
Página 2 São Paulo, sábado a segunda-feira, 18 a 20 de janeiro de 2020

www.netjen.com.br
OpiniãO

Depois dos unicórnios, 
as zebras...

Muitas vezes, há 
mais mídia do que 
resultado

O mundo está mudan-
do tão rápido que a 
gente mal se acostu-

mou a entender o que são 
unicórnios – empresas com 
valor estimado em mais US$ 
1 bilhão – e já tem outro 
bicho entrando no mercado, 
as zebras. E, ao que tudo 
indica, elas serão as grandes 
protagonistas da próxima 
década.

Depois de muito palco e 
holofote, inovadores e suas 
startups que arrebataram 
milhões em rodadas de 
investimentos começam a 
mostrar que, muitas vezes, 
há mais mídia do que resul-
tado. Esse sentimento ficou 
ainda mais evidente após o 
fraco IPO do Uber e o co-
lapso financeiro da WeWork. 
Uma prova irrefutável de 
que uma boa ideia não é 
suficiente para garantir o 
sucesso de uma empresa. 

Tanto é que o professor de 
marketing da Universidade 
de Nova York, Scott Gallo-
way, prevê um declínio de 
50% no valor de “empresas 
unicórnio” de capital fecha-
do em 2020. Ele apelidou 
essas empresas de incine-
radoras, já que queimam 
dinheiro para comprar cres-
cimento, muitas vezes sem 
nenhuma perspectiva de 
obter margens operacionais 
positivas.

Embora tentador, o dis-
curso de bolha não tem 
fundamentos em dados. 
Para especialistas, há um 
excesso de capital em busca 
de boas oportunidades, mas 
já existem vários setores 
trabalhando para que o 
fenômeno dos unicórnios 
acabe. Os investidores 
devem se tornar mais cau-
telosos, evitando acumular 
prejuízos advindos de pura 
empolgação.

O movimento, como sem-
pre observo, lembra o de 
um pêndulo. Depois do 
otimismo e entusiasmo exa-
cerbado, investidores que 
foram tomados pela onda de 
disrupção e de promessas 
de lucros fartos e rápidos, 
caem em si. Os números os 

fazem lembrar que o capi-
talismo é implacável e que 
de nada adianta um belo 
discurso se a última linha 
– a do resultado financeiro 
– não for satisfatória.

É justamente nesse con-
texto que surgem as zebras, 
com o propósito de con-
sertar o que os unicórnios 
quebraram. A comunidade 
Zebras Unite nasceu em 
2017, com a publicação de 
um manifesto elaborado pe-
las empreendedoras norte-
-americanas Mara Zepeda, 
Aniyia Williams, Astrid 
Scholz e Jennifer Brandel. 
Hoje, estima-se adeptos 
na Alemanha, Austrália e 
México, somando alguns 
milhares de empreendedo-
res e investidores.

Além de mais conscientes 
da questão financeira, as ze-
bras se baseiam em valores 
que vão muito além do “cres-
cer rápido e sair de cena”. 
Para elas, os unicórnios 
priorizam o crescimento 
exponencial em detrimento 
da sustentabilidade econô-
mica, social e ambiental. 
Ou seja, um modelo que só 
atende às necessidades de 
seus próprios fundadores.

Mas, por que zebras? 
Segundo elas, porque são 
“preto e branco”, ou seja, 
está nítido, transparente, 
sem mistérios. Além dis-
so, as zebras são reais, ao 
contrário dos unicórnios… 
E, o mais importante, as 
zebras vivem e prosperam 
juntas, colaborando em vez 
de competir.

Se os reis da selva da ino-
vação serão os unicórnios 
ou as zebras, ainda não 
conseguimos saber. 

Mas, o fato é que a pró-
xima década não será para 
amadores. Com o advento 
e a ampliação ao acesso a 
tecnologias cada vez mais 
sofisticadas, ficar parado 
não é uma opção. É pos-
sível que existam vários 
caminhos para o sucesso, 
contudo, todos eles devem 
chegar à um único destino: a 
união entre lucro e propósi-
to. Sejam eles formados por 
zebras ou unicórnios.

