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News@TI

Edital “Startup Win” está com inscrições aber-
tas até o dia 24 de abril

@Uma definição atual vem ganhando força para definir uma startup: 
“Grupo de pessoas à procura de um modelo de negócios repetível 

e escalável, trabalhando em um cenário de incertezas”. Essas empre-
sas são definidas em dois estágios - validação de ideias e crescimento 
no estágio de operação e tração. Na elaboração de um programa que 
possa atender esses dois perfis distintos, o Sebrae Rio está com dois 
editais abertos “Startup Win” para esse público. As inscrições podem 
ser feitas até o dia 24 de abril, pela internet. As consultorias serão 
realizadas de forma online. Para participar as empresas precisam 
ter sede no Estado do Rio de Janeiro. Durante o programa, o em-
preendedor terá acesso a consultores e instrutores com experiência 
de mercado, além da possibilidade de aproximação com potenciais 
investidores (As inscrições podem ser feitas pelo https://forms.office.
com/r/wmc9395Ruq.).    Leia a coluna completa na página 6
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A tecnologia 5G está cada vez mais 
próxima da realidade dos brasileiros. 
Essa nova geração da rede móvel, 
que é definida por seu poder de 
alta transmissão de dados e baixa 
latência, deve ter acesso liberado em 
espaço nacional até julho de 2022 
nas grandes cidades, de acordo com 
a Anatel. Este é um momento crucial 
para que as empresas comecem a 
se adequar e utilizar esse padrão 
tecnológico. 

Ainda que a pandemia tenha acelerado 
a transformação digital que já vinha 

acontecendo há alguns anos, com o 5G 
os softwares precisam ser redesenhados 
o quanto antes para suportarem o grande
fluxo de dados compartilhados na rede,
além de garantir a segurança dos milhares 
de dispositivos conectados e das informa-
ções geradas. Ao expandir o alcance e a
conectividade, a nova rede vai consolidar
a digitalização em diferentes níveis da
sociedade.

Ao mesmo tempo em que o consumidor 
final se acostuma com atendimentos e servi-
ços cada vez mais personalizados e ágeis, as 
organizações precisarão estar sempre um 
passo à frente para entregar os melhores 
resultados. “Para que essas mudanças im-
pulsionadas pelo 5G realmente aconteçam, 
as áreas de TI das organizações precisam 
se posicionar cada vez mais como prota-
gonistas, atuando de forma estratégica e 
em parceria com outros departamentos 
da organização, buscando novas soluções 
e oportunidade de crescimento. 

Os desafios serão enormes e os times 
precisarão atuar em muitos projetos de 
grande complexidade, por isso times mul-
tidisciplinares ajudarão a trazer uma visão 
360º do negócio e do mercado”, explica 
Daves Souza, CEO da SysMap Solutions, 
empresa brasileira que desenvolve soluções 
de software e oferece serviços especiali-
zados de TI.

Sua empresa está pronta para a 
revolução do 5G?
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Na prática, isso significa que todo o 
potencial de tecnologias verdadeiramente 
disruptivas estará à disposição das empre-
sas. Estimativa do IDC diz que a 5ª geração 
da rede de telefonia móvel movimentará no 
Brasil cerca de US$ 25,5 bilhões até o ano 
de 2025, impulsionando tecnologias como 
Inteligência Artificial, Big Data & Analytics, 
Cloud, Segurança, AR/VR, Robotics e IoT.

No caso de IoT, ou Internet das Coisas, 
esse aumento de fluxo nas redes se traduz 
em números jamais vistos antes: a quan-
tidades de dados gerados por dispositivos 
conectados deve chegar a 73,1 ZB (ze-
tabytes) em 2025, o que representa um 
aumento de mais de 400% em relação a 
2019, segundo informações do IDC. 

Com tantos dados trafegando nas redes, 
Daves explica que, além da conectividade 
de aplicativos, canais digitais e iniciativas 
com plataformas capazes escalar e robus-
tecer os negócios também serão essenciais 
para o desenvolvimento das organizações. 
Contar com a expansão da nuvem - para 
armazenar as informações de formas se-
guras - e a adoção de ferramentas de BI 
e Analytics - para compreender os dados 
e utilizá-los de forma inteligente - são 
exemplos de demandas que surgem com 
a expansão do 5G.

