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News@TI
7º Workshop de Soluções Matemáticas para 
Problemas Industriais

@Realizada em formato virtual, a 7ª edição do Workshop de So-
luções Matemáticas para Problemas Industriais ocorrerá de 6 

a 10 de setembro deste ano. O evento é organizado pelo Centro de 
Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria (CeMEAI) em parceria 
com o Centro de Projetos e Inovação do IMPA. As inscrições estão 
abertas até 30 de agosto e devem ser feitas no sistema institucional 
do IMPA (https://centropi.impa.br/7wsmpi/).

São Paulo, quinta-feira, 15 de julho de 2021 Negócios2
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transfronteiriça  
na era da disrupção 

Enquanto os aviões do 
Mercado Livre voam 
pelos céus do Brasil 
para transportar 
milhares de pacotes, 
um morador de 
Mendoza investe em 
um imóvel em Miami, 
sem sair de sua mesa, 
com apenas alguns 
cliques. 

Simultaneamente, o 
executivo de uma mul-
tinacional conversa por 

teleconferência com seus 
colegas em diferentes partes 
do mundo, ao mesmo tempo 
em que um designer gráfico 
no México trabalha para 
um empresário localizado 
em Hong Kong. Em todos 
esses exemplos, vemos um 
padrão comum: a transnacio-
nalização dos serviços como 
consequência da crescente 
globalização, acentuada e 
acelerada pelo efeito digita-
lizador da pandemia. 

Este é um dos primeiros le-
gados do chamado novo nor-
mal. Como essa mudança de 
era afeta o Brasil e o mundo? 
Além dos danos irreparáveis 
que vemos em termos de 
saúde e econômicos, há, por 
outro lado, algumas luzes que 
mostram um horizonte de 
oportunidades. A evolução 
da transformação digital é 
constante. 

Inteligência artificial e bio-
logia sintética, por exemplo, 
criarão mais de 395 milhões 
de empregos até 2030, se-
gundo estudo do Boston 
Consulting Group, Looking 
to Nature for the Next In-
dustrial Revolution. Dados 
do Fórum Econômico Mun-
dial presentes nesse estudo 
apontam que esse processo 
disruptivo possa levar a 
oportunidades de negócios 
anuais no valor de US$ 10 
trilhões e criar 395 milhões 
de empregos até 2030.

Muitos empreendedores, 
desde a gênese do negócio, 
elevam sua proposta de 
valor com vistas à interna-
cionalização, e hoje há cada 
vez mais PMEs que ousam 
transcender os limites locais. 
Não obstante, para ganhar 
competitividade, assim como 
produtividade e inclusão eco-
nômica, além das fronteiras 
de suas terras natais, invaria-
velmente, também precisam 
se ajustar à revolução tec-
nológica, conhecida como a 
quarta revolução industrial.  

Segundo o white paper 
“Accelerating the Impact of 
Industrial IoT in Small and 
Medium-Sized Enterprises: a 
Protocol for Action”, divulga-
do no ano passado pelo Fó-
rum Econômico Mundial, as 
pequenas e médias empresas 
precisarão superar grandes 

desafios, como renovar a sua 
infraestrutura e processos, 
incluindo a tecnologia da 
informação, para navegar 
por um cenário tecnológico 
preparado para atender ge-
ralmente empresas maiores. 

Quando se trata de em-
preendedorismo, o mundo 
é plano e pede ousadia. É 
por isso que as startups, na 
medida em que seus serviços 
permitem, devem sonhar 
grande a partir do minuto 
zero.

Um estudo encomendado 
pelo BID e Finnovista garante 
que mais de 1,1 mil empresas 
do setor de Fintechs foram 
identificadas na América 
Latina, muitas delas em 
estágios avançados de de-
senvolvimento e operando 
além de suas fronteiras. Esta 
é uma evidência clara de que 
a transfronteirização dos ser-
viços financeiros começou há 
anos e agora está finalmente 
decolando. Nesse contexto, a 
transfronteirização também 
abre uma grande porta no 
mundo das finanças. 

A tecnologia não só demo-
cratiza a entrada em investi-
mentos, mas também amplia 
o leque de oportunidades, 
desde o acesso remoto a 
imóveis nos mercados mais 
estáveis do mundo, sem a 
necessidade de se deslocar a 
esses destinos, até a compra 
de criptomoedas, ações ou 
outros instrumentos que es-
tão além da América Latina. 
Os brasileiros, ansiosos por 
encontrar uma reserva de va-
lor para suas economias, hoje 
têm muito mais alternativas 
do que guardar seu dinheiro 
debaixo do colchão. 

