
Sete tendências em 
inovação para 2020

A década de 20 está 
começando em meio 
a uma grande euforia 
em relação à inovação

Tecnologias exponen-
ciais, startups milio-
nárias e a certeza de 

que estamos vivendo a era da 
inovação ou morte. Mas, nem 
tudo é como ou mesmo na 
velocidade que imaginamos. 
Por isso, arrisco aqui alguns 
palpites sobre as sete maiores 
tendências para 2020.
 1) Big Data: A cada dia 

geramos mais dados 
que, quando bem in-
terpretados se trans-
formam em podero-
sas informações que 
ajudam na tomada de 
decisão de qualquer 
empresa. As soluções 
de Big Data, que permi-
tem que profissionais 
de TI trabalhem com 
informações não es-
truturadas a uma gran-
de velocidade, devem 
se tornar ainda mais 
acessíveis. Um estudo 
realizado pelo Gartner 
aponta que 75% das 
empresas devem inves-
tir nessa tecnologia até 
o fim desse ano. O IDC 
– International Data 
Corporation – estima 
que 35 trilhões de giga-
bytes serão gerados em 
2020. Processar esses 
dados é o desafio.

 2) LGPD: Enquanto o Big 
Data trabalha na inter-
pretação de um volume 
cada vez maior de 
informações, a LGPD 
– Lei Geral de Proteção 
de Dados, que deve 
entrar em vigor em 
16 de agosto de 2020, 
tenta nos proteger dos 
abusos e da invasão 
de privacidade. Ela 
afetará todas as em-
presas – brasileiras e 
estrangeiras – que co-
letarem, armazenarem 
ou processarem dados 
pessoais de indivíduos 
residentes ou localiza-
dos no Brasil. 

  Partindo do pressu-
posto de que a maioria 
das empresas já tem 
montanhas de dados 
de clientes, será neces-
sária não apenas uma 
mudança de sistema, 
mas sim de cultura para 
a captação e manipu-
lação dessas informa-
ções.

 3) 5G: A Anatel confirmou 
que vai abrir a licita-
ção de implementação 
da quinta geração de 
telefonia móvel (5G) 
até o final de março 
de 2020. E, engana-
-se quem pensa que 
o 5G é apenas uma 
versão melhorada do 
4G. Trata-se de uma 
nova e disruptiva tec-
nologia que permitirá 
aplicações como carros 
autônomos, agricultura 
de precisão, cidades 
inteligentes, reconhe-
cimento facial e princi-
palmente a Internet das 
Coisas, onde objetos 
serão conectados entre 
si. A expectativa é que 
até 2025, 2,8 bilhões de 
pessoas sejam assinan-
tes do 5G.

 4) Blockchain: Embora 
ainda esteja bastante 
associado ao mercado 
de criptomoedas, o 
Blockchain é uma tec-
nologia que irá muito 
além. Ele permite ar-
mazenar digitalmente 
registros de transações 
em redes descentrali-
zadas, de forma segura 
e independente, co-
nectando quem preci-
sa de algo a quem tem, 
eliminando assim os 
intermediários. 

  Nos próximos cinco 

anos, especialistas con-
cordam que a solução se 
expandirá para várias 
aplicações pragmáticas 
no processamento de 
pagamentos, compar-
tilhamento de dados, 
negociação de ações, 
manutenção e rastrea-
mento de documentos. 
Seu impacto será tão 
grande que, de acordo 
com uma pesquisa da 
Deloitte, 77% dos 1.386 
executivos de mais de 
10 países indicaram 
que perderão vantagem 
competitiva se não ado-
tarem essa tecnologia.

 5) China: E quando o 
assunto é tecnologia, 
a China reina quase 
que absoluta. O país 
que travou uma guer-
ra contra os Estados 
Unidos em Inteligên-
cia Artificial em 2019, 
agora almeja sonhos 
literalmente mais al-
tos: explorar Marte! A 
China acaba de lançar 
o terceiro exemplar 
do foguete Long Mar-
ch-5, um dos mais 
potentes do mundo. 
Os investimentos em 
infraestrutura também 
devem continuar por 
lá. Só em 2020, o país 
prevê um investimento 
de cerca de US$ 114 
bilhões em transporte 
ferroviário, rodovias, 
hidrovias e aviação 
civil. Definitivamente, 
eles deixaram de ser a 
fábrica do mundo para 
se tornarem os grandes 
protagonistas.

