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News@TI
Unicred SC/PR investe em inovação na área 
da saúde

@A cooperativa de crédito Unicred Central SC/PR decidiu apoiar 
ações que busquem soluções inovadoras e tecnológicas para o 

setor. Para isso, anunciou recentemente investimentos no patrocínio 
do Hackmed, fertilizadora e incubadora de startups focadas no de-
senvolvimento de soluções e modelos de negócio inovadores para o 
sistema de saúde brasileiro. A gerente de marketing da Unicred SC/
PR, Ana Paula Thomaz Ribeiro, explica que a estratégia da institui-
ção vai diretamente ao encontro dos princípios cooperativistas que 
conduzem suas operações. “Acreditamos no progresso de nossos 
cooperados e clientes por meio da educação financeira e do incentivo 
a novos negócios, por isso, decidimos unir esforços para inserir cada 
vez mais essa cultura no mercado. Mais do que patrocinadores, somos 
parceiros do Hackmed”, explica.

São Paulo, quarta-feira, 06 de outubro de 2021 Negócios2

OpiniãO
As dores e as vantagens 

de estar na fronteira 
tecnológica 

As tecnologias mais 
inovadoras a para 
inteligência corporativa 
ainda estão em estágios 
muito iniciais de 
maturação.

Poucas companhias con-
seguirão ir além do buzz-
word no curto prazo. 

Com a internet inundada de 
buzzwords rasas e desinforma-
ção, é crítico o acompanhamento 
de fontes confiáveis para o real 
entendimento de potencialida-
des e mitos sobre as tecnologias 
que vão mudar o mundo nos 
próximos anos. A consultoria 
internacional Gartner, uma das 
principais fontes globais sobre 
tendências no mercado tech, 
divulgou a versão de 2021 do 
seu assim chamado "Technology 
Hype Cycle Chart". 

O gráfico, atualizado anual-
mente pela companhia, traz uma 
visão sobre o estado atual das 
principais tecnologias emergen-
tes no mundo, sob a ótica de um 
ciclo teórico de difusão. O mais 
interessante sobre esse ciclo te-
órico de difusão é que, apesar de 
ser uma generalização, é muito 
difícil para qualquer tecnologia 
escapar do padrão. O que varia 
na verdade é quão rápido cada 
uma das tecnologias indicadas 
vai passar por todas as etapas 
descritas no Hype Cycle Chart. 

São elas (em tradução livre): 
(i) technology trigger (gatilho 
tecnológico); (ii) peak of inflated 
expectations (pico das expec-
tativas infladas); (iii) trough of 
disillusionment (vale da desilu-
são); (iv) slope of enlightenment 
(curva de aprendizado); (v) 
plateau of productivity (platô 
de produtividade). De maneira 
muito sucinta, o gatilho tec-
nológico acontece quando os 
primeiros sinais de uma inovação 
tecnológica aparecem na acade-
mia ou em alguma área de P&D, 
seja de startups, grandes corpo-
rações ou centros de pesquisa. 

Na sequência, o pico das 
expectativas infladas ocorre 
quando o nível de maturidade da 
tecnologia ainda é muito baixo, 
mas a mídia e as redes sociais 
começam a apontá-la como 
"salvadora da humanidade". A 
próxima etapa, o vale da desi-
lusão, naturalmente acontece 
quando as empresas se dão 
conta de que não existe mágica, 
e que a aferição de valor com a 
tecnologia em questão demanda 
muito tempo, capital e atenção. 

A curva de aprendizado, por 
sua vez, ocorre com os avanços e 
desenvolvimentos incrementais 
oriundos da frustração da etapa 
anterior. E finalmente o platô de 
produtividade acontece quando 
as soluções e os caminhos para 
implementação daquela tecno-
logia já estão maduros, e o risco 
de adoção é, consequentemente, 
baixo. E onde estão as principais 
tecnologias utilizadas para cria-
ção de soluções de inteligência 
corporativa neste ciclo teórico 
de difusão? 

