
Página 2

Geral
São Paulo, quinta-feira, 12 de dezembro de 2019

www.netjen.com.br

OPINIÃO
Stablecoins trazem a 
virtude do equilíbrio 

ao mercado das 
criptomoedas

Como toda inovação 

impactante, as 

criptomoedas estão 

enfrentando o desafi o 

de vencer a barreira do 

extremismo

A simples menção ao 
termo suscita reações 
que vão da negação 

absoluta ao entusiasmo pleno. 
Há os que de cara, sem muito 
fundamento, falam de tudo o 
que se refere ao termo ‘coin’ 
com descrença. Mas também 
existem os que, mais na base 
da torcida, identifi cam essa 
novidade com liberdade total, 
fi m dos intermediários e uma 
série de desejos que talvez, 
pelo menos para este momen-
to, possam ser qualifi cados 
como utopias.    

A verdade é que o conceito 
de criptomoeda foi uma das 
maiores revoluções que surgiu 
no mercado financeiro dos 
últimos tempos. Muito se espe-
culava em torno do futuro das 
moedas tradicionais, visto que 
o próprio papel-moeda se torna 
cada vez menos relevante em 
uma sociedade que realiza 
transações majoritariamente 
online. 

O mercado chegou a acredi-
tar que o advento do criptoati-
vo decretaria o fi m do dinheiro 
como nós o conhecíamos. Um 
tempo se passou e ainda aguar-
damos que o blockchain atinja 
o seu enorme potencial. Re-
centemente, as criptomoedas 
encabeçaram as notícias  com 
o anúncio de que o Facebook, 
uma das empresas mais dis-
ruptivas do mercado, lançaria 
a sua própria cripto, a Libra, 
em breve. 

O anúncio, contudo, mingou. 
Mark Zuckerberg foi sabatina-
do por órgãos reguladores do 
mercado para esclarecer os 
limites da sua moeda virtual, 
acendendo o sinal amarelo 
para a companhia. Mais recen-
temente, o Facebook parece 
ter voltado atrás, anunciando, 
em seus resultados do segundo 
trimestre de 2019, que a Libra 
poderia nem sair do papel – o 
objetivo era que a moeda en-
trasse em vigor já em 2020.

À parte de todos os pro-
blemas que uma tecnologia 
altamente inovadora pode 

representar para um mercado 
um tanto conservador, o maior 
entrave que as criptomoedas 
parecem enfrentar para sua 
plena aceitação é a forte fl u-
tuação de preços, que impede 
que elas exerçam plenamente 
as funções de meio de troca e 
de medida de valor.

Uma solução contra a vo-
latilidade das criptomoedas 
é a criação das chamadas 
Stablecoins, cuja tradução 
mais comum e literal é “moeda 
estável”. A conotação com a 
moeda física é importante, pois 
o propósito das Stablecoins 
consiste justamente em dotar 
as criptomoedas da estabilida-
de característica das chamadas 
“moedas fortes”, ou divisas, 
como o dólar, o euro, o iene.

Esse propósito de “estabili-
zar” o valor das criptomoedas 
signifi ca, em geral, constituir 
garantias em ativos, bens ou 
moedas reais, de modo a re-
lacionar, ou indexar, o valor 
da Stablecoin ao valor dessas 
garantias. Exemplo disso é o 
GMC da Gomoney, criptomoe-
da atrelada à cotação do dólar 
e que visa facilitar negócios 
entre as pessoas ao redor do 
mundo.

Cada Stablecoin tem em 
comum a aceitação dos tokens 
a um ativo do mundo real, de 
modo que seja possível equi-
parar o dinheiro virtual ao 
dinheiro físico, combinando 
as vantagens de ambos: a se-
gurança, a descentralização e 
a agilidade do digital, com a 
maior estabilidade do dinheiro 
em espécie.

Cotações mais estáveis con-
tribuirão para a transição de 
produtos fi nanceiros conven-
cionais, como empréstimos, 
investimentos, entre outros, 
para a tecnologia blockchain.  
Para quem usa as criptomo-
edas como reserva de valor, 
as Stablecoins são a melhor 
opção. Normalmente, atre-
ladas a uma moeda forte, se 
benefi ciam em sinais de crise.

