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OpiniãO
Empreendedorismo 

colaborativo dá 
resultado financeiro

Disrupção é a palavra 
do momento. Toda 
empresa quer inovar, 
investir milhões em 
tecnologia, ter os 
melhores profissionais 
do mercado

Diariamente ouvi-
mos sobre startups, 
unicórnios, grandes 

companhias que nascem, 
inúmeras outras que fe-
cham - estas engolidas por 
modelos cada vez mais com-
petitivos. Mas o que fazer 
para se diferenciar? A es-
tratégia central é perceber a 
mudança e adaptar-se a ela 
com muita rapidez antes da 
concorrência. 

É fundamental ter in-
vestimentos maciços para 
deixar a empresa cada vez 
mais competitiva, porém, 
o grande segredo é investir 
em pessoas, trazer os cola-
boradores para perto da alta 
gestão, ouvi-los, instigá-los 
a inovar e a errar. Erros são 
riquezas e essas joias serão 
lapidadas e trarão lucros. 

No empreendedorismo 
colaborativo o segredo é 
não ficar apenas em estra-
tégias. O verbo central é 
agir. Com ação é possível 
que os colaboradores se 
envolvam 100% com o ne-
gócio a ponto de torná-los 
donos, bonificando-os por 
cada atitude, por maior ou 
menor que seja. Felicidade 
traz retorno financeiro. Ter 
uma empresa comprome-
tida na geração de receita 
futura aliada à cultura de 
inovação é o diferencial em 
um mercado competitivo. 

E inovar tem receita zero, 
já que significa abraçar o 
futuro e o futuro não emite 
nota fiscal. Os resultados e 
os lucros são conquistados 
quando o futuro se torna 
presente. Ser apaixonado 
pelo que faz e ter o trabalho 
como divertimento é um 
dos impulsionadores para 
o sucesso de uma empresa. 
Em pleno ano 2020 não é 
mais permitido ter aquela 
mentalidade de trabalho, es-
tresse, cansaço, cobranças e 
falta de atitudes. Quando a 
direção e os colaboradores 
amam o que fazem o produ-
to entregue ao consumidor 
final fica de alta qualidade 
e preço baixo. 

No mundo dos negócios 
nos dias hoje, felicidade e 
bem-estar equivalem a lu-
cro. Felicidade dá resultado 
financeiro. É fácil medir os 

lucros de uma empresa, mas 
não é fácil medir o grau de 
confiança e liderança. Se 
alguém deixar de atingir 
uma meta, pode talvez levar 
um puxão de orelha, mas se 
deixar passar uma oportuni-
dade milionária, aí ninguém 
fala nada. E as decisões 
são horizontais e não mais 
de cima para baixo, e uma 
ideia bilionária pode partir 
de um horista ou de quem 
está mais perto do trabalho. 

É fato que muitos pro-
fissionais juntos são mais 
inteligentes do que poucos, 
pois o trabalho hoje é por 
entrega e não mais por 
hora. A maior paixão de 
um empreendedor é fazer 
sua equipe crescer e, atual-
mente, o que gera riqueza 
é a produção intelectual e 
não mais tarefas rotineiras. 
Hoje, se ganha dinheiro com 
neurônios felizes. É funda-
mental ter cuidado e não 
desperdiçar os cérebros de 
uma empresa. 

É importante criar condi-
ções favoráveis à manifesta-
ção da genialidade latente 
nos profissionais, além de 
identificar e satisfazer suas 
legítimas necessidades. E 
para isso é essencial que 
eles sejam livres. Mas li-
berdade não é fazer o que 
queremos ou desejamos, 
mas ter o direito de fazer o 
que devemos. 

O aprendizado é o capital 
do futuro. A inteligência 
coletiva é a maior riqueza 
do ser humano. Para se 
sobressair como empresa 
de sucesso é primordial ter 
poder através das pessoas 
(e não sobre elas!). E para 
se conseguir chegar a esse 
patamar, é preciso ser ama-
do pelos colaboradores, pois 
uma organização de sucesso 
funciona como um organis-
mo vivo, descentralizada. A 
descentralização é possível 
quando vem acompanhada 
de confiança, o maior ativo 
intangível. 

Um verdadeiro líder é 
aquele que ele cria muitos 
líderes, uma fábrica de líde-
res, a tal ponto desse líder 
se tornar desnecessário. O 
insubstituível não pode ser 
promovido. Então, que os 
colaboradores se finjam de 
patrão, mas façam isso de 
verdade. 

Garanto que o gestor vai 
amar essa atitude e o cola-
borador aprenderá a ser um 
empreendedor. 

(*) - É diretor-presidente 
da Pormade Portas.

