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OpiniãO
Educação e regulação: 

chaves para a 
revolução tecnológica

Na tentativa de 
explicar a enxurrada 
de mudanças que 
vivemos no último 
ano e meio, um 
dos conceitos mais 
citados foi o de 
“transformação 
digital”. 

Existe um termo mais 
adequado para en-
tender o que esta-

mos passando. A palavra é 
revolução, entendida como 
uma mudança abrupta na 
ordem das coisas. Seguindo 
essa lógica, a transformação 
digital é uma etapa da pós-
-revolução. Primeiro, uma 
mudança é acionada - a 
pandemia e o isolamento 
social preventivo de pes-
soas - e então os hábitos e 
comportamentos começam 
a mudar. É uma metamorfo-
se progressiva, geralmente 
caótica, com alguns avanços 
ocorrendo mais rápido do 
que outros. 

Por exemplo, enquanto 
o home office ou o ensino 
doméstico rapidamente se 
tornaram um hábito adqui-
rido e obrigatório na maior 
parte do mundo, os investi-
mentos financeiros digitais 
ainda enfrentam desafios 
complexos e estão longe 
de sua fase de maturidade 
em termos de adoção pela 
empresa. Essa diferença 
nas velocidades tem uma 
explicação simples. Alocar 
a poupança para um inves-
timento que dará retorno 
no médio ou longo prazo 
é um ato que exige muita 
confiança do investidor. 

Precisamos de certeza e 
transparência, mas, acima 
de tudo, confiar que a ope-
ração terá certas garantias. 
O que está acontecendo, 
para citar um caso, com as 
criptomoedas? Há alguns 
anos, elas não eram mais 
do que um instrumento 
marginal para libertários e 
tecno-viciados que sonha-
vam com uma moeda fora 
do alcance dos Estados 
(precisamente por causa da 
desconfiança das pessoas no 
sistema). 

O paradoxo das críticas é 
que, por um lado, têm uma 
atratividade baseada na 
falta de regulamentação, 
mas, por outro, são um 
instrumento volátil e incerto 
porque carecem de um ar-
cabouço legal para protegê-
-las. De acordo com dados 
da Bloomberg, o Bitcoin 
cresceu continuamente no 
primeiro semestre de 2021, 
mas teve uma queda acentu-
ada a partir de maio e fechou 
com uma alta semestral de 
18%. Em relação aos anos 
anteriores, o crescimento é 
baixo. Os tweets enigmáti-

cos de Elon Musk e os blo-
queios da China ajudaram a 
alimentar essa desconfiança 
e explicaram em parte a 
tendência de queda. 

O caso do crowdfunding 
imobiliário é outro exemplo 
de como a tecnologia avança 
rapidamente e as regula-
mentações estão ficando 
para trás, em um ritmo mais 
lento. Enquanto o Brasil tem 
uma lei desde 2018 para 
dar um ambiente jurídico 
a este tipo de instrumen-
tos, a Argentina e outros 
países latino-americanos 
ficam para trás, com passos 
incipientes e sem contatar 
uma infraestrutura finan-
ceira que acompanhe esses 
avanços. 

O resultado prejudica 
principalmente as pessoas 
comuns que buscam pro-
teger o valor de suas eco-
nomias em um continente 
caracterizado por moedas 
voláteis e fraca macroeco-
nomia. Hoje um cidadão 
pode investir com rapidez 
e segurança em imóveis em 
qualquer lugar do mundo, 
sem sair de casa, mas tam-
bém precisa do Estado para 
viabilizar um canal legal 
para que isso aconteça. Há 
também outra lacuna em 
uma área muito sensível: a 
educação financeira. 

Porque enquanto os inves-
timentos digitais aumentam 
sua complexidade conforme 
a tecnologia se desenvolve, 
muitas pessoas são deixa-
das de fora do sistema, não 
apenas porque os governos 
não aceleram as regulamen-
tações para que diferentes 
empresas operem dentro 
das normas da lei e as 
pessoas são incentivadas 
a investir, mas porque os 
países como o Brasil e Ar-
gentina, por exemplo, estão 
cercados por problemas 
mais urgentes, como pobre-
za estrutural e constantes 
crises econômicas. 