Se é verdade que a virtude 
está no equilíbrio, então as 
Stablecoins podem ser con-
sideradas as colunas que sus-
tentam este dom no mercado 
das criptomoedas.

 
(*) - São sócios da GoMoney, empresa 
criadora do GMC, primeira stablecoin 
brasileira atrelada à cotação do dólar.
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News@TI
eCOMEX investe em Metodologia Ágil

@ O conceito de metodologia ágil já se espalhou pelo mercado de 
TI, principalmente no desenvolvimento de softwares. Ao propor 

alternativas à gestão de projetos, o modelo ágil permite que as entregas 
sejam mais fl uídas e que os clientes tenham acesso a determinado 
produto mais rapidamente. Mas já pensou em como seria aplicar essa 
metodologia na entrega de serviços? A eCOMEX, desenvolvedora 
de aplicativos para otimização da gestão de processos de comércio 
exterior, vivencia a transformação digital no dia a dia e, além disso, o 
dinamismo do mercado. Neste sentido, a empresa busca inovar cada 
vez mais e, para disseminar uma nova mentalidade cultural, anuncia 
novo projeto em parceria com a Ensaio.

Lenovo Data Center assume as operações da 
NetApp no Brasil

@A Lenovo Data Center assumiu integralmente as operações da 
NetApp no Brasil. Com essa parceria, a Lenovo passará a repre-

sentar ofi cialmente a NetApp no país e a oferecer o portfólio mais 
completo e competitivo do mercado brasileiro para gerenciamento 
e armazenamento de dados. A NetApp continuará dando sequência 
e apoiando aos atuais processos de suporte e serviços nos negócios 
de seus canais e clientes. A parceria nasceu com o objetivo de unir 
as tecnologias e inovações das empresas a fi m de aprimorar todo 
o processo e modelo de ofertas das soluções de gerenciamento e 
armazenamento de dados no Brasil. O portfólio atualizado conta com 
os já conhecidos sistemas que envolvem tecnologia Flash, híbrida e 
nuvem da NetApp com os servidores e sistemas computacionais da 
Lenovo. A parceria nasceu com o objetivo de unir as tecnologias e 
inovações das empresas a fi m de aprimorar todo o processo e mo-
delo de ofertas das soluções de gerenciamento e armazenamento 
de dados no Brasil. O portfólio atualizado conta com os já conhe-
cidos sistemas que envolvem tecnologia Flash, híbrida e nuvem da 
NetApp com os servidores e sistemas computacionais da Lenovo 
(http://www.lenovo.com/).

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Qual é a rota certa para o futuro?

Alexandre Fagundes (*)

Principalmente nós, que trabalhamos 
com tecnologia, procuramos enten-
der o que encontraremos no futuro 

e já nos preparamos para esse cenário. No 
segmento de gestão de frotas então, esse 
preparo é constante. A cada dia, novidades 
surgem no mercado e tornam a atividade 
ainda mais emocionante e desafi adora. A 
conectividade saiu, defi nitivamente, do 
papel e está ganhando força nas ruas e es-
tradas brasileiras como nunca vimos antes. 

De soluções simples até caminhões inte-
ligentes, encontramos muita novidade no 
mercado, porém é importante nos atermos 
a uma questão. A tecnologia, seja ela de 
qualquer tipo, precisa vir ao encontro do 
que as empresas e respectivos gestores 
procuram: reduzir consumo de combustí-
vel e gastos com manutenção preventiva 
e peças. Além, é claro, de proporcionar 
mais segurança para motoristas e cargas. 

Portanto, a rota traçada para o futuro 
deve percorrer as estradas que levam a 
esses objetivos. Não adianta criar soluções 
mirabolantes, que não atendam a esses 
requisitos. 

No mercado de gestão de frotas, por 
exemplo, temos muito que crescer. Nos 
Estados Unidos, por exemplo, 40% do 
mais de 140 milhões de veículos comerciais 
usam sistemas de conectividade, ou seja, 
telemetria embarcada para monitoramento 
e coleta de dados. Porém, no Brasil, de sete 
milhões de veículos de transporte, apenas 
8% usam a tecnologia. 

