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OpiniãO
Metaverso: conceito 

que promete expandir  
as capacidades da  

indústria tecnológica 

Na indústria 
de tecnologia 
e na imprensa 
internacional só se 
fala em uma coisa 
ultimamente: o tal do 
“metaverso”. 

Empresas muito conheci-
das mudaram de nome, 
anunciaram milhares 

de vagas de emprego e inves-
timentos bilionários, enquanto 
já se fala na criação de novas 
plataformas que irão integrar 
diferentes metaversos em um 
só lugar. O conceito de meta-
verso ainda não cabe numa 
definição exata. Há quem diga 
que é uma união de diversas 
tecnologias como as realidades 
aumentada e virtual, a inte-
ligência artificial, a internet 
das coisas, a multicanalidade, 
o blockchain, a criptomoeda, 
enfim, tudo o que pode ser 
usado para a criação de um 
ambiente digital por qualquer 
que seja o modelo de negócios. 

Outros têm convicção de 
que não é um lugar, mas sim 
um ponto no tempo que está 
cada vez mais próximo, onde 
nos tornando mais virtuais do 
que físicos devido à transfor-
mação digital que foi ainda 
mais acelerada dos últimos 
dois anos. Tentar definir o 
metaverso seria como tentar 
explicar, em 1989, o que era a 
internet e como ela impactaria 
a vida da humanidade.

Há 40 anos, crianças brasilei-
ras que tinham mais condições 
financeiras tiveram acesso ao 
primeiro console de videogame 
no Brasil, que não chegava nem 
perto do que são os consoles 
de hoje. O jogo nem colorido 
era! Não existia internet para 
a conexão entre os jogadores a 
distância, na verdade, o único 
controle com fio era compar-
tilhado entre dois jogadores 
que tinham como única opção 
girar seu botão para esquerda 
ou para direita. 

Para os jovens atuais é pra-
ticamente impossível imaginar 
como era ser um gamer naque-
la época, como era viver des-
conectado do resto do mundo. 
Considerando o mesmo avanço 
para os próximos 40 anos, 
numa projeção exponencial, 
certamente haverá um enorme 
salto na forma que iremos nos 
relacionar, trabalhar e estudar. 

Toda essa conexão será 
muito mais imersiva, multis-
sensorial, digital, cabendo bem 
aqui o conceito de Phygital, ou 
seja, a fusão entre o mundo 
digital e físico de uma vez por 
todas, com o desenvolvimento 
de novas experiências de rela-
cionamento e consumo. 

Em 2020, os artistas Travis 
Scott e o DJ Marshmello reali-
zaram um show ao vivo dentro 
de um jogo de videogame para 
quase 30 milhões de pessoas. 
Não há prova maior de que os 
dois mundos já não se separam. 
Este ano, a empresa criadora 
desse mesmo jogo anunciou 
uma rodada de USD 1 bilhão, 
para investir na criação do 
metaverso. Um estudo apre-
sentado pela Orakolo Tecno-
logia demonstra que, além de 
influenciar na forma com que 
as pessoas utilizam a internet, o 
metaverso também impactará 
nos padrões de consumo da 
sociedade. 

Por meio da pesquisa apre-
sentada neste estudo e realiza-
da pela Wunderman Thompson 

Intelligence, nos Estados 
Unidos, Reino Unido e China, 
com pouco mais de 3.000 parti-
cipantes, foi possível observar 
que as plataformas de jogos 
online estão se transformando 
em espaços sociais organiza-
dos, que funcionam por meio 
de colaboração e criatividade. 
A pesquisa também mostrou 
que o futuro das compras é 
um modelo híbrido e que os 
consumidores esperam que as 
marcas reforcem sua presença 
no ambiente digital.

A forma como trabalhamos 
também será grandemente 
afetada. Segundo dados do Ins-
tituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), a pandemia 
mandou 11% dos trabalhado-
res brasileiros para a casa de 
um dia para o outro. E passa-
mos a trabalhar de videocon-
ferência em videoconferência, 
uma após a outra. Metaverso 
também será o lugar onde 
muitos irão trabalhar. Recen-
temente, Bill Gates disse que, 
em 2 ou 3 anos, a maioria das 
reuniões de trabalho deverão 
acontecer nesse ambiente.