Se somarmos a isso a bre-
cha no acesso à tecnologia, o 
cenário só tende a ser ainda 
mais desafiador. Nesse con-
texto, estamos passando da 
revolução à transformação, 
e nós, que atuamos no setor 
financeiro, temos um papel 
incontornável de educar e 
acompanhar quem quer ou-
sar investir digitalmente de 
forma segura e transparen-
te, além de explicar essas 
mudanças que para muitos 
podem ser esmagadoras.

A propósito deste último 
ponto, gostaria de encerrar 
com uma frase de Warren 
Buffet: “nunca invista em 
negócios que você não con-
segue entender”.

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

Andrés, com mestrado em Economia 
pela Eseade, é co-fundadora e COO 

da Bricksave.

Sofia Gancedo (*)

Os desafios e soluções para a 
implementação de inovações 

nas empresas
O empreendedorismo nunca foi tão evidente no Brasil. Com a pandemia da Covid-19, que trouxe uma crise 
econômica e, com isso, desemprego, muitos brasileiros se viram diante da necessidade de empreender, o que, 
para muitos, é a realização de um sonho. 
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Infosys expande parceria estratégica com o 
Google Cloud

@A Infosys (NYSE: INFY), uma das líderes globais em consultoria e 
serviços digitais de próxima geração, anunciou a expansão da sua 

parceria com o Google Cloud, para se tornar um Google Cloud Managed 
Service Provider (MSP). Com isso, a empresa oferecerá aos clientes 
serviços completos do ciclo de vida de aplicativos, com sua profunda 
experiência em nuvem e análise de dados. A parceria inclui serviços 
de consultoria, avaliação, migração e suporte, para empresas que bus-
cam otimizar sua carga de trabalho no Google Cloud Platform (GCP).

C&A Brasil lança programa para a formação 
de 50 programadores

@A C&A Brasil promove a primeira edição do C&A Fashion Devs - pro-
grama voltado para a formação e treinamento de profissionais, que estão 

iniciando a carreira no mercado digital, em especial programadoras. Desen-
volvido em parceria com a Gama Academy, escola que forma profissionais 
para o mercado digital, o C&A Fashion Devs irá selecionar 50 candidatos 
com perfil júnior para participar gratuitamente de mais de 140 horas de 
formação online e ainda, ter a possibilidade de fazer parte do time tech da 
varejista de moda. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 
12 de setembro pelo site https://fashiondevs.corporate.gama.academy/.

Presence lança nova geração de conectores 
e possibilita integração do varejo com 
diferentes tecnologias

@A Presence, especialista em gestão de varejo, incrementou seu 
portfólio. A empresa lançou uma nova geração de conectores que 

integra todo o seu ecossistema de soluções para o varejo a diferentes 
tecnologias: ERPs, CRMs, ferramentas de aceleração de vendas e pla-
taformas de e-commerce para B2B e B2C, como a Vtex, acelerando a 
digitalização de lojistas de todo o país. Os benefícios dessa nova geração 
de conectores são muitos, como redução de custos com aquisição de 
novas assinaturas, licenças e implantações de softwares, muitas vezes 
caras e demoradas, principalmente no caso dos ERPs. Vai proporcionar 
a multicanalidade para o recebimento de informações, não só dos PDVs, 
mas de diversas plataformas, bem como prover esses dados e informações 
a outros sistemas e aplicativos. (www.presence.com.br).

