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Ideias fantásticas estão sendo testadas neste momento em laboratórios de biotecnologia, nos setores de inovação de grandes
empresas e nas melhores universidades do planeta. Há quem fale até na conquista da imortalidade ou na concretização do sonho do teletransporte. Entre a experiência de laboratorio e o dia
a dia de uma empresa, no entanto, há uma longa distância. Afinal, quais são as tendências que realmente vão mudar nossas vidas nos próximos anos? "Sempre nos preocupamos acreditando que as máquinas substituiriam totalmente o trabalho humano, mas isso nunca vai acontecer de fato", diz Andrew McAfee,
pesquisador-chefe do Centro de Negócios Digitais do Massachusetts Institute of Technology (MIT) em entrevista a Pequenas
Empresas & Grandes Negócios. "A tecnologia extingue algumas funções, mas cria outras, assim como novas empresas e setores industriais. A diferença entre a criação e a destruição é o
que chamamos de prosperidade."
Todas as tendências que destacamos a seguir apontam para
essa direção: indicam oportunidades de novos negócios ou novos modos de empreender ou administrar. Não são projeções,
mas realidades, ainda que, por enquanto, mal distribuídas — como diria o escritor de ficção cientifica William Gibson. Algo em
comum entre a maioria dessas tendências é que, no momento,
parecem se encontrar num estágio maior de oferta do que de
procura. Várias empresas inovadoras estão oferecendo serviços
de computação em nuvem ou de pagamento por celular. Mas os
clientes ainda estão se adaptando a essas tecnologias.
O negócio da nuvem, por exemplo, foi uma aposta da empresa
de hospedagem Locaweb já em 2008. "Foi preciso fazer um trabalho de educação para conscientizar o mercado, porque a nuvem era algo que não existia antes", diz Gilberto Mautner, CEO
da Locaweb. "Os primeiros clientes foram as pequenas e médias
empresas, atraídas pelo barateamento dos custos com tecnologia de informação." Não é um caso isolado. Os negócios de menor
porte,por serem obrigatoriamente mais ágeis, são os grandes beneficiários das tendências apresentadas nas próximas páginas,
em onze perguntas e respostas. Elas vão do escritório sem fronteiras, em qualquer lugar do mundo, à inovação aberta. São mais
do que boas ideias — são uma questão de sobrevivência.
Nessa passagem para o futuro, também preparamos uma série
de projeções demográficas, econômicas e de consumo de tecnologia, alem de um cenário com o novo jeito de trabalhar.
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O que faz: plataforma de gestão online
para pequenas e médias empresas
Sede: Joinville (SC)
Fundação: 2011
Funcionários: 15
Faturamento previsto
para 2012: R$ 800 mil
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Vinícius Roveda, 30 anos, e José
Carlos Sardagna, 31, sócios da
desenvolvedora de sistemas
Informant, estavam em busca
de um sistema de gestão para a
empresa que fosse voltado para
as pequenas e médias e estivesse
na nuvem. Não encontraram o
que procuravam, e decidiram criar
uma solução em casa mesmo. Deu
tão certo que ela acabou virando
o produto exclusivo de uma
segunda empresa, a Contaazul
- que também tem como sócio
João Zaratine, 24 anos. Usando
a computação em nuvem, a
startup oferece uma plataforma
de fácil navegação para controlar
os estoques, as vendas e o fluxo
de caixa, além de emitir notas
fiscais eletrônicas. A ideia é que
os clientes possam fazer esse
gerenciamento sem depender de
um contador - e sem investir num
software de gestão proprietário.
"Com isso, a economia pode
chegar a R$ 20 mil por ano" diz
Roveda. Os planos começam em
R$ 24,90 por mês, e variam de
acordo com o número de usuários.
Com 650 clientes e convênios
com mais de 200 prefeituras no
país, a Contaazul ganha cerca de
60 novos clientes por dia. Neste
ano, foi uma das duas empresas
brasileiras selecionadas para
o projeto de incubação 500
Startups, no Vale do Silício.

