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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 estamos 

passando. A palavra é revo-
lução, 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 iso-
lamento social preventivo de 
pessoas - 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 do-
méstico rapidamente se tor-
naram um hábito adquirido 
e obrigatório na maior parte 
do mundo, os investimentos 
financeiros digitais ainda en-
frentam 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 investimento que dará 
retorno no médio ou longo 
prazo é um ato que exige 
muita confiança do investi-
dor. Precisamos de certeza e 
transparência mas, acima de 
tudo, confiar que a operação 
terá certas garantias. O que 
está acontecendo, para citar 
um caso, com as criptomo-
edas? Há alguns anos, elas 
não eram mais do que um 
instrumento marginal para 
libertários e tecno-viciados 
que sonhavam 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 ca-
recem de um arcabouço legal 
para protegê-los. 

De acordo com dados da 
Bloomberg, o bitcoin cresceu 
continuamente no primeiro 
semestre de 2021, mas teve 
uma queda acentuada a partir 
de maio e fechou com uma 
alta semestral de 18%. Em 
relação aos anos anteriores, 
o crescimento é baixo. Os 
tweets enigmáticos de Elon 
Musk e os bloqueios 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 regulamen-
tações 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 instrumentos, a Argen-
tina e outros países latino-
-americanos ficam para trás, 
com passos incipientes e sem 
contatar uma infraestrutura 
financeira que acompanhe 
esses avanços. 

O resultado prejudica prin-
cipalmente as pessoas co-
muns que buscam proteger o 
valor de suas economias em 
um continente caracterizado 
por moedas voláteis e fraca 
macroeconomia. Hoje um 
cidadão pode investir com 
rapidez e segurança em 
imóveis em qualquer lugar 
do mundo, sem sair de casa, 
mas também precisa do Es-
tado 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 deixadas 
de fora do sistema, não ape-
nas porque os governos não 
aceleram as regulamentações 
para que diferentes empresas 
operem dentro das normas da 
lei e as pessoas são incenti-
vadas a investir, mas porque 
os países como o Brasil e 
Argentina, por exemplo, es-
tão cercados por problemas 
mais urgentes, como pobreza 
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 
ousar investir digitalmente 
de forma segura e transpa-
rente, 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 ne-
gócios que você não consegue 
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 (*)

News@
Sovos abre vagas para profissionais de TI

@A Sovos, empresa global líder em soluções digitais para com-
plexidades fiscais, está com vagas abertas para contratação em 

CLT de profissionais de TI em seu escritório situado em Barueri, 
região metropolitana de São Paulo. No momento, há nove oportu-
nidades sendo oferecidas para área de Produtos, Vendas, Suporte 
ao cliente, entre outras (veja lista completa abaixo). A contratação 
de profissionais ocorre em paralelo à expansão da empresa que, de 
2020 para cá, realizou mais duas importantes aquisições no país: a 
Taxweb, no ano passado, e a Fit Sistemas, no primeiro semestre de 
2021. Os profissionais interessados nas vagas podem se candidatar 
através do site https://sovos.com/careers/current-openings-south-
-america/.

TI

Um e-mail é capaz de mudar 
a vida de alguém?

Algum e-mail já impactou direta ou indiretamente sua vida? Há dez anos, quando recebi um e-mail de uma das 
empresas líder de marketing digital em 2011, segundo o Forrester Wave Report, a Responsys, não imaginava que 
isso poderia impactar milhares de pessoas que trabalhavam comigo.

Augusto Rocha (*)

Divido com vocês minhas refle-
xões sobre como aprendi de 
onde nascem as oportunidades 

e como aproveitá-las. O ano era 2011 
e todo tempo era dedicado para o de-
senvolvimento corporativo da Pmweb, 
onde atuo desde 2008. Vivíamos um 
grande crescimento no período, e es-
távamos buscando meios de acelerar 
essa expansão. Fundada em 1996, a 
empresa atuava no mercado de CRM 
e Marketing Digital, e atendia apenas 
hotéis e resorts, mais especificamente, 
grandes empreendimentos das redes 
hoteleiras. O time tinha pouco mais 
de 30 profissionais, com um histórico 
consolidado de entregas, produtos e 
relações com o mercado.

Ninguém poderia dizer que um e-mail 
seria capaz de mudar o rumo da empre-
sa. Quem contribuiu com esse feito foi 
o Thiago Freire, que atuava na área de 
Worldwide Business Development da 
Responsys, empresa do Vale do Silício, 
que cinco meses antes havia feito o 
IPO em Nasdaq. A oportunidade no ar. 
Arrisquei e dei continuidade. Agendei 
uma reunião entre os representantes, 
em San Bruno, na Califórnia. Seis meses 
depois, fui convidado a me tornar sócio 
da Pmweb quando a Responsys comprou 
uma parcela minoritária da companhia.

Muitas mudanças ocorreram desde 
a primeira conversa. Com o passar 
dos anos, o time cresceu mais de dez 
vezes e a receita da empresa, aproxi-
madamente, vinte vezes. A Responsys 
foi comprada pela Oracle e nos torna-
mos o principal parceiro de Marketing 
Cloud deles. Já em 2016, compramos a 
Intuitive Intelligence, em 2017 vende-
mos o controle da Pmweb para a WPP 
e nos tornamos um dos parceiros da 
Salesforce Marketing Cloud que mais 
cresce no Brasil. Neste ano, fizemos o 
spin off do OTO, uma retail tech, que 
já nasceu atendendo várias marcas do 
varejo no Brasil, com vocação global e 

preparar, estudar e encontrar pessoas 
certas, além de entender o mercado 
em que atua. Ainda destaco outro 
aprendizado que tive em encontros 
com empresas de ramos diferentes e 
arrisco dizer que é preciso dar valor ao 
seu tempo e entender que se ele vale 
menos, você pode arriscar mais. Já à 
medida que se torna mais caro e raro, 
você precisa ter novas pessoas para 
dividir, como a família. E quanto antes 
errar, melhor, afinal, esse é um insight 
de perceber o erro e acertar no futuro.