 6) Zebras: Depois da 
febre dos unicórnios 
– empresas que valem 
mais de US$ 1 bilhão 
– agora parece ter 
chegado a hora das 
zebras. O movimento 
Zebras Unite, que sur-
giu nos Estados Unidos 
em 2017, por meio do 
manifesto “As zebras 
consertam o que os 
unicórnios quebram”, 
promete ganhar ainda 
mais força ao pregar o 
fim das rodadas milio-
nárias de investimentos 
para empresas incapa-
zes de gerar lucro. O 
professor de marketing 
da Universidade de 
Nova York, Scott Gallo-
way, prevê um declínio 
de 50% no valor de 
“empresas unicórnio” 
de capital fechado em 
2020. Ao que tudo in-
dica, será o começo do 
fim das empresas que 
beneficiam apenas seus 
fundadores.

 7) ISO de inovação: 
Num contexto de mais 
resultados e menos 
euforia, especialistas 
como Arthur Igreja, 
do AAA, preveem a 
volta de termos como 
melhoria contínua, au-
tomação e revisão de 
processos. Será o back 
to the basic, ou seja, a 
volta ao básico, em vez 
de uma corrida desen-
freada pela inovação. 
Nesse sentido, a ISO 
56.002, de gestão da 
inovação, que foi lan-
çada em julho de 2019, 
deve ser uma grande 
tendência para ajudar 
empresas de todos os 
portes e segmentos no 
seu processo de trans-
formação.

  A norma visa garantir 
a geração de inovação 
por meio de valor, já 
que acredita que aquilo 
que não gera resultados 
financeiros trata-se 
apenas de invenção e 
não de inovação.

(*) - É sócio-fundador da Palas 
e um dos únicos brasileiros 

a participar ativamente da 
formatação da ISO 56.002, de 

gestão da inovação.

Alexandre Pierro (*)
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Atingimos o grupo de pessoas cujos dados demonstram que se 
enquadram no nosso consumidor-tipo.

No Brasil, mais de 110 
milhões de pessoas 
têm contas em redes 

sociais como o Facebook, 
que em termos gerais já 
ultrapassou a marca de 1 bi-
lhão de utilizadores em todo 
o mundo, o que tem atraído 
a atenção das empresas 
para a possibilidade de criar 
campanhas focadas neste 
novo e promissor meio de 
comunicação em detrimento 
da mídia tradicional.

O especialista e pós gra-
duado em marketing digital 
Pedro Marinho Neto explica 
porque fazer propaganda na 
internet e nas redes sociais 
pode ser considerado até 
mais eficiente que nos meios 
tradicionais de comunica-
ção: “Além de apresentar 
custo menor em relação 
aos veículos tradicionais, 
a publicidade nas Redes 
Sociais passa por campa-
nhas de anúncios com uma 
segmentação muito afinada, 
de acordo com a informação 
que os utilizadores já forne-
cem voluntariamente. 

É possível criar campanhas 
com uma precisão incrível 
pois temos total noção dos 
gostos e interesses dos uti-
lizadores assim como dos 
seus critérios demográficos. 
Assim, atingimos o grupo de 
pessoas cujos dados demons-
tram que se enquadram no 
nosso consumidor-tipo, e por 
isso é mais provável que es-
tejam interessados naquilo 
que queremos comunicar”, 
explica.

Pedro ressalta os porme-
nores desta revolução do 
marketing e aponta porque 
cada vez mais o investimento 

Revisão de 
normas de 
bebidas não 
alcoólicas

Está aberta consulta pú-
blica para complementação 
dos padrões de identidade e 
qualidade para bebidas não 
alcoólicas (água tônica de 
quinino, bebida composta, 
chá, refresco, refrigerante 
e soda) e, se necessário, 
os respectivos preparados 
sólidos e líquidos. A consulta 
está prevista na Portaria 27, 
publicada no último dia 11, 
pela Secretaria de Defesa 
Agropecuária do Ministério 
da Agricultura.

