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apresentaçãoapresentação
Reforçando nosso compromisso com a indicação de novos horizontes 
para o Paraná, apresentamos o caderno Tendências Sistema Fiep 2021. 
Concebido como trilha temática para esses tempos dissonantes, o estudo 
exibe 12 fenômenos emergentes que se configuram como grandes 
catalizadores de mudança e oportunidades para a indústria e sociedade. 
O terceiro relatório anual de tendências desenvolvido pelo Observatório 
Sistema Fiep oferece percepções, insights e inspirações para sua jornada 
em 2021.

O estudo mostra que, prosseguindo sob impacto da pandemia global, os 
próximos meses continuarão sendo palco de experiências desafiadoras. 
No âmbito organizacional, cresce a busca pela “antifragilidade”, 
onde as estruturas, muito além da resiliência, saem fortalecidas das 
situações de caos. Também aumenta o interesse pela criação de 
“negócios regenerativos”, que almejam impactar positivamente seus 
ecossistemas. Em termos laborais, consolidam-se os “escritórios fluidos” 
onde prevalecem estratégias de trabalho híbridas e flexíveis. Todavia, 
a observação indica que a rotina repetitiva do isolamento social  
prolongado tende a influenciar cada vez mais a consciência cronológica 
levando a uma sensação de “presente estendido”, que requer atenção à 
saúde física e mental das pessoas.
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Boa leitura!

Carlos Valter Martins Pedro
Presidente do Sistema Fiep

 Em um mundo que passou a funcionar massivamente on-line, desponta 
com força a “internet dos comportamentos”, as transmissões de  
“live commerce” e o modelo de negócios de “marketplaces de nicho”. 

A revolução em curso do sistema financeiro toma corpo nas tendências 
“dinheiro 4.0” e “NTFs”, que prometem, respectivamente, revolucionar 
a posse exclusiva no mundo virtual e a comprovação da propriedade 
intelectual. Ainda em termos tecnológicos, com a conectividade 
exponencial de redes e dispositivos, aumentam proporcionalmente os 
riscos de ataques virtuais e abre-se espaço para o surgimento dos rituais 
de “higiene cibernética” como contramedida.

No campo do ensino, diante do oceano de informações disponíveis, 
emergem os “curadores educacionais” e consolida-se o entendimento da 
necessidade de uma “alfabetização para o futuro” com vistas a preparar 
pessoas e organizações a terem uma postura proativa diante dos futuros 
possíveis.

A curadoria dessas 12 tendências nesse momento histórico foi uma tarefa 
árdua, pois existem inúmeros fenômenos acontecendo ao mesmo tempo 
e em grande velocidade.  Esse é o olhar do Sistema Fiep sobre as forças 
que movimentam o presente e futuro próximos. 

Desejamos uma excelente leitura e boas inspirações em seus negócios e 
áreas de atividade.
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Tendências Sistema Fiep 2021 têm por objetivo contribuir com insights 
e inspiração para a jornada de inovação de seus produtos, serviços 
e modelos de negócios. Construído pela equipe do Observatório 
Sistema Fiep, o estudo anual parte de sinais extraídos de organizações 
nacionais e globais, provedores de tecnologia, estudos acadêmicos, 
startups inovadoras, registros de patentes etc. Esse vasto conjunto 
de informações passa por processos de curadoria que possibilitaram 
evidenciar os fenômenos de relevo para o exercício em questão.  
 
Cada tendência é composta pelos conteúdos apresentados nas imagens 
a seguir.

tendênc i astendênc i as
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Alertas Saiba mais
Precauções, controvérsias 
e obstáculos relacionados 
à tendência.  

Cases, estudos, pesquisas, 
livros, filmes e links para 

aprofundamento.

Título da tendência Contextualização 
sobre a tendência 
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O ano de 2021 será palco para discussões orientadas 
à urgência de transformações sistêmicas nas políticas 

globais em economia, saúde e ecologia. O “Grande 
Reinício” está atrelado a reinvenções de modelos 

produtivos e mudanças estruturais no capitalismo. 
Impreterivelmente, a remediação de ecossistemas 

degenerados e comunidades desestruturadas 
demandará o protagonismo crescente do mercado.

