
O distanciamento social tirou boa parte 
das pessoas das ruas e as colocou atrás 
de uma tela. Nesse cenário, virou uma 
obrigação para as empresas proporcio-
nar uma boa experiência para o usuário 
quando ele está usando uma tecnologia da 
informação, ou qualquer produto digital.

Sabendo disso, as empresas buscam 
satisfazer as necessidades e também as 
expectativas dos consumidores, tentando 
inovar em seus produtos e serviços para 
que tenham uma usabilidade cada vez 
melhor. No caso das empresas que desen-
volvem software sob medida para empre-
sas, essa máxima também é verdadeira. 
No entanto, para atingir os resultados 
pretendidos no escopo daquele projeto, é 
necessário compreender quais as deman-
das deste cliente e os recursos que ele 
tem disponíveis, de forma a combiná-los 
de forma lógica e criativa.

Seja o objetivo oferecer uma tecno-
logia “b2c” ou “b2b”, as empresas mais 

Design Thinking: a solução de problemas complexos 
com o consumidor no centro das atividades

A sugestão apresentada foi a utilização 
do Design Thinking visando aprimorar a 
experiência do usuário.

O uso desta metodologia certamente 
permitiu a melhor experiência possível 
para os chamados clientes internos 
das tecnologias utilizadas pela compa-
nhia, pois, por meio de todas as suas 
etapas, potencializa o impacto das so-
luções geradas em tempo, efetividade 
e rentabilidade.

O Design Thinking é estratégico por 
natureza, pois aprimora todas as etapas 
de desenvolvimento de um software e 
integra as partes envolvidas no negócio. 
Ele pode transformar o modo como as 
empresas criam produtos, serviços, pro-
cessos e estratégias, visando equilibrar as 
necessidades humanas com a viabilidade 
tecnológica e econômica.

(Fonte: Romulo Cesar de Paula é sócio e diretor 
comercial da ART IT, empresa especializada em 

soluções e serviços de TI).

inovadoras estão cada vez mais utilizando 
o Design Thinking, que é muito mais que 
uma técnica. É uma abordagem, uma 
maneira de agir. Seu objetivo é resolver 
problemas complexos com o foco nas 
pessoas.

Ele se estrutura em três pilares: Empatia, 
Colaboração e Experimentação. Para tanto, 
soma profissionais com competências dife-
rentes, cujo resultado se torna positivo a 
partir de um objetivo comum e, realmente, 
assumido por todos: entender e atender o 
cliente em potencial.

O Design Thinking busca solucionar 
problemas complexos, gerando valor com 
propósito e impacto. Um exemplo prático: 
Dentro de um pensamento de melhoria 
contínua, a Oji Papéis, localizada em Pira-
cicaba, interior de São Paulo, iniciou sua 
transformação digital. Para tal, a ART IT 
foi contratada para promover melhorias 
no portal de clientes e também em alguns 
de seus sistemas internos já existentes. 
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Os horizontes 
turvos da 
democracia

O tema começa a 
frequentar os foros 
mais avançados 
da democracia: 
a influência da 
tecnologia e da 
inteligência artificial 
na esfera da política. 

O pressuposto cen-
tral é o de que a 
personalidade de 

uma pessoa pode ser de-
cifrada por processos de 
reconhecimento facial, que 
tem como base os estudos 
feitos por um controverso 
professor da Universidade 
Stanford, o polonês Michal 
Kosinski. 

A polêmica ganha inten-
sidade desde a campanha 
americana de 2016, a da 
eleição de Donald Trump, 
que teria usado algoritmos 
extraídos de feições para 
identificar a orientação 
política de eleitores. E, a 
partir daí, influenciá-los 
com intensas cargas de 
conteúdos.

À sombra dessa hipóte-
se, como pano de fundo, 
desenham-se imensos pai-
néis que tratam da crise da 
democracia, do conflito re-
corrente entre o escopo do 
liberalismo e o ideário de-
mocrático (podem conviver 
ou tendem a se afastar?), os 
sistemas partidários e seus 
caminhos pelo centro, pela 
esquerda ou pela direita, o 
nacional-populismo, com 
seu movimento de vaivém.

Bobbio, em seu clássico O 
Futuro da Democracia, faz 
um alerta: “o pensamento 
liberal continua a renas-
cer, inclusive sob formas 
capazes de chocar pelo 
seu caráter regressivo, e 
de muitos pontos de vista 
ostensivamente reacioná-
rio, porque está fundado 
sobre uma concepção fi-
losófica da qual, agrade 
ou não, nasceu o mundo 
moderno: a concepção in-
dividualista da sociedade e 
da história. Concepção com 
a qual a esquerda jamais 
fez seriamente um acerto 
de contas”. 

O filósofo italiano pre-
ocupava-se com o des-
mantelamento do estado 
assistencial. 

