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OpiniãO
Convertendo uma 

economia extrativista 
numa bioeconomia 
do conhecimento

A Amazônia 
representa a maior 
fronteira global de 
recursos naturais 
tropicais, destacando-
se pela vasta extensão 
territorial, florestas, 
rios, riqueza de 
biodiversidade e de 
recursos minerais. 

Além de ser um capi-
tal natural de valor 
econômico inesti-

mável, esse bioma tem 
papel importante na regu-
lação do regime de chuvas 
em outras regiões do Brasil 
e nas mudanças climáticas 
globais. Por isso é manda-
tório sua preservação. 

Por outro lado, a Ama-
zonia tem uma população 
estimada em 28,1 milhões 
de pessoas, que em sua 
maioria vive em situações 
precárias de segurança ali-
mentar, saúde, educação 
e moradia, conferindo à 
região, índices de desen-
volvimentos muito baixos 
em relação ao restante do 
Brasil.  

Em se tratando de de-
senvolvimento, o grande 
potencial econômico da 
região contrasta com a 
pobreza generalizada lá 
existente. Amazonia é 
então um grande parado-
xo e um enorme desafio, 
sem dúvida o maior que o 
Brasil terá de enfrentar no 
século XXI. 

Encontrar maneiras ra-
zoáveis de reduzir a pobre-
za, enquanto preserva a flo-
resta e sua biodiversidade 
é uma necessidade urgente 
e alicerçados nos princí-
pios da sustentabilidade, 
temos que transformar os 
abundantes recursos natu-
rais em bens econômicos 
com geração de valores 
compartilhados. 

O Projeto Biomas bus-
ca converter a economia 
extrativista lá instalada, 
em uma economia do co-
nhecimento da vanguarda 
tecnológica e de gestão 
avançada, que seja capaz 
de atrair investimentos 
inovadores e sustentáveis 
para a região.  

O ponto de partida de 
todas as iniciativas do 
projeto, é a preservação 
da floresta, transformando 
esse legado da natureza 
em desenvolvimento sus-
tentável, que seja instru-
mento de inclusão social 
e de geração de emprego 
renda para os 28,1 milhões 
de amazônidas. O foco dos 
projetos  deve também 
promover a recuperação 
dos 30 milhões de hectares 
de pastagens degradadas e  
desenvolvimento econômi-
co regenerativo e de baixo 
carbono. 

Apesar de conter a maior 
biodiversidade e um terço 
da vegetação tropical do 
planeta, contando com 

centenas espécies nativas 
já “domesticadas” e em 
uso (245 espécies vegetais 
para cosméticos e fárma-
cos e 469 cultivadas em 
sistemas agroflorestais), 
os produtos amazônicos 
“compatíveis com a flores-
ta” respondem por menos 
de 0,2% das vendas inter-
nacionais desses produtos, 
um mercado global esti-
mado em US$ 200 bilhões 
anuais. 

Os produtos da bioeco-
nomia da Amazonia tem um 
enorme mercado potencial 
ainda inexplorado. Para 
melhorar essa atividade 
econômica e ampliar esse 
mercado, os produtores 
precisam ter acesso ao 
conhecimento sobre seus 
produtos e técnicas ade-
quadas de produção e 
manuseio, inteligência de 
mercado e arranjos pre-
-competitivos. 

Os produtos florestais 
não madeireiros e os ati-
vos biológicos da biodi-
versidade da Amazonia, 
representam a plataforma 
de alavancagem de uma 
Bioeconomia Tropical Sus-
tentável que oferece: a) 
um enorme potencial de 
verticalização da biodiver-
sidade; b) um portifólio 
diverso de produtos natu-
rais saudáveis, bioinsumos 
e serviços ambientais; e 
c) oportunidades de ino-
vações em áreas que vão 
da produção de energia a 
fármacos; de fitoterápicos 
a cosméticos.

Considerando a vocação e 
aptidão técnica dos ecossis-
temas da Amazônia, como 
sistemas agroflorestais e 
agroecológicos de produ-
ção resilientes e sustentá-
veis que mantém a floresta 
em pé, essa região pode 
se transformar no maior 
celeiro global de produ-
tos orgânicos, envolvendo 
desde frutas, especiarias, 
castanhas e hortaliças, 
além de peixes e méis.

A bioeconomia do conhe-
cimento ocorrerá através 
de uma revolução cultural 
e industrial baseada em 
novos conhecimentos e 
tecnologias disruptivas 
com foco nos ativos bio-
lógicos da floresta e no 
manejo vocacionado dos 
ecossistemas. 

Isso permitirá o uso sus-
tentável dos recursos da 
Amazônia para: ajudar a 
mitigar a miséria e reduzir 
a desigualdade social na 
região; operar na linha de 
frente do combate ao aque-
cimento global; responder 
à demanda por alimentos 
mais saudáveis; servir de 
espelho para ações em 
outras regiões tropicais 
do planeta, ancorando  as 
ações sempre na visão e 
nos resultados da Ciência.

