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OpiniãO
A urgência do 5G: mais que 
eficiência, uma necessidade 

Imagine um 
canteiro de obras 
inteligente, em que 
todas as operações 
são controladas por 
sensores conectados à 
internet. 

Uma construção com 
guindastes de torres 
inteligentes, contro-

le multidimensional, drones 
monitorando o projeto em 
tempo real e que, inclusive, 
permitem que a equipe de 
engenheiros faça interven-
ções no projeto em tempo 
real para evitar possíveis 
erros. Esta descrição pode 
não estar só na sua imagina-
ção. Ela já é uma realidade 
no mundo graças ao 5G. 

O primeiro canteiro de 
obras inteligente do mundo, 
que utiliza tecnologia 5G, 
entrou em operação em 
plena pandemia, em maio do 
ano passado, em Pequim. A 
obra monitorava a saúde dos 
trabalhadores em tempo 
real por meio de inteligên-
cia artificial e conseguia 
identificar até mesmo se os 
operários estavam ou não 
usando máscaras e EPIs, 
conseguindo adverti-los no 
exato momento em que se 
descuidavam, prevenindo 
acidentes e o contágio da 
Covid-19. 

Tudo isso só é possível 
graças à ultra velocidade do 
5G e baixíssima latência da 
tecnologia (que é o tempo 
de resposta da rede para 
algum comando do usuá-
rio). Para se ter uma ideia, 
o 5G tem latência 50 vezes 
menor do que o 4G, e até 10 
vezes menor do que o tempo 
médio de reação do cérebro 
humano. Ou seja, a rede 
propicia uma reação mais 
instantânea do que quando 
reagimos diante de algo que 
vemos ou sentimos. 

No Brasil, o 5G ainda está 
na fase de expectativa. Já 
foram feitas algumas ex-
periências na agricultura, 
outras na telefonia móvel, 
mas nada que vá além de 
testes. Para que a tecnologia 
seja efetivamente imple-
mentada em nosso país, será 
necessária uma transição de 
frequências de rede. Para 
isso, o governo brasileiro 
deve ofertar, por meio de 
um leilão, quatro faixas de 
frequência pelas quais o 5G 
será distribuído. 

Duas delas devem ser 
híbridas, para continuar dis-
tribuindo o 4G e, ao mesmo 
tempo, a ultra velocidade do 
5G. As demais serão exclusi-
vas para o que é chamado de 
5G standalone, a transmis-
são de dados em altíssima 

velocidade. O leilão dessas 
frequências está em fase de 
análise no TCU e, segundo 
o último posicionamento da 
Anatel, deve ser lançado até 
o final de 2021. Ou seja, o 
5G não deve começar a ser 
uma realidade em nosso país 
ainda este ano. 

Tal atraso na implementa-
ção da tecnologia apresenta 
um grande risco aos setores 
produtivos e à própria eco-
nomia. Isso porque, caso 
o Brasil fique sem o 5G, 
segmentos em que o nosso 
país se destaca quase que 
de forma unânime no ce-
nário internacional, como a 
agropecuária, por exemplo, 
sofreriam grandes perdas. 
Países que, até então não 
eram competitivos, pas-
sariam a apresentar certa 
ameaça. 

Sob o ponto de vista da 
construção civil e da in-
dústria, os danos de uma 
implementação tardia do 5G 
podem também acarretar 
uma exclusão do mercado. 
Imagine a indústria automo-
bilística de outras partes do 
mundo fabricando carros 
autônomos e o Brasil não 
tendo mercado para isso. 
Imagine ter a oportunidade 
de reduzir custos de uma 
construção por meio da 
tecnologia, mas não poder 
usufruir porque a rede não 
está disponível. 

A chegada do 5G é um 
divisor de águas nos avanços 
tecnológicos e na economia 
mundial. Significa não só a 
abertura de portas para a 
inteligência artificial, para 
a robótica na saúde, na 
construção civil, no campo, 
mas também a melhoria da 
qualidade e, por incrível que 
pareça, na redução de cus-
tos. É uma tecnologia que 
traz aos nossos processos 
produtivos mais sustenta-
bilidade, mais inteligência, 
eficiência e mais educação. 