Há diversas formas para entender 
de onde nascem as oportunidades e 
como buscar reconhecimentos pelo 
seu trabalho quando ele for acima da 
média. Demorei três anos para entender 
onde estava, mas sabia que daria certo 
e apostei no feeling. 

Entretanto, não adianta só uma peça 
estar pronta para o sucesso. O time 
todo precisa entrar em sintonia para 
que o pilar das oportunidades possam 
resultar em bons negócios. Não existem 
atalhos, caminhos, regras ou manual de 
instruções, mas acreditar e envolver 
as pessoas certas poderão ser os pri-
meiros passos. Assim, se descobrem as 
oportunidades! 

(*) É VP de Vendas e Marketing da Pmweb.
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integrada às principais tecnologias de 
e-commerce, marketing cloud e demais 
softwares do dia a dia do varejo. Nosso 
negócio de hotelaria continuou crescen-
do e hoje, é muito maior do que em 2012 
quando assinamos com a Responsys.

Por isso, separei alguns aprendizados 
sobre como nascem as oportunidades  
para compartilhar, sob as observações 
pelas minhas lentes. Entre elas, destaco: 
esteja em movimento, aberto para ideias 
e pessoas e não espere encontrar algo 
pronto, você irá fazer a sua parte para 
uma oportunidade acontecer.

Caso pudesse descrever a fórmula 
da oportunidade, certamente seria o 
movimento x encontro, dividido pela 
preparação. E além dos pilares citados, 
a fé seria outro ponto que pode fazer 
surgir uma oportunidade. Porém, antes 
de iniciar a busca por elas, é preciso 
entender: em que momento estarei 
preparado para alcançá-la? Vou estar 
aberto para percebê-la? Farei um 
grande esforço para que ela aconteça? 
Assim, você não precisa esperar tanto, 
pois desperdiçará muitas chances. 

Refletindo sobre como era antes e 
depois desse e-mail, entendo que é 
necessário estar em movimento, se 

Os alunos Juliana Mika Kuramochi 
Uratsuka, Laís Maria Frizzo Nunes, 
Vinicius Casagrande Ramalho e Liz 
Oksman Torres, da 1ª série do Ensino 
Médio do Colégio Marista Arquidioce-
sano, localizado em São Paulo (SP), 
desenvolveram um aplicativo para 
obter informações falsas sobre uma 
área de Saúde, principalmente sobre 
a pandemia do novo Coronavírus.

Chamado InfoSaúde, ele aborda 
com informações médicas (vídeos 
e matérias informativas sobre bem-
-estar e saúde), notícias falsas (que 
visam informar e desmentir algumas 
notícias falsas na área da saúde) e 
vacinas (com calendário de vacinas 
da cidade de São Paulo)

De acordo com o docente respon-
sável pelo projeto, Henrique Veiga 
Giannini, com tantas reportagens 
sobre a pandemia, pode-se dizer que 
a sociedade está vivendo uma infode-
mia, ou seja, o excesso de informações 
sobre um determinado tema. “E, entre 
elas, muitas notícias falsas que geram 
desinformação para uma população 
em geral. Com reportagens sobre os 
assuntos relacionados à Covid-19, 
além de toda a divulgação do anda-
mento da vacinação, o projeto visa ser 
um instrumento de utilidade pública 
para a sociedade ”, explica o professor.

Inicialmente, o grupo definido em 
criar um aplicativo que aproxima o 
paciente de seus médicos. A ideia 

era oferecer, dentro do banco de dados 
dos pacientes, um campo para acesso 
ao seus exames, além de ter a possi-
bilidade de se comunicar por meio da 
ferramenta.

Entretanto, ainda considerando o 
cenário pandêmico, em todo o planeta 
surgiram diversos questionamentos 
em relação à maneira mais efetiva para 
se proteger contra uma pandemia da 
Covid-19. “Muitas notícias e métodos 
ineficientes foram divulgados como 
milagrosos, mesmo indo contra o po-
sicionamento da Ciência. As notícias 
falsas se espalham com uma velocidade 
enorme, confundindo a população e 
prejudicando a imunização de todos ”, 
afirma o professor. A partir deste ce-
nário, dentro do projeto do Info Saúde 
surge um campo específico contra as 
notícias falsas.

O projeto foi desenvolvido no Hub 
de Ciências da Natureza. Os  Hubs , 

componentes eletivos e obrigatórios, 
têm como objetivo desenvolver as 
habilidades do século XXI, tais como 
resolução de problemas complexos, 
trabalho colaborativo, criatividade, 
relacionamento interpessoal, negocia-
ção, julgamento e tomada de decisão, 
negociação, entre outras, por meio de 
projetos envolvendo os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
propostos pela ONU.

Tudo está alinhado às propostas do 
Ministério da Educação, em sua Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC), 
e, principalmente, focadas em áreas 
de interesse específicas e competên-
cias que vão além da grade curricular 
tradicional.

O InfoSaúde está disponível no 
portal “Fábrica de aplicativos” e 
pode ser acessado pelo link (https://
galeria.fabricadeaplicativos.com.br/
infosaude_2649494).

Estudantes de São Paulo desenvolvem 
aplicativo para combater fake news na Saúde


