
Profissionais de comunicação
vão se reunir esta semana em
São Paulo para mais uma novida-
de no mercado editorial brasilei-
ro. Com a promessa de uma sé-
rie de publicações já em desen-
volvimento, será lançada no
próxima quinta-feira (4) a edito-
ra África.com Edições.

O principal destaque da nova
editora será a primeira edição
da Revista África, publicação
mais institucional, com versões
em flipbook na internet e para
iPad. Uma das estratégias nos ne-
gócios da editora será descentra-
lizar o conteúdo e modos de pro-
dução da revista, disponibilizan-
do o download gratuito da publi-
cação na loja virtual da Apple.

Segundo Salvador Barletta
Nery, executivo-chefe de opera-
ções e publisher, tanto a revista
impressa quanto as versões mul-
timídia irão priorizar um design
mais inovador e interativo. Em
ensaios fotográficos, por exem-
plo, a revista online oferecerá
aos leitores um geolocalizador se-
melhante ao utilizado por redes
sociais em smartphones e tablets
para identificar o local exato da
produção da foto ou reportagem.

Assim, o tratamento e edição
de imagens serão partes impor-
tantes do primeiro número,
com o ensaio fotográfico de Ro-
gério Ferrari sobre o cotidiano
de grupos zapatistas, no Méxi-
co; curdos, no Curdistão; e ciga-
nos e sem-terra, no Brasil.

Outro produto em elabora-
ção pela editora, é o Manual de
Jornalismo e Design — Post,
com lançamento previsto para
os próximos meses. A publica-

ção será voltada exclusivamen-
te para jornalistas e designers,
e atenderá na criação de de-
signs gráficos com foco em re-
vistas semanais.

A editora também promete
trabalhos na área da educação.
O ‘Projeto literário 2 em 1 -
Duas Histórias, uma cena, um
artista’, por exemplo, será
composto por seis volumes ba-
seados na biografia e obra de di-
ferentes artistas brasileiros. A
primeira edição abordará a car-
reira de Tarsila do Amaral, pin-
tora modernista e uma das pro-
tagonistas da Semana de Arte
de 1922.

Já o portal Africanidades —
uma extensão do site da editora
— será destinado a jovens e pro-
fessores internautas com ferra-
mentas multimídia para o ensi-
no da história do negro e dos
afrodescendentes. O tema é
uma nova exigência nos currícu-
los escolares brasileiros. ■

Tradição na Europa, o evento
Falling Walls Lab de inovação
chega hoje à sua fase final no
Brasil. As doze melhores ideias
de jovens para o avanço tecnoló-
gico, científico e social no país
serão defendidas por jovens em
apenas três minutos em frente a
uma plateia e um júri formados
por CEOs de grandes empresas
nacionais e internacionais, e
professores universitários.

O concurso mundial, que con-
ta com a participação de jovens
de cerca de 80 países, é promo-
vido pela Falling Walls Founda-
tion, instituição sem fins lucrati-
vos, com sede na Alemanha, e

dedicada à ciência e às questões
humanitárias. No Brasil, o
Falling Walls Lab é realizado pe-
la consultoria de alta gestão
A.T. Kearney. A consultoria se-
rá a responsável pela seleção do
representante brasileiro e pelos
custos da viagem para a próxi-
ma etapa na Europa.

Segundo a organização, a
principal exigência para con-
quista do prêmio, e do passa-
porte para a próxima fase, é

conseguir provar uma ideia
transformadora. De acordo
com Renato Ribeiro, diretor da
A.T Kearney, as ideias brasilei-
ras estão vinculadas à internet,
meio-ambiente e governança
social. “Existe ainda a possibili-
dade de um candidato se apro-
ximar de empresários para plei-
tear novos investimentos em
seu projeto”, observa. O públi-
co do concurso são estudantes
e empreendedores de até 35
anos de idade.