Assim como o conceito inde-
finido, o futuro do metaverso 
é considerado incerto. Mesmo 
com previsões grandiosas, 
ainda são consideradas apostas 
por grande parte da comuni-
dade tecnológica. Mas, uma 
coisa é fato, apesar de grandes 
empresas já terem iniciado a 
corrida para criar seus me-
taversos, é bem provável que 
seja necessário o empenho 
de diversas companhias de 
tecnologia, haja vista que serão 
muitos elementos necessários 
para essa criação que vão des-
de hardware, software, mas 
principalmente interfaces! 

E aqui, preciso citar a en-
xurrada de diferentes e novos 
tipos de vestíveis para os olhos, 
que veremos sendo lançados 
(para não dizer “experimen-
tados”) nos próximos anos. 
Diversos analistas de merca-
do estão apontando para um 
futuro que nossos celulares 
serão substituídos por óculos 
inteligentes. E aí sim, estare-
mos mais próximo ainda de 
vivermos dentro desse mundo 
virtual.

Ou seja, para que o meta-
verso se torne realidade, será 
preciso atualizar os sistemas 
de computadores e outras 
tecnologias, apresentando 
grandes oportunidades para 
as Big  Techs nacionais e in-
ternacionais, com a inclusão 
de mais poder computacional 
e de processamento, tanto 
gráfico quanto de dados, para 
que seja possível a movimenta-
ção dos usuários entre os mais 
diferentes mundos virtuais. 

Pelos recentes cálculos di-
vulgados pela maior fabricante 
mundial de processadores, 
será necessário um poder 
computacional 1000x maior 
que o atual para suportar o 
metaverso. Por esse motivo, 
especialistas acreditam que 
o metaverso criará um novo 
ciclo tecnológico, expandindo 
as capacidades das indústrias 
de tecnologia com inovação e 
desenvolvimento de novos pro-
dutos. Já parou para pensar em 
que universo você está e como 
você pode ajudar a desenvolver 
um metaverso melhor para as 
futuras gerações? 

(*) - É responsável por Alianças 
Estratégias e Inovação  
na Positivo Tecnologia.

Roger Finger (*)

Colaboradores terão papel ainda mais 
crítico para o sucesso no próximo ano
Durante o ano, vimos um aumento significativo do desgaste dos colaboradores na maioria das 
indústrias, muito em função das pessoas permanecerem na empresa atual durante a pandemia e agora 
quererem explorar novas oportunidades. 
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Seja por uma motivação econômica ou 
uma nova perspectiva no ambiente 
de trabalho, é claro que reter bons 

funcionários se tornou imprescindível. No 
próximo ano, as organizações que real-
mente tomarem medidas para melhorar a 
experiência, a cultura e a carreira dos seus 
colaboradores, e trabalhar para garantir 
pacotes de remuneração competitivos, 
terão o ROI com uma mão de obra muito 
mais produtiva e motivada. Aqueles que não 
fizerem alterações para resolver o problema 
da retenção continuarão a ter uma elevada 
rotatividade com custos de integração e 
terão mais dificuldade em acompanhar seus 
competidores, o que, em última análise, 
impactará o sucesso da sua empresa.

As organizações continuarão aproveitan-
do a tecnologia para engajar os clientes, mas 
aquelas que adoptar uma abordagem hí-
brida terão mais ganhos de produtividade.

A forma como as empresas operam os seus 
negócios mudou para sempre e não deve-
mos esperar que voltaremos a um modelo 
de negócio pré-pandêmico. As companhias 
provaram que o trabalho não precisa de um 
escritório fixo para ser bem-sucedido e que 
se pode confiar numa mão de obra igualmen-
te produtiva sem um endereço estabelecido. 
As ferramentas tecnológicas foram grandes 
aliadas deste novo modelo. Elas apoiaram 
novas formas de fazer negócios através de 
eventos virtuais, plataformas e webinars. 
Mesmo com as empresas fazendo planos 
para voltar ao escritório, as organizações 
que combinarem estrategicamente métodos 
virtuais e presenciais para encontrar seus 
clientes terão mais ganhos de produtividade. 
Conforme avançamos para o próximo ano, as 
empresas adotarão uma abordagem híbrida 
dos modelos de negócio, aumentando a sua 
eficiência e o número de clientes com os 
quais querem se conectar.

As empresas que adotarem a 
agilidade como princípio fundamental 
serão posicionadas para o sucesso

As empresas esperavam voltar ao mo-
delo normal em 2021, mas rapidamente 

News@TI
a entregar projetos de interface, soluções de back end e integrações 
para bancos digitais, o que criou um novo segmento de atuação para a 
empresa. Entre os clientes da ART IT estão BBC Digital, Shopbanx e 
T10 Bank. Para o sócio e diretor comercial da ART IT, Romulo de Paula, 
esse é um mercado promissor para projetos sob medida e integrações. 
Isso acontece porque muitas das novas fintechs, ou mesmo empresas 
de diferentes segmentos que decidem por contar com uma operação 
financeira, acabam optando por soluções já prontas, conhecidas como 
“Banking as a Service”, ou Banco como Serviço.