OS DIAS CONTADOS?
No futuro, a palavra trabalho será
usada apenas para se referir à ocupação das pessoas, e não mais como um
lugar para onde se vai. Com notebooks, tablets e smartphones (ou
qualquer outro tipo de dispositivo
que venha a ser criado), a equipe de
uma empresa poderá passar a tarde
desenvolvendo um projeto num aeroporto, num parque, num café ou até
em casa — cada um na sua. Para o
presidente da agência de publicidade
DM9DDB, Sergio Valente, o conceito
de anywhere office (escritório em
qualquer lugar) definirá o novo estilo
de vida. "Mas isso só vai acontecer se
a responsabilidade for distribuída. A
tarefa será encomendada e o prazo
de entrega, definido", afirma o publicitário. "Se houver qualidade no
produto final, pouco importa onde
o trabalho será feito."
Valente pretende implantar esse
sistema em toda a estrutura da
DM9DDB até o fim de 2013. Para que
isso aconteça, todos os seus
desktops serão substituídos por notebooks. Em São Paulo, onde a agência tem 320 funcionários espalhados
por um prédio de seis andares, não
haverá mais lugar para todo mundo
sentar. Valente deu o pontapé: já
mandou tirar da sua própria sala a
mesa e uma cobiçada cadeira Herman Miller — o ambiente foi todo
reformulado para seguir o conceito
de anywhere office. A meta da empresa é ter 30% de mesas a menos
do que o número de contratados.
O plano da DM9DDB segue uma
tendência mundial. Segundo uma
pesquisa feita pela multinacional de
tecnologia Citrix com 1.900 gestores de TI em 19 países, em 2020 cada empresa terá, em média, sete mesas para cada dez funcionários. Com
menos gente trabalhando no escritório, as salas e prédios deverão ficar até 17% menores que hoje. E,
com menos deslocamento, há economia de tempo, dinheiro e de recursos do meio ambiente.
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O ESCRITÓRIO ESTÁ COM

0 NOVO JEITO •
DE ADMINISTRAR

Outra tendência é que cada funcionário poderá escolher qual notebook ou smartphone usará — a
maioria das empresas (76%), segundo a pesquisa da Citrix, estaria disposta a arcar com parte do custo
desses equipamentos. Mesmo as
projeções mais radicais do cenário
de escritório em qualquer lugar, no
entanto, reconhecem que sempre
haverá exceções. "Algumas pessoas continuarão a ser obrigadas a
comparecer ao local de trabalho.
Um exemplo são os funcionários
que trabalham em linhas de produção", diz Stacy Bruzek- Banerjee,
gerente sênior da Citrix.

na

11 PERGUNTAS E RESPOSTAS

AS EMPRESAS VÃO
PARA A N U V E M ?
Historicamente, uma das limitações para o crescimento das
empresas pequenas e médias estava na tecnologia — mais exatamente nos custos e na complexidade dos departamentos internos
de TI. Não havia escala para competir com as maiores nesse quesito. A computação em nuvem é
uma tendência que está mudando esse cenário. Basicamente,
funciona como um centro de dados coletivo e externo aos sistemas corporativos, que permite
contratar hospedagem e serviços
específicos na quantidade necessária, sob demanda. Aplicações,
banco de dados, sistemas de gestão, aplicativos e gerenciamento
de e-mails vão sendo "alugados"
de acordo com a velocidade de
crescimento da empresa. Os fornecedores vão de startups a gigantes como o Google e a Amazon, que se voltaram completamente para a tecnologia.
"A nuvem quebra todas as barreiras e permite às empresas de
qualquer tamanho se relacionar
com parceiros de negócios em todo o mundo, com custos baixos",
afirma Thomas Hansen, vice-presidente da Microsoft para pequenas e médias empresas. A companhia também apostou nessa tendência — a nuvem é a base da
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síveis e de maior confiabilidade,
como os bancários. A consultoria Forester Research calcula
que, ao fim da década, o cloud
computing terá sido adotado em
larga escala e movimentará mais
de US$ 240 bilhões por ano.
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estratégia de lançamentos de produtos como o sistema operacional Windows 8 e o pacote de escritório Office 2013.
Por trás da nuvem estão poderosos servidores, computadores
com grande capacidade de processamento. Onde eles estão instalados fisicamente? Tanto faz. "A nuvem é um servidor virtual e remoto, fornecido por provedores em
qualquer lugar do mundo. Tanta
concorrência traz muita qualidade de serviço ao mercado", diz Gilberto Mautner, CEO da brasileira
Locaweb. A empresa começou como uma startup de hospedagem e
se especializou na nuvem.
Nesse mercado, um dos horizontes está nas nuvens privadas,
de uso exclusivo de uma empresa, com acesso restrito. Elas são
voltadas principalmente para
quem manipula dados mais sen-

Ninguém discorda de que
os desafios e as oportunidades da
era digital para as empresas só
tendem a crescer. Quem quiser se
manter no topo vai precisar ser
ágil e antecipar o comportamento
de concorrentes e consumidores.
Por tudo isso, a figura de um chief
digital officer (CDO) — um gestor
que seja capaz de montar uma estratégia de tecnologia para toda a
organização — deve ganhar espaço. "Ser digital não é mais uma es-