Exigir agilidade no 5G é 
exigir a democratização da 
internet, para que chegue 
para todos. É, inclusive, 
estimular e lutar pelo nosso 
desenvolvimento econômi-
co-social. A internet de boa 
qualidade atualmente no 
Brasil é exclusiva, ou seja, 
é um privilégio de determi-
nadas regiões. 

A chegada do 5G e a 
realização de um leilão 
que exige investimentos e 
democratização da rede é 
tornar a internet das coisas 
uma realidade de inclusão. 
É fazer com que haja inteli-
gência produtiva do campo 
ao canteiro de obras. 

(*) - Engenheiro de Telecom, é 
Presidente do Crea-SP 
(@viniciusmarchese).

Vinicius Marchese (*)

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

ao demonstrar como podemos contribuir para um planeta melhor”, 
afirma George Oliver, presidente e CEO da Johnson Controls.

Curso de extensão gratuito com foco em 
pesquisa clínica no ambiente corporativo 
farmacêutico

@Em tempos de pandemia, o tema pesquisa clínica vem ganhando os 
holofotes globalmente e sendo bastante discutido, demonstrando 

o quanto essa área é fundamental para o desenvolvimento de novos 
medicamentos e de mais opções de tratamento para a população. Esse 
cenário de crise mundial na saúde tem mostrado que, para o Brasil 
se beneficiar de uma medicina baseada em evidências científicas e 
contar com terapias mais inovadoras, é preciso investir de maneira 
consistente na qualificação de profissionais para atuar nesse segmento, 
especialmente dentro do ambiente corporativo. As inscrições já estão 
abertas e podem ser feitas no site https://www.puc-campinas.edu.br/
extensao/ até o dia 16 de julho. São 30 vagas disponíveis.

Investir em soluções tecnológicas para 
performar serviços financeiros das empresas

@Pensando em como a tecnologia está mudando esse cenário que 
o Dot Bank - primeiro banco digital operando como franquia no 

Brasil através de uma plataforma multicarteiras, focado na gestão, con-
ciliação, monitoramento e liquidação de pagamentos - lança um novo 
formato de negócio no mercado. Com o intuito de oferecer soluções 
tecnológicas para performar os serviços financeiros do dia a dia, através 
de automação de pagamentos e recebimentos, o empresário concentra 
as energias em atividades que realmente importam na empresa, como 
oferecer ótimo atendimento e produtos/serviços de qualidade.

Operadoras de telecomunicações passam a 
integrar o Cadastro Positivo

@As operadoras de telecom agora fazem parte do Cadastro Positivo. A 
entrada do setor de telecom no banco de dados ajudará a promover a 

inclusão de brasileiros que não têm conta bancária e estão fora do mercado 
de crédito por falta de informação para avaliação. Com a entrada do setor, 
informações de pagamento das contas dos serviços de telecomunicações 
integrarão o banco de dados do Cadastro Positivo e serão consideradas 
pelos birôs de crédito (Boa Vista, Quod, Serasa e SPC) na formação da 
nota de pessoas físicas e jurídicas. Essa inclusão, que expandirá significa-
tivamente a base de dados do Cadastro Positivo, atende à Lei do Cadastro 
Positivo que completa dois anos (https://conexis.org.br).

