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News@TI
Startup investe R$ 2 milhões em app de 
mobilidade corporativa

@ Com investimentos iniciais de R$ 2 milhões no projeto, o aplica-
tivo Mob.Go é lançado com a proposta de incentivar empresas 

e colaboradores a utilizarem transportes alternativos, como carona 
e bikes, e como recompensa ganharem créditos que podem ser uti-
lizados para qualquer tipo de pagamento. Para dar certo, a solução 
foi a integração de todos os modos de locomoção na plataforma do 
benefício vale-transporte. Para terem acesso aos benefícios, empresa 
e colaboradores devem aderir ao aplicativo (www.mob-goapp.com.br).

Nova solução utiliza Inteligência Artifi cial para 
combater e reduzir as perdas de água

@A solução SmartAcqua Solution reúne numa única plataforma 
informações estatísticas, funcionalidades e algoritmos que per-

mitem analisar e gerenciar todos os itens relacionados ao combate 
das perdas de água potável. Com essa ferramenta é possível iden-
tifi car onde, como, quanto e porque essas perdas estão ocorrendo 
e ainda possibilita estabelecer um planejamento das ações que 
devem ser tomadas para minimizar substancialmente o problema 
(http://smartacqua.com).

Pós-graduação em Internet das Coisas e 
Inteligência Artifi cial

@O Centro Universitário Senac está com inscrições abertas para 
os cursos de pós-graduação para o 1º Semestre de 2020. Até o 

dia 28 de fevereiro de 2020, os interessados na modalidade presen-
cial terão isenção da taxa de inscrição para o processo de ingresso 
e poderão escolher  a especialização por meio do portal  (www.
sp.senac.br/posgraduacao). Para quem busca alavancar a carreira 
na área da tecnologia da informação, a instituição oferta amplo 
portfólio de especializações. Uma das novidades é a pós-graduação 
em Internet das Coisas: Inovação Tecnológica e Negócios, que será 
ofertada no Senac Lapa Tito, na capital. A especialização qualifi ca 
profi ssionais para atuar na área de gestão de projetos de desen-
volvimento de soluções inteligentes e inovativas com IoT. Durante 
o curso, o aluno fortalece a visão empreendedora e desenvolve a 
capacidade para avaliar produtos e soluções de segurança de dados, 
éticas e técnicas relacionadas a confi abilidade da informação (www.
sp.senac.br/posgraduacao).

Solução que interliga redes de empresas com fi liais

@Evoluindo seu portfólio de serviços para médias e grandes 
empresas, a Algar Telecom lançou o SD-WAN 2.0. A versão 

atualizada da solução interliga redes de todas as unidades de negócio 
à matriz de maneira simples e privada e sem limitações geográfi cas. 
Com isso, qualquer empresa com fi liais espalhadas nas mais diversas 
regiões do país passa a contar com a gestão centralizada das suas 
conexões feita por um único parceiro, trazendo mais segurança, 
agilidade e efi ciência operacional.

COLUNA DO HERÓDOTO

O presidente, mais uma 

vez, vai ao estádio de 

futebol. Ele se declara 

um torcedor fanático do 

Flamengo. 

Ele e sua assessoria 
sabem da importância 
do esporte para a po-

pulação. E para a aprovação  
do governo. Os jogadores se 
tornam ídolos e não custa nada 
pegar uma caroninha na popu-
laridade deles. Para ter mais 
efeito político tudo é arranjado 
para que ele apareça o mais 
possível ao lado da torcida do 
clube campeão. É um homem 
do povo diz um dos assessores 
mais entusiasmados para apa-
recer como papagaio de pirata.  

Em uma disputa como essa 
muita gente esquece as amar-
guras do dia a dia, como o de-
semprego, os salários baixos, 
as difi culdades de mobilidade 
nas grandes cidades e o acesso 
precário aos postos de saúde. 
Até as escolas se alegram com 
feriados decretados nos dias de 
jogos  mais importantes, afi nal, 
as crianças também tem do 
direito de ver o jogo e torcer 
pelo time do presidente. 

Poucas vozes se arriscam 
a fazer críticas diante da ma-
nifestação do deus futebol e 
seus devotos. A prática veio 
para fi car. Mesmo com um ou 
outro tropeço do time, nenhum 
político pode fi car afastado dos 
estádios de futebol. Bem que 
avisaram ao presidente que há 
um risco enorme. Não se con-
trola uma massa de torcedores 
fanáticos. 

Pode acontecer o pior, 
uma vaia, uma faixa contra o 
governo, ou um coro de pa-
lavrão impossível de impedir 
a propagação nos meios de 
comunicação eletrônica. Ainda 
assim, avaliam os assessores 
presidenciais, vale a pena 

correr o risco, uma vez que 
os dividendos políticos são 
consistentes. As aparições 
anteriores nos jogos de futebol 
foram exitosas, e ajudam a 
consolidar a presença do chefe 
do poder executivo nas arenas. 

