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News@TI
USP Game Link: mostra de jogos e palestras 
com veteranos da indústria dos games

@Nos dias 11 e 12 de dezembro, o Instituto de Ciências Matemá-
ticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, realiza 

a terceira edição do USP Game Link, evento criado para integrar 
a comunidade de desenvolvimento de jogos. Aberto a todos os in-
teressados, o encontro reúne representantes da universidade e da 
indústria, desenvolvedores independentes, entusiastas e jogadores. 
Na sexta-feira, dia 11, as atividades terão início com a 5ª edição da 
Mostra de Jogos do ICMC, que exibirá os trabalhos desenvolvidos 
pelos alunos da disciplina optativa Introdução ao Desenvolvimento 
de Jogos, ministrada no ICMC. Também serão expostas criações do 
grupo de extensão Fellowship of The Game (FoG) e de outros desen-
volvedores nacionais. Já no sábado, dia 12, acontecerão as palestras 
com convidados importantes da indústria de jogos de São Carlos 
e do Brasil. Todo o evento será gratuito e totalmente online, com 
transmissão pelo canal do FoG no Youtube: FellowshipoftheGame. 
Não é preciso realizar inscrição e haverá emissão de certificados de 
participação pelo ICMC. Evento no Facebook: icmc.usp.br/e/99c6c 
ou transmissão pelo youtube: FellowshipoftheGame.

Coluna do Heródoto

Ele é considerado um 
dos gênios do futebol. 
A origem humilde 
apenas confirma que a 
genialidade do craque 
não depende da classe 
social a que pertence. 

Logicamente que a 
chegada dele até um 
grande time de fute-

bol de um país de grandes 
times e torcidas, é muito 
mais  difícil. Sua estrutura 
física não ajuda uma vez que 
não tem nem altura nem 
peso para enfrentar os vi-
gorosos zagueiros dos times 
adversários. O futebol é um 
esporte de força, de contato 
e é preciso ser lépido para 
escapar das traves da chu-
teira do seu marcador. Mas 
gênio é gênio. 

A distrofia física é apenas 
um detalhe aos olhos do 
médico do time. No início da 
carreira ninguém acreditava 
que pudesse se sobrepor 
a uma diferença de seis 
centímetros entre as duas 
pernas. A perna direita  era 
flexionada para a esquerda, 
e a esquerda apresenta o 
mesmo desenho. Ninguém 
sabe, com certeza, se essa 
deformidade é congênita ou 
consequência da paralisia 
infantil. Afinal os bairros 
mais afastados e pobres 
da capital do país não têm 
assistência médica. 

Os meninos brincam nas 
ruas, muitas vezes ao lado 
do esgoto à céu aberto, e 
a preferência da molecada 
é jogar bola. Tudo impro-
visado, camisa, traves e o 
gostoso “campinho “, palco 
dos gols, dribles e brigas 
entre os adversários. Daí 
até se tornar um ídolo do 
futebol mundial é um longo 
e penoso caminho, que só  
os gênios conseguem. 

A vida pessoal agita e 
influencia decisivamente 
carreira do craque. Sua 
vida íntima é marcada por 
tragédias. Os envolvimentos 
românticos pululam nas 
colunas de fofocas, ainda 
que as redes sociais não 
estejam por enquanto  ao 
alcance dos buscadores de 
escândalos. A dependência 
com álcool se agrava na 
mesma proporção que sua 
popularidade. É fotografado 
ébrio mais de uma vez .

Os salários melhores atra-

em legiões de aproveita-
dores e o jogador não se 
apercebe que está cada 
vez mais envolvido em re-
lacionamentos passageiros 
e custosos. Os filhos são o 
resultado dessas uniões. E 
nem mesmo a excursão do 
seu time para o exterior o 
livra de um relacionamento 
com uma fã sueca e com ela 
ter mais um filho. 

Os políticos se aproximam 
do ídolo e se aproveitam 
para usufruir de sua po-
pularidade. Fotos com 
candidatos, nos palácios do 
governo, nas escadas dos 
aviões ocupam grande es-
paço das seções de esporte. 
Mas nada se compara com 
as fotos e reportagens que 
vêm da Europa. 

 A copa do mundo é a 
oportunidade de mostrar 
o talento  e a pujança do 
futebol latino americano. 
Com isso se abre a porta 
para que muitos jogadores 
sejam contratados por times  
europeus e se tornem ídolos 
nos dois lados do Atlântico. 
A promessa é alto salário, 
prestígio, encontro com ar-
tistas e uma vida de sonhos. 

