
Investimento em 
tecnologia para 
a sobrevivência 
das empresas

Definitivamente, não 
é novidade que a 
Inteligência Artificial 
(IA) vem caminhando 
para tornar-se parte 
importante do nosso 
dia a dia

No ambiente de negó-
cios esta realidade 
não é diferente, e 

o investimento em novas 
soluções tem se mostrado 
crucial para garantir a so-
brevivência das empresas 
em um mercado cada vez 
mais ágil e competitivo. 
Contudo, parte dos recursos 
de Inteligência Artificial 
oferecidos atualmente são 
limitados comparado a todo 
o potencial que a tecnologia 
pode atingir. 

E, da mesma forma que 
a IA tem muito a se desen-
volver, o mercado ainda 
apresenta um baixo grau 
de maturidade no que diz 
respeito às possíveis apli-
cações da IA nos negócios. 
Neste sentido, é preciso 
que o investimento em tec-
nologia, especialmente em 
Inteligência Artificial, seja 
fomentado, com o objetivo 
de garantir que as empresas 
atinjam um nível de maturi-
dade tecnológica adequada 
para oferecer soluções 
aderentes a um mercado 
cada vez mais exigente com 
relação à inovação.

A expectativa é que esse 
cenário se transforme cada 
vez mais. De acordo com 
relatório recentemente 
divulgado pela Brasscom, 
os investimentos em Inteli-
gência Artificial apresentam 
uma perspectiva de cresci-
mento de 18% ao ano até 
2025, com uma receita de 
R$ 49,7 bilhões.

Assim, levando em consi-
deração a evolução digital, 
será cada vez mais imprová-
vel que as empresas consi-
gam crescer sem o auxílio 
do investimento em tec-
nologia. Isso porque, a alta 
competividade do mercado 
e a demanda por automação 
como geradora de vantagem 
estratégica serão impediti-
vos para o avanço sem que 
haja o suporte de recursos 

de inovação. 
Aquelas que não se ade-

quarem, perderão vantagem 
competitiva e apresentarão 
desempenho inferior aos 
seus concorrentes. O mer-
cado está acompanhando 
esse movimento há algum 
tempo e, segundo a Gartner, 
os gastos mundiais com TI 
devem crescer cerca de 4% 
em 2022, totalizando US$ 
4,4 trilhões. Entretanto, se 
considerarmos todo o al-
cance da tecnologia, envol-
vendo sistemas, operações, 
infraestrutura cloud e segu-
rança, é provável que esta 
estimativa seja superada.

As mudanças nos mo-
delos de trabalho e hábi-
tos resultantes do cenário 
pandêmico, a necessidade 
de maior segurança tendo 
em vista as novas ameaças 
cibernéticas, o aumento da 
disponibilidade de serviços 
gerenciados em cloud, e a 
necessidade de aumento de 
eficiência operacional por 
meio do uso de dados, serão 
fatores que impulsionarão 
cada vez mais o desenvol-
vimento tecnológico, que 
tende a acelerar nos próxi-
mos anos.

Entre as principais tecno-
logias a serem demandadas 
estão cloud computing, 
ferramentas de cybersecu-
rity, ferramentas de ETL 
(Extract Transform Load) 
e engenharia de dados, ma-
chine learning, deep lear-
ning, visão computacional, 
IoT (Internet of Things) e 
Edge computing. 

No mercado corporativo, 
esses recursos serão aplica-
dos para solucionar proble-
mas pontuais e específicos 
de cada área dentro de um 
negócio. Mas, para isso, as 
companhias ainda precisam 
expandir seu conhecimento 
sobre seus problemas de 
negócios e como a inovação 
pode superá-los contando 
com a tecnologia adequada 
para gerar a solução. 

Compreender esse cená-
rio será mandatório para 
as empresas que desejam 
sobreviver ao futuro.
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Neste sentido, políticas 
públicas voltadas ao 
fomento à inovação 

tecnológica e fortalecimento 
das companhias brasileiras 
têm ganhado destaque nos 
últimos anos. Entretanto, 
para que isso se concretize, 
é necessário assertividade e 
efetividade nos investimen-
tos realizados, uma vez que 
o Brasil ocupa apenas a 57ª 
colocação, entre os 132 paí-
ses listados no Índice Global 
de Inovação (IGI) 2021. 

Diante disso, a busca por 
mecanismos que auxiliem o 
crescimento inovador a par-
tir de políticas públicas não 
é um movimento exclusivo 
do Brasil. De acordo com 
levantamento realizado pela 
Organização para a Coopera-
ção e Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE), atualmente, 
mais de 46 países já adotam 
este tipo de iniciativa, como 
EUA, Austrália, China, Coréia, 
Reino Unido, México, Canadá 
e Nova Zelândia, além de pra-
ticamente todos os membros 
da União Europeia.