(*) - É sócia-fundadora da 
PALAS, consultoria pioneira na 

implementação da ISO 56.002, de 
gestão da inovação.
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O mundo ágil, o outsourcing 
das coisas e os millenials

Paulo Theophilo (*)

Usando como exemplo uma rede 
de supermercados - com o que 
o TI desta empresa deve se 

preocupar? -, com a compra de equipa-
mentos, abastecimento de suprimentos 
e atualização e reparo de máquinas ou 
com o que traz valor para a companhia e 
para a competitividade de seu negócio? 
Por exemplo, como tornar a vida de seu 
cliente mais prática, proporcionar um 
check out mais eficiente, implementar 
sistemas inovadores, como reconheci-
mento do cartão de credito ao entrar na 
loja, conhecer as preferências através 
de um bom CRM, entre outros.

E para que toda essa tecnologia pas-
se a fazer parte da vida de todos, não 
podemos nos esquecer da existência 
de um ambiente ágil, que implica em 
realizar projetos e entregar em fases. 
Numa metodologia muito tradicional, 
desenvolveríamos todo o processo, para 
iniciar a implantação. No mundo ágil 
não há tempo para esperar, fazemos 
o principal para colocar no ar e vamos 
testando os modelos, tornando-os 
ágeis e efetivos, testando protótipos, 
checando o funcionamento e evoluindo 
o modelo, conforme o resultado.

Essa é uma forma de se evoluir rápido 
nas empresas, e pelo comportamento 
do consumidor e das corporações, esse 
é um modelo que é exigido de todos 
nós. Se a gente não é ágil e rápido para 
entender essas mudanças, podemos 
não colaborar da melhor maneira para 
o resultado final.

Na área de marketing, temos duas 
opções quando fazemos o lançamento 
de um novo produto: trabalhar exten-
sivamente para deixá-lo perfeito ou 
colocar esse produto no ar com o MVP 
- Minimum Viable Product - Mínimo 
Produto Viável -, ou seja, entregamos 
o composto para a operação funcionar 
e vamos evoluindo através de análises 
de resultados, pesquisas, feedbacks, se 
necessário, implementamos novamente 

e essa roda segue funcionando de forma 
viva. Até porque o consumidor mudou.

E nesse mundo ágil, os produtos e ser-
viços estão vinculados aos smartphones, 
que são um termômetro importante de 
negócios. E as pessoas? Como elas se 
adaptam a isso? Há um grupo, capaz de 
se adaptar. Outras, já nasceram assim, 
já estão nessa vibe nova. E ainda há o 
terceiro grupo de pessoas e empresas 
que não vão se adaptar e serão ao longo 
do tempo afetados por um novo projeto. 
Como tudo na vida tem o equilíbrio, e 
isso não é novidade, pois já aconteceu 
na Revolução Industrial e se repete 
nesses novos tempos. As coisas se 
transformam, a cultura e o jeito de 
fazer também.

Como consequência, o jeito de ver o 
futuro também mudou. Hoje, o jovem 
entende muito mais fácil do que as gera-
ções passadas e sabe onde quer chegar, 
e acredita que já traçou o seu destino. 
A única diferença é que ele ainda não 
fez o caminho para chegar lá. E junto a 
essa ansiedade existe um trajeto longo, 
que depende de um processo ágil de 
adaptação a esta nova visão. 

Um ótimo exemplo dessa impaciência 
é um vídeo do Amir Klink, onde ele 
comenta sobre a filha que queria ir à 
Antarctica. Após seu consentimento, 
ela pediu-lhe o barco emprestando o 
que foi negado de imediato por seu pai. 
Ele lhe oferece ajuda, mas lhe nega o 
recurso e também dinheiro, afinal o 
que conta mesmo é a experiência e a 
luta diária por cada conquista que se 
deseja alcançar.