Uma das 100 Melhores Empresas Cidadãs 
de 2021

@A Johnson Controls, especializada em edificações inteligentes, 
saudáveis e sustentáveis, acaba de ser reconhecida como uma 

das 100 Melhores Empresas Cidadãs de 2021. Este é o 16º ano se-
guido em que a companhia entra no ranking desenvolvido pela 3BL 
Media em parceria com o Institutional Shareholder Services (ISS) 
ESG. A metodologia para nomear as 100 Melhores Empresas Cidadãs 
considera 146 fatores ESG em oito pilares (Mudanças Climáticas; 
Colaboradores; Meio ambiente; Desempenho do ESG; Financeiro; 
Governança; Direitos Humanos; Stakeholders e Sociedade) e aborda 
problemas-chave expostos durante a pandemia e o movimento Black 
Lives Matter. “Estamos honrados em ser reconhecidos como uma das 
100 Melhores Empresas Cidadãs 2021 pelos marcos que alcançamos 
como equipe e pelo caminho que estabelecemos para ações climáticas 
e sociais ousadas para ajudar a ir além dos limites de forma inovadora 

Nova plataforma busca transformar 
a empregabilidade no setor de TI

A aceleração na digitalização das empresas provocou um grande déficit de profissionais no setor de TI.

A pandemia teve um forte im-
pacto na economia, gerando 
um aumento significativo da 

porcentagem de desemprego em vá-
rias indústrias. No entanto, o setor de 
tecnologia enfrenta uma crise inversa: 
há muito mais vagas disponíveis do que 
profissionais treinados para ocupá-las. 
A disputa pelos únicos profissionais em 
atividade no mercado, provavelmente já 
incorporados à concorrência, encarece 
o processo a ponto de dificultar a gestão.

Neste cenário chega ao Brasil a Mo-
dern Talent Hub - startup formada por 
membros de diferentes nacionalidades 
e continentes especializada no mercado 
de tecnologia que visa reduzir a lacuna 
entre a oferta e a demanda de talentos, 
cobrindo as necessidades de toda a 
cadeia de recrutamento: identificação, 
recrutamento, seleção, treinamento e 
certificação oficial. O projeto é patroci-
nado pela Microsoft e já foi implemen-
tado na Colômbia, Argentina e Brasil 
como países pioneiros e, em seguida, 
continuará a ser escalado em toda a 
América Latina.

O Modern Talent Hub reúne em um 
único portal as vagas disponíveis no ca-
nal de parceiros Microsoft e os talentos 
interessados em preenchê-las. Adrián 
Sánchez, chefe da Modern Talent Hub 
na América Latina garante que “ter 
oferta e demanda em um único portal 
que também garanta a certificação e a 
capacitação necessária para construir 
ou continuar desenvolvendo uma 
carreira profissional significa, para o 
empregador, significativa economia 
de tempo e dinheiro e, para o talento, 
uma solução muito mais próxima e 
conectada com as reais necessidades 
do mercado”.

Até o momento, grandes empresas 
do setor de tecnologia assinaram uma 
aliança de trabalho com a Modern Ta-
lent Hub, que espera se tornar a maior 
parceira de recrutamento de Parceiros 
Microsoft na região. “Essa iniciativa 
surge a partir do feedback que recebe-
mos de nossos parceiros de negócios e 
em resposta às necessidades de nossos 
clientes no mercado latino-americano, 
visando principalmente ampliar a base 
de recursos especializados disponí-
veis”, destaca Amin Chequer Partner 
Enablement and Innovation Director, 
Global Partner Solutions, LATAM.

Ao exposto, o executivo acrescenta 
que a “Modern Talent Hub proporciona 
um mecanismo inovador, incorporando 
no mesmo local tanto a captação de 
procura de cargos especializados, como 
a identificação de talentos potenciais e 
existentes nos mercados-alvo, criando 

mais recentes soluções desenvolvidas 
pela Microsoft.

Metade do tempo, além disso, é 
dedicada ao desenvolvimento das ha-
bilidades sociais que foram definidas 
para cada função, tais como: Reso-
lução Criativa de Problemas (CSP), 
trabalho em equipe, desenvolvimento 
ágil e autogestão, comunicação eficaz 
e assertiva, negociação e resolução 
de conflitos, criatividade e inovação e 
Design Thinking, entre outros.

“A tecnologia evolui tão rapidamente 
e a necessidade de talentos é tal que o 
desenvolvimento de soft skills é cada 
vez mais valorizado como complemento 
da formação e das certificações técni-
cas”, afirma Sánchez.