Energia solar gerou mais de 400 empregos  
por dia em 2021

@ O Brasil criou 153 mil empregos no setor de energia solar em 2021, 
o que correspondeu a uma média de 419 admissões por dia, segundo 

cálculos realizados pelo Canal Solar com base em levantamento da AB-
SOLAR (Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica). Trata-se 
de um aumento de 77,9% em relação aos empregos acumulados no país 
em 2020, quando 86 mil contratações foram contabilizadas, uma média 
de 238 por dia. Desde 2012, a fonte solar já foi responsável por gerar 
de mais de 390 mil postos de trabalho em todas as regiões do país. De 
acordo com Gustavo Tegon, co-fundador da Esfera Solar, distribuidora 
brasileira de kits fotovoltaicos, o aumento no número de empregos está 
diretamente ligado ao crescimento natural da fonte, que tem ganhado 
espaço na matriz energética e obrigado empresas a aumentar o quadros 
de funcionários para dar conta das demandas operacionais.

Gestão de pessoas

@ A Feedz, plataforma completa de engajamento de colaboradores, 
automatizou processos manuais e longos do RH na startup de 

comida congelada plant-based, Beleaf. Levando em conta as diversas 
tarefas do recursos humanos, responsável também pela gestão e reten-
ção de pessoas, as ações eram longas e manuais, a HRtech implantou 
os seus mecanismos para que as pesquisas, feedbacks, atividades de 
engajamento e muitas outras ações, sejam realizadas de forma precisa, 
rápida e automatizada através da plataforma. A Beleaf passou a utilizar 
a plataforma da Feedz em 2021, em um momento de estruturação 
do RH, para auxiliar na gestão dos 58 colaboradores. A empresa, 
que antes realizava as pesquisas internas através do Google Forms e 
depois descreviam os dados manualmente, o que demandava tempo, 
conseguiu solucionar o problema do excesso de tempo e trabalho, 
com a implementação da Feedz que possibilita realizar as pesquisas e 
concretiza os dados automaticamente dentro da plataforma (https://
www.feedz.com.br/). 

Espro capacita mulheres de 16 a 22 anos no setor 
de tecnologia

@ Uma parceria entre o Espro (Ensino Social Profissionalizante) e a 
Basf capacitou mulheres na área de programação para colaborar 

com a diminuição da desigualdade de gênero no setor de Tecnologia. 
O projeto formou 20 mulheres em 2021. A iniciativa foi uma das 
escolhidas na seleção pública realizada pela empresa, por meio do 
Edital Conectar para Transformar, que apoia projetos com foco em 
empregabilidade, educação científica, educação ambiental e proteção 
dos recursos naturais e da biodiversidade (https://www.espro.org.br/).

Company Hero e Estímulo firmam parceria para 
fornecer soluções de legalização e mentorias

@A Company Hero e o Estímulo anunciam o lançamento do Progra-
ma de Aceleração de Negócios Impacta 2022, que irá selecionar 

10 negócios para apoiar de forma 100% gratuita por meio de soluções 
de legalização de empresas e mentorias de gestão ao longo de todo 
o ano. Ao fazer parte do programa, o empreendedor terá acesso a 
serviços como alteração de endereço fiscal e comercial no CNPJ com 
documentações (IPTU/comprovante de endereço/AVCB) e gestão de 
correspondências ilimitada, alteração de contrato social (CNAEs, sócios 
e nome fantasia), horas mensais de sala de reunião (São Paulo/SP e 
Rio de Janeiro/RJ) e registro de marca com certificado no INPI. Tam-
bém contará com acesso ao hub de capacitação Estímulo, que oferece 
mentorias e ferramentas de educação profissional, gestão, marketing e 
finanças (https://conteudo.companyhero.com/estimulo-impacta-2022).

