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O sabor da volta 
às aulas

Bem se expressa o 
pedagogo Rubem 
Alves quando diz que 
o saber sem prazer é 
como a comida sem 
sabor

Vem dele a inspiração 
desta metáfora que 
envolve escritores e 

cozinheiros: “só aprende 
quem tem fome”. Por certo, 
alguém comeria uma refei-
ção que não lhe desperta 
o paladar com pouca mo-
tivação. Arrisco dizer que, 
da mesma forma, alguém 
ficaria entusiasmado em 
provar algo que lhe estimule 
outros sentidos, como o ol-
fato ou a visão – talvez daí 
venha a expressão “comer 
com os olhos”.

Curiosa pelas novidades 
da cozinha, li dias atrás 
sobre a neurogastronomia 
e um estudo sobre como o 
cérebro estabelece o gosto – 
apontando, inclusive, que os 
fatores sociais influenciam 
nessa percepção. Mágico, 
não é? Um convite a pensar 
sobre quanto da relação “sa-
ber e sabor” está presente 
no ato de aprender. Afinal, 
aprendemos o tempo todo 
e aprendemos mais e de 
forma mais significativa 
e duradoura quanto mais 
encantados e provocados a 
experimentar e “saborear” 
estivermos.

Vamos refletir sobre um 
momento bem específico 
desta relação... a volta às 
aulas. Quem teria animação 
em voltar às aulas se não 
espera ter experiências 
agradáveis sobre o ensino? 
Quem de nós retomaria a 
essa rotina após dias cheios 
de tranquilidade, liberdade 
e despreocupações? Com 
certeza, para que tenhamos 
motivação e vontade de 
retomar essa rotina, preci-
samos de muitos estímulos. 

Para que o retorno ao ano 
letivo seja prazeroso a pais, 
crianças e educadores, é ne-
cessário haver preparação 
de todas as partes. Diria 
que o planejamento dos 
professores para as primei-
ras semanas de aula seria o 
ato de aguçar o paladar dos 
alunos. Um envolvimento 
mútuo, que inclui responsa-
bilidade e criatividade. Uma 
boa dose de participação 
coletiva que acrescentará 
um tempero especial ao 
ensino, despertando o sabor 
do aprendizado logo nas 
primeiras aulas do ano. 

Começar bem um prato 

não é garantia de sucesso, 
mas já nos dá uma boa 
perspectiva de que teremos 
algo delicioso para provar 
no final. Pensando assim, 
o cuidadoso planejamento 
deste retorno, a escolha dos 
melhores ingredientes, os 
mais coloridos, mais sabo-
rosos para essa retomada, 
requer preparação, cuidado 
e muito amor. A escola inicia 
esse processo muito tempo 
antes. 

Enquanto os alunos ainda 
estão curtindo suas férias, 
a equipe de gestores pre-
cisa se mobilizar a fim de 
receber seus professores 
e organizar as primeiras 
receitas (semanas de aula); 
criar um ambiente acolhe-
dor e prazeroso, pensar no 
cardápio do ano e escolher 
os melhores elementos 
para produzirmos os pratos 
saborosos.

Da mesma forma, do outro 
lado, os pais e alunos devem 
se dedicar à preparação 
para uma nova rotina, dife-
rente da falta de rotina das 
férias. Todos engajados na 
cerimônia e nos preparati-
vos para tornar a ocasião 
a mais especial possível. 
Importante também nesse 
contexto é o papel da família 
em amenizar as dificuldades 
que os meninos e meninas 
enfrentam no retorno ao ano 
letivo. É verdade que, nas 
férias, não é conveniente 
impor-lhes os estudos. 

É momento de relaxar, 
conhecer lugares e pessoas, 
fazer novas descobertas. 
Porém, com a proximidade 
da volta às aulas, é preciso 
ficar atento para que a rotina 
de férias seja, sim, flexível, 
mas não imprópria. O sabor 
prazeroso do saber é uma 
responsabilidade de todos 
os envolvidos no processo 
de construção do conhe-
cimento. Esse conjunto 
determina o rito de preparo 
dos pratos e sua forma de 
apresentação à mesa. 

Do começo ao fim do ano 
letivo é necessário que os 
participantes da produção 
do saber estejam compro-
metidos. Só assim, a escola 
será mais do que prédios, 
salas, quadros, programas, 
horários e conceitos. A es-
cola será, sobretudo, gente. 
Gente que trabalha, que 
estuda, que se alegra, se 
conhece e se estima. Gente 
que tem fome de “desco-
brir”, ávida por sentir o sa-
bor agradável da educação. 

 
(*) - É coordenadora pedagógica do 

Sistema Positivo de Ensino.