Olhando para o Hype Cycle 
Chart divulgado no ano pas-
sado, tínhamos as tecnologias 
denominadas embeded AI e ex-
plainable AI justamente no pico 

das expectativas infladas, com 
previsão para atingir o platô de 
produtividade respectivamente 
no período de 2 a 5 anos e 5 a 10 
anos. Considerando que nenhu-
ma dessas tecnologias entrou 
no gráfico de 2021, teriam elas 
atingido o vale da desilusão? 

Ao que tudo indica, sim. Para 
se ter uma ideia do que isso 
significa, segundo a Gartner, 
quando as tecnologias saem do 
vale da desilusão para entrar na 
curva de aprendizado, nem 5% 
dos potenciais consumidores 
conseguiram completar uma 
implementação bem-sucedida. 
Não é fácil ser early adopter. E 
no gráfico de 2021? Quais são 
e onde estão as principais tec-
nologias emergentes utilizadas 
para a construção de soluções 
de inteligência corporativa?

Bem, ignorando as tecnologias 
que estão há mais de 10 anos 
de distância do plato de produ-
tividade, como Quantum ML, 
podemos focar nos conceitos de 
Composable Applications (2 - 5 
anos para atingir o plato) e Data 
Fabric (5 - 10 anos para atingir 
o plato), ambas justamente vi-
vendo o pico das expectativas 
infladas. Importante destacar 
que propositalmente não es-
tou trazendo os conceitos de 
Embeded AI, Explainable AI, 
Composable Applications e Data 
Fabric pois estes podem ser 
facilmente acessados através de 
uma pesquisa simples no Google. 

Ao invés disso, a ideia do 
artigo é focar justamente no 
estágio de difusão das mesmas. 
A principal reflaxão que as duas 
últimas edições do Hype Cycle 
Chart nos traz é que existe um 
enorme descolamento entre o 
falar e o fazer quando se trata 
de soluções de inteligência cor-
porativa baseadas em AI. Hoje 
literalmente todas as grandes 
empresas dizem que tem ini-
ciativas neste sentido, realizam 
eventos de inovação, programas 
de conexão com startups, posts 
no LinkedIn. 

Todo mundo quer surfar o 
hype (com razão), mas só uma 
minuscula fração dessas em-
presas vai ter realmente trans-
formado os seus negócios pelo 
uso de AI dentro de 2 a 3 anos. 
Estas (não mais do que 5%) 
criarão gigantescas vantagens 
comparativas em seus merca-
dos. Mas como já foi dito antes, 
estar na fronteira tecnológica, 
de fato, exige muito mais com-
prometimento com inovação 
do que a criação de uma área 
de transformação digital e um 
programa de conexão com start 
ups para postar no LinkedIn. 

Exige investimento, foco e 
muita energia. Para os outros 
95% das grandes empresas, que 
querem o benefício da fronteira 
tecnológica mas não querem o 
risco da adoção, o jeito é reche-
ar o LinkedIn de postagens de 
inovação e esperar para fazer 
o catch up na segunda metade 
desta década. 

E você, leitor? Vai inovar de 
verdade ou só vai postar? 

(*) - É CEO da 4intelligence, startup?de 
soluções que apoiam a tomada de 

decisão por meio da análise de dados 
(4intelligence@nbpress.com).

Bruno Rezende (*)

Pesquisa indica que a escassez de 
talentos é a maior barreira para a 

adoção de tecnologias emergentes 
Executivos de TI citaram falta de talento antes do custo de implementação e riscos de segurança

De acordo com a mais recente 
pesquisa da Gartner, Inc., líder 
mundial em pesquisa e aconse-

lhamento para empresas, a escassez 
de talentos é a principal barreira para 
a adoção de tecnologias emergentes. 
O estudo mostra que 64% dos execu-
tivos de TI identificam a mão de obra 
como um complicador nesse processo 
de transformação, contra apenas 4% 
em 2020. A falta de disponibilidade 
de talentos foi citada com muito mais 
frequência do que outras barreiras este 
ano, como custo de implementação 
(29%) ou risco de segurança (7%). 

