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E-ducação 
continuada
Ela acompanha você onde quer que esteja: em um voo de negócios, no escritório ou em 
sua casa de veraneio. Está presente em seus aplicativos móveis e garante a sua constante 
atualização. A e-ducação ajuda você, executivo ou empresário, a abastecer seu “HD”  
de informações relevantes para aproveitar as melhores oportunidades de mercado

Por Antonio Jesus Cosenza 

S erá que iremos vivenciar a tão falada revolução 
na área da educação executiva?

A edição do dia 29 de junho da revista The 
Economist mostra que, em 1913, Thomas Edison 

observara que “é possível ensinar todo ramo do conhe-
cimento humano por meio de filmes”, prevendo a obso-
lescência dos livros textos nas salas de aula. Recente-
mente, o mesmo se falou a respeito dos computadores. 
Em 1970, visionários do Vale do Silício diziam que a “nova 
indústria” mudaria, radicalmente, tanto os escritórios 
quanto as salas de aula. A escola do futuro era alardeada 
em todo o mundo. A Universidade Aberta da Inglaterra 
(The Open University — OU), baseada em cursos pela TV, 
tem, hoje, 44 anos.

Recentemente, as plataformas de software, os instru-
mentos móveis (E-livros, telefones celulares, tablets), 
permitem uma abordagem de educação mais personali-
zada, que deixa de lado “um único modelo para todos”, no 
mesmo local e na mesma hora, substituindo-o por uma 
customização ajustada à sua disponibilidade de tempo, 
ao seu ritmo de aprendizagem e à sua conveniência.

As empresas tentaram prover, pela criação das cha-
madas universidades corporativas, educação continu-
ada para os seus colaboradores com o intuito de econo-
mizar tempo em deslocamentos, uma vez que eles não 
se afastariam do local de trabalho. Mas esquecem que a 
mudança de ambiente é saudável para a aprendizagem e 
que o “core business” de uma empresa, seja pública ou pri-
vada, não inclui educação, por mais abrangente que seja, 
por não serem as mesmas reconhecidas como escolas.

No dia 4 de junho, em São Francisco (EUA), ocorreu o 
Ideas Economy: Information Forum 2013 — Finding value in 
big data, um fórum promovido pela The Economist, que 
reuniu líderes pensadores do mundo dos negócios da 
tecnologia para explorar o impacto econômico das tec-
nologias de ruptura, as oportunidades encontradas na 
análise de dados (big data), e as formas como as empre-
sas deverão se adaptar a esse novo contexto gerador de 
informação. O chairman-executivo da Google, Eric Sch-
midt, foi um dos palestrantes do encontro e falou sobre 
a natureza da internet e a inexistência de tecla para 
“deletar”. Outro convidado, o executivo-chefe da Prezi, 
Peter Arvai, abordou um tema intrigante: “Ensinamos 
os computadores a coletar dados. Será que poderemos 
ensiná-los a explicá-los?”. Já o cofundador e CTO da Splunk, 
Erik Swan, afirmou em sua apresentação que não quer 
pessoas mudas, mas pessoas inteligentes. E quer dar a 
elas uma ferramenta que as torne mais inteligentes. A 
vice-presidente sênior e CIO (Chief Information Offi-
cer) da Adobe, Gerri Martin-Flickinger, mostrou como 
“um pequeno fracasso pode representar muito sucesso 
depois”. Em outra frente, o CEO da Trulia, Pete Flint, 
afirmou, no evento, que “a carreira do momento é a de 
cientista de dados e a profissão dos próximos cinco anos 
deverá ser a de designer de dados”. O diretor de informa-
ção e inovação da DARPA, Daniel Kaufman, levantou um 
ponto polêmico ao especular sobre o fato de “o computa-
dor poder vir a formular uma pergunta para o big data”. 
A apresentação do CIO da Campbell Soup Company, 
Joe Spagnoletti, também figurou entre os destaques do 
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evento. “Nós não pensamos no big data como big data. 
Nós pensamos nele como big insights”, comentou Spag-
noletti, ao apresentar o case da Campbell.

