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Questões relevantes que tem transformado os negócios 

Com base no processo de monitoramento contínuo do macro e microambiente realizado pelo time de espe-

cialistas da Nous Sensemaking, disponibilizamos por meio deste boletim, as principais questões recentes que 

merecem atenção e consideração dos decisores no âmbito da análise, monitoramento e possíveis ajustes 

que os mesmos possam ensejar nos respectivos planos estratégicos e táticos de suas organizações.   

Boa Leitura! 

1.  SUPER-HUMANOS, HUMANOS BIÔNICOS, A CHEGADA DO HOME DEUS  

Mapear o caminho dos estímulos neurológicos e criar um dicionário padrão do entendimento cognitivo tem 

despertado uma corrida na indústria médica. A ideia de linhas digitais se refere à estrutura de comunicação 

que permite um fluxo de dados conectado e uma visão integrada dos dados e nos permitem ver o que está 

acontecendo dentro do organismo da pessoa de uma maneira simplesmente impossível para os tradicionais 

dispositivos vestíveis. O conceito de "thread digital" eleva o padrão para fornecer as informações certas, no 

lugar certo, na hora certa. 

Dispositivos eletrônicos "smart skin" (pele 

inteligente, na tradução literal) estão sendo 

desenvolvido para monitorar a bioquímica 

de praticantes de esportes, a saúde de vítimas de 

derrames cerebrais e os batimentos cardíacos de 

bebês doentes. Há também dispositivos que 

medem através da transpiração como o organismo 

responde a determinados níveis de esforços físicos. 

Outro dispositivo elástico criado é usado na gargan-

ta por vítimas de acidentes vasculares cerebrais 

(AVC), para medir a agilidade ao engolir e os pa-

drões de fala. Já o MIT criou uma espécie de 

“interface funcional do sono”, na forma de um 

dispositivo — uma luva — que permite que os 

humanos tenham algum tipo de controle sobre seu 

próprio estado de consciência.  

Os cientistas têm buscado formas de influ-

enciar, extrair informações e  entender o 

que chamaram de “microdreams”, vital 

para a memória, a aprendizagem e a criatividade. O 

alvo dos pesquisadores a longo prazo é ajudar a 

desenvolver próteses inteligentes, capazes de 

transmitir informações e dados em tempo real para 

um smartphone. Será que em breve teremos uma 

população de super-humanos, homens e mulheres 

biônicas, monitorados através de softwares e pro-

gramas de computadores que calcularão o quanto 

comer, andar, dormir, o que aprender e o que 

descartar de nossa memória? Yuval Noah Harari, 

estaria certo quando aponta para a chegada do pós 

Homo Sapiens, o Homo Deus?  

2.  ARMAS TECNOLÓGICAS PARA GUERRAS MODERNAS  

O desenvolvimento de veículos autônomos através de IA tem gerado uma discussão ética e legal a respeito 

do seu uso em guerras num futuro próximo, saindo do combate entre homens e adentrando num combate 

tecnológico moderno, onde os alvos passam a ser centros de pesquisas, engenheiros, programadores e 

grandes empresas de tecnologia. Esses veículos poderiam ser acionados para um combate a qualquer 

momento.  

Além dos questionamentos éticos da esfera 

humana, há preocupação sobre o chamado 

“uso duplo”, quando empresas e entidades 

são usadas para fins civis e também militares — o 

que pode incluir linhas de código. Empresas de 

tecnologia, seus funcionários ou seus sistemas 

podem se tornar responsáveis indiretos por 

ataques. 

.  

O receio de muitos países em aderir a 

essas tecnologias poderá bloquear a im-

portação destes veículos e restringir a 

operação de companhias estrangeiras, pois se há 

um veículo capaz de se locomover sozinho, poderia 

se tornar uma arma controlada à distância. Num 

contexto de terrorismo moderno a discussão cen-

tral está relacionada a como manter o acesso às 

informações. Viveremos um período marcado por 

guerras, onde as perdas de vidas se darão como 

consequência da queda de estruturas vitais (queda/

destruição de sistemas gerenciadores do abasteci-

mento de água, energia, etc.) atingidas por robôs, 

veículos e diversos outros sistemas autônomos? 

Quem viver verá! 
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3.  EXPOSIÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES VIRAM TESOURO  

Cada vez mais as informações pessoais da população estão sendo expostas ou guardadas de forma irregular 

pelas empresas de tecnologias. Arquivos de imposto de renda, guias de pagamentos de exames médicos, 

solicitação de patentes, estão visíveis na internet, segundo especialistas em segurança cibernética, os Digital 

Shadows. No Brasil, segundo o IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa ao Consumidor), inúmeros aplicativos não 

oferecem informação adequada, nem garantem a segurança dos dados de seus usuários.  

