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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 especialistas 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.NOVAS AERONAVES: TURBINAS E HÉLICES SÃO COISAS DO PASSADO
Aviões, helicópteros, drones e todas as máquinas que voam movimentam uma enorme cadeia produtiva de peças que se
mexem, como hélices, pás de turbinas, para saírem e se manterem no ar, mas, assim como em outros segmentos avanços da
tecnologia tem provocado mudanças e o MIT (Massachusetts Institute of Technology) está na vanguarda de algumas dessas
novas tecnologias. Eles construíram o primeiro avião a voar por propulsão eletroaerodinâmica, um método que usa apenas a
eletricidade para movimentar o ar.
Desde de 1960, pesquisadores acreditavam ser possível
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2. CHINA, O NOVO LÍDER EM INOVAÇÃO DO MUNDO?
Quem olha para a China e ainda acredita que lá é um país onde se copia de tudo, que produz tecnologia de segunda linha,
engana-se. Na China, hoje em dia, respira-se inovação. O país fervilha e virou um grande hub de startups, que trava uma
disputa pela supremacia digital com o Vale do Silício (EUA). Como quase tudo na China, há uma grande mão nada invisível do
Estado por trás de todo o processo. O governo definiu que quer que o país se torne líder em inteligência artificial até 2030 e
traçou metas ambiciosas também para energias renováveis, robótica e carros elétricos.
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o uso de dados e informações de civis tem fomentado a
indústria? Uma outra reflexão remete ao uso do data analytics, como método para levantamento de informações
relevantes para a indústria e para a inovação.
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3. MINORITY REPORT: DAS TELAS PARA A REALIDADE
Aquilo que parecia obra cinematográfica estrelada por Tom Cruise, Minority Report, parece estar saindo das telas e entrando
em nosso cotidiano. Se na trama um sistema previa os assassinatos até que o número de crimes fosse zero, no mundo real, a
polícia de Nápoles (Itália) tem realizado testes em uma pequena cidade (8km de Veneza). Através de um algoritmo, o programa
X-Law determina as probabilidades de um crime ocorrer em determinada hora e local.
O programa não só aumenta a eficiência da polícia co-
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4. SMART CITIES: APLICATIVOS DEIXAM AS CIDADES MAIS INTELIGENTES
O crescimento do número de usuários de serviços de transporte compartilhado (exemplo Uber), tem colaborado com o
transito em grandes centros urbanos. O ganho de acessibilidade, independente do trajeto é um atrativo para quem opta por
estes aplicativos, além disso a redução de gastos com estacionamentos, o tempo e a facilidade de deslocamento, que,
dependendo da região, costuma ser maior do que se utilizar o transporte público ou o próprio veículo.
Em grandes centros urbanos, como a região metropoli-
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No Brasil esse modelo ainda engatinha!

5. ALGORITHM ECONOMY
Os algoritmos parecem estar dominando cada vez mais o espaço e crescendo em importância e impacto no âmbito de todas as
empresas e na economia de maneira geral. Todas (há uma aposta crescente de que num futuro próximo, todas as empresas
serão empresas de tecnologia). Para as grandes empresas de tecnologia como Google, Amazon ou Facebook, eles já são o que

elas têm de maior valor e de mais secreto.
Algoritmos poderiam ser descritos como os de con-
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sas de todos os setores, dentro de novos modelos de
negócios.

6. TODOS OS BANCOS SERÃO FINTECHS
Já é fato conhecido que há um bom tempo o setor bancário é um dos que mais investe em tecnologia. Em alguns países já é
nítida a baixa ou quase inexistente circulação de dinheiro “vivo”. Os smartphones e outras possibilidades de realização de
pagamentos e outras transações financeiras são um fato. Ondas inevitáveis como a chegado do conceito de open banking,
tecnologias com o blockchain e a as moedas digitais, como o bitcoin, dentre outros, tem apontado para um futuro cada vez
mais digital para os bancos.
Os grandes players desse mercado, já tem incorporada
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vez os bancos avançarem para um conceito de plataforma
de produtos e serviços, parece ser apenas uma questão de
querer e isso pode trazer mudanças profundas nas regras do
jogo, se pensarmos na capacidade financeira e de escala,
baseada em dimensões globais dos bancos.

7. DECISÃO DO CMN PODE REDEFINIR AS BASES DAS PARCERIAS ENTRE BANCOS E VAREJISTAS
Recente decisão do Conselho Monetário Nacional (CMN), franqueando às fintechs a possibilidade de oferecerem empréstimos
com recursos próprios parece estar trazendo uma grande movimentação ao mercado das fintechs, assim como em outros
segmentos, como o varejista.
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bilidade de criarem uma fintech a partir do zero ou então
em adquirir alguma dessas empresas presentes no mercado. Os dados já foram lançados!
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