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OPINIÃO
Emprego 4.0: não se 
preocupem com o 
futuro do trabalho 

“Em 2050 teremos 

bilhões de pessoas 

inúteis”. A afi rmação é 

de Yuval Harari, autor 

dos best sellers Sapiens e 

Homo Deus. 

Suas alegações são consi-
deradas exageradas por 
alguns, enquanto para 

outros é uma demonstração 
de coragem. A revolução 
cognitiva está produzindo, de 
forma acelerada, exemplos de 
atividades nas quais a máquina 
superou o homem. 

Recentemente, 20 advoga-
dos foram superados por um 
programa de machine learning 
na tarefa de avaliação de um 
contrato típico de confi den-
cialidade, tanto em termos de 
precisão quanto de velocidade. 
O aplicativo apresentou 94% 
de acerto contra 85% alcança-
do pelos advogados, com uma 
larga vantagem temporal: 26 
segundos contra 92 minutos, 
para a execução da tarefa por 
humanos. 

O fi m de diversas profi ssões 
por conta da tecnologia não é 
novidade na história humana. 
Para Klaus Schwab, presidente 
do World Economic Forum, a 
humanidade já demonstrou 
por três vezes sua capacidade 
de criar profi ssões e vagas de 
trabalho em volume superior 
ao perdido para a tecnologia. 
O problema, agora, é que esta 
nova revolução em curso pa-
rece destruir empregos numa 
velocidade muito maior do que 
a sociedade está sendo capaz 
de criar novos postos. 

Uma vez pacifi cado que o 
fi m dos empregos decorrente 
da automação não será uma 
fatalidade restrita às profi ssões 
do chão de fábrica é razoável 
questionar: em qual ambiente 
surgirão as oportunidades para 
a criação de novas profi ssões?  
Para George Westerman, 
cientista líder do MIT em Eco-
nomia Digital, e seus colegas, 
possivelmente as empresas 
hoje com melhores chances de 
serem relevantes no futuro são 
as que estão à frente dos seus 
pares nas transformações de 
suas operações. 

Aquelas capazes de usar a 
tecnologia para transformar 
suas operações em algo total-
mente novo. Os gestores não 
devem fi car presos a propostas 
de uso da tecnologia como 
meio para produzir uma lagarta 
mais veloz (Westerman, 2016), 
devem usar a tecnologia para 
com o objetivo de produzir uma 

borboleta. 
Uber, Aibnb etc. são exem-

plos de empresas que se 
aproveitam das tecnologias da 
quarta revolução para hackear 
ativos, deixando o problema 
para quem possui o ativo e 
fi cando com o lucro, na visão 
de alguns. Mas isso não deixa 
de ser um uso positivo da estra-
tégia de asset hacking, quando 
se considera que se entrega 
de fato uma maior efi ciência 
na utilização dos ativos para a 
sociedade. 

Quando se agrupa as etapas 
do processo de criação de um 
produto ou serviço digital em 
dois conjuntos, temos uma 
parcela grande de atividades 
de pesquisa e desenvolvimento 
que vem antes da desmoneti-
zação e uma outra após. Na 
parcela antes da desmonetiza-
ção, ligada à inovação, é onde 
teremos o campo de batalha 
pelos empregos no futuro. 
“Não conseguimos resolver um 
problema com base no mesmo 
raciocínio usado para criá-lo”, 
Albert Einstein. 

Parece que estamos seguin-
do por um caminho de forma-
tação de uma nova sociedade 
onde no fi nal o Brasil não se 
encaixa. Reverter o estágio 
atual de deterioração do pla-
neta é provavelmente o maior 
moonshot a ser perseguido 
pela humanidade. Moonshot, 
na defi nição oferecida pelos 
membros da Singularity Unive-
sity, é um projeto cujo impacto 
alcança bilhões de pessoas, 
cujas tecnologias necessárias 
podem ainda não existir e que 
envolve a colaboração de múl-
tiplas organizações (Berman, 
2017). 

A conclusão é óbvia: não se 
preocupe com os empregos, 
preocupe-se em inovar em pro-
dutos e serviços para antever 
as necessidades de um cliente 
cada vez mais exigente. O novo 
cliente, que rejeita o asset 
hacking no meio ambiente e 
exige que as externalidades 
negativas sejam compensadas, 
já é responsável por diversas 
novas funções e etapas nas 
cadeias de valor das empresas. 

Desde necessidades cada 
vez mais intensas em termos 
de segurança digital, design, 
storytelling, user experience 
e marketing, até novas etapas 
de processos como rastreabi-
lidade, certifi cações, pesqui-
sas, manipulação genética e 
reciclagem. 