Os interessados têm 75 
dias, até o dia 27 de abril, 
para enviar as sugestões. 
Com a consulta, o ministério 
fará a revisão das instruções 
normativas 17, 18 e 19, 
datadas de 19 de junho de 
2013. A revisão das normas 
é necessária em razão da 
mudança nos hábitos de 
consumo que motivou o lan-
çamento de novos produtos 
pela indústria. 

As sugestões para a consul-
ta precisam ser tecnicamen-
te fundamentadas e deverão 
ser encaminhadas por meio 
do Sistema de Monitora-
mento de Atos Normativos 
(Sisman), da Secretaria 
de Defesa Agropecuária 
(https://sistemasweb.agri-
cultura.gov.br). O projeto 
de portaria encontra-se dis-
ponível no site (http://www.
agricultura.gov.br/acesso-a-
-informacao/participacao-
-social/consultas-publicas).

Encerrado o prazo da con-
sulta, a Coordenação-Geral 
de Vinhos e Bebidas avaliará 
as sugestões recebidas e fará 
as adequações pertinentes 
para publicação da nova 
portaria no DOU (AI/Mapa).

Um levantamento reali-
zado pela equipe técnica 
da Coordenadoria de Ener-
gias Elétrica e Renováveis 
(CEER) da Secretaria de 
Infraestrutura e Meio Am-
biente (SIMA) mostra que, 
em 2019, a potência de gera-
ção centralizada de energia 
solar fotovoltaica dobrou 
em relação ao ano anterior 
no Estado de São Paulo. 
Enquanto, em 2018, existiam 
12 unidades com capacidade 
de gerar 151 MW, em 2019, o 
potencial alcançou 301 MW 
em 21 unidades geradoras. 

Os dados mostram ainda 
um aumento de 5% na produ-
ção de gás natural, uma ele-
vação de 7,8% da utilização 
do insumo na termogeração 
e alta de 10,8% na produ-
ção de etanol anidro. “Em 
2019, a população paulista 
consumiu 11,6 bilhões de 
litros de etanol, enquanto a 
gasolina automotiva registrou 
7,9 bilhões.  Além disso, as 
energias geradas a partir do 
sol, do biogás de aterros, de 
resíduos de madeira e de 
lixívia também contribuíram 
para tornar a matriz energé-
tica paulista mais renovável”, 
explica o secretário da SIMA, 
Marcos Penido.

 A geração solar distribu-
ída de até 5 kw saltou de 
5.634 unidades em 2018 
para 16.360 instalações em 
2019, somando 159,7 MW de 
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Fazer propaganda na rede 
social é mais eficiente que nos 

meios tradicionais?
As redes sociais são hoje em dia o lugar na internet onde os usuários da rede mundial passam grande 
parte do seu tempo online

nesta época do ano é muito 
buscado, e o McDonald’s 
usou isso para crescer e 
viralizar, criando produtos 
exclusivos.

Quanto custa em média 
planejar uma campanha 
na internet e quanto 
custaria a mesma 
campanha na mídia 
tradicional?

Preços são muito relati-
vos de acordo com a locali-
dade. Porém é muito nítido 
que o custo da campanha 
na internet tem melhor 
relação custo benefício. A 
mídia tradicional em geral 
custa 80% mais caro que 
investir em publicidade na 
internet.

Qual a sua visão de 
futuro? Como vê o 
mercado daqui há 
alguns anos? Mais 
voltado ainda para as 
redes sociais? Por que?