UM CHEFE DIGITAL
Quando o paulistano Ricardo Pomeranz,
49 anos, foi convidado a assumir o cargo de
chief digital officer (CDO) global da agência
Rapp, em 2007, havia pouquíssimas
referências sobre o termo. "Antes de
aceitar, tive de perguntar exatamente o
que eu teria de fazer" diz. Ele acabou sendo
precursor de uma tendência. Pomeranz
é mestre em Ciência da Computação
e
é mestre em
Computação Gráfica pela americana
Cornell University e fundou a agência de
comunicação digital Oficina Algorítmica,
em 1987. Treze anos depois, vendeu-a para
a Rapp, companhia de marketing digital
com 50 agências no mundo. Quando a
empresa fez uma reestruturação, em
2007, o Brasil foi identificado como um
centro de referência na área de tecnologia
—e Pomeranz foi chamado para assumir
como CDO. Apesar de vir da área técnica
e conhecer programação, ele não
considera essa formação fundamental
para se sair bem na função. "O grande
desafio é entender o consumidor',' diz.
Cinco anos e meio depois da mudança,
Pomeranz percebe que o cargo está
se tornando comum entre as grandes
agências de comunicação. Mas não
vê a tendência se espalhando para a
indústria. "Numa empresa de bens
de consumo, por exemplo, o digital
ainda não é prioridade','diz.
RAPP BRASIL
O que faz: agência de comunicação digital
Sede: São Paulo (SP)
Fundação: 1996
Funcionários: 300
Faturamento previsto para
2012: não divulgado

LIVRARIA SARAIVA
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O que f a z : comércio de livros, artigos de papelaria,
eletroeletrônicos e produtos de beleza
S e d e : S ã o Paulo (SP)
F u n d a ç ã o : 1914
Funcionários: 5 mil
F a t u r a m e n t o p r e v i s t o para 2012: RS 1,4 bilhão
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A rede - hoje com mais de 100 unidades, entre lojas
tradicionais e megastores, sob as bandeiras Saraiva ou
Siciliano - aderiu ao comércio eletrônico em 2000. "Começou
uma sinergia entre as lojas físicas e o e-commerce que
transformou a Saraiva num negócio que funciona 24 horas
por dia, sete dias por semana, 365 dias por ano, e ainda
está no bolso do consumidor via smartphone, com site e
aplicativos fabricados dentro da própria empresa',' diz Indiani.
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—PRECURSORES DO MULTICANAL
Um negócio que nasceu como comércio de livros usados
em 1914 se tornou hoje a vanguarda tecnológica do varejo
brasileiro. Um levantamento recente da consultoria
internacional Ebeltoft elegeu as megastores da Saraiva como
a mais bem-sucedida experiência de comércio multicanal
do país. "Foi o espírito de curiosidade que trouxe a Saraiva
até aqui. Nos tornamos multicanal antes de o conceito ser
criado',' diz o diretor comercial da empresa, Frederico Indiani.
Isso aconteceu em 1996, quando foi inaugurada em São Paulo
uma loja que tinha "tudo o que o entretenimento doméstico
pode oferecer" e, de quebra, uma cafeteria "para o consumidor
gastar mais tempo e comprar mais". Atualmente, o café
praticamente se tornou item obrigatório em todas as livrarias.
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O CDO é alguém que tem o poder de transformar a organização
pelo fato de entender, antes de
mais nada, como as pessoas se
comportam quando consomem
mídia e conteúdo. De acordo com
Bulla, essa visão faz com que o
cargo cresça em importância e se
tome o primeiro na linha de sucessão depois do CEO, o chief executive officer. "É uma questão que
demonstra o impacto da era digital dentro das organizações."
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A resposta começa com outra pergunta: com todo o conforto
do comércio eletrônico, por que as
pessoas ainda insistem em sair de
casa para fazer compras? "Porque
elas querem tocar, experimentar,
conversar com alguém que conhece o produto", diz Fernando Figueiredo, presidente do Grupo Talkability, que publicou recentemente
um relatório de tendências do varejo. A melhor notícia do estudo é
que, se as lojas físicas não VÃO desaparecer, as filas, sim. Isso porque
as lojas deverão se tornar mais
showrooms do que pontos de venda. A tendência é partir para o comércio multicanal, que usa ao mesmo tempo o melhor que pode oferecer cada modalidade de varejo,
do mostruário à moda antiga ao
provador high-tech que simula modelos e combinações de roupas,
das ofertas múltiplas da internet
ao pagamento com celular.
Um exemplo desse tipo de iniciativa vem das lojas próprias de
fabricantes, principalmente na
área de tecnologia. É o caso da
Nokia, que segue a tendência popularizada pela Apple, com espaços dedicados à experiência (tem
gente que vai Apple Store simplesmente para checar e-mails e
usar o wi-fi aberto, sem gastar um