Claudio Zini (*)

BID abre inscrições para primeiro 
curso gratuito em português de 

Gestão de riscos em projetos

O Banco Interamericano de Desen-
volvimento (BID) está com ins-
crições abertas para a primeira 

edição em português do curso online 
e gratuito sobre Gestão de Riscos em 
Projetos. As aulas são destinadas aos 
empreendedores, gestores do setor pú-
blico ou privado, empresários de todos 
os portes, profissionais autônomos e 
estudantes universitários que desejam 
iniciar ou aprimorar sua jornada ad-
quirindo conhecimentos sólidos sobre 
como gerenciar riscos em negócios.

A capacitação terá início no dia 16 
de abril, com conteúdo previsto para 
cinco semanas – em média são seis 
horas semanais. Entretanto, o aluno 
possui flexibilidade para realizar o 
curso dentro do seu próprio ritmo, 
desde que o conclua em, no máximo, 
quatro meses. As inscrições podem ser 
feitas pelo link: https://www.edx.org/
course/gestao-de-riscos-em-projetos-
-de-desenvolvimento

Segundo um relatório 
divulgado em 2018 pelo 
Sebrae sobre o percentual 
de sobrevivência de em-
presas no Brasil, de cada 
quatro negócios abertos 
por aqui, um fecha antes 
de completar dois anos no 
mercado. Já a Project Ma-
nagement Institute (PMI) 
afirma que apenas 51% dos projetos 
do setor público e privado conseguem 
terminar a tempo, e apenas 57% seguem 
o orçamento original.

Uma das razões para este desem-
penho abaixo do esperado é que as 
empresas focam muito no planejamento 
do projeto e nem tanto nos riscos que 
podem surgir ao longo do caminho. Por 
outro lado, há outras equipes que até 
desenham cenários, mas não contam 
com habilidades e conhecimentos para 
avaliar tantas variáveis desconhecidas.

O objetivo do curso do BID é oferecer 
aos participantes ferramentas para que 

tenham condições de dar continuidade 
aos projetos em cenários de incerteza. 
Para isso, serão disponibilizados aos 

participantes casos práti-
cos, leituras selecionadas 
e outros recursos de 
aprendizagem. “É muito 
comum equipes inteiras 
dedicarem muito tempo 
e esforços para resolver 
problemas que poderiam 
ter sido previstos. A ca-
pacitação ajuda gestores 
a se anteciparem aos 
riscos por meio de boas 

práticas internacionais adotadas em 
diversos países da América Latina e 
Caribe, seja na iniciativa privada ou 
pública.”, afirma Morgan Doyle, repre-
sentante do BID no Brasil.

Doyle acrescenta que, no conteúdo 
programático, estão pontos importantes 
como  a identificação de riscos em ce-
nários de incerteza, definição de quem 
pode dar apoio, entendimento de como 
gerenciar riscos em situações em que os 
recursos são limitados, estabelecimento 
de estratégias para responder aos ris-
cos e monitoramento e atualização dos 
riscos ao longo do projeto.

Participantes podem ganhar 30 
unidades de desenvolvimento 
PMI®

Embora o curso seja totalmente 
gratuito, os participantes que atingi-
rem bom desempenho podem obter o 
Certificado de Identidade Verificada, 
emitido pelo BID, ao custo de US$25. 
Caso opte pelo certificado verificado, 
ele receberá ainda 30 unidades de 
desenvolvimento profissional (PDUs) 
PMI®. PDUs são as unidades de medida 
usadas para quantificar as atividades de 
aprendizado necessárias para renovar 
a certificação do PMI. Em português 
são chamadas de Unidades de Desen-
volvimento Profissional. Cada hora de 
atividade equivale a 1 PDU.

Aqueles que não tiverem interesse no 
certificado verificado e atenderem as 
expectativas acadêmicas estabelecidas 
terão direito a receber um certificado 
de código de honra. O curso aberto e 
massivo (MOOC, na sigla em inglês) 
é oferecido por meio da plataforma 
digital edX, fruto de uma parceria 
entre a Universidade de Harvard e o 
Instituto de Tecnologia de Massachu-
setts (MIT) (https://www.edx.org/
course/gestao-de-riscos-em-projetos-
-de-desenvolvimento).

Capacitação terá início no dia 16 de abril; participantes podem realizar o curso no seu ritmo, desde 
que o concluam em, no máximo, quatro meses
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News@TI
Estágio para estudantes de Tecnologia da 
Informação

@A Indra, uma das principais empresas globais de tecnologia 
e consultoria, abre inscrições para seu programa de estágio 

em tecnologias digitais. Ao todo, são 24 vagas para estudantes 
de Tecnologia da Informação que tenham disponibilidade para 
trabalhar nas cidades de São Paulo, Campinas e Rio de Janei-
ro. Os aprovados vão trabalhar na Minsait, empresa da Indra 
líder em Consultoria de Transformação Digital e Tecnologias 
da Informação na Espanha e na América Latina. Os interes-
sados em participar do processo seletivo devem se inscrever 
até o dia 02 de março por meio dos seguintes links: São Paulo 
(https://indra.gupy.io/jobs/169992), Campinas (https://indra.
gupy.io/jobs/170748) e Rio de Janeiro (https://indra.gupy.io/
jobs/170776).