De um jogo de futebol a uma 
abertura de uma competição 
esportiva internacional é um 
pulinho, e a imagem certamen-
te vai circular em todo mundo. 
O presidente já se declarou 
torcedor fanático e disposto 
a vestir a camisa do time. A 
comunicação do Palácio do 
Planalto, Assessoria Especial 
de Relações Públicas,  enco-
mendou músicas com os mais 
populares autores e cantores 
da hora. 

Nenhum presidente brasi-
leiro usou tanto o futebol. Ele 
conseguiu criar uma campanha 
ufanista, que buscava legitimar 
e aumentar a popularidade do 
regime. O general presidente 
aproveita a copa do mundo 
para esconder as violações 
dos direitos humanos, tortura, 
assassinato e desaparecimento 
de opositores políticos. Garras-
tazu Médici, fi cou famoso por 
acompanhar os jogos do clube 
no Maracanã. 

Sempre na tribuna, gostava 
de aparecer em fotos ao lado 
dos jogadores. O auge foi a 
conquista do tricampeonato 
de futebol no México e estar 
ao lado do capitão da melhor 
seleção de todos os tempos, 
com direito a transmissão em 
cores pela televisão. 

Nem o “pra frente Brasil, sal-
ve a seleção ...nem “este é um 
país que vai pra frente..”, nem 
“moro em um país tropical..,” 
foram capazes de impedir que 
a história julgasse o período 
militar.

(*) - É editor chefe e âncora do Jornal 
da Record News em multiplataforma 

(www.herodoto.com.br).
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Ciência e Tecnologia

Transformação digital e o 
contexto cultural

Mukund Seetharaman (*)

De acordo com projeções da consul-
toria IDC, os investimentos em tec-
nologia e inovação vão representar 

mais de 50% do PIB da América Latina ao 
longo dos próximos três anos. De acordo 
com a consultoria, as empresas da região, 
capitaneada por Brasil e México, irão de-
sembolsar até 2022 cerca de US$ 380 bi-
lhões para se fi rmarem na economia digital.

Esses números nos mostram que os pro-
jetos e iniciativas de transformação digital 
devem caminhar a passos largos nos próxi-
mos anos, com as empresas potencializando 
seu foco em aprimorar a experiência do 
cliente, cada vez mais conectado, exigente 
e em busca de conforto e conveniência. Não 
se trata só de seguir tendências ou estar 
na vanguarda, mas sim de sobrevivência. 
Para estar em dia com as novas demandas 
do cliente, as empresas terão que investir 
para melhorar seus processos de vendas, 
design de produto, cadeia de suprimentos, 
gerenciamento de recursos humanos, entre 
outras funções principais.

Nuvem, big data, inteligência artifi cial, 
internet das coisas, automação, design 
thinking... Diversas tecnologias estão à 
disposição do mercado num mundo em que 
as transformações são constantes. Ainda 
assim, são muitos os casos mal sucedidos 
de transformação digital e muitas queixas 
de que os investimentos não trouxeram o 
retorno esperado.

Onde afi nal as empresas estão errando? 
- Mas se novas tecnologias não param de 
chegar e ser incorporadas pelo mercado, 
por que tantos projetos de transformação 
digital fracassam ou fi cam aquém do dese-
jado? Um pesquisa realizada com 1,4 mil 
executivos C-level sinaliza que primeiro 
ponto para responder a essa questão passa 
por uma resposta simples: transformação 
digital não se faz só com aquisição de tec-
nologia. Muitas empresas superestimaram 
determinadas tecnologias sem considerar 
o choque que causariam nas pessoas, o im-
pacto nos colaboradores em diversos níveis.

Human centric design é chave para 
sucesso – Os projetos de transformação 
digital que colocam as pessoas no centro 
das decisões têm mais chance de êxito 
do que aqueles que olham apenas para a 
adoção da tecnologia. Diversas companhias 
optaram por trocar colaboradores que pa-
reciam pouco adaptados ou familiarizados 
com as demandas de transformação digital 
em vez de se preocuparem em investir em 
educação, treinamento e capacitação para 
criar um ambiente favorável à inovação. A 
rotatividade de colaboradores foi altíssima 
nos últimos anos, em diversos níveis exe-
cutivos e gerenciais. Muitas empresas não 
levaram em conta que qualquer processo, 
por mais automatizado que seja, sempre 
envolverá pessoas, portanto elas devem 
ser trabalhadas como pilar fundamental 
da transformação digital, e não apenas 
substituídas, pois assim o problema seguirá 
sem uma solução efi caz.