O lado bom dessa estatística é que o 
crescimento será exponencial e, em poucos 
anos, teremos uma cobertura muito maior 
e a telemetria para gestão de frotas será 
cada vez mais importante. 

Porém, até lá, nosso papel é desenvolver 
tecnologia adequada ao mercado brasileiro, 
que é muito peculiar, principalmente em 
alguns segmentos como transporte público, 
e ajudar as empresas a serem conectadas de 
forma efi ciente e, ao mesmo tempo, prática. 

Para as próximas décadas, podemos 
apostar muito na telemetria associada à 
voz e imagem. Por meio de equipamentos 
embarcados, é possível alertar motoristas 
sobre perigos da via, o que aumenta o nível 
de segurança da viagem. Com câmeras 

internas e externas, podemos ver o que 
acontece durante a condução e quais 
eventos ou comportamentos contribuíram 
para um acidente ou mesmo infração de 
trânsito. 

Big Data também se tornará primordial, 
pois o volume de dados coletados por meio 
da telemetria é enorme. Essa riqueza de 
dados permite identifi car diversas opor-
tunidades de melhoria nos processos. 
Inteligência artifi cial será cada vez mais 
presente permitindo ainda mais ação em 
cima dos dados e, consequentemente, 
redução do consumo de combustível, 
otimização das rotas, redução do risco de 
acidentes, redução da ociosidade da frota, 
entre outras variáveis fundamentais para 
quem atua em transporte e logística. 

A automação irá permitir que muitas 
ações repetitivas e complexas serão fei-
tas por robôs, enquanto humanos terão 
posições mais estratégicas e inteligentes 
no processo da gestão da frota. 

Ainda sobre conectividade, não podemos 
deixar de falar da Internet das Coisas, ou 
seja, sistemas que contribuem trazendo 
mais dados para a telemetria embarcada 
que conhecemos hoje. Torcemos para que 
a infraestrutura adequada seja implemen-
tada rapidamente no Brasil, por exemplo, 
o 5G, possibilitando trazer ainda mais 
valor nas soluções que entregamos aos 
clientes hoje. 

A chegada dos veículos elétricos é outro 

FIA

fator que mudará o mercado e contribuirá 
com a força da tecnologia embarcada no 
mercado trazendo novos desafi os para a 
gestão de frotas. Claro que até se populari-
zarem, serão restritos a nichos específi cos, 
mas, com o tempo, farão parte do dia a 
dia. Creio que isso acontecerá na próxima 
década e, já em 2030, teremos um novo 
cenário no Brasil e no mundo. 

Os veículos elétricos são muito mais 
efi cientes e menos poluentes, mas reque-
rem cuidados especiais com relação a sua 
autonomia e durabilidade das baterias. 
Esse novo desafi o quer dizer que as em-
presas precisam planejar e monitorar com 
mais cuidado as suas rotas e os motoristas 
precisam dirigir melhor para conseguirem 
retirar o máximo de autonomia e efi ciência 
dos seus veículos. 

Tenho certeza de que o futuro será muito 
promissor para a telemetria e gestão de 
frotas. Cada vez mais empresas estarão co-
nectadas e buscando viagens mais seguras 
e efi cientes. Pessoas, que são a parte mais 
importante de todo esse processo, terão 
na sua mão ferramentas poderosas para 
analisar as informações e as tomadas de 
decisões serão mais assertivas, tornando 
a telemetria veicular uma verdadeira par-
ceira no dia a dia. 

(*) É Gerente de Produtos e Marketing da MiX 
Telematics Brasil. Na empresa desde 2014, 

o executivo tem como objetivo identifi car as 
necessidades dos clientes em cada segmento de 

atuação e buscar soluções para atendê-las, seja na 
matriz, com parceiros ou soluções de mercado. 

Não sou futurólogo, mas creio que é importante pensar no que encontraremos em nosso caminho nas 
próximas décadas. Isso, sem dúvida, faz parte da estratégia de negócios de pessoas e empresas, que 
buscam estar sempre à frente do mercado e, assim facilitar e otimizar a vida de pessoas em todo o 
planeta

Entenda a importância de alinhar
digitalização e Lean Seis Sigma

A indústria 4.0 e sua digitalização po-
dem trazer ainda mais benefícios ao ne-
gócio quando alinhadas às metodologias 
de Lean Seis Sigma. A possibilidade de 
acelerar o processo de melhoria contínua 
é uma das principais razões para isso.