aç

ão

de

st

e

ar

Independentemente do nome
que o cargo venha a ter no futuro, a função não é passageira. "As
siglas do mundo corporativo
sempre seguem alguns modismos, mas tornar estratégicas as
áreas digital e de inovação tem
sido uma necessidade autêntica
em um grande número de empresas", diz Renata Magliocca, gerente de inovação da consultoria
de gestão de pessoas Cia dos Talentos. Segundo ela, é uma tendência que atinge todo o mercado e igualmente negócios de grande ou pequeno porte.
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Além do CDO, o chiefinnovation
officer (CInO) e o chief experience
officer (CExO) também estão entre as novas nomenclaturas do
mundo corporativo. Mas, apesar da
importância que esses cargos estão assumindo nas empresas, eles
ainda estão longe de substituir um

centavo). A fabricante finlandesa
de celulares tem 900 lojas no
mundo, 25 delas no Brasil. "Os
aparelhos expostos estão conectados à internet e a todos os acessórios, estimulando o consumidor a manusear livremente os
produtos", diz Luiz Telles, gerente de franquias da marca no Brasil. O foco não está nas vendas, e
sim na experiência.
Os especialistas apontam um
cenário provável como a rotina de
compra do futuro: o consumidor
conhece o produto pessoalmente
na loja. Pesquisa os preços da concorrência dentro da própria unidade — num notebook, tablet ou
smartphone (muitas lojas de conceito avançado oferecem conexão
wi-fi e às vezes o próprio tablet) e
efetua a compra também por meio
eletrônico, possivelmente já em
casa. "Para os empreendedores,
os dois grandes desafios são ela-

a

colha", diz Edmar Bulla, CEO da
consultoria Croma, especializada
em marketing digital.

As lojas vão se tornar
mais showrooms do
que pontos de venda.
A tendência é o
comércio multicanal,
com o melhor de cada
modalidade do varejo
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Nos Estados Unidos
e no Reino Unido os
celulares deverão
ser o principal meio
de pagamento já em
2016, diz pesquisa
feita pela PayPal

a

fin

s

ciantes que não aderirem aos
meios de pagamentos móveis estarão cometendo um erro perigoso. "O celular está sendo mais
disruptivo no mundo físico do
que no e-commerce", diz.
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Numa economia global, o melhor
funcionário para a sua empresa
pode estar em qualquer lugar do
planeta. Por isso, a tecnologia vira um recurso ainda mais importante para contratar pessoas.
Basta ter internet e uma webcam
para fazer todo o processo de recrutamento. Sem cafezinho.
Em sua seleção de estagiários no
Brasil, em julho deste ano, o Google promoveu hangouts (recurso
de videoconferência) na rede social Google+ para acelerar o processo —havia 3.500 inscritos para
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Hoje, é difícil se lembrar dos tempos em que não havia cartão de
débito e pouca gente tinha cartão
de crédito no Brasil. Era preciso
sair de casa com um talão de cheques na carteira, que equivalia à
moeda corrente em qualquer loja. Assim como os cheques foram
sendo substituídos pelo dinheiro
de plástico, a tendência aponta
para uma moeda ainda mais virtual. Uma pesquisa encomendada pela empresa de pagamentos
PayPal previu que nos Estados
Unidos e no Reino Unido os celulares serão o principal meio de
pagamento já em 2016. No Brasil,
deve demorar bem mais — o governo ainda não concluiu a regulamentação do serviço.
África e Ásia são as regiões que
hoje lideram a adoção desse tipo
de tecnologia. Um estudo feito
pela Mastercard com 34 países
apontou que o Quênia tem os
consumidores mais preparados
para usar sistemas de pagamento móvel — 89% dos habitantes
já experimentaram a tecnologia

e 68% afirmam usá-la com frequência. Há vários tipos de pagamento por celular, do que usa
SMS ao NFR (Near Field Communication, tecnologia por proximidade). O NFR ainda esbarra no
pequeno número de celulares
que incorporam a tecnologia — o
iPhone, por exemplo, não está na
lista — e no custo. O SMS não é
uma tecnologia tão avançada,
mas tem a vantagem de já ter sido incorporado pelos usuários.
A própria PayPal, que opera no
país desde abril de 2011, lançou
com a operadora Vivo um sistema que usa um recurso semelhante ao SMS. Não é necessária
conexão à internet e, uma vez cadastrado, o cliente efetua a compra em dois cliques. De olho nesse amplo mercado de usuários de
celulares sem internet, outras
operadoras de celulares lançaram serviços semelhantes. É o caso da parceria da Oi com a Paggo
(controlada pela Oi e pela Cielo)
e do Banco do Brasil, que também
usa SMS. "Funciona em qualquer
celular, e o pagamento pode ser
parcelado e efetuado em qualquer lugar do mundo", diz Massayuki Fujimoto, CEO da Paggo.
Com o sistema que usa aplicativos, as operações se dão em
conjunto com cartões de crédito.
É possível descontar o pagamento do saldo do cartão, no caso dos
aparelhos pré-pagos, ou incluí-lo
na fatura mensal, nos pós-pagos.
Segundo Mario Mello, presidente da PayPal no Brasil, os comer-

