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A Nestlé convidou a  eBrainz, consultoria de estratégia especializada no 
universo gamer, para mais uma frente de inovação aberta da companhia, 
utilizando a cocriação.  O projeto inicial envolve marcas como KitKat e 
Nutren Senior e possui uma abordagem que combina gamificação, data 
learning e Design Thinking aplicada em todas as etapas.  “A área de ino-
vação da Nestlé está preocupada com o futuro do negócio, identificando, 
testando e implementando oportunidades como as do universo gamer. E 
entendemos que a inovação aberta é a melhor forma de alcançar resul-
tados nesse segmento, pois estamos construindo as soluções juntos com 
nosso público-alvo. Para ter uma ideia sobre a importância da inovação 
aberta para a companhia, já nos relacionamos com 258 startups, fechando 
76 parcerias, que resultaram em pilotos, POC ou MVP”, explica Juliana 
Glezer, Gerente de Inovação e Portfólio na Nestlé. 

Iniciativa busca o desenvolvimento de novos 
modelos de negócios no segmento gamer

Embora o mundo ainda esteja em compasso de espera com as 
primeiras medidas a serem tomadas pelo governo de Joe Biden, 
que tomou posse em 20 de janeiro, o volume de investimentos 
estrangeiros nos Estados Unidos deve continuar em alta. Segundo 
indicadores da consultoria A. T. Kearney, pelo oitavo ano conse-
cutivo, os Estados Unidos lideram como país mais atrativo para 
investimentos estrangeiros, seguido por Canadá, Alemanha, Japão 
e França.  

Como ter um negócio nos EUA sem sair 
do Brasil

No Brasil, a LGPD trouxe à tona um debate até então deixado de 
lado: como as pessoas enxergam seus dados pessoais? Como empre-
sas cuidam deles? O que começa a ser percebido é que as empresas 
precisam tomar medidas cada vez mais rigorosas no tratamento de 
dados pessoais, mas também que as próprias pessoas devem atribuir 
valor aos seus dados.  

Proteção e privacidade de dados: uma nova 
cultura corporativa

Se o 4G mudou a vida das pessoas, o 5G habilitará uma grande 
transformação na sociedade, acompanhado de todo o ecossistema 
de telecomunicações como cloud computing, inteligência artificial 
(IA), internet das coisas (IoT) e infraestrutura de fibra. Segundo os 
especialistas da Claranet, multinacional de tecnologia com foco em 
serviços gerenciados de cloud, e da Huawei, multinacional líder global 
em soluções de TI e Comunicação, algumas áreas serão mais beneficia-
das com a chegada da nova geração da internet móvel no país.  

Quatro setores que serão mais beneficiados 
com a chegada do 5G no Brasil
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Negócios em Pauta

65 anos de pioneirismo 
O primeiro caminhão (L 312, o “torpedo”) e o primeiro ônibus (chassi 

LP 312) produzidos no Brasil, em 1956, eram da marca Mercedes-Benz. 
Esse pionerismo é ainda mais significativo, por se tratar também dos 
primeiros veículos comerciais com motores a diesel, conceito trazido 
pela Empresa ao país. Eles saíram da linha de montagem da fábrica de 
São Bernardo do Campo, dando impulso extraordinário ao desenvolvi-
mento e à história da indústria automobilística nacional. Próxima dos 65 
anos de atividades no país, a Mercedes-Benz é hoje a maior fabricante e 
exportadora de caminhões e ônibus da América Latina. E, dessa mesma 
fábrica, sai hoje o Novo Actros, primeiro produto da marca na era 4.0 e 
o caminhão mais inteligente, eficiente, conectado e seguro do mercado, 
agregando ainda mais eficiência e valor às operações dos nossos clientes. 
A inauguração oficial da primeira fábrica da Mercedes-Benz do Brasil 
ocorreu em 28 de setembro de 1956, contando com a presença de muitos 
convidados e autoridades, entre elas o então presidente da República, 
Juscelino Kubitschek.    Leia a coluna completa na página 3

Foto: mercedes-benz.com/reprodução

News@TI

IA² MCTI prorroga inscrições para 
empresas âncora

@O Programa IA² MCTI, iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnolo-
gia e Inovações com execução da Softex, prorrogou até 2 de maio 

(domingo) o prazo de inscrição para a chamada que selecionará 15 em-
presas para adotar tecnologias de IA desenvolvidas pelo projeto. O edital 
prevê a participação de companhias com faturamento superior a R$ 4,8 
milhões que atuem em pelo menos uma das quatro áreas estratégicas: 
agronegócio, indústria, saúde ou cidade inteligentes. Também é necessá-
rio que ela possua experiência prévia em inovação aberta. As empresas 
âncora elegíveis serão conectadas com as startups participantes através 
de contratações de POCs (Proof of Concept) ou em formato de corporate 
venture (CVC) por meio de investimento direto. Ambas poderão receber 
até R$ 150.000,00 em fomento do programa (http://softex.br/iamcti/). 