Claudia Saad (*)
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Governança de dados é a chave 
para a transformação digital

Flavio Carnaval (*)

Essa ideia não está totalmente 
errada, mas, trazendo o con-
ceito para o cenário brasileiro, 

é possível perceber que a maior parte 
das empresas Brasileiras estacionaram, 
estão a dois passos atrás se compara-
das às empresas do mesmo setor em 
países que são investidores altos em 
tecnologia, principalmente quando se 
trata do uso de tecnologias avançadas. 
Ainda se investe pouco do capital em 
inovação e o que se faz, certamente 
deve ter sido testado exaustivamente 
pelo mercado antes de ser adotado. 
Isso não quer dizer que o potencial de 
transformação não possa ser sentido 
no país, mas que existe um entrave 
essencial a ser superado antes que essa 
realidade possa se disseminar de forma 
homogênea: a governança de dados.

E o que isso significa? Na prática, 
que grande parte das companhias 
está investindo em ferramentas de TI 
inspiradas pelos resultados que podem 
trazer, mas, por falta de conhecimento 
ou experiência, fracassa. Para ter uma 
ideia, estimativas da Bain&Company 
mostram que a transformação digital só 
atinge êxito total em 12% das empre-
sas. Isso está relacionado a diferentes 
fatores, é claro, mas há que se consi-
derar o fato de que companhias ainda 
não sabem usar o potencial que seus 
próprios dados têm a oferecer.

Isso é possível porque grande parte 
das empresas – em todos os setores 
– ainda está organizando as informa-
ções que armazena, motivadas princi-
palmente pela aplicação da Lei Geral 
de Proteção de Dados (LGPD), cuja 
vigência no Brasil começa em agosto 
do próximo ano.

Independente dos motivos que levam 
as companhias a começarem a procurar 
e organizar os dados que possuem, a 
iniciativa em si é extremamente válida. 
Ela é a base para que as empresas pos-
sam começar a ter insights relevantes 
a respeito dos próprios produtos e 
serviços, além de observar o mercado 
com mais afinco e ter a possibilidade de 
reagir de forma cada vez mais assertiva.

Isso, é claro, repercute na sociedade. 
Hoje, economias maduras já pensam 
no próximo passo além do Big Data e 
da inteligência artificial, indo além das 

formas tradicionais de automatização 
de processos para criar tarefas 100% 
automatizadas por robôs inteligentes. 
Para isso, é necessário que cada vez 
mais pessoas tenham a capacidade de 
reunir os dados que são vitais para a 
organização e analisá-los de modo a ti-
rar o máximo das informações obtidas.

Capacitação é a palavra de ordem 
nesse momento. Líderes precisam es-
tar cada vez mais informados a respeito 
das tecnologias adequadas para cada 
empresa e, mais do que isso, precisam 
reunir times multidisciplinares, capa-
zes de analisar, reunir e segmentar in-
formações valiosas para, então, aplicar 
processos de tecnologias avançadas 
capazes de trazer resultados cada 
vez melhores. No Brasil temos uma 
dificuldade grande em obter mão-de-
-obra qualificada e estudos garantem 
que se não começarmos agora, desde 
o ensino médio preparando os jovens 
para o mundo digital e dos dados, te-
remos um blackout sério de recursos 
humanos para tocar estas tecnologias 
avançadas já nos próximos 3 a 5 anos.

Mas, é importante saber como tudo 
começa. Segue um roteiro breve que 
as empresas devem prestar atenção:
	 •	Uma	estratégia	clara	sobre	como	o	

dado impacta o negócio e de que 
oportunidades queremos tratar;

	 •	Aportar	esforço	de	forma	inteligen-
te identificando áreas relevantes, 
onde o impacto do uso do dado seja 
importante;

	 •	Imprimir	contundência	adequada	
e decidida pela organização para 
usar recursos, investimentos e o 
apoio da organização naquilo que 
faça sentido para o negócio;

	 •	Buscar	parceiros	de	negócios,	de	
tecnologia e de processos que apor-
tem conhecimento para acelerar;

	 •	Ficar	atento	e	buscar	conhecimento	
vindo de outros setores que podem 
aportar relevância ao caso.

Como exemplo, a proposta de valor 
da Minsait é prover inteligência para 
gerenciar a cadeia de valor completa 
do uso dos dados permitindo imple-
mentar uma abordagem orientada, 
independentemente da maturidade 
das empresas, abordando facilitadores 
como estratégia, arquitetura, governo, 
cultura e talento, desafios tecnológicos 
(armazenamento, processamento, tra-
tamento e exploração e disponibilidade 
de informações), além de recursos 
avançados de algoritmo, inteligência 
artificial e integração ao núcleo do 
negócio. Faz parte deste processo um 
grupo de profissionais altamente qua-
lificados, com histórias de sucesso e 
produtos e aceleradores para facilitar a 
implantação de estratégias orientadas 
a dados.

Nesse ambiente, mais do que ne-
cessário, se adaptar é vital para que 
companhias possam sobreviver às 
transformações cada vez mais rápidas 
que o mundo digital proporciona. Estar 
preparado é apenas o início de uma 
gama de transformações pelas quais as 
empresas devem passar nos próximos 
anos. Em um mundo orientado por 
dados, saber reunir informações de 
maneira adequada e segura representa 
mais da metade do caminho rumo ao 
crescimento.