pa
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borar um design operacional que
coordene os vários canais com eficiência e uma política de preços
que permita uniformizá-los, independentemente do local onde a
compra seja feita", diz Maurício
Salvador, sócio-diretor da consultoria Gouvêa de Souza & MD.
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»VIAGEM RÁPIDA PELO CELULAR
Para entrar numa área concorrida como o turismo, a estratégia
de Rodrigo Noli, 23 anos, e seu sócio, Thomás Sieczkowski, 24,
foi investir num diferencial. Os dois desenharam um modelo
baseado na rapidez e praticidade dos serviços. "Conversando
com potenciais clientes, percebemos que muita gente nem se
lembrava da última vez em que tirou férias de um mês", diz Noli.
"Acompanhando o mercado no exterior, percebemos a existência
do conceito de turismo de escapada, viagens rápidas para quem
não quer gastar muito tempo nem dinheiro. Disso surgiu a Viagem
Mania, inaugurada há dois anos com investimento inicial de
R$ 10 mil. A empresa não tem sede física e opera exclusivamente
com e-commerce. Desde o início, oferece a opção de quitar

a compra de pacotes de turismo pela internet via celular.
Por enquanto, apenas 2% das vendas são pagas com celular,
com a tecnologia da Paggo em convênio com a operadora
Oi, que realiza a operação via SMS, sem cartão de crédito.
Os dois sócios acreditam que ainda há resistência de
parte do público, mas decidiram incorporar o pagamento
móvel porque confiam ser uma tendência irreversível.
VIAGEM MANIA
O que f a z : site de descontos focado em turismo de escapada
Sede: Porto Alegre (RS)
Fundação: 2010
Funcionários: 3
Faturamento previsto para 2012: R$ 1,5 milhão
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A ROBOTICA DA MÍDIA •
0 publicitário Roberto Martini, 32 anos,
tem planos ambiciosos. Em fevereiro,
vai inaugurar uma agência em Nova
York na qual parte do trabalho será
realizada por um time de robôs. As
máquinas cuidarão de planejamento
e da gestão de mídias. Os humanos
ficarão apenas com o trabalho criativo.
"Os robôs têm desempenho muito
melhor do que uma equipe de pessoas
para fazer um plano de mídia" diz.
De acordo com Martini, os meios de
comunicação usados para veicular uma
campanha ou mensagem precisam ser
ajustados em tempo real — o sistema
leva vantagem sobre os humanos na
hora de tomar decisões com agilidade.
A estratégia ajuda a aumentar a
conversão de uma campanha. Isso
acontece, por exemplo, quando alguma
informação chama tanto a atenção
de uma pessoa que ela a compartilha
numa rede social. "Quando você está
na internet, é uma fonte permanente
de informações. Os robôs podem
identificar os tipos de mensagens
em que você mais clica", diz. Com as
informações captadas, é possível enviar
mensagens personalizadas, com o
maior nível de relevância possível.
Martini é programador, mas trabalha
com marketing digital desde 1995.
Ele é um dos fundadores da agência
CUBOCC. Criado em 2004, o negócio
foi comprado pelo grupo multinacional
Interbrand em 2010, por um valor não
revelado — Martini ficou com 30%
da empresa. Desde então, acumula
as funções de CEO e chief creative
officer (CCO) da holding Flag, que
reúne cinco unidades de negócio.
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30 vagas. "Um dos ganhos é a diversidade. Fazendo as entrevistas
pela internet, conseguimos conversar com pessoas no país inteiro", diz Daniel Borges, gerente de
relacionamento do Google com
universidades na América Latina.
Cerca de 30% dos estagiários contratados vieram de fora de São Paulo, onde fica a sede da empresa. Para eles, o processo de seleção, com
cinco etapas, foi todo online.
Além das ferramentas específicas para entrevistas, os games
virtuais também poderão se tornar aliados na hora de contratar.
A estratégia já é usada por grandes companhias. "Aplicamos na
seleção de profissionais em iní-

cio de carreira, para ver se as pessoas estão alinhadas com os valores da empresa", diz Renata
Magliocca, gerente de inovação
da Cia de Talentos. Em um jogo
desenvolvido para a Johnson &
Johnson, o candidato entra em
um simulador de um dia de trabalho. Nesse ambiente virtual, ele
é apresentado aos diretores e à
história, produtos e números da
empresa. Em uma sala de reunião, por exemplo, ele precisa tomar uma decisão sobre um problema com um novo cliente. As
respostas aparecem em uma lista de múltipla escolha, como um
quiz. "Todas as alternativas são
certas, mas algumas são mais ali-

