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Scanner portátil para produzir modelos 
em 3D

@Um scanner portátil aumentou a velocidade da produção de 
modelos 3D para serem utilizados em visualizações no site e em 

realidade aumentada no app de uma loja. Antes do uso do equipamen-
to, as modelagens em 3D eram feitas manualmente. “Nunca vimos 

esse tipo de equipamento sendo usado em projeto semelhante. Foi 
uma visão disruptiva: essa ferramenta tem o potencial de nos dar a 
produtividade necessária e gerar modelos mais fiéis aos objetos reais 
do que os modelados da maneira tradicional. O Spider nos permitiu 
produzir uma quantidade grande de modelos em um prazo muito 
reduzido. Sem ele, precisaríamos de um exército de modeladores 
para realizar a mesma entrega”, explica Alexandre Piccini, diretor 
da Hórus - Innovative Experiences.

Plataforma de RH

@A Revelo, plataforma de recrutamento digital, passa a incluir em 
seus serviços a tecnologia da Sólides, plataforma completa de RH 

com People Analytics para recrutamento de pessoas e gestão com-
portamental, para oferecer uma ferramenta mais assertiva de seleção 
que combina a análise técnica do perfil, baseada nas competências e 
base acadêmica, e comportamental, que inclui competências que não 
são aprendidas em sala de aula, como a inteligência emocional. Tudo 
isso para aumentar a precisão na escolha do profissional com o fit 
necessário para a oportunidade.

Inteligência artificial capaz de aumentar as 
vendas no e-commerce  

@A GoBots (www.gobots.com.br) automatiza os processos de 
vendas online. A startup oferece diversas soluções para melhorar 

a experiência de compra, além de ajudar os lojistas a venderem cada 
vez mais. Por  meio de inteligência artificial, a empresa torna acessível 
uma tecnologia muito avançada, o que promete revolucionar, cada 
vez mais, o comércio eletrônico. Com um “Robô Vendedor”, a GoBots 
possibilita que os e-commerces e marketplaces atendam os clientes de 
forma rápida e automática - o que pode ajudar a aumentar a conversão 
de vendas online em até 30%. 

ricardosouza@netjen.com.br

OpiniãO
A inclusão 

financeira e o celular
Segundo dados do 
Banco Mundial, a 
quantidade de adultos 
não bancarizados 
no Brasil totaliza 45 
milhões de pessoas 

Apesar da redução 
desse número nos 
últimos anos, ain-

da temos uma “Espanha” 
dentro do País: sem acesso 
a serviços financeiros em 
pleno Século 21! Por outro 
lado, segundo a mesma 
pesquisa, quase 60% delas 
têm acesso a um celular com 
internet. Uma nova leva de 
empresas – as fintechs – vem 
disponibilizando serviços 
com menores custos, am-
pliando a competitividade 
no setor e favorecendo a 
entrada da parcela de des-
bancarizados no radar do 
sistema financeiro. 

E a forma como isso vem 
se concretizando é por meio, 
justamente, do celular, com 
inovações tecnológicas 
mais evidentes para que 
a experiência do usuário 
seja positiva nos diversos 
produtos e serviços com 
apelo especial para essa 
fatia da população, assim 
como serviços exclusivos 
para o Microempreendedor 
Individual (MEI).

Pesquisas mostram que o 
acesso a serviços tradicio-
nalmente oferecidas pelos 
bancos, como a poupança 
e o crédito, cumprem papel 
significativo na redução 
da desigualdade social. O 
exemplo mais clássico é o 
do economista e professor 
indiano Muhammad Yunus. 
Nos anos de 1970, Yunus 
oferecia empréstimos de 
baixo valor a pequenos pro-
dutores rurais de Bangla-
desh que viviam na pobreza 
e não tinham acesso a ne-
nhum serviço bancário. Sua 
missão foi tão bem-sucedida 
que inspirou programas 
de microcrédito ao redor 
do mundo e lhe rendeu o 
Prêmio Nobel da Paz.

É animador, portanto, 
que o celular passa a ser 
um agente importante para 
promover mais inclusão fi-
nanceira no país, favorecen-
do a mobilidade econômica 
e a inserção social, a partir 
da melhoria das condições 
de vida. O próximo estágio 
deve ser o de pagamentos 
instantâneos, modalidade 

popular na China, e que 
será incentivada pelo Banco 
Central. Em síntese, o siste-
ma permite que as pessoas 
enviem dinheiro entre si em 
tempo real, pelo celular, e 
de forma mais simples do 
que ocorre hoje.

A atual movimentação de 
bancos e fintechs se susten-
ta em outros números além 
dos 45 milhões citados no 
início desse texto. Um estu-
do da Accenture estima que 
as receitas incrementais das 
instituições financeiras com 
os desbancarizados podem 
chegar a US$ 380 bilhões em 
cinco anos em países emer-
gentes, entre eles o Brasil, 
que responderia por US$ 39 
bilhões do total. E por que 
agora? O fator-chave são 
as novas tecnologias, que 
reduzem custos e trazem 
soluções para o mercado 
financeiro em escala global. 
O que antes era custoso e 
complicado, hoje é muito 
mais simples e acessível.