Essa mensagem nos faz chegar à con-
clusão de que o que realmente importa 
é o caminho, e não apenas onde chegar. 
A experiência e know how adquiridos 
nunca poderão ser tirados de você e só 
irão agregar cada vez mais valor ao que 
quer que seja o resultado. E seguindo 
esse pensamento, diante desse mundo 
ágil, cabe compreender que precisa-
mos, urgentemente, delegar as tarefas 
que não fazem parte da missão que te-
mos, focar nossos esforços no que traz 
valor e competitividade ao negócio, e 
não se esquecer, que embora rápidos, 
precisamos antes de tudo ser eficazes 
e produtivos.

(*) É diretor de Marketing da Simpress.

Dentro do ambiente do outsourcing das coisas tudo pode ser feito no sistema de aluguel, exonerando 
as empresas da obrigação de estar frente à infraestrutura, e sim ligadas no que é mais importante: o 
negócio da companhia
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2.800 vagas para cursos de tecnologias 
inovadoras

@O Santander está com 2.800 vagas abertas para cursos de curta 
duração, em parceria com o MIT Professional Education, para 

estudantes universitários, graduados e pós-graduados de 14 países, 
entre eles o Brasil. As aulas do “Becas Santander for MIT Leading Digi-
tal Transformation” são relacionadas às áreas de inteligência artificial, 
blockchain, computação na nuvem, cybersecurity e internet das coisas. 
O curso pode ser cursado em inglês ou espanhol. As inscrições estão 
abertas até o dia 15 de março e podem ser feitas pelo site https://www.
becas-santander.com/pt/program/becas-santander-for-mit-leading-
-digital-transformation.

Equinix anuncia aquisição da Packet

@A Equinix, Inc. , empresa global de interconexão e data centers, 
anunciou a assinatura de um acordo para adquirir a Packet, a 

principal plataforma de automação de bare metal (servidor físico de 
inquilino único). A aquisição acelerará a estratégia da Equinix de ajudar 

as empresas a aprimorar a implantação de arquiteturas multicloud hí-
bridas na Plataforma Equinix® e extrair maior valor dos ecossistemas 
e da malha de interconexão global da plataforma (www.equinix.com).

app exibe obras de artes visuais na Avenida 
Paulista

@Neste mês de aniversário de São Paulo, o espaço da Avenida Paulista 
receberá 25 reconhecidos artistas de arte urbana. Pelo menos no 

ambiente virtual, pois é nele que estão as obras reveladas pelo Virtual 
Street Art, aplicativo de realidade aumentada desenvolvido pela Dentsu 
Brasil com apoio da Japan House São Paulo. Como um presente especial 
para os paulistanos, o app proporciona uma experiência cultural interativa 
que acontece para além dos limites físicos da Japan House São Paulo, 
alcançando, literalmente, a rua. A iniciativa propõe um intercâmbio 
entre arte e público, por meio da tecnologia. Com funcionamento por 
geolocalização, o Virtual Street Art posiciona obras de arte em diversos 
pontos da Avenida Paulista e, por meio do recurso de realidade aumen-
tada, o público pode interagir virtualmente com cada uma delas. Confira 
a programação no www.facebook.com/JapanHouseSP/
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Robôs de investimento ajudam 
pequenos investidores a 

prosperar na bolsa em 2020
Para ajudar os pequenos inves-

tidores a obter o conhecimento 
necessário para aplicar em ativos 
com maior risco e diversificar a car-
teira, num país que por muitos anos 
negligenciou a educação financeira 
da população, as casas de análise 
independentes têm apostado no 
uso de inteligência artificial para 
oferecer serviços mais assertivos e 
acessíveis aos clientes que não têm 
tanta experiência com o mercado 
de capitais.

