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OPINIÃO

Novos rumos para 
o saneamento

O que vem sendo 

discutido está distante 

de alcançar as soluções 

para o saneamento no 

país

A revisão do Marco Legal 
do Saneamento, que 
vem sendo discutida 

no Congresso, traz riscos de 
atrasar ainda mais o avanço do 
setor e aumentar a insegurança 
jurídica para as companhias 
interessadas em investir nessa 
indústria. O saneamento não 
precisa somente de mais uma 
legislação para atender às 
demandas urgentes de abas-
tecimento de água e esgota-
mento sanitário para milhões 
de brasileiros. 

O país precisa transformar o 
tema em uma política pública 
permanente de Estado, emba-
sada em um planejamento de 
curto, médio e longo prazo. 
Nossa experiência do passado 
pode nos ajudar a encontrar 
as soluções para o presente e 
o futuro. Entre 1971 e 1986, o 
Planasa (Plano Nacional de Sa-
neamento) foi responsável por 
investimentos na ordem de 35 
bilhões de dólares durante os 
16 anos do seu funcionamento. 

Entre as diretrizes aponta-
das pelo plano estão a efi ci-
ência e efi cácia da operação, 
planejamento, estudo de via-
bilidade global e redução de 
custos por meio de ganho de 
escala e desenvolvimento insti-
tucional. Além disso, o Planasa 
garantiu a capacitação e quali-
fi cação dos recursos humanos, 
com 117 mil oportunidades 
de treinamento entre 1973 a 
1986. Portanto, tudo que vem 
sendo discutido atualmente 
está distante de alcançar as 
soluções para o saneamento 
no país. 

O planejamento do setor 
deve ser visto como prioritário 
entre todos os entes da federa-
ção. Planejar signifi ca decidir 
antes e bem para fazer melhor 
a coisa certa, no tempo certo 
e ao custo adequado. Outro 
desafi o é organizar o setor. 
Hoje, o saneamento conta com 
muitas “paternidades” dentro 
do governo federal, sendo 12% 
dos municípios do país geridos 
pela Secretaria de Saneamento 
do Ministério do Desenvolvi-

mento Regional, enquanto 88% 
das cidades são atendidas pela 
Fundação Nacional de Saúde, 
ligada ao Ministério da Saúde.

Para planejar adequada-
mente, é indispensável contar 
com dados confiáveis, que 
realmente ofereçam uma visão 
ampla e apropriada do setor. O 
país conta com os números do 
Sistema Nacional de Informa-
ções Sobre Saneamento, que 
são repassados pelos próprios 
operadores. A maioria dessas 
localidades sequer conta com 
especialistas para a estrutura-
ção de um plano municipal. A 
adoção de auditoria pode ser 
a solução para alcançar um 
diagnóstico detalhado do setor 
com as respectivas demandas 
de investimento. 

Assim como ocorreu no 
Planasa, as prefeituras devem 
ter equipes capacitadas até 
mesmo para solicitar projetos. 
Relatório da Confederação 
Nacional da Indústria indica 
que 60% das obras de infraes-
trutura paralisadas do PAC são 
de saneamento. Os principais 
aspectos indicados são: a má 
qualidade dos projetos e as 
limitações da gestão pública do 
setor. Por isso, as prefeituras 
precisam ter orientação técni-
ca, com profi ssionais capacita-
dos para preparar projetos com 
a devida qualidade técnica.

O saneamento no país não 
vai avançar sem a participação 
efetiva na iniciativa privada. O 
planejamento do setor é um 
instrumento fundamental para 
as companhias que querem 
investir em infraestrutura no 
país. Infelizmente, os artigos da 
MP 868/18 e da MP/882/19, que 
previam instrumentos para 
apoio técnico nos estudos, pla-
nos e projetos de saneamento 
não prosperaram.

Temos um grande desafi o 
pela frente para melhorar a 
qualidade de vida de 100 mi-
lhões de brasileiros, que ainda 
hoje não têm acesso à rede de 
coleta e tratamento de esgo-
to, e outros 35 milhões sem 
água potável. Somente com 
planejamento, conseguiremos 
reverter esse quadro.

(*) - Engenheiro, é presidente da 
Associação Paulista de Empresas 
de Consultoria em Saneamento e 

Meio Ambiente e vice-presidente da 
Associação Brasileira de Engenharia 

Sanitária e Ambiental.