Não por acaso, o nacional-
-populismo tem expandido 
seus laços, fazendo emergir 
no palco da política figuras 
estrambóticas, impregna-
das dos ideais de defesa 
de suas Pátrias contra 
“invasões alienígenas”, 
nesse caso os imigrantes, 
acusados de sugar riquezas 
nacionais, de aumentar a 
desigualdade e contribuir 
para avolumar os índices de 
insegurança pública. 

Com esse discurso, tocam 
fundo no coração de uma 
“supremacia branca”, esta 
que se mostra capaz de 
ameaçar a estabilidade dos 
países democráticos. Essa 
é a moldura sobre a qual se 
projetam as ferramentas da 
tecnologia e da inteligência 

artificial. 
Ou seja, pelo andar da 

carruagem, a impressão 
é a de que o planeta ca-
minha celeremente na 
trilha do Grande Irmão, 
o Big Brother, com seus 
olhos vigiando todos e 
tudo, extraindo insumos, 
dados e informações para 
alimentar os protagonistas 
do nacional-populismo, 
reforçando seus poderes, 
criando em torno deles a 
figura do mito e puxando a 
sociedade para os domínios 
do autoritarismo.

Essa caminhada terá 
muito fôlego, não sendo 
coisa passageira, exata-
mente pelo quadro de 
deterioração que corrói 
democracias. 

Não se chegou, ainda, 
ao ponto de equilíbrio, 
pois os espaços do arco 
ideológico se imbricam e 
se confundem, a ponto de 
não se saber mais como 
caracterizar os sistemas 
políticos: Sociais-Democrá-
ticos? Socialistas? Comu-
nistas? Esquerdistas com 
certo viés democrático? 
Direitistas conservado-
res em defesa de valores 
tradicionais? Capitalistas 
de Estado como a China? 
(Que coisa esquisita essa 
mímese camaleônica que 
mescla Estado Autoritário 
com Estado Democrático 
de Direito, base do sistema 
capitalista).

Sobre esse espectro tra-
balha a engenharia da in-
teligência artificial, cujos 
impactos sobre a política 
são imprevisíveis. Imagine 
Fulano da Silva, andando no 
meio da multidão, apressa-
do para não perder o com-
promisso, sendo capturado 
por milhares de micro-
-câmeras, que pinçam seu 
estado d’alma, preparando-
-o para se transformar em 
um “mutante político”? 
Esse retrato se parece 
com o quadro pintado por 
George Orwell no romance 
Big Brother, de 1984. 

Entra novamente na mesa 
de debates o criminalista 
italiano Cesare Lombroso, 
defensor da ideia de que 
criminosos podem ser 
identificados por suas ca-
racterísticas físicas. A tese 
lombrosiana, rechaçada 
por muitos, agora recebe o 
impulso da tecnologia. Que 
tempos estranhos.

O tema volta a esquentar 
os ânimos nesse momento 
em que a maior democracia 
ocidental, os EUA, padece 
do assalto ao Capitólio, em 
Washington, evento que 
abala a confiança da socie-
dade sobre a capacidade do 
país suportar a ascensão de 
políticos batizados nas águas 
da imponderabilidade.

O fato é que, a cada dia, 
os horizontes democráticos 
são cobertos por nuvens 
escuras.

 
(*) - Jornalista, é professor titular 

da USP, consultor político e de 
comunicação Twitter@gaudtorquato. 

Acesse o blog 
(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

Mentoria de empreendedor para 
empreendedor pode ser a chave para a 
virada estratégica e sucesso do negócio 
Um estudo realizado pela Harvard Business Review apontou que 84% dos presidentes de empresas afirmaram que 
ter um mentor ajudou a evitar grandes erros na tomada de decisão em seus negócios. 

Foto de Anete Lusina no Pexels

mente vividas pelo mentor, evitando 
que o mentorado caia em armadilhas, 
mostrando que é mais eficaz se prepa-
rar melhor para enfrentar os desafios 
que aparecem na trajetória de todo 
negócio e que as decisões mais im-
portantes devem ser tomadas depois 
de análises minuciosas. Além disso, 
ter como mentor um empreendedor 
experiente proporciona ao micro e 
pequeno empresário o acesso a uma 
visão e a perspectivas diferentes na 
análise do negócio. 

Antes de empreendedores, todos so-
mos seres humanos. Isso significa que 
é inevitável que erros sejam cometidos. 
Porém, é possível evitá-los, minimizar 
as consequências de uma decisão pre-
cipitada, evitar armadilhas, planejar de 
maneira mais assertiva as ações que 
vão levar a empresa ao crescimento e, 
consequentemente, transformá-la em 
um negócio sustentável. Escolher um 
bom mentor é uma das chaves para 
essa virada estratégica! 

(*) São executivos da E2 Mentoria, startup focada em 
mentoria de empreendedor para empreendedor, que 

tem como propósito aproximar micro e pequenos 
empresários de empreendedores com expertise em 

negócios.