Para aliar superação da crise e construção de reputação, a tomada de decisões dependerá de abordagem 
sustentável e propósito bem definido. Com a expansão do consumo consciente, a prosperidade estará, 
cada vez mais, atrelada ao crescimento verde, equilibrado e inclusivo. 

Metas regenerativas poderão ser alcançadas com o uso das novas tecnologias que ganharão presença 
crescente no ambiente industrial: automação, sistemas ciberfísicos, internet das coisas, drones, conexão 
5G, impressoras 3D, computação em nuvens etc. 

Focados não apenas em obter lucro, mas também nos impactos positivos dos 
seus ecossistemas, os Negócios Regenerativos extrapolarão o papel das empresas 
tradicionais. Além do respeito aos limites do meio ambiente, essas organizações e 

iniciativas buscarão promover a renovação contínua dos recursos naturais.  
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A pandemia representa uma rara janela de oportunidade para 
refletir, reimaginar e resetar conceitos atrelados à degradação 
de comunidades e à destruição de ecossistemas. Para um 
futuro mais justo, sustentável e resiliente, abre-se espaço para 
novos conceitos, como o de Economia Regenerativa. Evolução 
da sustentabilidade (não basta preservar, é preciso recuperar), 
o modelo tende a fidelizar consumidores mais engajados.

A carência de recursos já vem sendo contrabalanceada 
por meio de práticas regenerativas em que a captura de 
carbono é maior do que a emissão. Experiências verificadas 
em cidades como Quito e Oslo (energia limpa), Glasgow e 
Londres (economia circular) e Queensland (regeneração de 
paisagens áridas) podem ser inspiradoras para o duplo desafio 
de satisfazer as necessidades da maioria dentro dos limites 
do planeta.
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Na linha de “um futuro mais justo, sustentável e resiliente”, o Fórum 
Econômico Mundial apresentou o projeto de recuperação The Great 
Reset. Críticos à iniciativa argumentam que essa não é a primeira vez 
que a entidade tenta rebatizar o capitalismo como um programa de 
redução da pobreza e restauração ecológica. As investidas anteriores 
não foram bem-sucedidas.

O governo da cidade de Amsterdã aposta na Economia Donut para 
se recuperar da crise atual e enfrentar futuros períodos de incerteza. 

Como em outros períodos da história, o capitalismo tradicional 
demonstrou capacidade de tirar milhões de pessoas da pobreza. O 

modelo é visto com ceticismo por muitos.

Para ser aliada ao processo regenerativo da economia, a Indústria 
4.0 necessita de políticas orientadas à formação de capital humano 

em países excluídos da corrida pelo desenvolvimento tecnológico. 
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The Great Reset
A superação da crise atual passa por 
um crescimento econômico verde, 
em que os investimentos públicos 
devem ser destinados à inclusão 
digital e atividades com baixa emissão 
de carbono. Na proposta (O Grande 
Reinício), o Fórum Econômico Mundial 
defende que a pandemia da Covid-19 
é uma oportunidade única para a 
concretização de uma reforma radical 
no sistema capitalista.

Economia Donut
A partir de uma investigação do sistema 
econômico que preponderou nos últimos 
200 anos, a britânica Kate Raworth propõe 
um novo modelo, pautado por regeneração 
e distribuição. Alternativa ao crescimento a 
qualquer custo, a Economia Donut leva em 
conta o esgotamento de recursos naturais, o 
aquecimento global e a desigualdade social.

https://www.weforum.org/focus/the-great-reset
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Mesmo habituados à instabilidade e aos desafios constantes do mundo dos 
negócios, gestores e tomadores de decisão viram-se diante de um cenário 
de completa imprevisibilidade com a pandemia. Mais do que aceitar o futuro 
incerto e resistir às adversidades, abraçar a antifragilidade, em 2021, passa a 
ser crucial para atravessar esse momento turbulentamente inédito.

Enquanto as organizações resilientes apresentam capacidade 
de passar por contratempos sem abalos, mantendo 

produtividade e performance, as antifrágeis vão além. Essas 
estruturas não são apenas resistentes às crises, mas saem 

delas mais fortalecidas. 

O conceito pressupõe habilidades, práticas, ferramentas e mentalidade que, 
se agregadas, funcionam como antídoto para os mais espinhosos desafios em 
meio à desordem política, sanitária e climática.