BTG Pactual anuncia novidades no processo 
de seleção de novos talentos

@Preparar os profissionais do futuro é prioridade dos novos programas 
de estágio e trainees do BTG Pactual. Para suprir as demandas de 

um mercado financeiro em pleno processo de transformação digital, a 
companhia redesenhou seus programas de entrada com foco em apoiar 
no desenvolvimento de habilidades importantes ao jovem de hoje, con-
tribuindo para formar profissionais mais preparados, seguros e eficientes 
diante dos inúmeros desafios da digitalização, otimizações de processos, 
robotização, soluções digitais de sistemas e operações. Veja abaixo todas 
as oportunidades que estão abertas (https://www.btgpactual.com):

Inscrições para programa de recrutamento 
exclusivo para mulheres na área de 
Engenharia de Software

@O Nubank anuncia hoje a terceira edição do "Yes, She Codes", programa 
de contratação de mulheres que trabalham na área de Engenharia de 

Software. Durante os dias 30 de agosto e 8 de setembro, mulheres que atuam 
com desenvolvimento de software poderão se inscrever na nova edição do 
projeto. A iniciativa, além de recrutar novos talentos, busca oferecer a troca 
de experiência entre mulheres do setor. O programa contempla pessoas em 
qualquer nível de experiência e de diferentes especialidades de desenvol-
vimento de software (Back-end ou Mobile) (https://grnh.se/807bad021us).

Zup oferece mais de 100 vagas em tecnologia

@A Zup oferece mais de 100 vagas de emprego nas áreas de enge-
nharia e desenvolvimento - incluindo open source e produtos - e 

segurança e infraestrutura. A empresa tem crescido exponencialmente 
e triplicou o quadro de funcionários do início de 2020 até agosto de 
2021, quando atingiu cerca de 3.000 empregados, dos quais 80% 
são da área de tecnologia. Para as posições abertas, a Zup oferece 
flexibilidade de horários, auxílio para cursos, programas internos 
de educação, plataforma de cursos gratuita, PLR, auxílio para plano 
telefônico, subsídio para home office, a liberdade para trabalhar 
de forma remota, dos escritórios ou em um modelo híbrido e mais. 
Candidatos podem consultar o descritivo completo das vagas e se 
candidatar pelo site: https://boards.greenhouse.io/zupinnovation. 
Para detalhes sobre a cultura organizacional da Zup, acesse: https://
www.zup.com.br/carreiras.

Marcelo Murilo (*)

É certo que as grandes epidemias 
influenciam o comportamento 
humano há milhares de anos. 

Apesar de todos os pontos negativos, 
podemos dizer que, no caso das em-
presas brasileiras, a COVID-19, foi a 
grande responsável pela geração de 
inovações dentro dessas organizações. 
Seu impacto acelerou, em anos, mudan-
ças de comportamento e de valores no 
mercado empresarial. Talvez uma das 
mais importantes, tenha sido a ruptura 
final das barreiras geográficas. Nesse 
sentido, nos tornamos mais próximos, 
mesmo que distantes, e ampliamos infi-
nitamente a possibilidade de congregar 
talentos globalmente.

Outra mudança fundamental está na 
aceleração da adoção de inovações, 
distorcendo os conceitos da Lei da 
Difusão da Inovação de Everett Rogers, 
da década de 60, que definia a velocida-
de de adoção em um patamar de 15% 
(pelos inovadores e early adopters) 
para a consolidação de uma inovação 
e sua disseminação. A pandemia impôs 
novos comportamentos e acelerou esta 
adoção, em especial, nas áreas de logís-
tica, saúde e trabalho remoto.

Entendendo os desafios do proces-
so de inovação nas empresas

Embora esse desenvolvimento tec-
nológico tenha acontecido de forma 
rápida, ainda existem diversos desafios 
para implementação de inovações nas 
empresas. Sabemos que a inovação 
está quase sempre atrelada à integra-
ção de tecnologias já existentes no 
modelo de negócios das companhias. 
Diante desse contexto, as áreas de 
inovação se viram obrigadas a acele-
rar seus processos de implementação 
e operacionalização. Contúdo, nem 
todas as empresas nascem com esses 
processos enraizados.