A disponibilidade de talentos é citada 
como o principal fator de inibição para 
a implementação de novas soluções em 
todos os seis domínios de tecnologia in-
cluídos na pesquisa - infraestrutura de 
computação e serviços de plataforma; 
rede; segurança; local de trabalho digi-
tal; automação de TI; e armazenamento 
e banco de dados. Os executivos de TI 
citaram a disponibilidade de talentos 
como o principal fator de risco de ado-
ção para a maioria das tecnologias de 
automação de TI (75%) e quase metade 
das tecnologias de local de trabalho 
digital (41%). 

“O esforço contínuo em direção ao tra-
balho remoto e a aceleração dos planos 
de contratação em 2021 exacerbou a es-
cassez de talentos de TI, especialmente 
para habilidades de sourcing, que permi-
tem o uso da Nuvem, Edge Computing, 
automação e entrega contínua”, avalia 
Yinuo Geng, Vice-Presidente de pesqui-
sa do Gartner. “Como um exemplo, de 
todas as tecnologias de automação de 
TI perfiladas na pesquisa, apenas 20% 
delas avançaram no ciclo de adoção 
desde 2020. A questão do talento é a 
culpada aqui.” 

Investimentos e implantações de 
tecnologias emergentes estão se acele-
rando - Apesar dos desafios em relação à 
contratação de talentos, os líderes de TI 
e de Infraestrutura e Operações (I&O) 
afirmam que aumentaram a adoção de 
tecnologias emergentes para impulsio-
nar a inovação conforme as organizações 
começam a se recuperar da pandemia. 

eles estão priorizando implantações de 
Nuvem e investimentos em tecnologias 
de segurança. 

Para permitir o movimento de infor-
mações entre locais físicos e virtuais, 
as organizações estão investindo pe-
sadamente na criação de uma sólida 
base de Nuvem Híbrida, suportada por 
tecnologias Multicloud. Sistemas de 
Nuvem distribuída, corretores de se-
gurança de acesso à Nuvem (CASBs) e 
planejamento de recursos empresariais 
(ERP) baseados em Nuvem estão entre 
as aplicações que estão chegando à fase 
de implantação em 2021, com os entre-
vistados afirmando que a resiliência é 
o principal motivador de investimento 
para 63% dessas tecnologias Cloud. 

Além disso, a segurança da infraestru-
tura é uma prioridade significativa para 
as organizações à medida que lidam com 
ameaças crescentes, especialmente 
para dispositivos de Endpoint e ambien-
tes de trabalho híbridos. De 2020 a 2021, 
o número de tecnologias de segurança 
em implementação aumentou acentua-
damente - de 15% para 84%. Em 2021, 
64% dos entrevistados relataram que 
aumentaram ou planejam aumentar os 
investimentos em tecnologias de segu-
rança, contra apenas 31% em 2020. “Os 
líderes de tecnologia que não revisarem 
sua estratégia de segurança de infra-
estrutura enfrentarão muitos desafios 
com novos ataques cibernéticos em 
suas organizações”, diz Geng.
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Em todas as áreas de tecnologia, 
58% dos entrevistados relataram um 
aumento ou um plano para aumentar o 
investimento em tecnologia emergente 
em 2021, em comparação com 29% 
em 2020. Além disso, as funções de 
I&O testemunharam uma redução nos 
prazos de implantação, com todas as 
tecnologias em implantação esperadas 
para alcançar a adoção nos próximos 
seis a 18 meses. 

“Isso indica que as organizações se 
sentem mais confortáveis   implantando 
diretamente novas tecnologias para ace-
lerar o crescimento, em vez de depender 
de um longo período de observação 
para desenvolver o caso de negócios”, 
diz o analista. 

Além disso, um número maior de 
líderes (dentro e fora da função de 
TI) está influenciando as decisões de 
investimento em tecnologia neste ano, 
impulsionando a tendência de "entrega 
democratizada". Em 2021, 82% dos lí-
deres de TI concordam ou concordam 
totalmente que os líderes de negócios 
fora de TI influenciam as decisões de 
adoção de tecnologia emergentes em to-
dos os domínios de tecnologia avaliados. 