Eu vejo que no futuro fazer 
publicidade na internet vai 
ficar mais caro, devido ao au-
mento do alcance. O futuro 
é a integração total de todas 
as mídias e plataformas. O 
mercado daqui há alguns 
anos vai se aproveitar de 
novas tecnologias que ainda 
não estão disponíveis como 
IoT (internet das coisas) e 
o 5G. As empresas tendem 
a investir mais nos relacio-
namentos e nos nichos, no 
aprimoramento dos rela-
cionamentos e na oferta de 
diversa segmentação. Vejo 
nichos mais segmentados 
em redes sociais, focados 
nos mais diversos públicos e 
interesses. O céu é o limite.

nas redes tem sido um case 
de sucesso para influencia-
dores digitais, empresas e 
marcas. Confira:

Como a internet se 
tornou essa maquina de 
fazer publicidade?

Quando as redes sociais 
passaram a ser plataformas 
de conexão, com a utilização 
maciça das redes. As pessoas 
buscam coisas nas redes 
sociais e na internet, correla-
cionadas aos seus interesses 
pessoais. Com isso, as em-
presas perceberam que tudo 
se trata de relacionamento e 
passaram a investir em pu-
blicidade nestas plataformas 
com públicos direcionados e 
também geral.

Porque hoje muitas 
campanhas são voltadas 
exclusivamente para as 
plataformas digitais?

Tudo é uma questão de 
aderência. Nas redes sociais 
e plataformas você atinge 
um público maior e seg-
mentado, dentro do nicho 
que determinada empresa 

busca atingir, tendo mais 
efetividade de alcance e 
de resultado. Além disso, o 
custo de fazer publicidade 
na internet é menor do que 
nas mídias tradicionais. 

Cite algum case de 
sucesso de publicidade 
na internet com grande 
retorno

Tem várias cases de su-
cesso e empresas que fazem 
isto com êxito. Na atualidade 
a empresa que mais tem 
inovado neste ponto é o 
McDonalds, por desenvolver 
campanhas diferentes que 
conseguem trazer a filosofia 
e o conceito da marca na 
internet, investindo em in-
fluenciadores e campanhas 
que se relacionam com o 
público. 

O grande sucesso do 
McDonald’s se deve a apro-
ximar o cotidiano das pes-
soas e as tendências do que 
está em alta na internet 
com o conteúdo da marca 
e produtos inspirados na 
atualidade. Materias escola-
res por exemplo é algo que 

Potencial da geração solar fotovoltaica 
dobra no Estado de SP em 2019

Expansão das energias renováveis em substituição as de 
origem fósseis.
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ram crescimento foram o óleo 
diesel (3,2%) e o querosene 
de aviação (1,7%). Os de-
mais como óleo combustível 
(-22,1%), gasolina (-5,7%) e 
GLP (-1,1%) decresceram.

Em relação ao consumo de 
gás natural, houve um cresci-
mento no ano de 1,1%, com as 
seguintes performances por 
setor: termogeração (+7,8%), 
cogeração (+3,4%), comer-
cial (+2,4%), residencial 
(+0,3%), industrial (0,0%) e 
automotivo (-2,4%). “A pers-
pectiva é de que se manterá 
para os próximos anos uma 
trajetória de crescimento de 
seu parque energético a partir 
de uma gradual expansão das 
energias renováveis em subs-
tituição as de origem fósseis”, 
comenta o técnico do CEER, 
Reinaldo Almança.

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

Tel: 3106-4171netjen@netjen.com.br

potência. O setor elétrico apre-
sentou, tanto na oferta quanto 
na demanda, um crescimento 
de 1% em relação ao ano de 
2018. Em termos de consumo 
por setor, o Estado de São 
Paulo apresentou um cresci-
mento de 3,8% no comercial, 
2,7% no residencial, 3,1% nos 
demais (rural, iluminação 
pública, serviços públicos) e 
um decréscimo de -2,7% no 
industrial.

No setor sucroalcooleiro 
houve uma expansão da oferta 
de etanol anidro de 10,8% em 
relação ao ano anterior, com 
uma produção de 5,7 bilhões 
de litros em 2019, e uma 
retração de -2.0% em etanol 
hidratado, com 10,5 bilhões de 
litros produzidos. No consumo 
de derivados de petróleo, os 
combustíveis que apresenta-