Os programas de treinamento duram 
entre 4 e 8 semanas e são gratuitos para 
os candidatos selecionados, pois são fi-
nanciados diretamente pelos parceiros 
Microsoft no processo de incorporação 
em suas organizações.

Diversidade e inclusão para uma 
contratação mais ética

Alinhado aos princípios do Pacto Glo-
bal da ONU assumido pela Microsoft, 
o Modern Talent Hub tem desenhado 
mecanismos para abordar realidades 
sociais como a diversidade e a inclusão, 
promovendo a presença feminina nas 
empresas de tecnologia e incorporando 
pessoas com necessidades especiais.

“Está provado que equipes mais 
diversificadas geram soluções mais 
inovadoras e disruptivas”, diz Sánchez, 
“pessoas com autismo, por exemplo, 
tendem a ser grandes desenvolvedores, 
uma das posições mais solicitadas”.

Até o momento, o portal conta com 25% 
de candidatos com perfis muito elevados. 
O objetivo do Modern Talent Hub é tra-
balhar proativamente com comunidades 
de mulheres tecnólogas para continuar 
avançando em direção à paridade.

assim uma sinergia para resolver esse 
problema”.

Juan José Collado, Diretor Partner 
Channel Marketing Microsoft destaca 
que, “nos sentimos honrados de par-
ticipar em iniciativas como esta, que 
ajudam a impulsionar o talento local e, 
em última instância, a recuperação eco-
nômica dos nossos países. O trabalho de 
Modern Talent Hub se alinha com nosso 
objetivo de ajudar a que o aprendizado 
técnico seja acessível para todos os que 
queiram adquirir uma habilidade e bus-
car uma nova carreira profissional para 
ter sucesso na economia digital atual.” 

Digitalização e geração de empre-
gos

Existe uma relação direta entre o 
nível de digitalização das empresas e 
a criação de empregos. Na verdade, 
80% das empresas mais digitalizadas 
são aquelas com maior capacidade de 
preservação e criação de empregos no 
mundo.

“No momento, os grandes parceiros da 
Microsoft têm dezenas e até centenas 
de cargos em aberto que precisam ser 
preenchidos com pessoal treinado”, 
explica Adrián Sánchez. Os cargos mais 
procurados, garante ele, são: engenhei-
ros e analistas de segurança; cientistas, 
engenheiros e analistas de dados; En-
genheiros e desenvolvedores DevOps; 
Consultor Funcional de CRM e ERP.

O gestor espera uma grande recepção 
do mercado brasileiro, pois, sem ter 
lançado o portal, em poucas semanas 
já recebeu mais de 50.000 visitantes e 
tem cerca de 2000 candidatos inscritos.

Tendência: agregar habilidades 
sociais e tecnológicas

Para fazer a combinação perfeita, o 
modelo Modern Talent Hub incorpora 
centros de treinamento parceiros onde 
as pessoas selecionadas podem ser 
treinadas ou atualizadas em habilidades 
técnicas, com certificações oficiais nas 
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Vagas abertas em cursos de 
especialização

O Centro de Ciência e Tec-
nologia (CCT) da Universida-
de Presbiteriana Mackenzie 
(UPM) em Campinas está 
com vagas abertas para cursos 
de especialização. As vagas 
abertas contemplam profis-
sionais nas áreas de Direito, 
Engenharia e Tecnologia, 
Finanças e Controladoria, Ne-
gócios, Estratégias e Gestão 
e Tecnologia da Informação. 

Os interessados podem fazer 
sua inscrição até o dia 23 de 
julho e recebem um desconto 
de 20%.

Por conta da pandemia, as 
aulas serão ministradas no 
modelo online, com aulas ao 
vivo, previstas para começar 
no dia 02 de agosto. Saiba mais 
e faça sua inscrição em https://
www.mackenzie.br/matriculas/
especializacao/campinas/.