Nuvem e tecnologias de segurança 
priorizadas - Resiliência e melhoria 
da infraestrutura crítica de TI são as 
principais prioridades para equipes de 
I&O e outros líderes de TI em 2021, de 
acordo com a pesquisa. Como resultado, 
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VAVocê já ouviu falar em nomofobia ou 
no-mobile? O nome pouco conhecido 
refere-se a uma fobia que tem crescido 
em todo o mundo. Trata-se do medo 
irracional de ficar sem o celular. Esse 
medo também é conhecido como 
síndrome da dependência digital. 
Pesquisa publicada pela Digital Tur-
bine mostra que 20% dos brasileiros 
não ficam mais de 30 minutos longe 
do celular.

Para o psicólogo José Franco, pro-
fessor e coordenador do curso de 
psicologia da Faculdade Anhanguera, 
os estados ansiosos, tão comuns no 
mundo moderno, somados à necessi-
dade de relacionamento social (agora 
mais intensificados com o pressuposto 
das redes sociais), podemos consi-
derar que essa necessidade, gera em 
algumas pessoas, a necessidade de 
estar sempre perto de um celular. 
"Esses nos acompanham aonde vamos, 
registram nossos melhores momentos 
e, em muitos casos, dormem ao nosso 
lado todos os dias, se tornando um 
objeto essencial na rotina. Com isso, 
por toda essa convivência, as pessoas 
se tornaram dependentes tecnologi-
camente.", explica o professor.

A nomofobia não está ainda incluída 
no DSM-5 que é o manual diagnóstico 
e estatístico de transtornos mentais 

da APA - Associação de Psiquiatria 
Americana, mas de forma correlata a 
fobia por jogos e vídeo games está, e isso 
de forma análoga, podemos considerar 
como um tipo de transtorno.

O estudo da plataforma de mídia 
também apontou que 92% dos brasi-
leiros fazem compras pelo celular e 
que desse percentual 30% passaram 
a comprar ainda mais pelo aparelho 
móvel após o início da pandemia. José 
Franco também destaca que, apesar da 
comodidade ofertada pelos aparelhos, 
é preciso ficar atento aos sinais que 
indicam vício, como é o caso do uso da 
internet, jogos e videogames. "Pratica-
mente todo mundo tem um celular no 
bolso e faz uso dele ao longo do dia. E, 
provavelmente, bastante. Isso, pois o 
brasileiro é fã do celular e de internet. 
Há pesquisas que dizem que, em média, 
passamos 4h à frente das telas. Além 

disso, o desbloqueamos mais de 60 
vezes ao dia. Porém, esse uso tão 
constante se torna prejudicial para 
algumas pessoas. Entre os danos, são 
comuns os relatos relacionados a pro-
blemas de visão, falta de relaxamento, 
insônia e ansiedade, principalmente."

Levantamento do Google mostra 
que 73% dos brasileiros não saem de 
casa sem os seus dispositivos.

O especialista ressalta que o uso da 
tecnologia não é um problema em si, 
mas a maneira como nos relacionamos 
com ela, já que o celular é um item qua-
se que essencial para muitas pessoas 
que usam para trabalhar e estudar. Ele 
defende que o uso deve ser de forma 
saudável para que o aparelho seja 
um auxílio e não uma dependência. 
"Uma das melhores características de 
um celular é que você pode realizar 
várias tarefas facilmente. No entanto, 
é necessário estabelecer uma relação 
de quando usá-lo. Se é necessário para 
o trabalho, por exemplo, limite-se a 
usá-lo apenas durantes as horas de 
trabalho. Com isso, quando criamos 
uma "rotina" clara sobre o seu uso, nos 
dedicamos mais para outros momen-
tos, como ficar em casa com a família. 
Isso torna melhor o melhor controle 
sobre o nosso comportamento perante 
o uso do celular na rotina", conclui o 
psicólogo.

Nomofobia: conheça o medo de ficar sem celular 
e os riscos causados pelo vício no aparelho