CUBOCC
O que faz: agência de marketing digital
Sede: São Paulo (SP)
Fundação: 2004
Funcionários: 230
Faturamento previsto para
2012: não divulgado
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Antes restrito a empresas grandes, o processo de oferta pública
de ações em bolsas de valores, o
IPO, está se tornando mais democrático. Uma série de notícias recentes atesta a tendência, entre
elas a formação de consórcios de
corretoras de valores, planos
do Banco Nacional de Desenvolv i m e n t o E c o n ô m i c o e Social
(BNDES) de estimular empresas
médias e pequenas a ter acesso à
Bolsa de Valores e discussões sobre possíveis incentivos fiscais à
abertura de capital.
Dentro da Bolsa, há estudos sobre o funcionamento de mercados
estrangeiros, em busca de inspiração para novas iniciativas no país.
"Os próprios investidores estão
aprendendo a apostar em retornos de prazo mais longo", diz Ricardo Pansa, presidente da Nutriplant, empresa de porte médio
que abriu o capital em 2008. "Existe uma percepção de que os me-
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Watson ficou famoso depois de
aparecer no programa Jeopardy!
da TV americana. Apesar de alguns
tropeços, ele derrotou dois dos
maiores ex-vencedores no jogo de
perguntas e respostas — e entrou
para a história como o primeiro
computador a conseguir esse feito. Resultado de quatro anos de
pesquisa da IBM, a máquina é capaz de achar respostas em até três
segundos e compreender a ironia
e a ambiguidade das perguntas.

"Watson é o primeiro experimento bem-sucedido na área de
computação cognitiva", diz Gandour, da IBM no Brasil. Para ele,
a computação atravessou duas
fases nas últimas décadas e entra
numa terceira. Antigamente, era
um sistema com capacidade de
gerenciar cálculos. Hoje, vivemos
uma fase de gerenciamento da informação. No futuro, deverá ser
um mecanismo de geração de
conhecimento.
Apesar do avanço da capacidade da computação em reproduzir
sistemas de inteligência, Gandour não prevê uma substituição
definitiva do homem pela máquina. "Os robôs terão um trabalho
complementar", diz. O fato é que,
para atividades repetitivas, robôs
e computadores são mais precisos do que as pessoas. "Os computadores estão fazendo agora
muitas coisas que costumavam
ser tarefa restrita aos humanos",
diz Andrew McAfee, cientistachefe no Centro de Negócios Digitais do Instituto de Tecnologia
de Massachusetts, o MIT.
Nas indústrias, os robôs já têm
lugar garantido há tempos — a
previsão da Federação Interna-
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nhadas com a empresa. E isso
que a gente avalia", diz Renata.
A tecnologia também pode ajudar no período de adaptação de
um novato. Fabio Gandour, cientista-chefe da IBM Brasil, prevê
que os recém-contratados serão
imersos numa experiência virtual
de trabalho por um período de dois
a três meses. "Durante a imersão
virtual remunerada, a empresa
poderá avaliar o funcionário e viceversa. É um procedimento que vai
mais fundo do que simplesmente
discutir salários e benefícios."

is.

Na mais recente turma de estagiários
do Google, cerca de 30% vieram de
fora de São Paulo. Para eles, todo o
processo de seleção foi online
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CRESCER OU CRESCER
Em 2008, Ricardo Pansa, 39 anos, percebeu que era hora de dar um
salto de escala na sua empresa, a Nutriplant - ou então se conformar
com um crescimento vegetativo, o que não era opção num momento
de grande demanda por tecnologia agrícola. 0 faturamento da empresa
vinha aumentando acima de 36% ao ano e já não era possível financiar
esse crescimento com crédito bancário. Pansa chegou a procurar
fundos de private equitye de venture capital, até descobrir o Bovespa
Mais. "Era uma oportunidade de capitalização a um custo menor",diz.
O processo anterior à abertura de capital foi rigoroso, com auditorias
e análises exaustivas. Um ponto positivo é que a Nutriplant
tinha um conselho de administração formado por membros
independentes e balanços auditados. "O nível de formalismo

