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Diversas empresas querem melhorar seu faturamento, sua rentabi-
lidade, suas vendas, sua presença no mercado e não querem, ou não 
podem gastar muito nessa busca. Embora seja trabalhoso, é possível 
atingir esse objetivo apenas com algumas mudanças operacionais, alguns 
remanejamentos financeiros e uma grande mudança cultural. Qualquer 
mudança a ser implementada em uma empresa, de qualquer modali-
dade, exige que líderes, gestores e colaboradores mudem seu mindset 
e estejam abertos às alterações visualizando o resultado final.   

Quinze sugestões para melhorar os 
números do seu negócio

A telemedicina é, por ora, uma consulta realizada por algum 
software ou aplicativo para casos de baixa complexidade. O uso 
de tecnologia para esse propósito, por si só, já é um avanço, com a 
conquista da confiança dos pacientes. No entanto, assim como em 
outros segmentos, a telemedicina tem um longo caminho a seguir em 
sua evolução, mesclando diferentes tecnologias em seu uso, como a 
análise de dados, a inteligência artificial e a realidade virtual.   

Telemedicina: seis tendências da saúde 
digital para o futuro

O mercado de TIC no Brasil deve crescer 7% em 2021, mesmo sob o 
impacto da pandemia. A estimativa é da IDC Brasil e faz parte do estudo 
IDC Predictions que antecipa as tendências e movimentos de mercado 
para os 110 países em que a líder em inteligência de mercado, serviços de 
consultoria e conferências com as indústrias de TI e Telecomunicações atua. 
Quando considerado apenas o mercado de TI, a previsão é de alta de 11% e, 
para Telecom, um crescimento tímido, de 2%. No mercado corporativo, que 
contempla software, serviços e hardware, a previsão é de alta de 10%.   

Previsões da IDC Brasil para 2021 apontam 
que mercado de TIC crescerá 7% 

Freepik

Negócios em Pauta

Efeitos Antivirais
O Divino Fogão vem investindo em uma série de iniciativas para ga-

rantir a segurança de seus clientes. A rede está investindo na adoção 
de uma película adesiva para evitar a disseminação de vírus e bactérias. 
Desenvolvida pelo Grupo Saint-Gobain, a película 'VirusFree Norton' 
é produzida com íons de prata, que possuem efeitos antivirais e anti-
micróbicas, ideais para aplicação em locais que são pontos de contato 
comum para muitas pessoas. O projeto piloto foi implementado na 
unidade do Internacional Shopping em Guarulhos, tanto nas mesas do 
salão interno quanto nas bancadas de mármore onde fica o buffet. O 
Divino Fogão é a primeira rede do setor de alimentação a adotar nosso 
produto com íons de prata, que é uma das tecnologias mais utilizadas no 
mundo contra a propagação de vírus e bactérias.    Leia a coluna 
completa na página 3
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Inscrições para programa da EY voltado a 
empreendedoras se encerram amanhã

@A EY, líder em serviços de Auditoria, Consultoria, Impostos, 
Estratégia e Transações, confirma que as inscrições para o 

programa Winning Women Brasil se encerram amanhã, (19). O 
programa foi criado com objetivo de potencializar o crescimento 
de empreendedoras, além de ajudá-las a expandir o conhecimento 
em áreas como branding, liderança, gestão e relacionamento. Todos 
os anos, durante 12 meses, as participantes recebem mentorias das 
apoiadoras da iniciativa, acompanhadas por um time de especialistas 
da EY, com a possibilidade de participar de eventos e treinamentos, 
entre outras atividades. Para participar do programa, é necessário 
que a empreendedora seja fundadora de empresa de origem bra-
sileira, com faturamento acima de R﹩ 3 milhões ao ano, além de 
ser a principal tomadora de decisões da organização e possuir pelo 
menos 51% de participação acionária (ey.com.br/wwb).   Leia 
a coluna  completa na página 2

Reprodução/https://www.ey.com/pt_br/entrepreneurship/ 
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A Justiça é uma daquelas áreas 
que tem escapado ao impacto 
dos dados e da tecnologia. É uma 
ciência de argumentos, persuasão, 
emoção e juízo humano.