“Desde o início do Plano Real, 
o brasileiro conviveu com o con-
forto de aplicações rentáveis, 
líquidas e seguras. Mas agora as 
distorções do mercado começam 
a ser corrigidas e o investidor vai 
precisar de uma postura mais 
ativa para conquistar ganhos 
significativos”, explica o CEO da 
SABE INVEST, Luiz Guilherme 
Dias. Mas o pequeno investidor 
nem sempre têm condições de 
arcar com os custos de um gestor 
de investimentos a seu dispor 24 
horas por dia. Desta forma, a tec-
nologia pode facilitar o ingresso 
no mundo volátil das ações com 

mais assertividade, a um preço 
que cabe no bolso.

Além de baratear os custos do 
serviço de gestão de recursos, os 
robôs de investimento têm ga-
rantido performances superiores 
ao Ibovespa na seleção de ações 
para investir. A carteira “campeã” 
da SABE INVEST, por exemplo, 
obteve rentabilidade que superou 
o principal benchmark da bolsa 
em 83% na média dos últimos 12 
meses.

Por meio do SABE Intelligence, 
um relatório para apoio à tomada 
de decisões de investimentos, ba-
seado em inteligência artificial, a 
SABE monta uma carteira de ações 
com empresas que apresentaram 
desempenho destacado. Os algorit-
mos mapeiam as ações de acordo 
com seus scores, elaborados com 
base na análise fundamentalista 
de diversos indicadores de de-
sempenho e dados financeiros dos 
balanços dos últimos cinco anos. 
O Big Data da empresa conta com 
mais de 140 mil demonstrativos 
financeiros de todas as companhias 
listadas na B3.

Você provavelmente já passou por mo-
mentos de apuro, como falta de dinheiro, 
carro quebrado, eletrodomésticos que-
brados e até serviços mais burocráticos 
como por exemplo, um advogado ou um 
despachante, mas a falta de tempo dificulta 
a solução do problema. Entretanto, hoje, 
com os avanços da tecnologia, é possível 
contratar diversos serviços e profissionais 
dos mais variados segmentos sem sair de 
casa.

Abaixo, separamos cinco 
plataformas que podem te 

ajudar a resolver os “pepinos” do 
dia a dia com maior praticidade: 
DOK Despachante - Plataforma online 

que permite a consulta e o parcelamento 
de dívidas veiculares do interior de São 
Paulo. Seu propósito é oferecer uma so-

lução que tem como objetivo minimizar os 
processos burocráticos existentes. https://
www.despachantedok.com.br/

Dubbio - Plataforma que permite 
esclarecer dúvidas jurídicas direto com 
advogados. O site disponibiliza artigos 
escritos por profissionais cadastrados, 
de forma gratuita, para que os usuários 
possam realizar consultas.  https://www.
dubbio.com.br/

GetNinjas - Plataforma online que tem 
como objetivo conectar clientes a presta-
dores de serviços. Atualmente a plataforma 
conta com mais de 200 tipos de serviços or-
ganizados em categorias como Assistência 
Técnica, Reformas, Beleza, Saúde, Serviços 
Domésticos entre outros. A plataforma 
ainda permite receber até 3 orçamentos 
gratuitamente antes de contratar o serviço. 
https://www.getninjas.com.br/

Simplic - Primeira fintech a oferecer 
empréstimo 100% online a pessoas fí-
sicas. A empresa analisa mais de 6 mil 
solicitações de empréstimos por dia, dis-
ponibiliza crédito para negativados - que 
também estão sujeitos a análise de crédito 
- e para quem está precisando pagar uma 
conta com urgência. O processo é bem 
simples: o cliente faz a simulação de cré-
dito no site pelo computador ou celular. 
O cadastro não leva nem 5 minutos e ele 
fica sabendo na mesma hora se ele está 
pré-aprovado e pode receber o dinheiro 
na conta em menos de 24 horas. www.
simplic.com.br

Sua Oficina Online - Plataforma que 
conecta proprietários de veículos a oficinas.  
O site permite comparar opções de serviço 
e orçamentos de forma rápida e gratuita. 
https://suaoficinaonline.com.br/

Plataformas para resolver "pepinos" do dia a dia