da empresa facilitou o processo, mas isso não quer dizer que foi
fácil", diz Pansa. "Nossa empresa é considerada pequena para os
padrões do mercado de capitais e tem baixa liquidez." A estratégia
deu certo: o IPO levantou R$ 20,7 milhões. Em maio passado, a
Nutriplant incorporou a Quirios Produtos Químicos, também
da família de Pansa, que diversificou as áreas de atuação.
NUTRIPLANT
O que f a z : produz e vende produtos para o solo
S e d e : Paulínia (SP)
F u n d a ç ã o : 1965
Funcionários: 160
F a t u r a m e n t o em 2011: RS 90 m i l h õ e s *
* Somados os números da Nutriplant e da Quirios
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Os ursos polares abriram um refrigerante, vibraram com lances
da partida e chegaram a tapar os
olhos dos filhotes quando um comercial mais sensual era exibido
na TV. Durante o SuperBowl — o
evento esportivo de maior audiência nos Estados Unidos —, a
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EMPRESAS QUE CRIAM
Se há empreendedores com boas ideias de negócio, mas sem
verba para colocar o projeto em pé, por que não chamá-los
para desenvolvê-lo dentro da sua empresa? Essa foi a ideia da
multinacional de telecomunicações Telefônica quando criou a
aceleradora Wayra, que opera em 12 países. "A ideia é financiar
pessoas com ideias de negócio que poderiam ameaçar o
ganha-pão da empresa", diz Carlos Pessoa Filho, diretor-geral
da Wayra no Brasil. Chamando essas startups para perto, a
Telefônica institui uma rede de desenvolvimento de novos
negócios e cria um mecanismo de retenção de talentos.
A aceleradora, batizada com uma palavra que significa "vento"
na língua indígena sul-americana quéchua, tem a missão de
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cias por marcas e hábitos de consumo, as lojas oferecem a você
promoções exclusivas. "O marketing vai ter condições de fazer
isso a partir dos dados do celular", diz Martha.
O acesso permanente à internet e o número maior de dispositivos que teremos para acessála devem mudar, também, a forma como consumimos as mídias
tradicionais. "As redes sociais serão uma grande camada ligando
todos os meios. As informações
que eu compartilho ou curto vão
influenciar o conteúdo que aparece na minha TV quando eu estiver no sofá", diz Roberto Martini, CEO da CUBOCC.

pa
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Coca-Cola fez seus mascotes interagirem em tempo real com o
público que mandava mensagens
pelo Twitter e pelo Facebook. O
resultado foi uma campanha com
9 milhões de pessoas engajadas.
Essa experiência multiplataforma, que custou US$ 3,5 milhões a
cada 30 segundos de inserção, fez
barulho no universo do marketing
e deixou claro o que podemos esperar da comunicação no futuro.
As interações nas redes sociais, a
resposta em tempo real e as experiências multiplataforma — com
cruzamento entre meios tradicionais como a TV e a internet — devem estar na mente das empresas
que quiserem criar um canal forte
com os consumidores no futuro.
Para a especialista em marketing digital Martha Gabriel, a mobilidade é a tendência que tem
maior força na transformação das
estratégias de comunicação, porque alavanca diferentes hábitos.
"Com o acesso permanente à internet em dispositivos móveis, os
limites entre o online e o offline
são cada vez menores", diz.
Conectados e dispostos a compartilhar informações sobre as suas preferências e hábitos, os consumidores do futuro vão oferecer
às empresas um verdadeiro mapa
sobre como podem ser acessados.
A combinação de informações
com mobilidade cria um novo canal de comunicação. Um exemplo?
Você está no shopping e acessa,
pelo smartphone, a sua rede social. Baseadas nas suas preferên-
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canismos tradicionais de capitalização não são suficientes.
Numerosas oportunidades de
negócios estão sendo criadas no
Brasil", diz Cristiana Pereira, diretora de Relacionamento com
Empresas e Institucionais da
BM&FBovespa. "Além do aumento de recursos, a listagem
na bolsa traz também benefícios
indiretos, como ganhar respeitabilidade e atrair os melhores
talentos do mercado."
O segmento da Bolsa apropriado para as empresas menores é o
Bovespa Mais. A Sênior Solution,
especializada em serviços de tecnologia para instituições financeiras, se listou nessa modalidade e
agora se prepara para fazer a oferta de ações. Mesmo não tendo
completado o processo, vem sendo procurada para consultoria por
várias companhias que querem seguir o mesmo caminho. "Apresentamos as questões regulatórias e
desenhamos a operação para esses clientes", diz Bernardo Gomes,
presidente da empresa.