A redução das fragilidades que poderiam levar sistemas ao colapso está 
alicerçada em adaptação e agilidade. Mais do que consciência sobre o 
inesperado, as Organizações Antifrágeis combinarão planejamento e 
capacidade de transformação a partir do caos. Esses sistemas complexos 
auto-organizadores e descentralizados adotarão práticas específicas, 
como a redundância operacional. Com vários colaboradores preparados 
para desempenhar a mesma função, são neutralizados diversos pontos 
individualizados de falha.
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O conceito mundo VUCA2 (Volátil, Incerto, Complexo e Ambíguo), 
introduzido pelo Exército dos EUA ainda na Guerra Fria, foi utilizado 
durante décadas para guiar gestores em momentos incertos. Entretanto, 
a sobreposição da crise pandêmica com o forte processo de aceleração 
digital ratificou uma concepção mais recente: mundo BANI3 (Frágil, 
Ansioso, Não-linear e Incompreensível).

Difundido pelo antropólogo e futurista norte-americano Jamais Cascio, 
o novo marco conceitual contribui com aceitação e busca por sentido em 
momentos críticos. Hiperconectado e instável, o mundo BANI é frágil, 
sem raízes sólidas e pode se desfazer a qualquer momento. Resiliência 
não basta nesse contexto, pois é preciso mais do que retornar à forma 
original após a submissão a estímulos negativos. Um item resiliente 
pode até não se quebrar quando ocorre um acidente, mas ele não se 
beneficia disso.

A exposição de estruturas a riscos diminuirá à medida em que silos sejam 
quebrados, hierarquias reduzidas e conexões pessoais fortalecidas. Será 
necessária preparação constante para eventos imprevisíveis, situações 
potencialmente danosas e contextos complexos. Organizações 
Antifrágeis deixarão de lado o conforto e o excesso de confiança mesmo 
quando as coisas estiverem bem. Manter cultura de feedback e primar 
pelo protagonismo mesmo nas situações de baixo risco, podem acabar 
servindo de aprendizado para desafios.

 2Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity

 3Brittle, Anxious, Nonlinear, and Incomprehensible

Nicolas Taleb
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Sistemas econômicos, sociais, organizacionais e 
tecnológicos com aparente solidez podem ser mais frágeis 
e suscetíveis a falhas desastrosas do que se imagina.

Em uma organização frágil, a interconexão apresenta 
potencial catastrófico: se uma parte falhar, o efeito 

cascata pode resultar na ruína completa do sistema.

No contexto de fragilidade, empregos não são 
mais garantidos, vagas não significam segurança e 
mudanças de carreira tornam-se corriqueiras.

A antifragilidade é apenas uma das muitas 
ferramentas que podem ser usadas para orientar 
decisões em diversos níveis.
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A principal referência sobre o tema já ganhou oito reedições. No livro, 
Nassim Nicholas Taleb explora o conceito de antifragilidade nos âmbitos 
empresarial, econômico, político, urbano e pessoal. O professor, economista 
e analista de riscos havia se tornado best-seller com “A lógica do cisne 
negro”, que praticamente antecipou a crise econômica decorrente da bolha 
imobiliária americana.

Em tempo: para Taleb, o conceito de cisnes negros (que descreve eventos 
inesperados e raros) não pode ser aplicado à crise da Covid-19, pelo fato de 
riscos de ameaças pandêmicas terem sido antecipados na última década 
por cientistas, pesquisadores e entidades como o National Intelligence 
Council e o Center for Strategic & International Studies.

Antifrágil: 
coisas que se beneficiam com o caos

Densidade e retenção de talentos, remoção de controles, estímulo à 
sinceridade e alinhamento não hierárquico. Legítimos fatores antifrágies, os 
princípios norteadores da Netflix são detalhados no livro escrito pelo CEO da 
companhia Reed Hastings e a pensadora do mundo dos negócios Erin Meyer.

A Regra é não ter regras: 
Netflix e a cultura da reinvenção
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De solução temporária para amenizar as consequências da pandemia, a adesão massiva 
ao trabalho remoto coloca em marcha um grande movimento de transformação no 

conceito de espaços laborais. Fundamentados em densidade e custo, os paradigmas 
do passado dão vez aos escritórios mais fluidos, capazes de atender necessidades de 

adaptação a eventuais intermissões econômicas, sanitárias e, até mesmo, climáticas.