Luiz Pladevall (*)
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News@TI
Incubadora de cultura ágil acelera negócios 
digitais

@Business Agility é a nova fronteira de mercado para as empresas 
que visam discutir o futuro de agilidade. Estamos entrando 

na terceira década do uso de métodos ágeis, ainda que apenas 
recentemente o tema tenha ganhado atenção especial. Neste ce-
nário, empresas que são referências em cultura ágil se tornaram 
incubadoras para demais companhias que buscam maneiras de 
aumentar a produtividade de suas equipes. Tratar a estratégia 
de uma organização de forma ágil é um caminho moderno para o 
crescimento. Esta é uma forma de acelerar entregas fracionadas 
em ciclos menores durante os projetos de software. Desta maneira, 
eventuais problemas podem ser corrigidos de maneira mais rápida, 
auxiliando a revisão do planejamento inicial sem comprometer o 
timing fi nal.  

SigmaOne é eleita melhor distribuidora Jabra 
pelo quinto ano consecutivo

@Pelo quinto ano consecutivo, a SigmaOne se consagra como 
a melhor distribuidora Jabra do país. Durante o Jabra Night – 

Partners Conference, realizado no dia 24 de outubro em São Paulo, 
a empresa foi reconhecida ainda como o melhor Apoio em Marketing 
da multinacional dinamarquesa no Brasil. O seu canal parceiro 365TI, 
levou para casa também o título de Revenda Revelação do Ano. O 
evento, que é realizado em outros países, contou com a participação 
de canais, além de todos os distribuidores do Brasil. 

Pós-graduação em Física da UFSCar seleciona 
para mestrado, doutorado e alunos especiais

@O Programa de Pós-Graduação em Física (PPGF) da Univer-
sidade Federal de São Carlos (UFSCar) publicou edital dos 

processos seletivos de estudantes de mestrado e doutorado para 
início em 2020, bem como de alunos especiais para disciplinas iso-
ladas do primeiro semestre do ano que vem. O prazo de inscrições 
foi prorrogado até 29 de novembro, e os detalhes estão no edital, 
disponível no site do PPGF, em www.ppgf.ufscar.br.

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Revolução dos dados: o dilema das 
empresas na adoção de novas tecnologias

Ricardo Salama (*)

Esse é o ponto em que muitas corpo-
rações se deparam quando encaram 
o tema da inovação. Recentemente, 

assisti ao documentário "Três Estranhos 
Idênticos", que é muito comovente, porém 
elucidativo de dilemas que muitas compa-
nhias enfrentam hoje ao pensarem em como 
embarcar na nova revolução de dados e na 
Inteligência Artifi cial.

Na obra, três gêmeos idênticos são separa-
dos no nascimento e submetidos, involunta-
riamente, a um experimento científi co. Cada 
bebê é adotado por famílias em contextos 
socioeconômicos diferentes, porém vivendo 
dentro de um raio de 150km de distância. 
Aos 19 anos, acidentalmente os mesmos 
se encontram. A questão central do fi lme é 
"nurture ou nature”. Ou seja, sendo o DNA 
(ou ferramentas) dos trigêmeos o mesmo, 
qual é o resultado e a estrutura de cada um 
ao longo da vida? No fi lme, o destino dos 
três é completamente diferente.

Atualmente, a inteligência artifi cial e a 
incansável exploração dos dados, buscada 
por tantas empresas, vivem uma situação 
igualmente paradoxal. Por um lado, há 
um investimento muito contundente em 
ferramentas capazes de entregar com 
destreza e fl exibilidade todas as etapas 
de um ciclo analítico - que vai desde a 
coleta e a preparação de modelagem, até 
a implementação em produção dos dados. 
Segundo um estudo encomendado à Forbes 
Insights pelo SAS, 72% dos executivos de 
grandes empresas têm alguma iniciativa 
em inteligência artifi cial.

Por outro lado, mesmo com grandes inves-
timentos realizados por essas empresas, este 
mesmo levantamento apontou que apenas 
50% das iniciativas foram consideradas exi-
tosas.  Mas, afi nal, por que duas corporações 
com ferramentas igualmente poderosas, 
a exemplo dos gêmeos idênticos, podem 
ter resultados tão diferentes? Quais são os 
principais fatores que geram tais diferenças?

Em primeiro lugar, a estrutura e o entor-
no em que cada gêmeo cresceu fez toda a 
diferença em seus destinos. De modo igual, 
empresas que já nasceram em ambientes 
digitais, e que conseguiram se transformar 
mais rapidamente, tendem a estar muito 
mais preparadas. Empresas como Google, 
Facebook ou Amazon, que já são digital-

mente nativas e que fazem o uso intensivo 
de inteligência artifi cial, servem como bons 
exemplos. Quando você recebe a melhor 
recomendação de uma compra ou quando 
você faz uma busca na internet, vemos um 
uso intenso e inteligente dos dados dispo-
níveis, em algoritmos bastante sofi sticados.