 
(*) - É Conselheiro do Fórum do 
Futuro e  Professor Emérito da 

Universidade Federal de Lavras.

José Owaldo Siqueira (*)

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

Banco digital next e FalleN juntos em 
parceria 

@O next anuncia nova parceria no universo dos games e, mais uma 
vez, se conecta a grandes nomes deste cenário: Gabriel “FalleN”, 

jogador profissional de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) e 
fenômeno nas redes sociais, agora é embaixador do banco digital. 
Com a parceria, ele vai gerar conteúdo sobre as diferentes novidades 
do next no território dos games. FalleN acumula mais de 1 milhão 
de fãs na Twitch, no YouTube e no Twitter, além de mais de 965 mil 
seguidores no Instagram. Ele mantém ainda a FalleN Store, loja virtual 
com produtos licenciados e voltados ao universo dos jogos eletrônicos, 
e o next garante aos seus clientes descontos exclusivos de até 30% 
em produtos do site. “Nomes como FalleN e Nobru são referências no 
cenário, engajam uma legião de fãs e possuem trajetórias de conquista 
que se conectam com a marca. Essas parcerias, além de serem uma 
forma de incentivarmos a comunidade, permitem entregarmos bene-
fícios tangíveis para nossos clientes”, comenta o head de Marketing 
do next, Paulo Aguiar. 

Adistec é eleita Top Distribuidor LATAM 
pela Tenable

@A Adistec Brasil, distribuidora de valor agregado com foco em 
infraestrutura para Data Centers e Segurança da Informação, 

foi eleita pela Tenable como Top Distribuidor na América Latina 
em 2020. O anúncio foi feito durante a primeira edição do Tenable 
Assure Global Partner Awards, prêmio que busca reconhecer os 
parceiros de maior destaque no desempenho ao oferecer soluções 
da fabricante aos seus clientes. De acordo com Emerson Lima, 
Security Sales manager da Adistec Brasil, essa conquista é mais 
uma maneira de reforçar o trabalho da companhia como uma dis-
tribuidora de valor agregado. “Nosso objetivo sempre foi oferecer 
o melhor aos nossos canais a partir da oferta de soluções robustas, 
capacitação de alto nível e suporte durante todo o processo de pré e 
pós-vendas. Somos parceiros da Tenable há cerca de dois anos e essa 
conquista é a prova de que nossos esforços constantes continuam 
trazendo ótimos resultados e que estamos prontos para enfrentar 
os desafios que nos aguardam em 2021”, comemora o executivo 
(www.adistec.com).

Para inovar rápido, simplifique 
e integre soluções já existentes
Quando começamos a desenhar uma área de parcerias no GetNinjas, lá em meados de 2017, não imaginávamos 
o que seria enfrentado no ano de 2020 e como ele exigiria ainda mais a busca por soluções inovadoras por parte 
das empresas, além de abrir portas para novos formatos.

Sandya Coelho (*)

E, como sempre dizemos aos nos-
sos parceiros, num processo de 
digitalização de uma empresa é 

geralmente mais estratégico integrar 
soluções que já funcionam com eficiên-
cia, do que recorrer ao desenvolvimento 
de uma solução complexa do zero. 
Dessa forma, é possível ganhar tempo 
e poupar muito investimento.

De fato, o ano de 2020 foi marcado 
pelo processo acelerado da digitali-
zação dos mais variados mercados, 
impulsionados por um novo modo de 
consumo. Com a rapidez em que se 
deu esse processo, empresas de todos 
os tipos e segmentos precisaram se 
adaptar rapidamente. E esta neces-
sidade urgente trouxe também novas 
perspectivas e possibilidades para 
desenhar parcerias de negócios com 
outras empresas para somar forças e 
agregar  valor para os dois lados. 

E quando falo de gerar valor para 
ambos na balança desse formato de 
negociação, não é simplesmente em 
termos financeiros, mas principalmente 
em valor agregado ao negócio. Ao quan-
to essa integração tecnológica supre as 
necessidades dos parceiros, de forma 
a trazer benefícios aos usuários que 
utilizam a solução nas duas pontas.

No nosso caso, por exemplo, um mo-
delo de integração que facilita muito a 
usabilidade dos usuários é o formato no 
qual garantimos ao parceiro oferecer 
a contratação de serviços dentro de 
seus próprios aplicativos e sites, além 
de pontos físicos, como lojas e estabe-
lecimentos comerciais. Isso permite a 
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s Diante dessas necessidades, muitas 
das empresas que nos procuram hoje 
para um modelo de integração e uso da 
nossa solução, encontram um cenário 
ideal para terceirizar o que já ofere-
cemos e aproveitam para focar nos 
desafios dos seus próprios negócios. 
Como é o caso da Rappi, Cielo Pay, 
Saint-Gobain, GPA e outras empresas 
que fazem parte do nosso portfólio de 
parcerias.