Enquanto um grande número de organizações anuncia adesão 
definitiva ao home office, uma parcela ainda maior de empresas 

implementa ambientes de trabalho híbridos e flexíveis.

O impacto das mudanças promete atingir em cheio o mercado imobiliário, 
a indústria de móveis e as consultorias de design. Evidenciada na crise, a 
agilidade organizacional tende a ser cada vez mais apoiada por locais de 

trabalho inteligentes, conectados, seguros e colaborativos.

Os ambientes de trabalho serão apoiados em soluções oferecidas pela 
ciência e tecnologia a fim de garantir bem-estar físico, cognitivo e 

emocional. Os tomadores de decisão precisarão se certificar de que os 
funcionários se sintam envolvidos e conectados.

O retorno ao local de trabalho se dará como a reabertura da economia: em 
fases e exigindo resiliência por parte das organizações e dos trabalhadores. 

Para o longo prazo, prevalecerá o dilema entre recriação e adaptação à 
rotina dos escritórios tradicionais. O único consenso, porém, é que será 

impossível voltar àquele mesmo local de trabalho anterior da pandemia.
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Líderes empresariais e trabalhadores devem fortalecer 
uma revolução sem precedentes na concepção 
sobre espaços de trabalho. O processo, que ainda se 
desenrolará ao longo dos próximos anos, teve início com 
a aderência compulsória ao home office, desnudando 
antigos mitos, como a suposição de que o modelo 
seria antônimo de produtividade. Como em muitos 
casos o efeito não só foi inverso, como ainda resultou 
em economia, parte do setor privado estuda manter o 
teletrabalho após o período de distanciamento.

A maioria das empresas, entretanto, sinaliza para adesão 
ao ambiente híbrido e flexível, no qual funcionários 

dividem seu tempo entre o escritório e o trabalho 
remoto.  A cultura híbrida permite jornadas individuais 
de, por exemplo, dois ou três dias no escritório para a 
realização de tarefas obrigatoriamente presenciais.

À medida em que a força de trabalho corporativa retorne, 
espera-se redução significativa na densidade, alteração 
em formatos e adesão ao hotelling – método em que os 
trabalhadores agendam o uso de espaços como mesas, 
cubículos e escritórios. Permanecerão os protocolos 
de desinfecção, os móveis flexíveis, os dispositivos de 
colaboração em grande escala, as metodologias ágeis e 
o design para adaptabilidade.
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 Apesar da grande regularidade de interação, a colaboração remota 

pode reduzir as conexões inesperadas e as interações entre laços fracos, 
considerados fundamentais para a inovação e o compartilhamento de 
conhecimento nas organizações.

Do design do escritório à forma como os colaboradores se vestem, 
uma série de elementos da cultura organizacional enfraquecem no 

ambiente virtual. Para os novos contratados, fica ainda mais confusa a 
compreensão do conjunto de práticas, normas e valores que ajudam a 

guiar comportamentos e hábitos da empresa.

Os trabalhos presencial, remoto e híbrido oferecem, cada qual 
a seu jeito, pontos positivos. Entretanto, as organizações que 
optarem por dois ou três desses modelos, simultaneamente, 
correm o risco de que nenhuma das experiências seja 
plenamente satisfatória.

Ao mesmo tempo em que oferece flexibilidade, o 
sistema de reservas de espaços pode reduzir os 
sensos de propriedade e de responsabilidade sobre 
as dependências físicas do escritório.
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Finalista do Prêmio Jabuti 2020 na categoria Economia Criativa, o livro de Matheus de 
Souza mostra o passo a passo para aqueles que estão pensando em abandonar a vida 
de escritório. Muito além do estereótipo do “mochileiro itinerante”, o autor apresenta os 
variados tipos de nômades digitais e os preparativos para a jornada, contrabalançando 
os aspectos glamourosos com dificuldades e contratempos comuns ao trabalho remoto.

Relatório sobre o futuro dos locais de trabalho no mundo pós-pandêmico. Além 
de questões ergonômicas e de segurança, são consideradas formas de impulsionar 
aprendizado, inovação e desenvolvimento. O documento integra uma série de 
conteúdos da Steelcase, centenária empresa de Michigan (EUA) que vem se 
destacando na abordagem de design centrada no usuário em torno da Covid-19.

