital 

nas empresas do futuro

Não há dúvidas de que a Transformação 
Digital é um caminho sem voltas. Nesse 
sentido, para a sobrevivência e sustenta-
bilidade das empresas, é importante que 
nós, como gestores, estejamos atentos a 
qualquer tendência tecnológica que possa 
ser produtiva aos nossos negócios.

Nesse sentido, contar com especialistas 
ligados às novidades acerca da Transfor-

2S Inovações Tecnológicas

mação Digital é fundamental, visto que 
eles serão os responsáveis pelas mudanças 
do futuro. Além disso, é importante um 
alinhamento contínuo com todo o time da 
organização, sempre em prol da inovação 
e otimização de processos e de pessoas.

Finalizo com uma frase de George Wes-
terman, escritor e pesquisador do Massa-
chusetts Institute of Technology (MIT), 
que se aplica perfeitamente ao tema deste 
artigo: “Quando se trata de transformação 
digital, digital não é a resposta. Transfor-
mação é.”

Não perca tempo, transforme sua em-
presa hoje!

(*) É Partner Sales na LogiThink, empresa a 
serviço da reinvenção da tecnologia. A companhia 

é o novo nome do braço tecnológico do Grupo 
b2fi nance, que atua com Auditoria e Outsourcing 

e é associada à KRESTON, uma das maiores 
autoridades do mundo no assunto. Com mais de 10 

mil projetos implantados e um portfólio de peso, a 
empresa visa ser a melhor parceira em Tecnologia e 

Transformação Digital.

Vivemos na era do excesso de infor-
mações, onde diariamente são gerados 
cerca de 2.5 exabytes de informação (um 
exabyte = um milhão de terabytes), e se-
gundo estimativas do IDC, empresa líder 
em inteligência de mercado e consultoria 
nas indústrias de tecnologia da informa-
ção, telecomunicações e mercados de 
consumo em massa e tecnologia, em 2025, 
cerca de 175 zetabytes serão gerados em 
um único ano.

Até o fi nal de 2025 a estimativa é que 
atinja um zetabyte, que representa mil 
exabytes. O fato é que a quantidade de 
dados gerada pela humanidade dobrará 
a cada dois anos, e cerca de 80% desses 
dados serão “não estruturados”. Como 
exemplo estão: fotos, sons, vídeos, e-mails, 
documentos, apresentações ou páginas da 
internet, que não são facilmente proces-
sados pelos computadores.

Segundo estudos da Neurociência, o 
cérebro humano é capaz de armazenar 
e processar cerca de 2.5 petabytes 
de informação (um petabyte = mil 
terabytes). Comparado com o ritmo 
de crescimento dos dados, significa 
que uma pessoa tem a capacidade de 
processar somente dois minutos de 
informações gerados diariamente. Mas, 
se fizermos a mesma comparação em 
2025, a proporção será reduzida para 

menos de um segundo de informação.

Por isso, as tecnologias de Big Data e 
Inteligência Artifi cial são tão importantes 
para a humanidade. Por meio delas, é 
possível construir aplicações inteligentes, 
que conseguem processar um volume de 
dados com melhor precisão, se comparado 
ao que o ser humano seria capaz fazer, o 
que facilita a vida cotidiana.

Atenta a tais possibilidades, a FH criou 
uma plataforma de Machine Learning e 
Big Data, com o objetivo de auxiliar as 
empresas a construírem aplicações que 
consigam processar dados não estrutu-
rados e sem a intervenção humana. A 

solução ainda permite aos seus usuários 
a melhor decisão a ser tomada, com base 
em um cenário real.

Entre os exemplos de aplicações in-
teligentes já fornecidos pela plataforma 
estão: o processamento automático de 
Notas Fiscais de Serviços de Entrada, a 
apuração do potencial de recuperação 
de créditos tributários e a validação da 
tributação de uma nota fi scal. 

Uma decisão humana equivocada nesses 
exemplos poderia acarretar em grandes 
prejuízos. Por essa razão, o uso de apli-
cações inteligentes, fornecidas por meio 
de uma plataforma de Machine Learning, 
traz segurança para as empresas.

A plataforma foi concebida de modo 
a facilitar a sua integração a diversas 
fontes de dados (estruturados e não 
estruturados) de diversos fabricantes 
como SAP, Microsoft, IBM e Google. Por 
meio de três diferentes camadas, a solu-
ção fornece uma camada para leitura de 
grandes volumes de dados, outra para 
processamento dos dados com Machine 
Learning, e a terceira faz integração com 
outras aplicações via serviços ou interface 
gráfi ca com o usuário. 

(Fonte: Rodrigo Kruger é Delivery Manager da FH, 
empresa de tecnologia especializada em

processos de negócios e software).

Aplicações inteligentes com Machine Learning 
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