(*) É head de Tecnologias Avançadas da Minsait, 
uma companhia Indra, no Brasil.

Falar de avanços tecnológicos no mundo, hoje, é sinônimo de expressões como “big data”, “analytics”, 
“transformação digital” e “disrupção”, que muitas vezes trazem em si a percepção de que algo muito 
complexo e abstrato está acontecendo dentro de diferentes companhias – cujo impacto é feroz e cada 
vez mais ágil
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Senior anuncia 70 novas vagas de emprego 

@A Senior, empresa especialista em software para gestão, ini-
cia 2020 com mais de 70 vagas abertas no modelo CLT, para 

diferentes perfis de cargos: Liderança, Executivo de Contas, Dev, 
Analista de Sistemas, SDR, Qualidade, Suporte, Analista de Negócios, 
Arquiteto de Software, Arquiteto de Soluções, Gerente de Projetos, 
Pesquisador, UX, Vendedor Interno e Analista Financeiro. As oportu-
nidades estão divididas em diversas cidades, como Blumenau (SC), 
Joinville (SC), Ribeirão Preto (SP), Itu (SP), São Paulo (SP), Rio 
de Janeiro (RJ), Curitiba (PR), Cuiabá (MT), Campo Grande (MS) 
e Belo Horizonte (MG). Os interessados devem acessar o site www.
senior.com.br/carreiras.

Aplicativo personalizado para agências

@A TZ Systems, empresa de tecnologia focada no mercado de tu-
rismo, lançou a versão em aplicativo do P.O.T.A (Personal On-line 

Travel Agency), que oferece soluções simples e eficazes para agências. 
O novo aplicativo traz todos os pacotes e serviços disponibilizados pelas 
agências em uma única plataforma, de maneira personalizada. Além das 
vendas poderem ser feitas on-line e diretamente no app, a plataforma 
também apresenta integração com o WhatsApp, facilitando o contato 
entre agência e consumidor. O aplicativo P.O.T.A. está disponível para 
download nas plataformas Android, através da Google Play Store e para 
iPhone, através da Apple Store (www.pota.com.br).

Aplicativo de programação e controle de 
coleta de numerário para clientes

@O Grupo Protege apresentou 
um novo serviço digital para 

varejistas, lotéricos, instituições 
financeiras e cooperativas de cré-
dito. O aplicativo “Protege Follow 
Me”, disponível para IOS e Android, 
facilita a organização e o controle 
dos clientes, trazendo comodidade 
ao permitir acesso em tempo real 
a programação de atendimento 
e acompanhamento dos valores 
coletados e processados (quando 
contratado). O APP Follow Me (me siga, em tradução livre) foi de-
senvolvido para que o cliente possa acompanhar com transparência o 
processo de transporte e processamento do numerário em seu esta-
belecimento. Quando o carro-forte estiver a 30 minutos de distância 
do ponto comercial, o tomador de serviço credenciado receberá uma 
notificação push em seu celular e poderá se preparar para a recepção 
do carro-forte em seu estabelecimento.

Novo podcast mensal para viajantes 
corporativos que estão na estrada

@A CWT no Brasil, empresa de gestão de viagens B2B4E (Busi-
ness to Business for Employees), anuncia hoje o lançamento 

do podcast mensal Business Travel On the Fly, que abordará o 
setor de viagem e negócios com assuntos e questões que afetam 
os viajantes corporativos. “Constantemente, procuramos manei-
ras significativas de nos engajar com os viajantes corporativos, e 
entrar no mundo dos podcasts é uma inovação lógica e acessível 
para esse contato”, diz Julian Walker, Head of External Market 
Communications na CWT. 

ricardosouza@netjen.com.br
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Notebook híbrido para salas de aula
A Positivo anuncia hoje 

na BETT Show, um dos 
principais eventos do mun-
do dedicados a tecnologia 
educacional, que acontece 
em Londres, o Positivo Wise 
N1212S. O equipamento, 
notebook 2 em 1 destacável, 
com utilização como tablet 
ou notebook, integra as duas 
tecnologias a favor do ensi-
no. Em parceria com a Mi-
crosoft, a qual oferece toda 
segurança e desempenho do 
Windows 10 em modo S para 
o novo computador, o Posi-
tivo Wise N1212S chegou 
ao mercado brasileiro com 
exclusividade para escolas 

públicas e privadas, por 
preços a partir de R$ 2.174.  

“O Positivo Wise 1212S 
foi pensado e desenvolvido 
com extrema atenção a 
cada detalhe que pudesse 
dar a professores e alunos 
a versatilidade necessária 
para que a tecnologia fosse 
usada em prol da educação. 
É com muito orgulho que 
lançamos um produto mo-
derno, eficiente e seguro 
que pode ser adaptado às 
diversas necessidades da 
sala de aula”, disse Cinthya 
Ermoso, gerente de Produ-
tos da Positivo Tecnologia.