O palco para a consagra-
ção é o campeonato mundial 
da Fifa, com a atuação das 
melhores equipes do mun-
do, inclusive  a da Ingla-
terra, que se auto domina 
inventora do futebol. Tem 
até locutor esportivo que 
apelida o futebol de “esporte 
bretão”.  A seleção nacional 
está preparada para brilhar. 
Não conta com a força do 
destino, que logo no se-
gundo jogo, através uma  
contusão, deixa de fora o 
maior jogador de todos os 
tempos. 

É a oportunidade do ponta 
direita, Mané Garrincha, 
assumir a liderança do 
time canarinho e buscar a 
conquista do bicampeonato 
mundial de futebol. O meni-
no pobre do bairro de Pau 
Grande chega ao auge da 
fama e recebe o reconheci-
mento da torcida brasileira. 
Contudo o destino ainda 
guardava maus momentos 
que se arrastaram tanto nos 
campos de futebol como na 
vida pessoal. 

Mané Garrinha é conheci-
do pelos amantes do esporte 
como A Alegria do Povo. 

 
(*) - É âncora do Jornal da 

Record News em multiplataforma 
(hbarbeiro@recordtv.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)

O gênio do 
futebol se vai

São Paulo, sexta-feira, 04 de dezembro de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 

&

O Planejamento Financeiro em tecnologia 
frente ao cenário cambial e político instável

Andrea Rivetti (*)

Em tempos de recuperação econô-
mica e retomada das atividades 
empresariais, é natural se depa-

rar com uma certa cautela para realizar 
determinadas mudanças ou modificar a 
perspectiva operacional da empresa. No 
entanto, o que está fora de discussão é a 
importância da tecnologia para a estru-
turação de um ambiente organizacional 
otimizado, com os artifícios ideais para 
fomentar uma cultura de redução de 
custos. Indo além do papel de conten-
ção e adaptabilidade imediata, o uso de 
ferramentas digitais, se conduzido sob 
uma abordagem estratégica, provoca 
efeitos positivos para a empresa como 
um todo, inclusive no que diz respeito 
à saúde financeira do negócio.

Sempre existirão demandas externas 
que fogem do controle das companhias. 
O segredo está no modo como os líderes 
optam por enfrentar a adversidade, fato 
que exerce grande influência sobre os 
gastos e os problemas evidenciados 
durante esse período. Após realizar esse 
processo de avaliação sobre lacunas e 
fragilidades no ambiente interno, fica 
muito mais fácil de se diagnosticar mé-
todos para se preservar a integridade da 
organização; a tecnologia é um exemplo 
direto dessa mentalidade.

A digitalização em prol da redução 
de custos

Se o sentimento predominante ainda 
é de incerteza, o respaldo tecnológico 
surge para oferecer garantias opera-
cionais que concedem mais segurança 
para a governança e o próprio compor-
tamento dos profissionais no dia a dia 
de trabalho. A margem para falhas crí-
ticas é cada vez menor e, com sistemas 
automatizados, esse senso de urgência 
é refletido em melhores decisões por 
parte dos profissionais. Geralmente, o 
desafio maior está no equilíbrio entre 
reduzir os gastos sem prejudicar a 
qualidade dos serviços, outro questio-
namento que vai de encontro à presença 
da tecnologia, principalmente por meio 
do outsourcing.

Com soluções inteligentes agilizando 
procedimentos e potencializando a 

efeitos sobre o segmento que se busca 
atingir, os líderes poderão centralizar 
os esforços de suas equipes no que 
realmente importa.

Foco total no core business
Em situações de crise e instabilida-

de generalizada, não é preferível ter 
a tranquilidade para se dedicar única 
e exclusivamente ao core business 
da empresa? Com todos trabalhando 
sob a mesma premissa de inteligência 
de dados e automatização de pro-
cedimentos padronizados, funções 
mais subjetivas e estratégicas, que 
exigem uma participação incisiva 
por parte dos profissionais, servirão 
como porta de entrada para uma 
gestão que valorize o componente 
humano.

Encerro o artigo destacando o aspec-
to volúvel da tecnologia diante o quadro 
econômico instável e sua aplicabilidade 
para as empresas nacionais. No intuito 
de identificar novas fontes de receita, 
pontos passíveis de diminuição de 
gastos e o redirecionamento dos cola-
boradores, trata-se de uma alternativa 
bem-vinda para os que buscam superar 
as dificuldades e retornar à estabilidade 
financeira.

(*) É CEO da Arklok.