O maior gargalo está na atualização da 
cultura das organizações. É importante 
que a inovação nasça de dentro para 
fora, e não o inverso. Ou seja, mesmo 
que a solução seja externa, se não 

ção conformadas com seus processos 
e resultados não percebem as dores 
do cliente, assim como, equipes de 
inovação isoladas e dispersas, testan-
do soluções para problemas que não 
existem, não contribuem de maneira 
decisiva para o negócio.

Nesse sentido, instituir a cultura do 
inconformismo e do foco no cliente é 
o melhor caminho para o desenvolvi-
mento inovador das empresas. Fazer 
com que o time de operação ouça as 
dores do cliente e se incomode com a 
ineficiência, alimentando a busca fo-
cada de inovações que resolvam estes 
dois pontos.

Ou seja, é preciso criar processos que 
privilegiem a captura das dores dos 
clientes por meio de todos os pontos 
de contato (comercial, suporte e con-
sultoria), instituir comitês de clientes 
e medir resultados, não processos, 
usando OKRs. Uma das formas de 
iniciar este processo é por meio do 
NPS, aprofundando a análise a seguir 
medindo pontos da jornada do cliente 
(CSAT), compreendendo desta forma 
os pontos mais críticos.

Todas essas informações precisam ser 
analisadas constantemente e direciona-
das de forma estratégica e integrada. 
A partir disto, diversas oportunidades 
podem ser encontradas, desde simples 
melhorias em processos, necessidades 
de novos serviços ou funcionalidades 
e até mesmo insights para criação de 
novos negócios. 

O mercado é cada vez mais dinâmico 
e há um universo de startups buscando 
diariamente inovar processos, serviços 
e produtos. Diante disso, as empresas 
mais tradicionais que se mantiverem 
acomodadas serão, aos poucos, subs-
tituídas, em parte ou na totalidade da 
jornada de seus clientes, por novos 
players, mais inovadores, ágeis e su-
perespecializados.

(*) É VP de Inovação e Tecnologia do Grupo Benner, 
empresa que disponibiliza informações por meio 

de softwares e processos com o objetivo de 
revolucionar os negócios.

houver processos internos adequados 
para mapear as dores que devem ser 
resolvidas e direcionar a busca pela 
solução, o processo de inovação pode 
se tornar uma ação dispersa e sem 
qualquer resultado.

Conhecer os problemas que devem ser 
solucionados é fundamental. O grande 
dilema está na relação entre a operação 
e a inovação. Os times de operação estão 
absortos no dia a dia e, muitas vezes, 
não conseguem pensar em inovação. 
Já as equipes de inovação, por sua vez, 
não raramente estão descoladas da 
realidade da empresa e de seu merca-
do. Dessa forma, é importante que os 
gestores reflitam e discutam questões 
que englobam a integração desses dois 
universos, tracem ações para que todos 
na empresa possam identificar oportu-
nidades de inovação que façam sentido 
para o negócio.

Como desenvolver processos inova-
dores nas empresas a partir destes 
desafios?

A solução está na disseminação da 
cultura da inovação e principalmente 
no inconformismo. Equipes de opera-
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Marcelo Murilo

Mil vagas abertas de logística em Cajamar e região
A Luandre, uma das maiores 

consultorias de RH do Brasil, 
tem mil vagas abertas para 
representante de envios, em 
empresa de grande porte de 
logística em Cajamar, Franco da 
Rocha, Santana de Parnaíba ou 
Francisco Morato.

As vagas são temporárias e com 
chances de efetivação. Os sele-
cionados irão atuar com grande 
volume de atividades relacionadas 
à operação de logística, como rece-
bimento, separação, organização, 

conferência de mercadoria, carga e 
descarga, embalagens e movimen-
tação de itens em estoque.

Entre as exigências do cargo: 
Ensino Médio Completo e  dispo-
nibilidade de horário para trabalhar 
em escala 6x1. As oportunidades 
atendem também quem não tem 
experiência ou está em busca do 
primeiro emprego.

Os interessados devem se 
inscrever pelo site: https://luand.
re/log-1000 . Lembrando que as 
inscrições são gratuitas.