 Leia a coluna  completa na página 2

Reprodução

Foi-se o tempo em que, para os 
negócios, automação significava 
apenas a implantação de 
maravilhas da mecatrônica em 
processos industriais.

O conceito já não se limita ao chão de 
fábrica, inspirando a oferta crescente 

de soluções para o trabalho nos escritórios. 
Muitas empresas já utilizam inovações do 
gênero no front office, onde se concentram 
as operações de atendimento ao público. 

Mas a automação também pode me-
lhorar o desempenho no backoffice, ou 
seja, as tarefas administrativas que dão 
retaguarda às organizações.  Uma pes-
quisa da McKinsey concluiu ser possível 
utilizar tecnologias já disponíveis para 
automatizar ao menos 30% das atividades 
em cerca de 60% de todas as operações 
administrativas das empresas. 

Exemplo: quase 20% das tarefas de 
registros para relatórios contábeis (R2R), 
realizadas em um departamento financei-
ro, são totalmente automatizáveis (sem 
necessidade de intervenção humana). 
Outras 50% são automatizáveis em gran-
de parte. Índices expressivos também 
foram verificados em funções típicas de 
setores como os de RH e logística. 

"A lógica da automação dos escritórios 
é a mesma do ambiente industrial: dele-
gar às soluções tecnológicas a realização 
de atividades repetitivas e de baixo 
valor agregado, acelerando processos 
e eliminando possíveis erros", observa 
Augusto Angelis, Chief Marketing Officer 
da Connectcom, empresa brasileira que é 
referência em soluções de TI. Segundo o 
executivo, robôs dedicados são capazes 
de abreviar em até 95% o tempo de reso-
lução de algumas tarefas tradicionalmente 
realizadas "à unha" no backoffice. 

Robôs abreviam o tempo de humanos 
no backoffice das empresas
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PROTEGER AS INFORMAçõES

Segurança é outro aspecto importante: 
ter menos pessoas manipulando informa-
ções críticas reduz os riscos de furtos e 
vazamentos de dados. 

Angelis pontua que, também de forma 
similar ao que acontece nas fábricas, um 
desafio para a implantação dos novos 
sistemas nos escritórios é a possível 
sensação, de alguns profissionais, de que 
as novidades roubarão seus empregos. 

"Na verdade, a automação é positiva. 
Ela cada vez mais retira das pessoas os 
trabalhos braçais e enfadonhos, permitin-
do que as empresas deleguem aos funcio-
nários papéis criativos ou estratégicos", 
pondera. "Como exemplo, atentemos 
para o recebimento, a conferência e a 
inserção de notas fiscais em um sistema. 

Com um robô dedicado a essas tarefas, 
a pessoa que as realizava pode passar a 
validar se o teor das notas faz sentido, ou 

mesmo verificar se os itens adquiridos 
cumprem com os requisitos de qualidade, 
entre outras funções de maior valor. O 
resultado é a melhoria da satisfação do 
colaborador, do empregador e do cliente 
eventualmente atendido". 

Mas como as empresas podem asse-
gurar a melhor integração de um re-
curso de automação às suas estruturas 
tecnológicas já existentes? Uma dica 
do especialista da Connectcom é a pre-
ferência por soluções agnósticas, isto é, 
compatíveis com qualquer plataforma. 
Outra recomendação é executar um 
projeto por vez. 

"Não dá para mudar completamente 
um negócio da noite para o dia, fazendo 
com o que o aperto de um botão resolva 
todos os problemas. Convém começar 
com um processo, a transformação de 
uma operação simples. A partir disso, 
a empresa ganha espaço para novas 
iniciativas, com novos robôs", sugere 
Angelis. 

Nos projetos de implantação de suas 
soluções de automação empresarial, a 
Connectcom costuma realizar estudos 
de retorno do investimento (ROI), e os 
resultados geralmente apontam ganhos 
potenciais expressivos em médio e longo 
prazo. Isso tem ajudado a convencer 
muitos clientes, que não retornam aos 
processos manuais. 

"Existe tecnologia para automatizar ta-
refas em grau muito maior, mas isso ainda 
não acontece devido ao custo. À medida 
que os valores caírem e as soluções evolu-
írem, graças, por exemplo, aos aportes de 
inteligência artificial e machine learning, 
os escritórios se tornarão ambientes cada 
vez menos burocráticos e muito mais 
aprazíveis". - Fonte e otras informações: 
(www.connectcom.com.br).

Leitos ociosos
O ministro da Defesa, Walter Souza 

Braga Netto, negou ontem (29) a 
existência de leitos ociosos para o 
tratamento da Covid-19 em hospitais 
militares. No Senado, o ministro afir-
mou que não há sobra de leitos e que a 
taxa de contaminação de militares pelo 
vírus é maior do que na população em 
geral. A maioria dos hospitais militares 
está com quase todos os leitos de UTI 
ocupados. Braga Netto disse ainda que 
muitos hospitais militares têm removi-
do pacientes para outras regiões para 
evitar o colapso das unidades (ABr).
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