Para superar as consequências de um quadro econômico repleto de instabilidade, as empresas 
encontram na tecnologia uma aliada de valor para a fortificação de uma gestão financeira sustentável

eficiência dos departamentos, o ges-
tor terá a maturidade necessária para 
racionalizar o uso dos recursos disponí-
veis, fomentando um desenvolvimento 
sustentável de seu ecossistema organi-
zacional.  Dessa forma, a diminuição de 
custos ocorre de modo direto e indireto, 
em frentes variadas.

Terceirização simboliza mudança 
estrutural

Durante a concepção de um pla-
nejamento financeiro, alguns tópicos 
servem de parâmetro para que o gestor 
chegue em um denominador comum 
sobre a situação de sua empresa. Re-
duzir os custos é um objetivo único, 
mas deve ser atingido com diversos 
hábitos e práticas capazes de inserir a 
transformação digital na rotina opera-
cional das equipes.

Serviços prestados por meio do out-
sourcing que visam a consolidação da 
área de TI e proporcionam projetos am-
plos de digitalização mudam o patamar 
de empresas imaturas em termos de 
inovação. Ao delegar etapas de controle 
e gerenciamento de documentações, o 
contratante deixa claro que está alinha-
do com o que se espera de organizações 
inseridas no contexto de recuperação 
empresarial. Com um acompanhamento 
atualizado do avanço tecnológico e seus 

Imagem de Steve Buissinne por Pixabay

Conhecido como Sistema Financeiro 
Aberto, o open banking é a próxima 
etapa da maior transformação digital 
do nosso sistema financeiro. Ele prevê 
um ambiente de negócios com com-
partilhamento de dados entre institui-
ções, com a autorização dos consumi-
dores. Criado pelo Banco Central, seu 
objetivo é ampliar a competição entre 
as empresas, oferecendo aos clientes 
condições mais vantajosas, tanto em 
termos de qualidade dos produtos 
como de preços mais competitivos.

Precedido pelas criações do cadas-
tro positivo, sistema que avalia todo 
o histórico de pagamentos do consu-
midor para a concessão de crédito, do 
Pix, plataforma de transações instan-
tâneas, e pela promulgação da LGPD 
(Lei Geral de Proteção de Dados), que 
regulou as atividades de tratamento 
de dados pessoais, o open banking irá 
promover uma integração inédita. Ele 
irá empoderar o consumidor, que terá 
mais opções de escolha, contribuindo 
para a entrada de novos players num 
mercado tradicionalmente restrito.

Essa grande evolução já é realidade 
em diversos países desenvolvidos, 
como a Inglaterra. No Brasil, a ex-
pectativa é que a primeira fase do 
cronograma do Sistema Financeiro 
Aberto tenha início em novembro, 
com o compartilhamento de dados 

A revolução do open banking: maior variedade e 
qualidade de produtos e serviços financeiros

por exemplo, permitir que um banco 
concorrente acesse seu histórico no 
banco em que é correntista há muito 
tempo, conseguindo adquirir produtos 
bancários com preços reduzidos ou 
negociar menores taxas de juros com 
essa outra instituição.

Porém, o open banking será apenas 
viável com adaptações na infraestrutura 
tecnológica das empresas. E isso inclui 
a implantação de plataformas que per-
mitam a conexão com seus parceiros, 
requisito básico para o funcionamento 
do sistema. A preferência é que elas 
sejam flexíveis e de arquitetura aberta, 
facilitando a integração através de APIs 
para compartilhamento de dados.

Na esteira das diversas transfor-
mações do nosso sistema financeiro, 
o open banking deve trazer inúme-
ros benefícios ao consumidor e ao 
mercado, proporcionando diversas 
oportunidades e elevando o patamar 
tecnológico do país. No entanto, sua 
implantação e adaptação deve nos 
reservar alguns desafios, que são 
esperados em momentos de grandes 
mudanças. Por conta disso, as empre-
sas devem se antecipar, reavaliando 
sua estrutura e processos, para pla-
nejar como será sua integração ao 
novo sistema.

(Fonte: Daniel Arraes, Diretor de Desenvolvimento 
de Negócios da FICO para a América Latina)

de canais de atendimento, produtos e 
serviços entre instituições financeiras. 
A princípio, apenas os maiores bancos 
brasileiros serão obrigados a participar 
do sistema - outras empresas como ad-
ministradoras de meios de pagamentos 
e fintechs também poderão participar, 
desde que compartilhem informações 
da mesma forma.

Na prática, o open banking prevê que 
os bancos operem com plataformas 
abertas, consumindo e compartilhando 
dados através de APIs, que são conjuntos 
de rotinas e padrões de programação 
para acesso a um software ou plata-
forma online. O consumidor poderá, 
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