Um segundo fator imprescindível se dá 
na estrutura de governança e de processos 
bem claros. Isso garante uma exploração 
bem executada das ferramentas e dos 
dados. No documentário, os gêmeos que 
viviam em famílias desestruturadas como, 
por exemplo, com pais sob dependência 
alcoólica ou que não impunham limites, 
geraram fi nais mais infelizes. O que mais 
observamos em grandes empresas são 
enormes data lakes, porém tão desorgani-
zados e anárquicos que fazem a exploração 
das informações de forma emaranhada e 
complexa. As empresas estão voltadas à 
coleta cada vez maior de dados, entretanto 
com uma preocupação menor em como 
explorar os seus conteúdos.

Por fi m, a formação e a educação dos 
gêmeos também fez toda a diferença para 
seus futuros. Famílias muito distantes, que 
não puderam dar uma educação com mais 
“calor” e proximidade, geraram problemas 
muito críticos e com fi nais surpreendentes. 
As indústrias que não conseguirem atrair e 
formar talentosos cientistas ou explorado-
res de dados também sofrerão. De acordo 
com o relatório Linkedin Workforce Report, 

Gazeta do Povo

só nos Estados Unidos há um défi cit de 155 
mil cientistas de dados. Neste cenário, atrair 
e reter talentos é um fator preponderante.

Mas, então, o que fazer para cobrir tantos 
temas complexos e entrar no desafi o da 
Inteligência Artifi cial? Investir em ferra-
mentas (nature) ou na forma de utilização 
das mesmas (nurture)? Na verdade, não 
se trata de uma escolha. É imprescindível 
que a empresa escolha adequadamente as 
ferramentas, os processos e as pessoas para 
cada estágio em que a mesma se encontre. 
O processo de “nurture ou nature”, nesse 
conceito, são totalmente complementares.

Não se trata mais de saber quando, mas 
como cada empresa entrará nesse mundo. 
A nova revolução 4.0, dos algoritmos e da 
IA, já está a todo vapor.  No documen-
tário comentado, os gêmeos quando se 
reencontraram, achavam-se iguais não só 
fi sicamente, mas psicologicamente e em 
comportamento também. Entretanto, o 
mundo os fez muito diferentes. As empre-
sas querem todas se equiparar às grandes 
entrantes digitais, mas nem todas chegarão. 
Neste mundo da inteligência artifi cial não 
importa mais só quem você é (nature), 
mas como você consegue ter a disciplina 
e o foco para conquistar um ambiente ágil 
e seguro, com uma governança/estrutura 
e que atraia e forme as melhores pessoas. 
Essas serão as empresas do futuro.  

(*) É Head de Vendas de Consultoria e Serviços 
Profi ssionais do SAS Brasil.

Sete dicas para fazer anúncios de vídeos
para redes sociais

Nas redes sociais, as empresas precisam 
lutar a todo momento para atrair e manter a 
atenção dos clientes através do social marke-
ting. Neste ambiente, um tipo de mídia tem se 
fi rmado como um dos queridinhos dos usuários: 
os vídeos. “Sabe aquela velha máxima de que 
uma imagem vale mais do que mil palavras? 
No universo das redes sociais essa perspectiva 
ganha cada vez mais espaço – e seguidores!”, 
comenta Deborah Folloni, CEO da ChiliGum 
Creatives, plataforma pioneira de automação 
de produção de criativos em vídeo e imagem, 
que busca aumentar exponencialmente a 
produtividade das equipes de marketing e 
conteúdo.

Ótimos exemplos que ilustram o potencial 
que o vídeo tem conquistado entre os inter-
nautas são o Instagram Stories e o Snapchat. 
E a tendência é que esse formato cresça cada 
vez mais: o Linkedin também anunciou um 
formato de ads para vídeo e Facebook e Google 
estão investindo pesado em novos formatos de 
anúncios. “O que está claro, nesta conjuntura, 
é que uma imagem bem produzida vale mais do 
que os textos, por melhores que esses sejam”, 
pontua a executiva que já produziu mais de 
cinco milhões de vídeos para marketing digital 
de seus clientes.