Os recentes escândalos do vazamento de 

dados e informações do Facebook que en-

volveu a consultoria Cambridge Analytica, 

passando pelos escândalos do Uber, MyFitnessPal, 

tem demonstrado uma total incapacidade das em-

presas em prover segurança de dados aos seus 

usuários. A Strava, empresa de rastreamento de 

calor através do uso de pulseiras fitness disponibil-

izou o mapa de 27 milhões usuários, mostrando o 

padrão de atividade e localização de seus usuários. A 

CIA possui ferramentas de vigilância digital, in-

fraestrutura sem fio e circuitos de câmeras integra-

das ao Google Street View instalados em mais de 30 

países com objetivo de vigiar seus agentes. 

Iniciativas como o GDPR, Regulamento 

Geral de Proteção de Dados (General Data 

Protection Regulation) que entra em rigor no mês 

de maio de 2018, norma mais recente criada para 

fortalecer a proteção de dados pessoais de 

cidadãos da União Europeia, parece ser uma con-

traofensiva importante à utilização e venda indis-

criminada de dados pessoais dos usuários de diver-

sas plataformas e serviços “grátis”. Se sua empresa 

tem ou está pensando em ter negócios com algum 

país que integre a Comunidade Europeia, seria 

importante entender e integrar os preceitos desse 

regulamento.  

4.  APRENDER A APRENDER  

A exigência do mundo moderno em aprender e desenvolver novas habilidades tem impactado na forma 

como as organizações estimulam seus estudantes. Além das competências comportamentais é necessário 

que as instituições promovam a criatividade e a competência digital, e aos professores a competência de 

mentoria e facilitador deste processo.  

IoT (internet das coisas), IA (inteligência 

artificial), tecnologia 5G e mais uma gama 

de tecnologias tem transformado a forma 

de produção das organizações. O impacto destas 

tecnologias passa pelo setor educacional. Algumas 

estimativas apontam para centenas de milhões de 

empregos, que deixarão de existir, porque serão 

automatizados.   

Pensando em criar uma nova dinâmica no 

processo de aprendizagem, o uso de 

tecnologias de realidade virtual e salas 

virtuais para o ensino EAD, ensino híbrido, sala de 

aula invertida são algumas estratégias que as insti-

tuições de ensino serão desafiadas a incorporar em 

seus processos, além do constante aprimoramento 

do seu corpo técnico e pedagógico. Veremos ainda 

uma expansão do processo de M&A neste setor? 

Teremos a inclusão de diversos aplicativos, plata-

formas e formas de ensino na grade curricular? 

Teremos uma grade curricular apoiada nos inter-

esses e habilidades de seus usuários? Ou uma 

grade curricular flexível o suficiente para desen-

volver essas habilidades e competências? Essas 

questões moldarão as estratégias e determinarão 

quem permanecerá no mercado.  

5.  CADEIA DE BLOCOS: O LIVRO CAIXA GLOBAL 

Ao que parece, o blockchain tem concretizado de maneira ampla e profunda, todas as expectativas que 

pairavam sobre ele, como uma das tecnologias com potencial causador de maior impacto em diversas 

industrias e negócios. 

Seguindo uma parte do rastro deixado por 

suas (novas) aplicações é possível constatar 

isso. Recentemente foi anunciado que a 

Foxconn (fabricante do Iphone) em parceria com 

uma empresa de segurança irá fabricar o primeiro 

celular blockchain do mundo, o Finney. Uma das 

maiores comercializadoras e processadora global de 

produtos agrícolas, já faz negócios com commodities 

agrícolas usando a base de dados compartilhados da 

cadeia de blocos. Bancos brasileiros também já ade-

riram à tecnologia (especialmente aqueles que inte-

gram o Consórcio R3), aplicando-a em múltiplas 

alternativas. Segurança, sigilo, transparência e custos 

menores tem sido os benefícios da aplicação dessa 

tecnologia.  