EasyJur abre mais de 15 vagas para atuação em 
Uberaba e home office

@ A EasyJur, legaltech com foco no desenvolvimento de tecnologias 
e inovação na área jurídica, está com mais de 15 vagas abertas para 

atuação na cidade de Uberaba, município de Minas Gerais, podendo 
operar, ainda, em um modelo híbrido ou inteiramente em home office. 
A startup busca, principalmente, profissionais pleno e sênior, em áreas 
como tecnologia e comercial. A EasyJur tem como target profissionais 
com perfil voltado à inovação, comprometimento e proatividade, para 
ocupar posições como Analista de Help Desk Pleno, Desenvolvedor 
Back End Pleno, Closer de Vendas Pleno e Sênior, SDR Pleno, entre 
outras, e o local de atuação varia entre home office e presencial, 
de acordo com as atividades desempenhadas. O futuro membro da 
legaltech terá benefícios como Plano de Desenvolvimento Individual 
(PDI), 50% de bolsa para curso de inglês, café da manhã, dress code 
flexível, além de uma cultura que valoriza o feedback, a diversidade e 
valores humanos. Para saber mais sobre pré-requisitos e atribuições 
de cada vaga em aberto, acesse: https://talentoseasyjur.solides.jobs/.

Cursos de verão SENAI em sete temas que vão 
bombar em 2022

@Inteligência artificial, nuvem, realidade virtual e aumentada, big 
data, 5G, python e soft skills. Palavras cada vez mais presentes 

no mundo corporativo e nos requisitos de vagas de trabalho. Para 
quem deseja melhorar o currículo e estar pronto para as demandas 
do mercado, esse início de ano, em que a maioria das pessoas está de 
recesso ou retomando o ritmo aos poucos, pode ser a oportunidade 
para fazer um bom curso com valores acessíveis. O Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial (SENAI) separou sete temas e 10 cursos, 
disponíveis na página do Mundo SENAI, que podem ser concluídos 
antes do ano engatar de vez, a partir de R$ 71,20 (https://loja.mundo-
senai.com.br/senainacional/searchbar/index/result/modalidade/32/). 

ART IT entra no mercado com serviços de 
integração de sistemas para fintechs

@A ART IT - especializada em soluções e serviços de TI – está 
crescendo no mercado de fintechs. Em 2021, a empresa passou 

ricardosouza@netjen.com.br

entenderam que não seria mais possível. 
Não podemos cometer esse mesmo erro 
de planejamento em 2022. Adotar uma 
mentalidade ágil posiciona as empresas 
para operar estratégias eficazes com um 
nível elevado de flexibilidade para satisfa-
zer clientes, funcionários e parceiros onde 
quer que eles estejam. Isso se aplica mesmo 
em decisões menores, como se deve se 
reunir pessoalmente ou via Zoom, como 
em decisões maiores, como aumentar o 
orçamento de marketing em iniciativas 
digitais em publicidade, eventos virtuais 
e experiências na Web.

As organizações que utilizarem 
o retorno dos clientes para 
redesenhar o mapa de experiências 
terão mais benefícios na aquisição e 
retenção de clientes

Resumo: Quando um cliente se sen-
ta na cadeira de um cabeleireiro, este 
não adivinha o que o cliente quer. Eles 
perguntam...e você deve fazer o mesmo. 
Não importa onde a indústria esteja, a 
jornada do cliente mudou nos últimos 
anos. Aqueles que derem o primeiro passo 
para analisar a eficácia da experiência do 
usuário, mapeando a sua jornada, serão 
muito mais bem-sucedidos na aquisição 

de novos clientes em 2022. Ao longo deste 
processo, o time de marketing deve pedir 
e conduzir análises mais profundas: Como 
atraímos novos clientes? Como garantimos 
que estão altamente satisfeitos? Onde estão 
as oportunidades para melhorar a gestão 
do ciclo de vida dos clientes e acrescentar 
valor por venda? Então, eles utilizarão esta 
percepção para melhorar a experiência de 
ponta a ponta e aumentar a receita.

Os parceiros de vendas e canais 
terão de melhorar as suas 
capacidades de contar histórias

Parceiros de vendas e canais bem-treina-
dos se tornarão cada vez mais importantes 
para articular as narrativas da empresa, 
fazendo as perguntas certas e compre-
endendo profundamente como serviços e 
produtos podem ser utilizados pelo cliente. 
À medida que as organizações desenvolvem 
os seus orçamentos e planos de vendas/
marketing para 2022, a capacitação deve 
ser uma prioridade máxima. Municiar os ca-
nais de vendas e parceiros com mensagens 
fortes, ferramentas, conteúdo e recursos 
acrescentará valor a cada interação com 
o cliente, resultando em maiores taxas de 
conversão e mais impacto nos negócios.

(*) É Chief Marketing Officer na Veeam