Entre essas tecnologias 
disruptivas está o blo-
ckchain. Segundo uma pes-
quisa da Universidade de 
Stanford, alguns dos pontos 
mais críticos para a inclusão 
financeira podem ser solu-
cionados com blockchain, 
como a redução de custos 
e de tempo envolvidos nas 
transações, removendo 
exigências formais ao mes-
mo tempo em que garante 
confiabilidade ao processo.

Um exemplo é o envio e 
recebimento de dinheiro 
entre países. Com tecnolo-
gia tradicionais, isso pode 
demorar dias e devorar um 
percentual significativo 
da quantia enviada, um 
peso enorme para famílias 
dependentes de recursos 
remetidos por familiares do 
exterior, por exemplo. Via 
blockchain, a transação hoje 
já é concluída em poucos 
minutos e por uma fração 
do custo.

Ainda há um longo cami-
nho a percorrer em direção 
à inclusão financeira, mas 
estamos avançando cada 
vez mais rápido, em especial 
nos últimos anos, quanto à 
aplicação da tecnologia com 
o objetivo de reduzir desi-
gualdades. Sem dúvida, um 
cenário muito promissor!

 
(*) - Executivo com larga experiência 

em serviços financeiros e 
tecnologia, é diretor geral da 

Ripple na América do Sul.

Luiz Antonio Sacco (*)

A revolução 5G vai muito além de 
internet mais rápida para seu celular

Ricardo Bonora (*)

Mesmo sendo um assunto com 
presença constante no noticiário, 
poucos entendem, de fato, quais 

são as reais consequências do avanço da 
rede 5G em todo o mundo. A implantação 
dessa tecnologia vai trazer resultados mui-
to mais expressivos do que os observados 
em etapas anteriores, possibilitando a 
geração de novos modelos de negócio e, 
em último grau, vai mudar totalmente a 
relação com a vida em sociedade.

Mas, até chegar nesse estágio, é funda-
mental entender o que é o 5G e por que 
seu avanço é tão importante. Para assimilar 
isso, é preciso voltar no tempo e lembrar 
como o 2G, 3G e o 4G representaram en-
quanto avanços tecnológicos de grande 
impacto, principalmente relacionados 
aos smartphones. A segunda geração de 
celulares trouxe como grande diferencial 
o uso de SMS e envio de e-mails sem 
precisar usar um computador. Com o 3G, 
foi possível pela primeira vez enviar fotos 
e vídeos para outros aparelhos – saindo 
da era do texto como única forma de se 
comunicar entre celulares. Em seguida, 
o 4G (que chegou por volta de 2010 e se 
mantém até hoje) possibilitou um ganho 
substancial em velocidade, permitindo bai-
xar conteúdo, realizar transmissões online 
e fazer grande parte das tarefas com as 
quais estamos acostuma-
dos – como ouvir música, 
assistir séries etc.

Nesse sentido, o 5G, 
cuja chegada está previs-
ta para 2020, vai trazer 
um ganho substancial de 
velocidade. Em números, 
essa nova forma de cone-
xão será cerca de 20 vezes 
mais rápida do que o 4G. 
Com isso será possível 
agilizar muitas tarefas de 
nosso cotidiano – basta-
rão segundos para baixar 
filmes, por exemplo.

Mesmo oferecendo tan-
tas facilidades ao dia a 
dia, vale ressaltar que 
a principal vantagem que o 5G trará ao 
mercado estará na possibilidade de criar 
novos segmentos de negócios e fomentar 
uma sociedade cada vez mais conectada. 
Essa nova geração vai abraçar uma rede 
cada vez mais ampla de conexões e, por 
isso, ela já fomenta o desenvolvimento de 
novos produtos e tecnologias, como carros 
autônomos, drones usados para serviços 
de entrega e o uso de realidade virtual. 

Áreas não estritamente relacionadas 
com o mundo da telefonia ou de alta tec-
nologia, como transporte público e saúde, 
também serão diretamente impactados 
pelos benefícios do 5G, por também con-
tarem com uma infinidade de dispositivos 
interconectados.

E afinal, como isso será possível? Falan-
do de maneira técnica, a ITU (Internatio-
nal Telecommunication Union, agência da 
ONU para as telecomunicações), indica 
como especificações mínimas o download 
de 20 Gigabits por segundo e o upload 
de 10 Gigabits. A banda será então divi-
dida entre todos os usuários conectados 
no momento: a meta de download por 
usuário em áreas urbanas densamente 
povoadas é de 100 Mbps em download e 
50 em upload. Em um contexto urbano, 
a velocidade real do 4G não chega nem 
perto, com uma média de 5-12 Mbps no 

download e 2-5 Mbps no 
upload.