Essa é uma boa notícia 
em um país que sofre com 
a inflação endêmica e com 
muito pouco acesso a crédito 
que permite apostar no tijolo.  
Por outro lado, a educação 
financeira e planejamento 
são essenciais em um país de 
contrastes socioeconômicos 
brutais, em que na mesma 
semana se projeta alta do PIB 
do Brasil, de 3% para 4,5%, 
para 2022, segundo o Banco 
Mundial, ao mesmo tempo 
que a desigualdade de renda 
bate recorde com perda de 
emprego dos mais pobres.

Os desafios são muitos, 
mas os sonhos são ainda 
maiores. Meu desejo é que 
tanto as pessoas, quanto as 
PMEs e os trabalhadores, 
de modo geral, tenham mais 
ferramentas e oportunidades 
de crescimento, economia e 
renda à mão. A tecnologia nos 
oferece essa possibilidade e 
muitos estão em tempo de 
aproveitá-la.

 
(*) - Formada em Administração de 
Empresas pela Universidad de San 

Andrés, com mestrado em Economia 
pela Eseade, é COO da Bricksave 

(www.bricksave.com).

Sofia Gancedo (*)

Pokémon Go: 
cinco anos de sucesso

Há cinco anos, em meados de 2016, foi lançado o Pokémon Go, que rapidamente se tornou uma febre.

Vivaldo José Breternitz (*)

Foi um dos primeiros jogos a 
aproveitar a realidade aumentada 
para permitir que seus jogadores, 

usando   GPS e câmeras de seus smar-
tphones, capturassem criaturas fictícias 
“espalhadas” pelo mundo real. 

Milhões de jogadores procuravam 
por essas criaturas caminhando e até 
dirigindo olhando para as telas de 
seus smartphones, causando inúmeros 
acidentes, alguns muito graves; no en-
tanto, até 2019 um bilhão de downloads 
do jogo já tinham sido feitos.

Ao levar seus jogadores a locais de 
reverência como o Cemitério Nacional 
de Arlington e o Museu de Auschwitz-
-Birkenau, além de locais sensíveis 
como leitos de ferrovias e quartéis de 
bombeiros, o Pokémon também rece-
beu muitas críticas. 

Por exigir que os jogadores saíssem 
frequentemente de suas casas, a pan-
demia fez com que o interesse por ele 
diminuísse; além disso, a chegada ao 
mercado do Fortnite, um jogo que des-
pertou a atenção dos jovens, também 
contribuiu para a queda da populari-
dade do Pokémon Go.

Recentemente, no entanto, ele parece 
estar voltando a chamar a atenção de 

National University, entusiastas do 
Pokémon, batizaram três espécies de 
insetos recém descobertas como Arti-
cuno, Zapdos e Moltres, pássaros que 
são personagens do jogo.

Vale lembrar que a empresa que criou 
o Pokémon, a Niantic, nascida no Goo-
gle, vem trabalhando em   outros jogos 
de realidade aumentada, inspirados 
em Harry Potter e nos Transformers.

(*) É Doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é professor da Faculdade de Computação 

e Informática da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie.

jogadores de todas as idades, graças a 
uma nova versão chamada Pokémon 
Shining Diamond. Segundo dados re-
centes da empresa de análises Sensor 
Tower, o jogo continua entre os mais 
baixados do mundo; é o terceiro, com 
faturamento de mais de 1 bilhão de 
dólares. 

Um fato acontecido recentemente 
mostra como o game tem admiradores 
em todas as faixas etárias e grupos 
profissionais:  os professores Darren 
Pollock, da Eastern New Mexico Uni-
versity e Yun Hsiao, da The Australian 

TheCozyEscape_CANVA

Você já parou para pensar sobre o que nos 
torna únicos? Ao longo da história, muitas 
profissões surgiram e desapareceram e 
atividades que eram feitas de um jeito por 
décadas passaram a ser realizadas de forma 
completamente diferentes (e facilitadas). 
Tudo isso só aconteceu por causa da evolu-
ção tecnológica provocada pela incansável 
capacidade de criar do ser humano.

Hoje, quando a digitalização está ainda 
mais acelerada e a tecnologia ocupa um 
espaço cada vez maior na execução de 
tarefas, precisamos refletir sobre a im-
portância do fator da "humanização" nas 
empresas e em seus relacionamentos com 
os mais diversos públicos. É uma dicotomia 
que sempre esteve presente e que caminha 
para um encontro onde a tecnologia pode 
ser usada de forma mais humanizada pelas 
organizações.

As situações estão cada vez mais comple-
xas e exigem habilidades puramente huma-
nas, como autoconhecimento, criatividade, 
comunicação, colaboração e consciência 
coletiva. É por isso que a diversidade se 
tornou tão fundamental, por exemplo. Gru-
pos formados por pessoas com diferentes 
formações, pensamentos, etnias e gêneros 
tendem a ser mais abrangentes e criativos na 
forma de pensar seus produtos e serviços e 
também de se relacionar com seus consumi-
dores. Uma empresa com cultura e valores 
mais humanizados norteia as preferências 
dos clientes e a rotina dos colaboradores, o 
que resulta em simpatia (interna e externa) 
e fidelização à marca.

