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Alex Takaoka (*)

Isso chega a ser assustador 
uma vez que vemos alter 
egos digitais de pessoas, 

empresas e instituições, 
que desejam expressar suas 
posições políticas, lugares 
preferidos, conexões, gostos 
– no canal de comunicação 
seguro atualmente - em 
tempos de pandemia.

Tudo isso gera uma enorme 
pressão sobre a infraestru-
tura tecnológica e sobre a 
capacidade de transferência 
de dados (throughput). Não 
adianta uma quantidade ab-
surda de dados, se eles não 
conseguem se movimentar 
de forma ágil, com boa perfor-
mance, ou se não conseguem 
ser tratados como informa-
ção valiosa (Analytics) no 
momento correto da ação.

Com a evolução natural dos 
protocolos de rede e a chega-
da da tecnologia 5G, migrare-
mos para um novo patamar 
em relação à performance de 
banda larga. Estima-se que os 
benefícios do 5G acarretarão 
em taxas de throughput até 
20 vezes maiores que as 
atuais, latências mais bai-
xas (de 50 ms para 5 ms) e 
maior densidade de acessos 
por km². De acordo com o 
Ministério da Economia, a 
tecnologia de 5G terá forte 
impacto na produtividade e 

Segurança da informação, interoperabilidade e infraestrutura, 
ocuparão um papel importante na implantação da tecnologia 5G.

O Dia da Logística, comemorado neste domingo (6), 
ficará marcado pelo aumento de 37% em vagas abertas 
no setor nos primeiros cinco meses de 2021, segundo 
levantamento do Banco Nacional de Empregos (BNE). 
De janeiro a maio, foram 13.544 oportunidades, o que 
corresponde a uma média mensal de 2.708 vagas. No ano 
passado, as oportunidades no mesmo período somaram 
9.859 - foram 3.685 postos de trabalho a menos neste 
comparativo. 

Essa expansão está relacionada à mudança compor-
tamental dos consumidores após chegada da Covid-19, 
conforme o CEO do BNE, Marcelo de Abreu. “Depois 
da chegada da pandemia, o consumidor se adaptou ao 
consumo online, optando por delivery e e-commerce, o 
que explica o crescimento do número de oportunidades 
do setor”.

O segmento, inclusive, conseguiu bom desempenho 
mesmo durante o início da eclosão da pandemia e das 
restrições sociais mais severas, em abril e maio do ano 
passado. Ao analisar os primeiros cinco meses de 2019 
e de 2020, o aumento foi de 10% na abertura de postos 
de trabalho. Em 2019, foram 8.666 vagas abertas contra 
9.859 em 2020. 

Em um cenário de crescimento de oportunidades no 
segmento, existem algumas profissões que se destacam. 
Os dez principais cargos mais buscados em logística são: 
motorista; estoquista; operador de empilhadeira; entre-
gador; motorista de caminhão; auxiliar de expedição; 
auxiliar de almoxarifado; auxiliar de estoque; conferente 
de estoque; e ajudante de carga e descarga. 

Os candidatos em busca de uma oportunidade devem 
ficar atentos às vagas de maior demanda no mercado. “Os 

O crescimento do delivery e do e-commerce explicam o 
crescimento do número de oportunidades do setor.

5G: a expansão 
da capacidade de inovação

Com acelerado processo de digitalização, vivemos uma série de explosões massivas da quantidade de 
dados trafegados na rede, construindo um universo virtual que não para de se expandir
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dos dados captados por câ-
meras, sensores e softwares 
que auxiliarão na criação de 
narrativas e jornadas mais 
atrativas aos consumidores. 

Ainda, o avanço das tecno-
logias como IoT, 5G etc, nos 
levará à maior conectividade 
e, possivelmente, maior pro-
dutividade em setores ealier 
adopters. No setor agrone-
gócio, embora represente 
quase 25% do PIB brasileiro, 
de acordo com o CEPEA 
(Centro de Estudo Avança-
do de Economia Aplicada), 
é preciso ampliar o acesso 
à internet, pois de acordo 
com o IBGE, cerca de 70% 
das propriedades rurais não 
têm acesso à internet.

Segurança da informação, 
interoperabilidade e infraes-
trutura, ocuparão um papel 
importante na implantação 
da tecnologia 5G. As aplica-
ções serão infinitas e essa 
nova plataforma poderá 
catalisar uma importante 
onda de investimentos re-
primida, consequência do 
desenrolar de um gargalo 
ainda existente das redes 
de alta velocidade. Mas essa 
expansão dependerá da nos-
sa capacidade de inovação e 
visão empreendedora.

(*) - É diretor de Vendas da 
Fujitsu do Brasil.

poderá atingir R$ 249 bilhões 
até 2035, enquanto players 
de mercado especulam que 
o ‘PIB do 5G’ ultrapassará a 
casa do R$ 1 trilhão. 