Na prática, as redes 
5G foram projetadas 
para usar ondas de alta 
frequência (no espectro 
entre 30 e 300 GHz, co-
nhecidas como espectro 
de “ondas milimétricas”), 
e podem ser capazes 
de transportar grandes 
quantidades de dados 
em altas velocidades. 
No entanto, elas não 
viajarão para tão longe 
como as ondas de baixa 
frequência usadas com 
o 4G, e terão dificuldade 
em contornar obstáculos 
como paredes, edifícios 

etc. Por esta razão, as operadoras pre-
cisarão instalar uma quantidade maior 
de mini antenas para obter a mesma 
cobertura que o 4G. Em muitos casos, 
o 5G substituirá as redes domésticas de 
Wi-Fi, oferecendo velocidades mais altas 
e uma melhor cobertura.

Graças às suas características técnicas, 
o 5G será aplicável aos campos mais dis-
tintos, indo além das funções de chamada, 
navegação na web ou realidade virtual; 
será relacionado ao mundo da IoT e, 
consequentemente, atraindo o interesse 
de muitas empresas. Será um impacto 
não apenas tecnológico, mas também 
e sobretudo econômico, tanto que se 

espera, segundo um estudo da Ericsson 
no Mobile World Congress 2017, criar um 
mercado de, pelo menos, 1200 bilhões de 
dólares nos próximos dez anos.

Com isso, consequentemente teremos 
redes mais densas. Espera-se que as redes 
também possam garantir até um milhão 
de dispositivos conectados por quilômetro 
quadrado. As novas tecnologias poderão 
criar até 3 milhões de novos empregos 
apenas nos Estados Unidos, contribuindo 
com até US$ 500 bilhões no PIB dos EUA 
entre investimentos diretos e induzidos.

Analisando essa inovação sob um espec-
tro de longo prazo, será possível formar 
uma sociedade cada vez mais empática e 
criativa, na qual a tecnologia será mais um 
importante instrumento para a democra-
tização do acesso à educação e saúde de 
qualidade. Com conexões mais rápidas, 
confiáveis e seguras, o 5G dará mais agi-
lidade à prestação de serviços e poderá 
contornar dificuldades relacionadas a 
processos burocráticos ou morosos, que 
muitas vezes encarecem e podem diminuir 
a qualidade do serviço final oferecido.

Ao facilitar a conexão entre as mais 
diversas informações, o dia a dia das em-
presas ganhará ainda mais agilidade, em 
um ritmo que poderá ser reproduzido de 
maneira eficiente para os demais segmen-
tos da sociedade. O setor de saúde, por 
exemplo, poderá se beneficiar de maneira 
mais rápida na troca de informações sobre 
seus pacientes – o que será fundamen-
tal para atender casos de urgência, por 
exemplo. O consumidor também poderá 
ser beneficiado, em especial se sua rede 
varejista puder disponibilizar produtos 
de ponta e de qualidade na renovação de 
seus estoques.

Por fim, a agilidade do 5G vai repre-
sentar uma alternativa muito importante 
em um mundo cada vez mais conectado, 
gerando mudanças em cadeia e que darão 
suporte aos avanços já obtidos, além de 
abrir caminho para a implementação de 
avanços em pesquisa e desenvolvimento.

(*) É head de Telecom e Mídia da Indra no Brasil.

As discussões sobre o avanço das redes de telecomunicações rumo ao chamado “5G” têm levantado 
discussões em diversos locais pelo mundo – inclusive no Brasil
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“Com conexões mais 
rápidas, confiáveis e 
seguras, o 5G dará mais 
agilidade à prestação 
de serviços e poderá 
contornar dificuldades 
relacionadas a 
processos burocráticos 
ou morosos, que muitas 
vezes encarecem e 
podem diminuir a 
qualidade do serviço 
final oferecido.

AI/HórusAprender habilidades 
tecnológicas

Por conta das novas tec-
nologias, como a Inteligência 
Artificial e a automação, nas 
empresas, as habilidades de que 
os profissionais precisam para 
fazer o seu trabalho da melhor 
forma mudam com frequência. 
No entanto, seria muito custoso 
e improdutivo demitir e contra-
tar funcionários sempre que isso 
acontece. Uma solução mais 
eficaz é reciclar os talentos, ou 
seja, treinar os funcionários que 
as empresas já têm para as novas 
competências necessárias.

Recentemente, a Udemy, o 
maior marketplace de ensino e 
aprendizado online do mundo, 
realizou um estudo que mos-
tra as tendências e previsões 
para o treinamento de pro-
fissionais em 2020 - o “2020 

Workplace Learning Trends 
Report: The Skills of the Fu-
ture”. Entre as projeções do 
estudo, está que o Brasil é 
um dos três países que mais 
devem aprender habilidades 
tecnológicas neste ano, fican-
do atrás apenas de Estados 
Unidos (primeiro lugar) e Ín-
dia (segundo lugar). O top 10 
inclui países como Alemanha 
e Canadá. Para chegar a esse 
resultado, a Udemy se

 baseou no consumo total de 
cada país de cursos nas dez 
habilidades tecnológicas mais 
populares na plataforma em 
2019: Python, React (web), 
Angular, machine learning, 
Docker, Django, CompTIA, 
Amazon AWS, deep learning 
e React Native (mobile).