Comunidade dedicada ao novo mundo do trabalho com mais de 5 mil 
profissionais de diferentes áreas. Por meio de newsletter diária, Homework 
compartilha soluções, práticas e experiências com foco em home office, 
trabalho híbrido, produtividade, tecnologia, conectividade, saúde e bem-estar. 
Os conteúdos são distribuídos por email, WhatsApp e LinkedIn.

Ambiente de trabalho pós-COVID

Nômade Digital :
um guia para você viver e trabalhar como e onde quiser

homework

https://www.steelcase.com/postcovid/
https://homework.net.br/
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Internet dos Comportamentos
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  4Sigla derivada do termo em inglês “Internet of Behaviors”.

Análise de dados e psicologia comportamental vêm sendo utilizadas cada vez 
mais para prever, conduzir e guiar o modo como as pessoas agem, pensam, falam e 
aprendem. Aprimorada no contexto pandêmico, a Internet dos Comportamentos 
(IoB4), desponta, em 2021, como sofisticada ferramenta não só para induzir a 
escolha do consumidor, mas também redesenhar cadeias de valor.

A IoB reúne, combina e processa dados de inúmeras fontes, como informações 
comerciais de clientes, relatórios sobre cidadãos gerados pelo setor público, 
interações em mídias sociais, rastreamento de localização e dispositivos de 
reconhecimento facial. A sofisticação cada vez maior das tecnologias que 
processam esses dados aponta para o avanço da tendência.

A criação de um número maior de pontos de contato com o consumidor 
levará à personalização, à eficiência nos serviços e, consequentemente, a mais 
interação e abertura para influência no comportamento. Contudo, seja no 
âmbito corporativo ou no comercial, a IoB ascende juntamente com o aumento 
das discussões sobre ética, liberdade e privacidade dos indivíduos.

Síntese do avanço das tecnologias que transformam pegada 
digital em influência nos hábitos e ações, a IoB tende a ser 
utilizada de forma crescente no aperfeiçoamento da experiência 
do cliente. Por meio de ciclos de feedback, empresas poderão 
antecipar desejos dos consumidores, comercializar produtos de 
forma mais eficaz e lapidar a imagem da marca.
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O potencial do aproveitamento de dados na mudança de 
comportamentos ganha evidência com os protocolos de 
monitoramento da Covid-19 que utilizam geolocalização e mapas de 
calor para rastrear a circulação de pessoas contaminadas. A pandemia 
também motivou organizações a implantarem sensores para verificar 
se funcionários respeitam horários, utilizam máscara e lavam as mãos 
frequentemente. Esses dados comportamentais também servem para 
influenciar a adoção de protocolos sanitários.

Empresas de tecnologia já vêm extraindo e refinando dados para 
antecipar e influenciar comportamentos, a fim de prever os próximos 
passos antes mesmo dos próprios usuários. Algumas big techs 
enfrentam processos por comercializar essas informações para 
marcas e grupos políticos.

As fontes de dados para a aplicação da IoB são múltiplas: comércio, 
agências governamentais, mídias sociais, dispositivos de localização 
etc. O processo de coleta ocorre nos mais diversos meios on-line, 
como computadores, smartphones, robôs de limpeza, geladeiras, 
smartwatches, aplicativos de monitoramento de saúde e câmeras de 
reconhecimento facial instaladas em espaços públicos.

Com o aperfeiçoamento da Internet das Coisas (IoT) e a 
implementação da conexão 5G, o já imenso rastro de dados crescerá 
exponencialmente, sedimentando definitivamente a acumulação de 
excedente comportamental.
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Muitas empresas de tecnologia não utilizam apenas as 
informações que os usuários permitem, mas também as 
fornecidas sem consentimento. Além disso, não faltam indícios 
de que conversas são ouvidas por microfones de celulares, 
computadores e laptops.

Os limites éticos da utilização da IoB passam pela forma 
como dados são recolhidos, armazenados e utilizados. Cabe 
às empresas, consciência, responsabilidade e adequações à 
legislação específica de cada país, como a LGPD no Brasil. 

Dados comportamentais podem ser utilizados para acessar 
informações sensíveis, revelar padrões de clientes, recolher 
códigos de acesso e senhas bancárias, elevando o cibercrime 
a níveis mais avançados.