O blockchain é uma onda gigantesca, um 

verdadeiro tsunami, que irá varrer ou 

promover a profunda reformulação de 

diversas áreas e atividades. De maneira contund-

ente todos os negócios ou funções, no âmbito, 

principalmente, de questões e soluções relaciona-

das com a questão da confiança, mas não somen-

te: cartórios, alguns serviços dos escritórios de 

advocacia, bancos, monitoramento e controle de 

aplicação de recursos públicos ou privados, logísti-

ca e distribuição, pagamentos (como por exemplo 

do explosivo Arcade City, o Uber P2P; ou da rede 

social Steemit, uma potencial dor de cabeça para 

o Facebook), dentre muitos outros. E as nossas 

empresas, estão se mexendo para entender e 

aplicar essa tecnologia aos seus negócios? 
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6.  A MULTIPLICAÇÃO DOS DAVI’s  

Assim como o gigante filisteu Golias fez a cada manhã e cada tarde, por 40 dias, quando aparecia no 

acampamento do exército de Saul, para zombar dos israelitas, as grandes empresas, vem, há pelo menos um 

século, tocando seus negócios, sem muita preocupação (e até desdém) com as empresas de menor porte, 

muitas vezes simplesmente esmagando-as. Mas agora, essas grandes companhias parecem estar se 

deparando com um número cada vez maior de Davi’s, que se ainda não as derrubaram, estão obrigando-as a 

implementar mudanças profundas nos seus negócios.  

Grandes grupos, de diversos setores tem 

registrado baixos índices de crescimento 

orgânico. Os modelos de marketing de mas-

sa, mercados de massa, grandes equipes de vendas, 

grandes investimentos em grandes plantas, 

parecem não estar mais sendo suficientes para 

garantir o crescimento dessas corporações. Por 

outro lado, empresas de menor porte (os Davi’s), 

com capacidade de atendimento à maior neces-

sidade de customização demandada pelos clientes 

atuais, sua capacidade de exploração de nichos, as 

novas tecnologias e a internet, estão moldando os 

novos paradigmas no terreno da competição. 

Dentre múltiplas ações que estão sendo 

tomadas pelas grandes empresas, como 

desdobramentos de grupos em empresas que são 

geridas de forma totalmente separada, uma forte 

abordagem de controle de custos ao mesmo tempo 

que tentam aumentar os investimentos visando 

inovações, talvez a face mais evidente dessa nova 

realidade seja o aumento do volume dos processos 

de fusões e aquisições, principalmente de startups 

com potencial de remodelar negócios e mercados. 

7. PORQUE AS PRINCIPAIS TECNOLOGIAS QUE ESTÃO REVOLUCIONANDO A INTERNET E O 

ADVANCED DATA ANALYTICS ESTÃO DISPONÍVEIS GRATUITAMENTE? E PORQUE MAIS 

EMPRESAS PARECEM ESTAR TOMANDO ESSA DECISÃO?  

Após ter mantido em segredo uma solução (MapReduce) que desenvolveu para equacionamento de alguns 

dos problemas que estava encontrando, como por exemplo, a indexação do altíssimo volume de 

informações geradas pela internet, o Google teve seu segredo descoberto pelo consultor de software  Doug    

Cutting, que a partir daí criou o Hadoop e foi na sequência contratado pelo Yahoo, numa tentativa de reduzir 

a distância em que se encontrava do Google. Hoje o código de ambos está aberto para desenvolvedores. 

interessados em melhorá-lo e criar outras aplicações. 

Passados alguns anos desse episódio, é 

possível verificar um número cada vez maior 

de disponibi lização de softwares, para livre 

utilização e desenvolvimento. Para citarmos alguns 

exemplos, em 2016, o próprio Google liberou seu 

aprendizado de máquinas para startups, por meio 

do Tensorflow (uma biblioteca que disponibiliza o 

código-fonte de seus softwares de machine learn-

ing). Mais recentemente, a B2W Digital 

(Americanas, Submarino e Shoptime) iniciou o 

compartilhamento de seu sistema de Inteligência 

artificial na web (o Marvin). Plataformas proprie-

tárias como o SAS, por sua vez, também já enten-

deram que não será possível sobreviver num 

“ambiente fechado” e já fazem integração tanto 

com o hadoop, quanto com o “R” (também free), 

uma solução que lhe faz concorrência direta.   

Talvez esteja próximo o período em que as 

empresas estarão muito mais preocupadas 

em desenvolver competências internas 

que saibam lidar com toda essa disponibilidade de 

soluções, do que realizarem investimentos em 

soluções/plataformas proprietárias e fechadas. 

Afinal de contas todas as empresas estão e estarão 

ainda mais tendo seus negócios impactos pelo 

novo petróleo, a informação. Sua empresa já tem 

envidado esforços nesse sentido? Ou está sob a 

égide dos paradoxos do século anterior? 
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