Um exemplo de como isso acontece é o 
mapa do fl uxo de valor desenvolvido por 
meio do trabalho de kaizen, que identifi ca 
oportunidades reais de aprimoramento 
vindas de quem mais entende do proces-
so: o chão de fábrica. Diante disso, o ideal 
é que as empresas eduquem sua força 
de trabalho para pensar nas tecnologias 
voltadas para a Indústria 4.0 como uma 
forma de apoiar os times de kaizen na 
identifi cação de aplicações práticas, o 
que pode acabar levando a uma reavalia-
ção completa do mapa de fl uxo de valor, 
incluindo a substituição de processos 
baseados em papel por sistemas digitais.

Como a indústria 4.0 e o Lean Seis 

Sigma se complementam?

Metodologias Lean não são novidade na 
indústria – pelo contrário, são parte da 
cultura de boa parte da indústria desde 
os anos 1990. Hoje é cada vez maior o 
número de indústrias em todo o mundo 
que contam com algum programa de 
melhoria contínua baseado em Lean 
Seis Sigma.

A adoção de novas tecnologias de digi-
talização, parte fundamental da Indústria 
4.0, pode se tornar mais sustentável 
e relevante para o negócio se ocorrer 

digitais e dispositivos móveis.
Ao mesmo tempo, decisões relacio-

nadas a mudanças mais radicais, que 
envolvam a criação de novos processos 
e modelos de negócio, por exemplo, tam-
bém se benefi ciam da união do Lean Seis 
Sigma e da Indústria 4.0. Muitas vezes, 
tecnologias relacionadas à digitalização 
permitem uma transformação que, ainda 
que radical, pode ser muito benéfi ca – é 
o caso, por exemplo, da substituição do 
modelo de compra de ativos industriais 
pelo de locação com a defi nição de SLA de 
monitoramento de condição e analytics 
para manutenção preditiva.

Digitalização impulsiona processos 

de melhoria contínua

Tecnologias associadas à Indústria 4.0 
também incluem a coleta e a análise de 
dados, fator importante para dar mais 
velocidade à avaliação pelas equipes de 
kaizen, que frequentemente se sentem 
frustradas pela falta de dados para aná-
lise, difi cultando o progresso – especial-
mente quando falamos em Seis Sigma.

Tecnologias como a coleta automati-
zada de dados com internet das coisas, 
gestão de dados em plataformas na 
nuvem e analytics avançados para a 
identifi cação de problemas são alguns 
dos recursos que dão mais velocidade 
aos programas de melhoria contínua.

(Fonte: Gilberto Strafacci, Diretor de Operações
do Setec Consulting Group)

de forma alinhada a uma cultura Lean 
Seis Sigma. Isso acontece porque o time 
de Lean Seis Sigma é responsável por 
examinar os processos para identifi car 
e implementar melhorias, o que pode 
envolver a eliminação de desperdícios 
ou a incorporação de novas tecnologias 
que não existiam quando o processo foi 
estabelecido.

Sempre que um problema de qualidade 
é identifi cado, o Seis Sigma oferece uma 
metodologia para análise baseada em da-
dos para identifi car e quantifi car os tipos 
de erros, identifi cando as causas-raiz e 
implementando melhorias para reduzir 
a possibilidade de erros.

Assim como o Lean, a Indústria 4.0 
também foca em processos de negócios, 
envolvendo a automação de processos e 
a troca de dados por meio de tecnologias 
como Internet das Coisas, computação 
na nuvem, analytics, machine learning 
e inteligência artifi cial. Também pode-
mos considerar como parte da indústria 
4.0 tecnologias ainda mais novas como 
escaneamento 3D, manufatura aditiva, 
blockchain, realidade aumentada e rea-
lidade virtual.

Ao aplicar tecnologias associadas à 
Indústria 4.0, é possível melhorar drasti-
camente processos de negócio existentes, 
e a taxa de sucesso é ainda maior quando 
as decisões são apoiadas em um mapa de 
fl uxo de valor. Isso inclui a digitalização, 
como a substituição de processos ba-
seados em papel por fl uxos de trabalho 