O financiamento à inova-
ção, no entanto, conta com 
um viés de incertezas. Isto 
porque, embora exista um 
domínio razoável sobre o 
objetivo da empresa, em 
termos tecnológicos, não 
há certezas com relação a 
ele, principalmente, por não 
se tratar de uma replicação 
de capacidade produtiva. 

Existem incentivos a empreendedores com ideias de produtos 
mas que não possuem recursos para torná-las reais.

Com um mercado de trabalho cada vez mais concorrido, 
profissionais com idades mais avançadas, em alguns casos, 
têm passado por dificuldades em processos de seleção e 
entrevistas de emprego. Muitos apontam que o etarismo 
—discriminação contra pessoas baseadas em estereótipos 
de idade — é a principal razão para esse fenômeno.

De acordo com Thaisa Batista, graduada em Administra-
ção de Empresas pela UFPR e fundadora da abler, startup 
que visa trazer agilidade e efetividade aos processos seleti-
vos, os profissionais de RH devem se atentar a esse ponto 
desde o início do processo de recrutamento. “Esse é um 
cuidado que tem que ser tomado desde o início da seleção 
e, até mesmo, na própria descrição da vaga. É importante 
não utilizar uma linguagem tão expressiva, repleta de 
gírias e dialetos voltados ao público mais jovem”, relata.

Para a empresária, as imagens de divulgação também 
devem mostrar uma diversificação no campo da idade. 
“Acredito que não seja intencional, mas é muito raro ver 
uma identidade visual de divulgação que utilize pessoas 
que aparentam ter uma idade mais avançada. Isso ajuda a 
aumentar pré-julgamentos em relação à idade, por exem-
plo, de que pessoas mais velhas não tenham habilidade 
em aprender coisas novas e se desenvolver no ambiente 
de trabalho. É importante ir na contramão desse movi-
mento e acolher pessoas mais velhas nos processos de 
seleção”, pontua.

Plataformas de recrutamento podem acolher trabalha-
dores com idades mais avançadas com atitudes que, se 
aplicadas da maneira correta, podem aumentar o número 
de pessoas capacitadas sendo inseridas no mercado de 
trabalho. “O primeiro passo é que no campo de cadastro da 
vaga não conste uma idade específica para a oportunidade 
de trabalho. Além disso, é importante que as plataformas 
de recrutamento contem com uma usabilidade prática e 
intuitiva”, aconselha Thaisa.

As empresas estão começando a valorizar seus colabo-
radores com idades acima dos 50 anos. “Recentemente 
pudemos notar que grande parte das organizações e 
startups têm tido um olhar mais acolhedor, entendendo 
quais são os valores e os recursos que um profissional 
mais experiente pode agregar. Então o mercado como um 

Esses profissionais agregam conhecimento e experiência para 
diversos segmentos da indústria.

A utilização de políticas 
públicas para o fomento 
à inovação nas empresas

O anseio por aumentar a competitividade do Brasil perante países desenvolvidos e emergentes torna-
se cada vez mais claro

compra de equipamentos já 
existentes, modernizando 
e inovando seus processos, 
ou por aquelas que vão 
desenvolver seu próprio 
equipamento, seja de forma 
autônoma ou em parceria 
com outras instituições, 
como as universidades.

Neste sentido, além da pro-
moção de investimentos em 
Pesquisa e Desenvolvimento 
(P&D), existem também 
incentivos a empreendedo-
res que possuem ideias de 
produtos e soluções, mas 
não possuem recursos para 
torná-las reais. Dentro deste 
contexto, uma das iniciativas 
mais conhecidas, promovida 
pelo MCTI em parceria com a 
FINEP, é o Programa Cente-
lha, que oferece capacitação, 
recursos financeiros e outros 
tipos de suporte, a fim de 
impulsionar a transformação 
de ideias em negócios de 
sucesso, a partir de recursos 
a fundo perdido.

Portanto, fica nítida a 
necessidade de investir em 
inovação para potencializar 
a economia brasileira, mas 
isso deve ser feito com as-
sertividade, partindo de uma 
linha de crédito que ofereça 
condições confortáveis ou 
de incentivos que sejam 
adequados à realidade e aos 
objetivos da empresa. 

 
(*) - É Coordenadora de Serviços do 
FI Group, consultoria especializada 

na gestão de incentivos fiscais e 
financiamento à P&D 

(https://br.fi-group.com/).
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Além disso, a depender do 
porte, do setor de atuação 
e do tipo de investimento 
idealizado, é possível que a 
empresa avalie a utilização 
de um apoio distinto para 
sua necessidade. 
	 •	Linhas de crédito como 

oportunidade de fo-
mento à inovação  -  No 
Brasil, existem incentivos 
e financiamentos públi-
cos que visam amparar 
as empresas oferecendo 
recursos que ampliem a 
possibilidade de sucesso 
no desenvolvimento de 
iniciativas inovadoras nas 
mais diversas esferas. 