A consultoria IDC, referên-
cia na área de Tecnologia da 
Informação, estima que o 
impulso dado às tecnologias 
associadas – incluindo robóti-
ca, segurança da informação, 
nuvem pública, internet 
das coisas (IoT), Big Data e 
Analytics, realidade aumen-
tada e virtual (AR/VR) e inte-
ligência artificial – alcançará, 
no Brasil, cerca de US$ 22,5 
bilhões de faturamento no 
período entre 2020 e 2024, 
significando um crescimento 
médio anual de 179%. Ou 
seja, a grande revolução não 
ficará restrita somente aos 
celulares, mas sim a qualquer 
ambiente tecnológico. 

Teremos a possibilidade de 
tirar do papel projetos ino-
vadores e complexos como 
smart cities e smart facto-
ries. Como um exemplo, 
hoje, ainda temos desafios 
de captação de vídeo em alta 
resolução para análise. No 
entanto, com alta velocidade 
e baixa latência de rede po-
deremos ter maior controle 
dos processos de um “chão 
de fábrica”, através de cap-
tura de vídeo 4K e aplicação 
de IA em tempo real.

Por meio de monitoração 
ostensiva e inteligência 
artificial, será possível au-
mentar a segurança dos co-
laboradores, evitar fraudes, 
mitigar riscos de acidentes 
de trabalho e investir em 
melhorias de processos an-
tes “invisíveis”. No varejo, 
será possível aumentar a 

Vagas em logística cresceram 37% neste ano

interessados devem priorizar as plataformas digitais, que 
hoje são mais efetivas e seguras. Além de se inscrever no 
site, é necessário deixar os currículos atualizados sempre 
que possível”, finaliza Marcelo. 

O dia 6 de junho é considerado uma data especial para 
a logística devido a um dos principais acontecimentos 
da II Guerra Mundial. Foi nesta data em que houve o de-
sembarque das forças aliadas na Normandia, que contou 
com um planejamento de sucesso e foi determinante no 
desfecho do conflito. O momento é considerado um dos 
maiores e mais importantes movimentos logísticos do 
mundo na história. 

Fonte e outras informações: (www.bne.com.br).
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Empresas que nasceram como plataformas de gestão estão se 
transformando em fintechs.

Mesmo após um ano 
totalmente atípico como 
o de 2020, foi possível ob-
servar um grande fortale-
cimento no setor de finte-
chs, que viveu o melhor 
período no que se refere 
a investimentos. Segundo 
o levantamento mensal 
Inside Fintech Report, 
realizado pelo Distrito 
Dataminer, as startups 
financeiras brasileiras 
captaram 1,9 bilhão de 
dólares ao longo do ano, 
superando os resultados 
de 2019, que foi de 1,1 
bilhão. 

Diante disso, de acordo 
com os dados da pesquisa, 
é possível observar que 
esse mercado vem sendo 
considerado a ‘ponta de 
lança’ do ecossistema de 
startups no Brasil - já que 
o país conta, hoje, com 

Fintechzação: movimento que vai revolucionar o mercado
876 jovens negócios que 
se encaixam nessa catego-
ria. Foi possível observar 
uma grande revolução 
nas empresas, muitas 
delas que nasceram como 
plataformas de gestão e 
agora estão vendo uma 
oportunidade, junto com 
uma demanda de mercado, 
para se transformar em 
fintech. 

O inverso também é 
visto, as fintechs - muitas 
vezes - enxergam seus ser-
viços se tornarem commo-
dity, então buscam novas 
oportunidades no merca-
do. Diversos cases de su-
cesso, como o lançamento 
da 99Pay - pela 99 - que 
consiste em uma carteira 
digital que permite colocar 
crédito diretamente ao 
motorista e fazer recargas 
de celulares no valor de até 

plataforma robusta e 
completa, a partir de ago-
ra, entregaremos - ainda 
mais - o melhor para cada 
um de nossos clientes, 
tanto em gestão quanto 
em serviços financeiros”, 
explica Thiago Campaz, 
CEO do VExpenses, pla-
taforma que automatiza 
a gestão de despesas 
dos funcionários com 
segurança. 

Mesmo com o aumento 
da concorrência, visto 
que todas as empresas 
disputam entre si, inde-
pendente do setor que 
se encontram, se tornar 
uma fintech e trabalhar 
com todas as pontas de 
seu negócio integradas 
é uma grande revolução 
para o setor. Fonte e ou-
tras informações: (www.
vexpenses.com.br).

R$ 100, abrem uma nova 
frente de faturamento para 
as companhias, capazes 
de aumentar o escopo do 
negócio. 

Outro bom exemplo foi 
o lançamento do Magalu 
Pay, que processa suas 
próprias vendas e pratica-
mente elimina os meios de 
pagamentos tradicionais. 

Com essa nova onda do 
mercado, é possível afir-
mar que empresas de di-
ferentes setores entende-
ram que hoje já não é mais 
necessário encaminhar os 
clientes para fora de seu 
próprio domínio, pois ex-
plorar meios que facilitam 
e entregam processos mais 
rápidos aos clientes é o 
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Engana-se quem acre-
dita que os benefícios 
terminam por aí. Fatores 
como aumento na receita, 
geração de leads e fideli-
zação dos consumidores 
também são observados. 
Pensando também em 
atender esse mercado, 
o VExpenses vêm lutan-
do pela democratização 
financeira no país. Com 
a promessa de entregar 
uma experiência inédita 
e muito simplificada para 
a gestão de despesas, a 
plataforma  ingressa no 
universo de fintechs com 
o seu recente lançamento 
do Cartão VExpeses, que 
dá o pontapé inicial para 
essa mudança. 