Vamos analisar um pouco mais de perto cada um des-
ses assuntos, retratados na edição do dia 6 de julho da 
revista The Economist. Tudo o que vai para a internet, 
de fato, fica registrado. Isso a torna uma grande biblio-
teca com acesso público. Isso permite aos estudantes e 
executivos uma constante atualização sobre qualquer 
assunto, desde material escolar para provas e avaliações 
até especialização e aprimoramento na atividade profis-
sional que leva a um avanço na carreira por desempe-
nhar o papel de educação continuada.

Por enquanto, a transformação de dado em informação 
só ocorre por meio do “brainware”. Ainda não foi constru-
ído um computador capaz de fazer a análise dos dados 
e formular uma pergunta a partir da análise realizada. 
Ainda não foi criado um software capaz de prover uma 
visão estratégica a partir da avaliação de um contexto 
do ecossistema de negócios. Mas o computador Watson, 
da IBM, já está aí. O carro que dispensa motorista tam-
bém. A pergunta é: será uma simples questão de tempo? 
Essa espera pela construção desse tipo de computador 
ou software garantiu, até agora, a empregabilidade do 
ser humano. Ela sustenta os conselhos empresariais, as 
diretorias executivas, as gerências funcionais e as car-
reiras profissionais, sempre alicerçadas pela educação 
continuada que as atualiza sobre o estado da arte de suas 
especialidades. Os programas de atualização profissio-
nal e de educação continuada ainda representam a ala-
vanca para o progresso de toda e qualquer carreira. Um 
profissional desatualizado, em uma empresa privada de 
sucesso, será demitido, e com justa razão, mesmo que 
não seja por justa causa.

Acabou a época do “yes man”. Não há mais espaço para 
as pessoas mudas e medíocres. As empresas precisam 
de executivos com raciocínio estratégico, inteligentes, 
que contestem, sejam curiosos, perguntem e auxiliem 
nas reflexões, não para solucionar problemas, mas para 

As pessoas inteligentes 
incomodam e, por isso, vemos 
empresas inovadoras e empresas. 
As primeiras aceitam esse incômodo

eric schmidt, chairman executivo da google e as mudanças 
que a nova economia de dados têm causado na sociedade

erik swan, cofundador e Cto da splunk: ”não quero 
pessoas ‘mudas’, mas pessoas inteligentes”

peter arvai, da prezi: ”ensinamos computadores a coletar 
dados. será que poderemos ensiná-los a explicá-los?”
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desenvolver projetos. Essa é a natureza do design thinking 
e do design thinker. Você não tem um problema, mas um 
projeto para desenvolver.  Quando é utilizada essa moldura 
de raciocínio, deixamos de lado a busca pelas causas, os 
paradigmas, os padrões de análise de dados e mergulha-
mos em um mundo mais amplo, cheio de oportunidades 
e possibilidades, que pode nos levar a novos negócios e 
mercados; a inovações tanto em termos de sustentação, 
com aprimoramentos e melhorias de qualidade, quanto no 
conceito de ruptura, que atravessa as cadeias produtivas 
existentes e cria novas estruturas de cadeia de demanda.

Aqui temos um paradoxo: as pessoas inteligentes 
incomodam e, por isso, vemos empresas inovadoras e 
empresas. As primeiras aceitam esse incômodo causado 
pela inteligência dos colaboradores e não se acomodam 
em sua zona de conforto. Elas se autodesafiam, provo-
cam rupturas, investem no desenvolvimento de seus 
profissionais e na sua atualização por meio de progra-
mas de educação continuada. Permitem que haja uma 
ascensão profissional. Possuem um plano de carreira e 
uma remuneração condigna e condizente com o perfil e 
as habilidades de cada um. Já as outras empresas atuam 
na rotina do “apagar incêndios”, na operacionalização 
das tarefas do dia a dia, até o momento que percebem 
que estão perdendo espaço no seu mercado, quando, e 
somente quando, o prejuízo se faz presente. Aí, é tarde 
demais para uma mudança. Exemplos vários existem e 
não precisam ser aqui nomeados.