Por outro lado, por mais imaginativa que 
tenha sido a evolução tecnológica, ainda 

não é possível arquitetar qualquer Inteligência 
Artificial - ou Aumentada - que se assemelhe aos 
humanos. Nem, tampouco, a nossa computação 
estaria preparada para fazer rodar algoritmos 
capazes desse tipo de façanha. Mas estaremos 
muito longe de um cenário como este que 
acabamos de propor? 

Se olharmos para o europeu médio em 1649, 
o resultado pode ser muito intrigante. 

De acordo com David Wotton, em 1600, qua-
se todos partilhavam o mesmo conhecimento 
intelectual. O europeu culto desse tempo acre-
ditava em feitiçaria, aceitava que certas bruxas 
fossem capazes de chamar tempestades e que 
Circe transformou realmente os marinheiros 
de Ulisses em porcos. 

Mas não ficamos por aqui. Naquele período 
da história, um homem culto acreditaria que 
um determinado unguento esfregado no punhal 
que provocou a ferida, poderia curá-la. E os 
advogados? Ora, os advogados deste período 
da história estavam persuadidos de que os 
cadáveres vertiam sangue na presença dos 
seus assassinos. 

Chegados à nossa contemporaneidade, não 
temos dúvidas de que a evolução do conheci-
mento já não nos permite acreditar em algumas 
coisas que eram tidas por verdadeiras no século 
XVII. Mas não retiremos apenas uma lição nesta 
abordagem histórica. A maior parte das pessoas 
ainda não quer acreditar que o mundo mudou. 

Será que a justiça, a lei, os seus atores e as 
suas instituições sabem efetivamente evoluir 
de acordo com os tempos, a tecnologia e o 
conhecimento científico? 

Talvez não. Quando olhamos para os julga-
mentos que ocorriam há três mil anos, eles 
continuam sendo muito parecidos com os 
julgamentos dos nossos dias atuais. A evolução 
científica e social pode permitir o nascimento 
de novos direitos, o acesso a uma justiça mais 
próxima do ideal de felicidade, baseada na 
equidade e na análise do caso concreto. 

Uma idade de ouro para a Justiça

No que diz respeito ao Direito, vamos observar 
o surgimento de novas profissões e o desenvolvi-
mento de advogados híbridos, com recurso de-
novas tecnologias, capazes de feitos profissionais 
nunca antes alcançados. Convido-os a viajarem 
comigo ao ano de 2050. Tudo será diferente. 

Pela primeira vez na história assistiremos a 
uma verdadeira revolução da aplicação da jus-
tiça, através da tecnologia e de um vislumbre 
ontológico outrora desprovido de atenção. Os 
dados serão usados pelos Estados para me-
lhorar a administração da justiça e as pessoas 
não deixarão que se faça simplesmente justiça 
através de leis gerais e abstratas. 

A ideia de equidade e análise do caso concreto 
ganhará cada vez mais expressão e instrumentos 
quânticos irão ajudar a mensurar sentenças. O 
dano poderá ser medido e a ciência das emoções 
estará apta para nos tranquilizar na aplicação de 
medidas preventivas nos crimes contra as pessoas.

Os advogados trabalharão em firmas pode-
rosas, capazes de usar dados a favor dos seus 
clientes. Eles próprios serão cada vez mais 
híbridos, vendo a sua performance desenvolvida 
pela razão dos dados e de algoritmos baseados 
em ALI (Augmented Legal Intelligence).  Haverá 
um espelho digital guardado algures. Todos 
os nossos dados, os nossos e-mails, as nossas 
coisas, os nossos impostos, os nossos segredos 
e até as memórias dos nossos entes queridos 
poderão estar disponíveis numa base de dados.