Listei algumas boas práticas que o mer-
cado e seus especialistas vêm debatendo 
sobre como usar a criatividade para alcançar 
o sucesso humanizado, tema que inclusive 
norteia discussões e eventos sobre o futuro 
neste ano, como o Zendesk On Air.

1. Exercite o músculo da criatividade
Sim, a criatividade é o novo MBA. Para 

exercê-la nas equipes, é importante buscar 
referências que se conectam com as pessoas 
no dia a dia, pois são elas que inspiram a 
inovação. Isso é importantíssimo, já que 77% 
dos CEOs consideram difícil encontrar as 
habilidades de criatividade e inovação de 
que precisam, segundo estudo da PwC. Os 
principais skills que os líderes mais procu-
ram são solução de problemas, liderança, 
adaptabilidade e criatividade – acima de 
conhecimentos técnicos como tecnologia, 
matemática, ciência e engenharia.

2. Encontre seu momento criativo
É comum ter um momento do dia em 

que a criatividade salta à flor da pele. Esse 
é um dos elementos do tripé da motivação 
criativa: autonomia, domínio e propósito. 

Todos eles precisam fazer parte de ambientes 
que favoreçam a ebulição de novas ideias, 
tornando esses lampejos mais recorrentes 
e produtivos. Enquanto a autonomia envol-
ve aproveitar as horas mais criativas (que 
pode ser tarde da noite ou bem cedinho), o 
domínio é o que faz uma equipe desejar ter 
uma performance melhor. Já o propósito é a 
busca constante por fazer algo maior do que 
nós mesmos.

3. Procure dar risada
Um ambiente de trabalho mais bem-

-humorado e divertido é um campo fértil 
para a criatividade, e une CEOs a estagiários, 
gerando confiança, persuasão e engajamento. 
Ambientes de trabalho lúdicos, que permitem 
o movimento, estimulam a criatividade e o 
pensamento fora da caixa.

4. Busque pessoas diferentes de você
Garantir a circulação de inúmeras opiniões 

e visões de mundo, vindas de profissionais 
tão diferentes uns dos outros, dá acesso a 
um mundo muito mais amplo de conexões e 
soluções criativas. Se por um lado o medo é 
o grande inimigo da criatividade em muitas 
organizações que ainda impõem barreiras para 
seus colaboradores, empresas inovadoras po-
dem registrar, por exemplo, a implementação 
de 10 mil novas ideias por ano, que geram 
economia de tempo e dinheiro. Pessoas que 
não conseguem se desvencilhar de um pensa-
mento linear costumam ter mais dificuldade 
para encontrar soluções criativas.

5. Seja ousado
Assumir riscos para implementar novas 

maneiras de satisfazer os clientes, inclusive 
com ideias jamais testadas anteriormente, 

se tornou mais comum entre as empresas. 
A chamada “cultura do erro” dá liberdade 
para que organizações testem diversos ca-
minhos até encontrarem um que seja ideal. 
A digitalização acelerou essa mudança de 
mentalidade, a fim de entregar o que as 
pessoas precisam hoje, porém de uma for-
ma melhor, mais ágil e com menos atritos. 
Por isso, é tão importante acompanhar as 
movimentações do mercado e novas tendên-
cias e necessidades tecnológicas. Não é à 
toa que a colaboração para atingir isso tem 
sido mais remota, multicanal e ininterrupta, 
bem de acordo com as preferências atuais 
dos clientes.

6. Comece tudo de novo
Rever os planos é algo que deve se tor-

nar mais frequente, não importa qual seja 
o estágio de cada negócio na jornada da 
digitalização – seja para se manter à frente 
da concorrência nessa corrida tecnológica 
ou para eliminar o atraso nesse quesito. 
Mas qualquer ajuste de rota precisa ter no 
centro o cliente que, assim como outros 
aspectos da vida, está sempre em evolução. 
Ter a capacidade de gerenciar esse relacio-
namento de forma contínua e personalizada 
é o mínimo que pode ser feito para conhecê-
-lo, entregar as experiências que procuram 
e transformá-los em multiplicadores de 
mensagens. Pessoas que compartilham dos 
mesmos valores defendidos pelas marcas 
que consomem tendem a se identificar de 
forma mais autêntica e genuína. Rever os 
planos à luz desse pensamento é chave para 
a competitividade de qualquer organização.

(Fonte: Sergio Pedroso, gerente sênior de Public 
Relations e Comunicação da Zendesk para a 

América Latina).

Use a criatividade para humanizar as experiências
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