O ponto é que com todo o hype em torno 
do assunto, é comum que existam algumas 
dúvidas com relação às melhores práticas 
que devem ser adotadas na produção destes 
conteúdos. A seguir, Deborah compartilha al-
gumas das lições aprendidas e as dúvidas mais 
comuns dos seus clientes em uma espécie de 
“checklist” com as estratégias utilizadas pela 
ChiliGum para melhorar a performance dos 
vídeos de seus clientes. São elas:

Think Mobile First. Os dispositivos por-
táteis, como os tablets e smartphones, estão 

tomando de vez o lugar dos computadores. 
Em 2015, uma pesquisa do eMarketer já mos-
trava que os acessos à internet através desses 
dispositivos deveriam aumentar mais de 80% 
naquele ano. Hoje, basta olhar pro lado e ver 
que todos estão concentrados na telinha do 
celular. “As companhias precisam acompanhar 
esse cenário e passar a pensar que os usuários 
irão acessar suas campanhas através desses 
aparelhos. Diante disso, é essencial adaptar os 
vídeos aos diferentes tamanhos de tela, com-
patíveis com diversos sistemas operacionais, 
para que eles possam ser assistidos de qualquer 
lugar, a qualquer momento”, indica Deborah.

Formato vertical. Preste atenção ao for-
mato. “As pessoas usam seus smartphones na 
vertical em 94% do tempo! Portanto, sempre 
que possível, procure explorar a verticalida-
de das telas. É possível usar o formato full 
vertical nas proporções 9:16, ou também o 
short vertical nas proporções 4:5 e 2:3, para 
aproveitar melhor a tela do smartphone. Só 
não esqueça de verifi car a compatibilidade dos 
formatos com os placements onde for utilizar o 
vídeo para que nada importante seja cortado”, 
recomenda a especialista.

Áudio: É essencial ter em mente que 85% 
dos vídeos do Facebook são assistidos sem som! 
Uma boa saída, recomenda Deborah, é colocar 
legendas nos vídeos, ou tentar usar imagens 
mais auto-explicativas. “Quanto menos se 
depende de locução, melhor”, complementa.

Lembre-se que lettering não é bula: 

outro ponto importantíssimo para prestar 
atenção quando se produz vídeos pensando em 
mobile fi rst é no lettering (como é chamado 
os textos inseridos nos vídeos). “O lettering 
mobile tem que ser feito levando em conta 
que o vídeo será assistido numa tela de 4 ou 
5 polegadas e não numa de 13 ou 15, como 

estamos acostumados no desktop, ou pior, de 
32 ou 40, como estamos acostumados na TV. 
Portanto, tome MUITO cuidado com letras 
pequenas para que elas não fi quem ilegíveis 
e teste antes de publicar”, orienta a CEO da 
ChiliGum Creatives.

Tamanho é documento. E no caso de redes 
sociais, quanto mais curto for o vídeo, melhor. 
“Algumas pesquisas mostram na prática como 
a retenção da audiência se comporta ao longo 
o vídeo. Basicamente, se o vídeo tem até 30 
segundos, a retenção é, na média, de 85%. 
Quando falamos de 1-2 minutos, a retenção 
cai para 66% e se forem 5 minutos ou mais, 
ela cai para 34%. Ou seja, quanto mais curto 
for o vídeo, maiores serão as chances de a 
audiência o assistir inteiro. Então, anota aí: 
keep it short!”, reforça a executiva.

Seja objetivo. Com a quantidade absurda 
de conteúdos que disputam a todo instante 
a atenção do usuário, é preciso conquistar a 
atenção dele nos primeiros segundos do vídeo. 
Acha que é uma coincidência o Youtube dar 5 
segundos para as marcas tentarem chamar a 
atenção dos usuários? Não! É ciência. “Tenha 
em mente que já nos primeiros segundos, o 
vídeo deve responder à pergunta: ‘que proble-
ma este vídeo vai ajudar o usuário a resolver?’. 
Além disso, lembre-se de que vinheta de aber-
tura e créditos no início fi caram lá nos canais 
de TV a cabo”, indica Deborah.

Evite introduções desnecessárias. “Não 
adianta investir em postagens repetitivas e 
extensas: é necessário que conteúdo seja o 
maisenxuto e direto possível, sem perder a 
efi ciência”, fi naliza a especialista.

(Fonte: Deborah Folloni, CEO da ChiliGum 
Creatives, compartilha algumas regras que 

podem contribuir para melhorar a performance de 
anúncios em marketing digital)

Por que empresas idênticas têm resultados diametralmente opostos na adoção de novas tecnologias?