“O mercado está total-
mente interligado e tenho 
certeza que com nossa 

Denise 
Debiasi

Ética e Integridade

Por um ambiente 
de negócios mais 
íntegro e menos 
burocrático

O preço pago pela 
sociedade e pela 
economia brasileiras 

decorrente do excesso de 
burocracia é extremamente 
alto. O chamado Risco-Bra-
sil permeia todas as esferas 
de negócios de forma ir-
restrita, devido, em grande 
parte, à morosidade pro-
cessual das autarquias e da 
corrupção sistêmica. Isso, 
independentemente do po-
tencial das iniciativas para 
gerar valor sócio-econômi-
co no ato de empreender, 
seja abrindo ou fechando 
empresas, contratando ou 
demitindo funcionários ou 
até mesmo, registrando uma 
inovação tecnólogica. 

As despesas e as travas 
envolvidas em trâmites bu-
rocráticos e legais, aliadas a 
uma política tributária de-
masiado complexa e à uma 
infraestrutura precária para 
suportar o desenvolvimento 
econômico do país, também 
elevam esse risco, dificul-
tando iniciativas locais e 
afugentando investidores 
estrangeiros, que necessi-
tam de especialistas para 
desembaraçar processos 
que viabilizem seus planos 
de investimento em tempo 
hábil e competitivo.

Na realidade, a cada etapa 
do exercício de empreender 
surgem “barreiras”, as quais 
geram oportunidades e oca-
siões para os que preferem 
corromper ou ser corrom-
pidos, passando à frente, 
agilizando aprovações e 
expedições de documentos 
e títulos, de análises e perí-
cias, de certificações e regis-
tros, todos métodos criados 
há muito, justamente para 
evitar a corrupção, mas que, 
na verdade, vem servindo 
para retroalimentá-la de 
forma sistêmica.

Assim, amontoam-se nas 
repartições públicas, pro-
cessos aguardando veredic-
to, carimbos ou pareceres, 
para que negócios, investi-
mentos, indenizações, etc., 
saiam do papel, ao mesmo 
tempo em que a crise e o 
desemprego resultam em 
mais tentativas de golpes, 
falsificações, subornos, 
desvios, crimes de estelio-
nato ou de falsidade ideoló-
gica, reforçando o conceito 

de que é necessário ainda 
mais controle, restrições e 
burocracia para inibir toda 
sorte de comportamento 
ilícito.

No Brasil, estamos acos-
tumados a ver novas regu-
lamentações serem criadas 
em regime de exceção, para 
resolver o problema deste 
ou daquele grupo, poster-
gando as reformas neces-
sárias para atacarmos a real 
causa do problema. Esse me 
parece o caso, por exemplo, 
do Marco Legal das Startups 
e do Empreendedorimos 
Inovador, sancionado em 
primeiro de junho, que 
entrará em vigor daqui há 
três meses, com o objetivo 
de conferir mais liberdade 
e segurança jurídica para 
quem investir e empreender 
através de startups. 

A nova Lei Complementar 
nº 182/2021, que estabele-
ce esse marco, nasce com 
a desafiadora missão de 
facilitar trâmites burocrá-
ticos, apenas para startups, 
reconhecendo-as como 
essenciais ao ecossistema 
de inovação brasileiro. Po-
rém, por que não simplificar 
esses mesmos trâmites para 
as outras modalidades de 
empresas, especialmente as 
de pequeno e médio porte, 
que sustentam a economia 
sendo responsáveis pela 
maioria dos postos de traba-
lho com carteira assinada?

Além disso, não adianta 
criarmos novas leis e pro-
cessos, se os mesmos, ten-
do que ser caracterizados 
em modelos de exceção, 
também estarão sujeitos à 
“jeitinhos” para seu devido 
enquadramento? Portanto, 
as leis e a desburocratização 
precisam ser abrangentes 
para o empreendedorismo 
como um todo, sem favo-
recer uma ou outra moda-
lidade de negócio, e sim a 
aceleração do crescimento 
econômico para geração de 
empregos.

Saiba quem é a nossa Colunista:

Denise Debiasi é Country Manager e Líder 
de Investigações Globais e Inteligência 

Estratégica da BRG Brasil, braço local da 
consultoria americana Berkeley Research 

Group (BRG), presente nos 6 continentes e 
mundialmente reconhecido pelo expertise e 
reputação de seus profissionais nas áreas 

de investigações globais e inteligência 
estratégica, governança e finanças 
corporativa, conformidade com leis 

nacionais e internacionais 
de combate à corrupção, antissuborno 
e antilavagem de dinheiro, arbitragem e 

suporte à litígios, entre outros serviços de 
importância primeira em 
mercados emergentes. 
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