índice de mortalidade, no entanto, pode 
ser muito menor. 

Voltando à pesquisa da Harvard Busi-
ness Review, notamos que um volume 
relevante de presidentes de empresas 
apontaram que ter um mentor mudou 
sensivelmente a condução dos negó-
cios e até a performance de cada um 
deles. De maneira geral, um mentor 
é uma pessoa focada em incentivar a 
autonomia do seu mentorado de forma 
que ele se torne protagonista na área de 
interesse. Pode ser na carreira, em um 
cargo específico, como empreendedor 
ou reunindo tudo isso. No caso de um 
micro ou pequeno empreendedor, nada 
mais interessante do que ter um men-
tor que também seja empreendedor e 
que esteja na estrada há alguns anos, 
acumulando vivências e experiências 
diversas. 

Ao optar por fazer mentoria com um 
empreendedor experiente, o mentora-
do dá um passo importante e essencial 
não só para a sobrevivência, mas para 
provocar uma guinada estratégica no 
negócio. A mentoria vai proporcionar 
o aprendizado com situações anterior-

Luis Campos e Rodrigo Naves (*)
 

Além disso, 69% dos entrevistados 
disseram que ter o apoio de um 
mentor os ajudou a tomar me-

lhores decisões e 84% indicaram que 
foi notável a melhoria acelerada de 
desempenho em suas funções estraté-
gicas como consequência do processo 
de mentoria. 

 Fica evidente, diante de dados 
como esses, vindos de uma instituição 
que é totalmente voltada à gestão de 
negócios e empreendedorismo, que 
a troca de experiências e a transfe-
rência de conhecimentos de mentor 
para mentorado - especialmente se o 
processo acontecer de empreendedor 
para empreendedor – podem determi-
nar o futuro de um negócio e ser um 
componente estratégico para o sucesso. 

Mas, voltemos um pouco no racio-
cínio. Não é difícil identificar, em um 
grupo formado por empreendedores, 
alguém que tenha se deparado, no 
meio do trajeto para concretização 
de uma determinada tarefa, com um 
novo problema, um desafio diferente 
ou uma barreira inesperada. Dilemas 
relacionados à gestão ou uma tomada 
de decisão mais complicada sempre sur-
gem, seja para aqueles que começaram 
a empreender por necessidade e sem 
muito conhecimento ou para aqueles 
que têm um bom embasamento sobre 
administração e gestão, que elaboraram 
um bom plano de negócios e estejam 
apoiados por um planejamento estraté-
gico detalhado. O imprevisível sempre 
aparece e como lidar com ele é que vai 
ditar os rumos da empresa. 

Assim, acaba não sendo surpresa 
para ninguém que 45% das micro e 
pequenas empresas brasileiras deixem 
de existir em um período de apenas 
dois anos, a partir da sua fundação, 
por falta de planejamento, de gestão 
financeira, de conhecimento técnico 
e até de espírito empreendedor. Esse 

News@TI
Startup de contabilidade digital cresceu 
cinco vezes em 2020

@A pandemia acelerou a digitalização das empresas e exigiu reduzir 
custos com serviços. Isso ajudou a Razonet, startup de contabi-

lidade digital com sede em Santa Catarina, que conseguiu crescer 5 
vezes, saindo de 200 clientes em janeiro para 1.000 em dezembro de 
2020. A quebra de paradigma das empresas com a tecnologia, com 
a adequação e controle dos gastos fez com que serviços especializa-
dos, como os da Razonet, ganhassem a confiança do cliente. Além 
do uso da tecnologia, o atendimento humanizado faz a diferença, 
assim como parcerias estratégicas com as fintechs BTG+Bussines 
e a Linker, oferecendo serviços relevantes para os clientes com o 
propósito de alavancar Pequenas e Médias Empresas e estimular o 
microempreendedor individual (vera@veramoreira.com.br).

Digisystem adquire empresa colombiana 
Tec Mobile

@Reforçando a estratégia de expansão dos negócios na América La-
tina, a Digisystem – companhia brasileira fornecedora de soluções 

de negócios baseadas em tecnologias avançadas que ajudam as empresas 
em suas  jornadas de transformação digital -, anuncia a aquisição da 
empresa Tec Mobile Colômbia. Com isso, a companhia estima um fatu-
ramento de R$ 10 milhões já no primeiro ano de atuação na Colômbia 
e pretende atingir R$ 50 milhões somente na região latino-americana. 
A Digisystem que atualmente conta com mais de 1.200 colaboradores, 
concluiu o ano de 2020 com uma receita superior a R$ 100 milhões 
e a expectativa de crescimento é de 30% para 2021 (https://www.
digisystem.com.br/saude/?utm_source=EPR&utm_medium=PR&utm_
campaign=PR_Digisystem_Expans%C3%A3o_saude).
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