Mesmo sendo um ano atípico, 2020 
foi um período que impulsionou um 
maior número de empresas tradicio-
nais a nos procurar para utilizar as 
nossas soluções tecnológicas como 
forma de promover inovação e levar 
novidades para seus ambientes di-
gitais ou físicos. E simplificação foi 
a maior necessidade que pudemos 
oferecer para essas negociações, a 
fim de que os parceiros pudessem 
integrar e disponibilizar as soluções 
para seus usuários de forma rápida 
e eficiente.

Para 2021, o cenário continua 
aquecido para negociações desse 
tipo e deve despertar ainda mais o 
interesse e necessidade de empresas 
para encontrar soluções tecnológicas 
eficientes e que ofereçam facilidade 
na integração. 

(*) É diretora de novos negócios no GetNinjas, onde 
lidera iniciativas de divulgação da marca para o 

mercado, além de novos negócios junto a grandes 
varejistas e indústrias nos mercados brasileiro e 
latino americano. Anteriormente, trabalhou como 

gerente de marketing para a DynAdmic na América 
Latina e como gerente de comunicação e relações 

públicas pela Hill+Knownton Strategies para 
multinacionais da tecnologia e mercado digital, 

como Yahoo, Lenovo, SanDisk, CA Tecnologies, 
Informatica Corporation e outras. É graduada em 

Comunicação Social/Jornalismo e possui MBA com 
foco em Marketing Digital pela FGV.

eles participarem de mais uma etapa 
da jornada daqueles usuários. 

Considere o tamanho do trabalho ope-
racional e estratégico para o desenvol-
vimento tecnológico e de produto que 
uma empresa de um setor tradicional 
teria para criar uma solução eficiente 
para os usuários conseguirem encontrar 
e contratar profissionais bem qualifica-
dos e avaliados. Essa é a solução pronta 
que já oferecemos no nosso produto. 

Com essa mesma lógica, adaptamos 
o formato para os mais variados tipos 
de solução, das mais simples às mais 
robustas, sejam prontas ou pré-prontas, 
que auxiliam tanto empresas tradicio-
nais quanto às que já são tecnológicas, 
a focar o time interno nos principais 
objetivos do negócio e trazer soluções 
externas que agregam com maior 
eficiên cia à experiência dos usuários. 

Com o objetivo de oferecer capacita-
ção profissional e impulsionar a geração 
de emprego em tecnologia, a Microsoft 
une-se ao Programa Minha Chance, da 
Secretaria de Desenvolvimento Econô-
mico, Ciência e Tecnologia do Estado 
de São Paulo em parceria com o Centro 
Paula Souza (CPS). A iniciativa ofere-
ce 1,2 mil vagas gratuitas em trilhas 
de ensino Fundamentos do Microsoft 
Computação em Nuvem (AZ-900) e 
Fundamentos de Inteligência Artificial 
(AI-900). As inscrições estão abertas 
e podem ser feitas até 7 de maio pelo 
endereço bit.ly/MicrosoftMinhaChan-
ceENTER.

O programa destinará mil vagas para 
estudantes de Escolas Técnicas (Etecs) 
e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) 
estaduais e dezentas para jovens da 
comunidade em geral. A seleção será 
feita por meio de uma prova online, em 
que os candidatos poderão optar pelos 
dias 8 ou 9 de maio.

CPS e Microsoft abrem inscrições para 1,2 mil 
vagas gratuitas em cursos de tecnologia

secretária de Desenvolvimento Econô-
mico, Patrícia Ellen; da vice-diretora-
-superintendente do Centro Paula 
Souza, Emilena Lorenzon Bianco; da 
vice-presidente para Setor Público, 
Educação e Saúde na Microsoft Brasil, 
Alessandra Karine; do vice-presidente de 
Soluções na Microsoft Brasil e ex-aluno 
do CPS, Christiano Faig e do executivo 
de contas para Educação na Microsoft 
Brasil, Fernando Cruz.

As aulas serão orientadas por especia-
listas de mercado e professores do CPS, 
certificados pela Microsoft. A capacitação 
ocorrerá em formato virtual, por meio da 
plataforma de aprendizagem Microsoft 
Learn, customizada para o CPS, com um 
roteiro de conteúdos das tecnologias de 
computação em nuvem e inteligência 
artificial.

As trilhas de aprendizado estão progra-
madas para o período entre 15 de maio e 
19 de junho. A carga horária é de 36 horas 
de conteúdo técnico e mais quatro horas 
de conceitos relacionados ao desenvolvi-
mento de habilidades socioemocionais e 
comportamentais. Ao final da capacita-
ção, os dezentos melhores participantes 
receberão, gratuitamente, vouchers para 
exames de certificações da Microsoft em 
AZ-900 e AI-900.

Parceria estratégica
O anúncio foi feito durante uma live 

na quinta-feira (29) com a presença da 

Sandya Coelho

Inscrições devem ser feitas até 7 de maio 
e candidato pode optar pelo exame de 

seleção no dia 8 ou 9.
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