Desde aquisição de equi-
pamentos (nacionais ou im-
portados) que modernizem 
a produção ou viabilizem 
o aumento da eficiência 
hídrica ou energética, trei-
namentos de equipes, bem 
como contratação ou aqui-

sição de softwares, levando 
em consideração todos os 
segmentos da economia, 
como agro, comunicação e 
indústria, por exemplo.

Diante deste contexto, a 
Financiadora de Estudos e 
Projetos (FINEP), vincula-
da ao Ministério da Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação 
(MCTI), oferece incentivos 
e oportunidades que con-
tribuem para fomentar a 
inovação tecnológica nas 
empresas, alterando sua 
forma de atuação em relação 
às adversidades, por meio 
de linhas de crédito direto 
ou descentralizado.

Essas oportunidades 
abrangem empresas em di-
versos níveis de maturidade 
e podem ser obtidas por 
companhias com processos 
avançados, como as que 
idealizam a automatização 
de uma linha a partir da 

O tópico “finanças” ain-
da é um tabu social e isso 
impacta negativamente no 
planejamento financeiro de 
microempreendedores, pois 
tal gestão pode soar complexa 
para muitos. Como resultado, 
os empreendedores podem ter 
muita dor de cabeça na hora de 
lidar com as finanças pessoais 
e com o caixa. 

Para ensinar como fazer um 
planejamento financeiro de for-
ma correta, o GetNinjas, maior 
aplicativo para contratação 
de serviços do país, elencou 
quatro dicas para profissionais 
autônomos. Confira:

1 - A tecnologia é uma 
aliada - Aplicativos e plani-
lhas podem auxiliar aqueles 
que desejam criar uma rotina 
de controle de gastos. Utilizar 
essas ferramentas diariamente 
trará mais segurança ao seu 
bolso e às suas finanças, além 
de proporcionar um controle 
melhor sobre as suas finanças 
e investimentos.

2 - Anote seus gastos - Ape-
sar de não ser recomendável, 
muita gente não anota seus 
gastos, o que pode acarretar 
em dores de cabeças e prejuízos 
futuramente. Sendo assim, é 
importante entender que o pla-
nejamento financeiro começa 
a partir de anotações de todos 

os seus gastos, trazendo assim, 
segurança sobre o quanto você 
tem e o quanto já gastou. É de 
extrema importância anotar 
todos os gastos, até mesmo uma 
bala que foi comprada durante 
o dia deverá ser incluída na 
planilha de gastos. 

3 - Listas são bem-vin-
das - Para evitar compras 
superfaturadas ou até mesmo 
desnecessárias, é importante 
comparar preços e fazer uma 
lista com quais produtos real-
mente são necessários. O bom 
e velho bloquinho de anotações 
ajuda a manter o foco na hora 
das compras e assim, diminuir 
os gastos desnecessários.

4 - Trace metas e objetivos 
- Ter um planejamento finan-
ceiro ajudará o microempre-
endedor a traçar um caminho 
mais seguro para que as metas 
sejam alcançadas. Sendo assim, 
o profissional pode estipular um 
sonho que deseja realizar e esse 
objetivo se torna um incentivo e 
tanto para que o planejamento 
financeiro seja respeitado. Ao 
definir tal meta, também é 
necessário analisar os inves-
timentos envolvidos, seja uma 
reserva de emergência, uma 
viagem, ou uma casa própria. 

Fonte e mais informações: (ht-
tps://www.getninjas.com.br/).

Quatro dicas para controlar 
gastos excessivos

Como aproveitar o potencial dos 
profissionais com mais de 50 anos

todo tem notado os ganhos ao se contratar pessoas com 
idades mais avançadas”, revela.

Uma das maiores reclamações dos profissionais acima dos 
50 anos é a falta de um contato apropriado após o processo 
seletivo em caso de não ter sido um dos selecionados para 
a vaga. Para a fundadora da abler é preciso estar atento a 
isso e, se possível, fazer um contato individualizado para 
apresentar essa informação ao candidato.

“Pode ser válido apresentar claramente quais são os cri-
térios utilizados no momento de cada etapa do processo, 
revelando os motivos para a desclassificação em questão. 
É importante associar esse motivo a uma justificativa 
plausível, seja ele com relação à escolaridade ou algum 
conhecimento técnico relacionado ao cargo”, explica.

Na opinião de Thaisa, esses profissionais agregam co-
nhecimento e experiência para diversos segmentos da 
indústria, sendo necessários em vários sentidos dentro 
de uma empresa. “Quando se pensa em profissionais de 
50 anos ou mais, pensamos em indivíduos que tenham 
valores sólidos, com anos de experiências profissionais 
que os tornaram as pessoas que eles são hoje. Isso enri-
quece os princípios empresariais e a própria cultura da 
empresa”, finaliza. - Fonte e outras informações: (https://
abler.com.br/).
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