(*) - São diretores de tecnologia da 
SPI Integração de Sistemas Ltda. 
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News@TI
Solução digital de armazenamento e 
compartilhamento de dados para
pequenas e médias empresas

@A Embratel lança esta semana a solução digital Claro drive 
Negócio, que permite aumentar a produtividade de pequenas e 

médias empresas ao facilitar o armazenamento e compartilhamento 
de arquivos entre colaboradores. A nova solução está disponível 
com diversas opções de armazenamento: 250 GB, 1 terabyte e 1,5 
terabytes. Entre os diferenciais do serviço estão as ferramentas admi-
nistrativas de controle de usuários e utilização do espaço contratado. 
A solução pode ser instalada em qualquer dispositivo, como tablets, 
smartphones (Android e iOS) e PCs. Os arquivos das empresas são 
salvos na Nuvem da Embratel, com criptografi a de ponta a ponta. 
Como oferta promocional de lançamento, na aquisição de um plano 
a partir de 250 GB, o cliente receberá um plano adicional de 30GB..

Truque do “domínio falso” dobra ameaças 
virtuais on-line para compras

@A Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), 
fornecedor global líder em soluções de cibersegurança, divulga 

novo alerta para os golpes on-line durante o período de campanhas 
Black Friday em novembro. O "Dia Mundial das Compras" marca o 
início da temporada de promoções de novembro, seguido pelo Dia 
de Ação de Graças, Black Friday (29 de novembro) e Segunda-feira 
Cibernética (Cyber Monday). Compradores de todo o mundo par-
ticipam desse mega período de ofertas, com um número cada vez 
maior de consumidores realizando suas compras on-line, em vez de 
irem em lojas físicas.

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Sociedade inteligente
Débora Morales (*)

O mundo enfrenta desafi os de larga 
escala, como esgotamento de 
recursos naturais, aquecimento 

global, crescente disparidade econômica, 
uma população em amadurecimento, taxa 
de natalidade em declínio.

Portanto, é de extrema importância 
aproveitar ao máximo as tecnologias da 
informação e comunicação (TIC) para 
obter novos conhecimentos e criar valores, 
estabelecendo conexões entre pessoas e 
coisas e entre os mundos real e ciberné-
tico, como um meio efi caz e efi ciente de 
resolver problemas na sociedade.

Antecipando essas tendências globais, 
a sociedade 5.0 foi apresentada como um 
conceito central do quinto Plano Básico de 
Ciência e Tecnologia, adotado pelo gover-
no japonês em 2016, que pode servir de 
exemplo e ser aplicado por outros países.

A iniciativa da sociedade 5.0 está fun-
damentada no paradigma da indústria 4.0, 
embora as manifestações do modelo da 
indústria se concentram na aplicação de 
tecnologias emergentes para aprimorar a 
efi cácia e o desempenho fi nanceiro das 
organizações (fábricas inteligentes).

A sociedade 5.0 procura contrabalançar 
essa ênfase comercial, aplicando tecnolo-
gias emergentes relacionadas à robótica 
social, IA, inteligência ambiental e avanços 
nas interfaces homem-computador para 
melhorar qualitativamente a vida de seres 
humanos individuais e benefi ciar a socieda-
de como um todo (sociedade inteligente).

O objetivo é criar uma sociedade centra-
da no ser humano, na qual o desenvolvi-
mento econômico e a solução dos desafi os 
sejam alcançados, e as pessoas possam 
desfrutar de uma alta qualidade de vida 
totalmente ativa e confortável. Alguns 
campos estratégicos foram selecionados 
como capazes de alavancar os pontos 
fortes dessa iniciativa.

Assistência médica: por meio da inte-
ligência artifi cial, é possível cobrir aspec-
tos como dados pessoais em tempo real, 
informações de localização da assistência 
médica, informações sobre tratamento e 
informações ambientais. Além disso, a 
assistência possibilita uma vida saudável 

e a possibilidade de detectar doenças pre-
cocemente, por meio de exames médicos 
de dados fi siológicos e clínicos e oferecer 
um tratamento ideal.

Mobilidade: um novo valor pode 
ser gerado analisando, por meio de IA, 
bancos de dados que abrangem vários 
tipos de informações, incluindo dados 
de sensores de carros e informações em 
tempo real sobre clima, tráfego. Esse 
campo estratégico facilita as viagens e 
passeios turísticos que correspondem às 
preferências pessoais e tornam o movi-
mento agradável sem congestionamentos, 
além de reduzir os acidentes por meio da 
condução autônoma e da combinação de 
serviços de carros e transporte público.

Criação de cadeias de suprimentos 

de próxima geração: migrar de um 
modelo convencional (obtendo lucro 
simplesmente vendendo produtos) para 
um novo modelo (com lucro pelo serviço 
como um todo, incluindo atendimento e 
pós-venda), e materializar a produção em 
massa sob medida, atende as necessidades 
de cada consumidor.

Agricultura: aplicando IA e big data 
para aspectos como dados meteorológi-
cos, crescimento de culturas, condições 
de mercado, tendências e necessidades 
alimentares, é possível maior oportunida-
de de emprego e alta produtividade por 
meio de soluções como tratores robóticos 
e automatizar a integração de dados de 
culturas com o uso de drones. Outras 
aplicações incluem operação e automação 
do gerenciamento da água e aprimorar 

Smart City Laguna

sua capacidade com base em previsão 
do tempo e dados de águas subterrâneas.