Transformação cultural é parte da 
digital – Especialmente em empresas 
tradicionais, deve ser feito um trabalho 
intenso de conscientização quanto às 
necessidades da transformação digital, 
no sentido de tornar a cultura corporativa 

Senior Sistemas

mais ágil e dinâmica. Por isso não adianta 
apenas contratar funcionários arrojados e 
inovadores sem que a cultura da empresa 
se transforme como um todo. Confl itos 
internos causados por culturas diferentes 
podem levar ao fracasso muitas das inicia-
tivas de transformação digital que no papel 
pareciam tão prósperas. Não há fórmula 
mágica, a solução tem que ser construída 
continuamente. E essa transformação cul-
tural precisa ser capitaneada pelos líderes 
dentro das corporações. Só com o esforço e 
o engajamento dos líderes essa nova cultura 
poderá ser disseminada pela empresa até 
que seja incorporada naturalmente. “Do 
digital” é diferente de “Be digital”.  Para 
ser digital, sua empresa terá que ir além 
da simples adoção de novas tecnologias. 
O caminho é trabalhoso, mas certamente 
trará benefícios.

Em resumo, o fenômeno da transforma-
ção digital é irreversível na nova economia. 
Reveja suas iniciativas anteriores, aprenda 
com seus erros e acertos e planeje esse 
nova onda com solidez e foco em suas 
necessidades de negócio.

(*) É vice-presidente e diretor regional da Wipro 
Limited na América Latina.

Transformação digital não se faz só com aquisição de tecnologia; Muitas empresas superestimaram 
determinadas tecnologias sem considerar o choque que causariam nos colaboradores

Seis dicas para o uso saudável do celular
Não há como negar a importância da 

tecnologia para a realização de tarefas 
do dia a dia. Hoje, tudo fi ca mais fácil 
e rápido com o uso de computadores, 
tablets e smartphones. O mundo virtual 
passou a ter um signifi cado diferente com 
o advento da globalização. Mas quando 
esse uso é excessivo, pode trazer alguns 
problemas de saúde.

No âmbito do ensino-aprendizagem, 
a tecnologia é uma excelente aliada, 
estimula o desenvolvimento cognitivo da 
criança, a competitividade, a criatividade 
e, ainda, é parceira para o desenvolvi-
mento intelectual dos estudantes. Mas 
todos esses resultados só serão obtidos 
de maneira saudável se a ferramenta for 
utilizada com cautela.

O celular, por exemplo, é o queridinho 
de crianças, adolescentes e jovens (e 
também dos adultos), que permanecem 
conectados na telinha por longos perío-
dos do dia. Há aquelas pessoas que até 
se perdem no mundo virtual e se esque-
cem de seus compromissos no mundo 
real. O uso excessivo do celular pode 
levar a problemas de relacionamentos 
interpessoais, dispersão do foco e falta 
de produtividade.

Por isso, a coordenadora do Ensino 
Fundamental Anos Finais e Ensino Médio 
do Colégio Marista Ribeirão Preto (SP), 
Lúcia Inês de Oliveira Souza Montagnani, 
dá seis dicas importantes usar o celular 

uma ferramenta de comunicação e 
aprendizagem.

6. Tentar fi car pequenos períodos do 
dia sem usar o celular, privilegiando 
leituras e um maior convívio com os 
familiares.

Lúcia alerta que, se o jovem desconfi ar 
que o vício em celular é grave, deve pedir 
a ajuda de um profi ssional especializado. 
“Temos a tecnologia como excelente fer-
ramenta no processo ensino-aprendiza-
gem e precisamos conservá-la como aliada 
para as próximas gerações”, destaca.

de forma saudável, evitando o vício que 
traz tantos malefícios:

1. Estabelecer horários para as ativi-
dades diárias.

2. Privilegiar as relações presenciais 
em atividades cooperativas e cola-
borativas.

3. Estar atento aos canais de informa-
ções e orientações para fazer uso 
seguro da internet.

4. Buscar outras alternativas de lazer, 
como esporte, música e cultura.

5. Compreender que o celular é mais 
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Novo aplicativo para ajudar caminhoneiros a encontrarem peças e serviços nas estradas
Desenvolvido para facilitar aos caminhoneiros 

a busca por peças, ofi cinas mecânicas, borra-
charias, autoelétricos, postos de abastecimento, 
além de certifi cadoras por todo o Brasil, o 
aplicativo S.O.S Truck já está disponível nas 
lojas virtuais da Google e Apple.

De acordo com Gus Tambasco, CEO da 
S.O.S Truck, “o aplicativo tem várias fases de 
evoluções previstas. Até agora são mais de 
mil estabelecimentos cadastrados em todo o 
Brasil, com previsão de aumento constante 
deste número e também de expansão de 

funcionalidades no app”, explica. A ideia 
é solucionar a maior parte dos problemas 
vividos pelos caminhoneiros na estrada por 
meio desta plataforma totalmente escalável, 
ou seja, que está expandindo seu alcance 
continuamente.