As poucas que conseguem “dar a volta por cima” 
mudam a sua cultura, reinventam-se. Fazem do fracasso 
um trampolim para o sucesso. Deixam de lado o “mais 
do mesmo”, o “sempre fizemos assim” e vão juntar-se ao 
grupo estratégico das primeiras.

A humanidade nunca teve à sua disposição uma 
quantidade tão grande de dados. Filtrá-los e trans-
formá-los em informação para dela gerarmos conhe-
cimento é o grande desafio. Essa é a razão de a profis-
são do momento ser a do cientista de dados. Ele deve 
buscar as oportunidades escondidas e contidas nos dados.  

pete Flint, Ceo da trulia: ”a profissão dos próximos cinco 
anos deverá ser a de designer de dados”

joe spagnoletti, Cio da Campbell soup Company: ”nós 
pensamos no big data como big insights”

daniel Kaufman, da darpa: ”o computador pode vir a 
formular uma pergunta para o big data?”

A humanidade nunca teve à sua 
disposição uma quantidade tão 
grande de dados. Transformá-los 
em conhecimento é o grande desafio
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Não creio que somente daqui a cinco anos a carreira 
de então será a do designer de dados. Hoje, ela já é rele-
vante. Quando o cientista de dados analisa as informa-
ções, ele pensa e age não como um solucionador de pro-
blemas, mas como um gestor de projeto e já está fazendo 
uso do design thinking. Ele é um desing thinker e, portanto, 
um designer de dados. Entendo o porquê da precaução 
demonstrada pelo CEO da Trulia, Peter Flint. Há um 
tempo necessário para que as pessoas parem de afirmar 
“temos um problema de custos” e passem a verbalizar 
“precisamos desenvolver um projeto para aumento de 
produtividade”. Entendo, mas não acredito que possamos 
esperar cinco anos. A nuvem de dados está tão carregada 
que, para evitarmos tsunamis ou simples tempestades, 
precisamos nos debruçar sobre eles, transformá-los em 
informação e criarmos conhecimento incessantemente. 
Isto é, agora, sem mais demora. Sei que fomos educados, 
condicionados a resolver problemas desde a escola ele-
mentar. Problema de aritmética, problema de português, 
problema de geografia, problema de ciências. Entramos 
no ensino médio com o mesmo condicionamento e vamos 
à faculdade com a mesma atitude.

A mudança não é fácil, mas precisa ser provocada, o 
mais rápido possível. Quando o dado é transmitido em 
tempo real, a oportunidade também se esvai em tempo 
real. Encaremos o desafio. As instituições de ensino, 
sobretudo transmissoras de informação para geração 
de conhecimento, não podem se furtar a adotar o novo 
modo de ver o contexto, a nova forma de abordar as situ-
ações. Devem ser geradoras de projetos empresariais e 
não orientadoras de soluções de problemas. A educação 
continuada é a sua grande ferramenta para isso. Em qual-
quer lugar, seja no campus acadêmico, seja no escritó-
rio do executivo, em casa, no celular, no notebook, no 
tablet, a instituição de ensino deve prover informações 
atualizadas para que você, executivo ou empresário, crie 
conhecimento e desenvolva os negócios de sua empresa 
aproveitando as melhores oportunidades.

o supercomputador Watson, da iBm, foi desenhado 
para responder às perguntas de uma das atrações mais 
famosas da tv americana, o ”jeopardy!”. em fevereiro 
de 2011, o Watson competiu contra dois vencedores do 
programa, Ken jennings e Brad rutter, em um concurso que 
foi transmitido durante três noites consecutivas
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Text Box
Fonte: Revista da ESPM, São Paulo, v. 89, ano 19, n. 4, p. 48-52, jul./ ago. 2013.