Será possível garantir segurança a esses 
dados porque os advogados irão conviver com 
os seus clientes de forma preventiva.Os advo-
gados serão mestres na elaboração de contratos 

autoexecutáveis e a economia partilhada não 
funcionará sem eles. Um smart contract bem 
feito irá evitar litígios e estará ao alcance de 
advogados híbridos, verdadeiros conhecedores 
da realidade, e quase juízes precaucionais. 

Nenhum negócio será feito sem uma assi-
natura digital dos cidadãos, reconhecida em 
qualquer parte do mundo. Uma assinatura 
digital de um determinado país poderá ser tão 
importante como um passaporte é hoje. Os 
estados estarão preocupados com uma extre-
ma segurança de toda esta informação pois os 
dados serão as próprias pessoas. As mesmas 
pessoas que votam e selecionam os melhores 
instrumentos de governança. 

Estes dados serão usados por algoritmos que 
substituirão parcialmente os governos, de forma 
eficiente,e assistiremos à eliminação dos níveis 
de corrupção a que estamos habituados. Os 
dados e o conhecimento serão uma nova forma 
de poder e vamos querer ter a certeza acerca 
da atuação dos políticos do futuro, muito mais 
escrutinados e talvez as próximas vítimas do 
Pan-Óptico de Bentham. 

No que diz respeito aos juízes, não vamos querer 
ser julgados por máquinas.  Mas, se isso vier a 
acontecer, não prescindiremos de um advogado 
humano que reconheça as nossas emoções. Acre-
dito que nascerá um novo direito constitucional: o 
direito a ser defendido por um advogado humano.

A natureza penal das sentenças continuará 
a fazer delas um instrumento de correção e 
reabilitação social. Mas a prisão deixará de 
ser uma forma de cárcere físico, podendo vir a 
transformar-se em algo meramente virtual. Será 
que estaremos prontos para que nos desliguem 
da corrente elétrica? A realidade social será tão 
digital que a prisão será uma espécie de liberdade 
física permanente sem autorização para fazer 
“login” num novo mundo virtual em construção.

De fato, essas pequenas abordagens his-
tóricas com manchas pinceladas de ficção 
nos permitem tirar conclusões fascinantes. 
Elaboramos raciocínios que nos intrigam e, ao 
mesmo tempo, nos esclarecem. Talvez a idade 
de ouro para a justiça tenha chegado, mas os 
seus atores continuem distraídos.

(Fonte: Nuno da Silva Vieira é advogado, sócio 
da ECIJA, presente em 16 países, onde lidera o 

departamento de Legal Intelligence no escritório 
Antas da Cunha ECIJA, de Portugal (https://ecija.

com/abogados/nuno-da-silva-vieira/).

Lifelong 
Learning e seus 
quatro pilares

Marcelo Salvo

Empreendedorismo

   
Leia na página 6
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hABILIDADEs vITAIs PARA Os 
PROFIssIONAIs DE COMUNICAçãO

    Leia na página 6

ATUALIzAçãO CONsTANTE

Profissionais de saúde
Desde ontem (17), a cidade de São 

Paulo passou a vacinar um grupo maior 
de profissionais da área de saúde e 
correlatas, como trabalhadores da 
saúde de hospitais públicos municipais 
e estaduais, de serviços de diagnóstico 
que realizam coleta e análise de amostra 
de exames para detecção da Covid-19, 
das equipes de serviços de ambulância, 
sepultadores, veloristas, cremadores 
e condutores de veículos funerários, 
além de equipes do IML, auxiliares de 
necrópsia, médicos legistas e atenden-
tes de necrotério.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/5-habilidades-vitais-para-os-profissionais-de-comunicacao/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-18-02-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-18-02-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/lifelong-learning-e-seus-4-pilares/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/previsoes-da-idc-brasil-para-2021-apontam-que-mercado-de-tic-crescera-7/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/15-sugestoes-para-melhorar-os-numeros-do-seu-negocio/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/telemedicina-6-tendencias-da-saude-digital-para-o-futuro/