Sua empresa passou alguns anos
pesquisando um novo produto e
investiu alto em tecnologia. Você faz o lançamento, que é recebido pelo mercado como uma
inovação. Então, um grupo de mil
hackers quebra o código do software desse produto e cria novas
funções. Como você reagiria? Em
vez de partir para a briga, a fabricante de brinquedos Lego enxergou uma oportunidade de chamar os fãs para ajudar a criar.
O Mindstorms foi desenvolvido
pela empresa com o MIT — era um
jogo de tijolos programáveis que
permitia criar robôs de Lego. Para
a fabricante, abrir as portas para a

identificar ideias com grande potencial na área de tecnologia
de informação e telecomunicação - todos os projetos têm
relação com o negócio da Telefônica. Além de um aporte em
dinheiro, as empresas selecionadas recebem orientação sobre
a melhor maneira de tocar o negócio. No Brasil, há 11 empresas
digitais atendidas pela Wayra. Um processo de seleção
encerrado em setembro contemplou outros cinco projetos.
WAYRA BRASIL
O que faz: aceleradora de negócios de tecnologia e telecomunicações
Sede: São Paulo (SP)
Fundação: 2010
Funcionários: 3
F a t u r a m e n t o previsto para 2012: não informado
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criar os produtos numa velocidade maior do que a atual.
"O ritmo só vai aumentar", diz
Michell Zappa, futurista da empresa de consultoria Envisioning
Technology. No entanto, diz ele,
há um limite cognitivo e comportamental dos seres humanos que
impede mudanças do dia para a
noite. "Eu não vejo um futuro
próximo em que a gente troque
de celular uma vez por mês. A
menos que se torne tão barato
quanto um jornal", diz.
As empresas deverão se organizar para acompanhar esse processo de renovação permanente e
manter seus nomes como um patrimônio valorizado. "Os ciclos de
produtos vão encurtar, mas as
marcas continuarão sólidas", diz
Ricardo Guimarães, especialista
em branding da Thymus. Um
exemplo emblemático é o da
Apple. A empresa, fundada em
1976, é a principal responsável por
ditar o ritmo de renovação no universo da tecnologia: promove um
lançamento importante por semestre. Os produtos levam o mesmo nome — como o iPhone — e a
linha é identificada por números.
Na contramão da tendência do
descartável e acelerado, Leticia
Malta, sócia-diretora da Mindset,
representante da empresa de pesquisas inglesa WGSN na América
do Sul, acredita que podemos ter
um movimento de preocupação
com o uso consciente de recursos.
"Entre as pessoas com capital cultural mais elevado, há uma tendência de só consumir marcas em que
acreditam. Se o consumo consciente é um valor, elas buscam uma
marca que esteja alinhada", diz.
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tos de inovação. "Quem não articular redes de pesquisa vai perder a corrida pela inovação."
Na Escola de Negócios de Harvard, nos Estados Unidos, um
centro batizado de Harvard Innovation Lab mantém as portas
abertas para acolher alunos e empreendedores da região de Boston
dispostos a trocar ideias em espírito colaborativo. "Ao entrar no laboratório, painéis eletrônicos
identificam os projetos e as startups que estão em discussão nas
mesas naquele momento", afirma
o professor do Insper Jean Saghaard, que visitou a iniciativa. Ele
afirma que o modelo serve para
questionarmos a estrutura rígida
de departamentos de universidades e demonstrar que os espaços
físicos podem incentivar o espírito de inovação aberta.
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Ninguém tem o monopólio do
conhecimento — e mesmo que a sua
empresa seja a primeira a ter uma
ideia, isso não é suficiente para
alcançar o sucesso comercial
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contribuição dos hackers significou um número maior de vendas,
principalmente para clientes com
mais de 18 anos — que não eram
o seu público-alvo original.
A lógica por trás dessa história
é que ninguém tem o monopólio
do conhecimento — e mesmo
que a sua empresa seja a primeira a ter uma ideia, isso não é suficiente para alcançar o sucesso
comercial. "Os líderes de mercado se consolidaram pelo fato de
terem uma capacidade de inovação maior do que as outros. Mas
isso mudou quando perceberam
que podiam ser ameaçados ou até
eliminados por startups", afirma
Bruno Rondani, diretor-executivo do Centro de Open Innovation
Brasil. Para ele, a tendência é que
as empresas criem modelos aber-

Os consumidores estão mais
ávidos por novidades ou as empresas encurtaram os ciclos de
lançamento de produtos? É difícil identificar o que vem primeiro, mas a tendência é que o
fenômeno se intensifique nos
próximos anos. O comportamento batizado de newism (novismo) identifica que há, nos
consumidores, uma paixão pela busca de novidades em estado exploratório contínuo. Ao
mesmo tempo, as pesquisas e
descobertas de novas tecnologias
se aceleram. O resultado é que,
no futuro, sua empresa terá de
estar preparada para inovar e re-

Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios, São Paulo, n. 286, p. 54-70, nov. 2012.