Energia: analisar dados meteorológi-
cos, status operacional de usinas, status 
de descarga/cobrança de veículos elétricos 
(VE) e condições de uso de energia de cada 
domicílio contribui para o fornecimento de 
suprimento de energia estável por várias 
fontes de energia, com base em previsões 
precisas de demanda, além de reduzir a 
carga ambiental, diminuindo as emissões 
de gases do efeito estufa (GEE).

FinTech: possibilitada pelas tecnolo-
gias emergentes, será possível apoiar os 
negócios fi nanceiros existentes e trazer 
benefícios econômicos, fornecendo bens e 
serviços necessários às pessoas que preci-
sam, facilitando a prosperidade humana.

As iniciativas não são para o desenvol-
vimento de um único país, mas para gerar 
resultados positivos globalmente. Isso 
implica que o mundo inteiro se benefi ciará 
da sociedade 5.0, que busca integrar as 
tecnologias desenvolvidas em diferentes 
setores, bem como nas diversas ativida-
des, para alcançar o desenvolvimento 
econômico para um grande número da 
população (e não para poucas pessoas), 
fornecer soluções paralelas aos proble-
mas e promover uma sociedade em que 
as pessoas aproveitem a vida ao máximo.

(*) É mestra em Engenharia de Produção (UFPR) 
na área de Pesquisa Operacional com ênfase a 
métodos estatísticos aplicados à engenharia e 

inovação e tecnologia, especialista em Engenharia 
de Confi abilidade (UTFPR), graduada em Estatística 

e em Economia. Atua como Estatística no Instituto 
das Cidades Inteligentes (ICI).

Vivemos em uma nova era, em que a globalização e a rápida evolução de tecnologias digitais, como a 
internet das coisas (IoT), inteligência artifi cial (IA) e robótica estão trazendo mudanças signifi cativas 
para a sociedade. O ambiente e os valores das pessoas estão se tornando cada vez mais diversifi cados 
e complexos.

3 plataformas para quem busca se tornar
um empreendedor

Hoje em dia, ser empreendedor é um 
sonho de muitas pessoas. Nada como 
ter seu próprio negócio, possivelmente 
ganhar  mais dinheiro, ter autonomia, 
fl exibilidade e mais independência. Além 
de ter uma empresa com seu nome e fazer 
as coisas do seu jeito. Segundo pesquisa 
da GEM, o Brasil chegou a 38% na taxa 
de empreendedorismo total - o número 
mostra que em torno de 52 milhões  de 
brasileiros possuem seu próprio negócio.    

Apesar de parecer uma tarefa fácil, abrir 
o seu próprio negócio requer muito estudo 
e dedicação. Pensando nisso, listamos três 
plataformas que vão ajudar quem quer se 
tornar um empreendedor. Veja abaixo.

eNotas

Todo  empreendedor deve se preocupar 
com a prestação de serviços e a emissão 
de notas fi scais. Pensando nisso, tem 
a plataforma eNotas  - que consegue 
identifi car todos os serviços prestados 
pela empresa por meio de um sistema 
de comunicação com os principais meios 
de pagamento. Assim, pode automatizar 
o processo e garantir a regularidade e 
crescimento da empresa.   

Simplic

Para quem precisa de dinheiro rápido 
para começar a vender online ou abrir 

Loja  Integrada 

Para  quem busca abrir um e-commerce, 
sugerimos a  Loja  Integrada. Ela é a úni-
ca plataforma gratuita  do mercado que 
oferece recursos para a criação de lojas 
virtuais - de maneira prática e intuitiva. 
Quem começa no plano grátis, por exem-
plo, pode “subir” no site 50 produtos e já 
começar a vender. Não é preciso ter co-
nhecimentos técnicos sobre e-commerce.

 É uma opção para quem quer empreen-
dedor online, completar renda e até mesmo 
driblar o desemprego. A Loja Integrada já 
possui mais de 1 milhão de lojas criadas 
e já são mais de 8 milhões de produtos 
vendidos - com faturamento total dos 
lojistas de mais de 500  milhões de reais.

uma loja física, mas precisa de uma “gra-
na” inicial para o estoque de produtos, o 
crédito online é uma boa opção. A Simplic  
é a primeira fi ntech no Brasil a oferecer 
empréstimo 100% online para pessoas 
físicas com valores que variam de R$ 500 
a R$ 3.500. De acordo com dados da em-
presa, em 2019, mais de 100 mil brasileiros 
solicitaram e receberam um empréstimo 
online com o objetivo  de abrir o próprio 
negócio. 

O  processo fácil: o cliente faz a simu-
lação de crédito no site pelo computador 
ou celular. Depois da análise de crédito 
ter sido feita e seu empréstimo apro-
vado. O dinheiro cairá na conta em até 
um dia útil. 
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