O anúncio do vencedor no
Brasil será em São Paulo, a par-
tir das 18 horas, no Club Transa-
tlântico. A etapa mundial será
realizada em Berlim, na Alema-
nha, nos dias 8 e 9 de novem-
bro deste ano, com mais de
cem candidatos. ■

Salvador
Barletta Nery
Chefe-executivo
de operações
da África.com
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Práticas maduras como
pilares de gestão
O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)
informou que o governo federal anuncia a criação do
Programa Estratégico de Software e Tecnologia de Infor-
mação para estimular o crescimento do setor, aumen-
tar a presença de empresas internacionais no mercado
nacional e melhorar o desempenho das exportações. En-
tre todas as necessidades do setor para evitar perda de
receita até 2020, segundo estudo lançado pela Softex,
uma das grandes preocupações é a escassez de mão de
obra. O Brasil forma uma pequena quantidade de profis-
sionais capacitados e as empresas têm dificuldade de en-
contrar capital humano de ponta. Claro que há uma me-
lhora orgânica por pressão da sociedade e da própria
evolução, mas o país avançou pouco na questão de edu-
cação, que tem problemas estruturais.

Além da educação, para dar conta da demanda futu-
ra, a indústria precisa de talentos que tragam resulta-
dos mais efetivos, com maior valor agregado. Isto é im-
pensável, se o mercado continuar trabalhando no mo-
delo tradicional de empresas de outsourcing: as fábri-
cas de software. Não tenho dúvidas de que os maiores

problemas estão na es-
trutura da indústria,
forjada nas décadas de
1980-90 por meio de
arbitragem de custos e
estômago para passi-
vos trabalhistas. Esse
foco gerou um grande
mercado de alocação
de mão de obra (body
shop), que ainda é a
modalidade de serviço
predominante na in-
dústria doméstica. Nos
fornecedores, aceitou-
se como padrão a cultu-
ra extrativista de ‘ven-
der para depois contra-
tar’ em contraposição

ao investimento contínuo em formação de profissio-
nais, criando um ambiente de alta rotatividade e baixa
qualidade. O resultado é uma relação débil entre em-
presas e profissionais, que gera companhias pouco
competitivas, funcionários desmotivados e escassez
de talentos para atender a demanda.

Para mim, a solução está no que chamo de Times de Al-
ta Performance. Sei que a expressão pode parecer dema-
gogia, mas a proposta não é criar um slogan marqueteiro
e sim uma mudança cultural e de processos efetiva, que
capacite os profissionais atuais a fazer melhor. Essa pro-
posta vai de encontro ao modelo clássico de fábrica de
software, no qual a relação entre TI e negócio é baseada
em uma lista de funcionalidades e não na resolução real
dos problemas de negócio do cliente. Minha proposta é
uma abordagem baseada na orquestração de talentos em
equipes ecléticas, com conhecimento dos contextos tec-
nológico e de negócio do cliente e atitude voltada para
valor e inovação. Essas equipes acumulam conhecimen-
to para alcançar níveis inéditos de qualidade e produtivi-
dade, contribuindo com as estratégias do cliente.

Medidas internas já nos mostram que a performance
de uma equipe nessas condições praticamente dobra a
partir do quarto mês. A ideia é que práticas maduras de
gestão, engenharia de valor e entrega ágil sejam pilares
da relação de longo prazo entre fornecedor e cliente.
Complexo? Eu diria uma mudança trabalhosa e gradati-
va, que tira a indústria da zona de conforto para trazer
melhores resultados no médio/longo prazo. Mas algo to-
talmente possível, que já vejo acontecer e cujos resulta-
dos surpreendem o mercado. ■
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Carlos Cecconello/Folhapress

Uma boa ideia em três minutos

África.com chega
ao mercado editorial

“Educação é um dos nossos
eixos estruturantes por
ser a base do ser humano que
constrói conhecimento”

Concurso Falling Walls Lab
escolhe a melhor proposta de
brasileiros em ciência e negócios

As propostas
brasileiras estão
vinculadas à internet,
meio ambiente e
governança social

Nova editora, com série de publicações para comunicação e ensino, será
lançada esta semana com atenção ao design inovador e à leitura digital

Minha proposta
é uma abordagem
baseada na
orquestração
de talentos em
equipes ecléticas
com conhecimento
tecnológico e
atitude voltada
para valor
e inovação

MAURO OLIVEIRA
Diretor de Inovação e
Negócios da Ci&T,
multinacional brasileira de TI
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 1 out.  2012, Primeiro Caderno, p. 17.