São Paulo, quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 
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“As empresas 
focam muito no 
planejamento do 
projeto e nem tanto 
nos riscos que 
podem surgir ao 
longo do caminho. 

Sociedade 5.0 e o direito à privacidade: 
como vencer esse desafio

A Sociedade 5.0, um conceito que 
surgiu no Japão em 2016 como parte de 
um plano voltado à ciência e à tecnolo-
gia, tem como propósito fomentar uma 
sociedade mais inteligente a partir do uso 
das ferramentas tecnológicas a favor do 
bem-estar humano.

 
Os impactos da transformação digital 

mudaram o ambiente em que vivemos. 
A hiperconexão e o uso intenso de apli-
cativos nos smartphones modificaram 
de forma definitiva nossa vida social e a 
forma como compramos e nos relaciona-
mos com as organizações em geral. É a 
chamada Sociedade da Informação ou 4.0, 
reflexo da revolução chamada indústria 
4.0 ou revolução 4.0.

 
Na revolução 4.0, as novas tecnologias 

- bigdata, inteligência artificial, machine 
learning, entre outras - estão provocando 
uma profunda transformação na maneira 
em que as organizações operam e se 
relacionam com seus clientes, colabora-
dores e fornecedores, ou como governos 
se relacionam com seus cidadãos.  Na 
Sociedade 5.0, estas tecnologias serão 
usadas não só para os negócios ou gover-
nos em busca de agilidade, produtividade 
e mais receitas com menos custos.  Ela 
começa a transformar a vida das pessoas. 
É a inovação convergente para dar mais 
qualidade de vida aos seres humanos.

 
Sociedade 5.0 irá usar os recursos 

tecnológicos da revolução 4.0 para adap-
tação de uma vida em uma sociedade in-

teligente, onde tudo será possível realizar 
com o auxílio de tecnologias tais como, 
conectividade, reconhecimento facial, 
rastreabilidade e inteligência artificial.  
O desafio que vejo aí é como equilibrar 
tecnologias baseadas em dados, como a 
inteligência artificial ou rastreabilidade, 
com os dados pessoais dos indivíduos.  
Como evitar que eles sejam utilizados de 
forma indevida ou fora da finalidade para 
a qual foram coletados? Como garantir 
que mesmo usados de forma adequada, 
eles não sejam roubados por terceiros 
ou perdidos pelas organizações que as 
coletaram?

 
Uma das gigantes da tecnologia está 

desenvolvendo modelos de inteligência 
artificial capazes de detectar câncer de 
mama com maior precisão do que os 
especialistas humanos, com parceiros de 
pesquisa clínica no Reino Unido e Estados 
Unidos. A inteligência artificial aplicada à 
área médica é um dos exemplos interes-
santes rumo à Sociedade 5.0, no sentido 

de buscar a cura de doenças e melhoria 
nas condições de vida das pessoas, obje-
tivo para o desenvolvimento sustentável 
(ODS 3), “assegurar uma vida saudável 
e promover o bem-estar para todos, em 
todas as idades”.

 
Entretanto, para fazer funcionar o mode-

lo de inteligência artificial e oferecer maior 
precisão nos exames de câncer de mama, 
os autores do estudo usaram dados de 
76 mil mulheres, cujos diagnósticos eram 
conhecidos. Dados pessoais sensíveis.

 
Mesmo considerando a relevância da 

iniciativa, para que esse estudo preserve 
os direitos das mulheres que forneceram 
seus dados, questões relacionadas com 
a privacidade dos pacientes precisam 
ser levadas em consideração. No caso, 
a anonimização dos dados foi utilizada. 
Este é um exemplo do tamanho do desafio 
que é desenvolver soluções que permi-
tam que os algoritmos de IA aprendam 
com uma quantidade enorme de dados 
pessoais ou dados pessoais sensíveis, 
equilibrando objetivos ou finalidades 
com os direitos das pessoas à proteção 
dos dados pessoais.

É por isso que as leis de proteção e 
privacidade de dados, como a LGPD, são 
importantes. Com elas, a Sociedade 5.0 
vai equilibrar objetivos ousados, tecno-
logia e inovação, com direitos individu-
ais tão importante para nós, tais como 
privacidade e proteção para os nossos 
dados pessoais.
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