. Materializando os benefícios do 
5G no seu negócio - O mundo caminha 
para a consolidação do digital em todos 
os setores e agora, alavancados pelo 5G, 
os próximos anos serão marcados pelo 
foco na otimização da experiência dos 
clientes e aperfeiçoamento de aplicações. 
O potencial do 5G é, além de transforma-
dor, enorme. E como materializar isso em 
resultados e benefícios para sua empresa 
e seu usuário? Usando a tecnologia como 
meio para chegar aos objetivos do negócio. 

Neste momento é essencial avaliar os 
possíveis ganhos de eficiência, flexibilida-
de, capacidade de atendimento de grandes 
volumes e novas formas de fazer negócio. 
“Seja por meio de produtos digitais ou ainda 
com uma estratégia de colaboração com o 
mercado, como Open API, por exemplo, são 
caminhos para aproveitar todo o potencial 
que essa mudança oferece aos negócios. 

Para isso, cada dia mais, consultores e 
mão de obra externa farão parte das orga-
nizações, tornando-se o caminho natural 
onde equipes internas se especializam em 
compreender o negócio e profissionais 
externos, com alta capacidade técnica, 
focam na execução dos projetos”, finaliza 
Daves. - Fonte e outras informações, aces-
se: (https://www.sysmap.com.br/).

Primeiro voo do A380 movido a combustível 
sustentável 

A Airbus realizou o primeiro voo do A380 movido a combustível de 
aviação 100% sustentável. A aeronave de teste A380 da Airbus MSN 1 
decolou do aeroporto de Blagnac, em Toulouse, na França, às 8h43 da 
sexta-feira, 25 de março. O voo durou cerca de três horas, operando 
um motor Rolls-Royce Trent 900 em 100% SAF. Vinte e sete toneladas 
de SAF não misturados foram fornecidas pela Total Energies para 
este voo. Produzido na Normandia, é feito a partir de Ésteres e Ácidos 
Graxos Hidroprocessados, livres de aromáticos e enxofre, e constituí-
do principalmente de óleo de cozinha usado, além de outras gorduras 
residuais. A aeronave A380 é a mesma revelada como Demonstrador 
ZEROe da Airbus - um teste voador para tecnologias futuras que serão 
fundamentais para trazer o primeiro avião de emissão zero do mundo 
ao mercado até 2035.   Leia a coluna completa na página 5

Negócios em Pauta Foto: Airbus/divulgação

Os últimos 18 meses foram desafiadores para todos os negócios 
globais, mas o setor manufatureiro, em particular, encontrou-se em 
vias de mudança completa e profunda. Como a pandemia interrompeu 
as cadeias de fornecimento globalmente, os proprietários de fábricas 
foram forçados a responder à rápida mudança da demanda com agili-
dade, velocidade e agilidade recém-descobertas.    

Como a digitalização está impulsionando 
as fábricas inteligentes do futuro

Embora a maioria dos pequenos e médios negócios não tenha conse-
guido fazer grandes investimentos em tecnologia ao longo da pandemia, 
muitos empreendedores têm procurado inovar e melhorar a qualidade 
dos produtos e serviços oferecidos, sobretudo para acompanhar a 
transformação digital e os novos hábitos do consumidor.    

Realizar a transformação digital é um passo obrigatório para os cen-
tros de serviços compartilhados (CSC) crescer e se consolidar em um 
mercado tão competitivo como o de hoje em dia. Afinal, a tecnologia é 
capaz de trazer diversas vantagens para o cotidiano de uma empresa 
e, assim, melhorar o seu desempenho. Mas, você se engana se acre-
dita que a transformação digital é apenas estar presente na internet 
e disponibilizar seus produtos ou serviços online. A mudança tem 
que ocorrer estruturalmente, até mesmo nos fluxos de processos de 
negócios. Esse tipo de transformação, inclusive, é fundamental para 
aprimorar o funcionamento do seu CSC.   

Por que promover a transformação digital 
através de fluxos de valor?

Verticalização do ERP: indispensável no 
mundo digital
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Estoque da Pró-sangue
A Fundação Pró-Sangue de São 

Paulo está com os estoques operando 
com apenas 36% da capacidade. 
Segundo o órgão, os tipos sanguí-
neos O-, O+, B- e B+ têm estoque 
para menos de um dia. Enquanto os 
tipos  A+, A- e AB- têm quantidade 
suficiente para atender apenas a de-
manda de um dia. Para quem quiser 
doar: (http://www.prosangue.sp.gov.
br/doacao/Enderecos.html)
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A INOVAçãO DIGITAL 
EXIGE uMA VISãO 
CAPAz DE ATuAR DO 
IOT AO DATACENTER