Dados em excesso coletados sem proteção e transparência 
algorítmica podem ser vinculados a classificações de 

governos autoritários de forma discriminatória e racista.
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Edição recente de um dos maiores clássicos sobre tomada de decisão. Escrito pro Cass 
R. Sunstein e pelo Nobel de Economia Richard H. Thaler, o livro é baseado em décadas 
de pesquisas em ciência comportamental. A obra revela que, apesar de todos estarem 
suscetíveis a tomar decisões ruins, é possível estabelecer uma arquitetura da escolha 
para facilitar o reconhecimento das melhores opções. 

A obra que deu origem ao documentário Dilema das Redes (Netflix) explora 
como decisões estão sendo tomadas cada vez mais por modelos matemáticos. 

Para a autora Cathy O’Neil, os algoritmos criam uma espiral discriminatória, 
reforçam o racismo, amparam os privilegiados, punem os oprimidos e afetam a 

democracia de forma tóxica.

Internet dos Comportamentos é uma das nove tendências tecnológicas 
estratégicas para 2021, segundo relatório anual da Gartner de 2021. 
Fundamentado na tríade temática Centricidade nas Pessoas, Independência de 
Localização e Entrega Resiliente, o documento propõe plasticidade e flexibilidade 
para os negócios enfrentarem a turbulência econômica originada pela pandemia.

Nudge:
Como tomar melhores decisões sobre saúde, 
dinheiro e felicidade

Algoritmos de destruição em massa

IOB: Dados para mudar comportamentos

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-strategic-technology-trends-for-2021/
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A manutenção de contratos e a busca por novos mercados ponderando 
a saúde e a segurança do consumidor vêm exigindo doses extras de 
criatividade. Entre as apostas em direção às compras sem contato, o Live 
Commerce apresenta tendência de prolongamento ao combinar compra 
on-line, experiência personalizada e entretenimento. Complementar ao 
varejo tradicional, a estratégia revela novas possibilidades de relação 
entre público e marcas. 

Popularizado nos mercados asiáticos, o formato contempla vendas ao 
vivo em plataformas especializadas e nas redes sociais das marcas. 
Na primeira página de sites de grandes varejistas chineses, é comum a 
existência de banners que levam a transmissões de Live Commerce.

A nova experiência de compra não se restringe a grandes marcas: muitas 
empresas sem canais on-lines ou recursos para estruturar plataformas de 
e-commerce acabam adotando a estratégia nas redes sociais. Diferente 
dos canais televisivos de vendas, o Live Commerce não se desenvolve em 
redes estáticas, que não permitem interações e respostas de dúvidas. 

Também conhecido como Shopstreaming ou Live 
Stream Shopping, o modelo pressupõe envolvimento e 
gamificação. Para isso, um host ou influenciador realiza a 
demonstração de produtos e interage com o público em 
tempo real.
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Plataformas sociais estão expandindo as possibilidades de fusão de 
e-commerce e vídeo-streaming: aplicativos como Facebook Shop e 
Instagram Shop devem encorajar ainda mais o comportamento do 
consumidor. No Brasil, a TikTok vem se aventurando em eventos de 
e-commerce e vídeo-streaming com grandes marcas, como Walmart.

Grande líder mundial, o mercado de Live Commerce chinês conquistou 
inicialmente as gerações Z e Y com cosméticos, moda e alimentos. 
Recentemente, o modelo passou a contemplar públicos mais maduros 
e abranger uma ampla gama de produtos, como eletrônicos, móveis e 
utensílios domésticos. A adesão no Ocidente se intensificou no último 
ano, e promete gerar o dobro de faturamento em 2021.

O futuro do Live Commerce no Brasil depende de maior integração 
entre redes sociais e novos meios de pagamentos. No médio prazo, 
está sujeito à flexibilidade da tolerância humana à intermediação 
digital. Forma recorrente de fruição de aulas, shows, peças de teatro 
e encontros religiosos nos períodos de isolamento, as transmissões ao 
vivo podem passar por processo de saturação e desinteresse. Mesmo 
que isso venha a acontecer em dois ou três anos, estima-se que, até 
lá, as vendas geradas por streaming ao vivo também cheguem à casa 
dos bilhões no mundo ocidental.
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O Live Commerce pressupõe que o 
consumidor consiga efetuar a compra sem 
deixar a transmissão ao vivo.

Marcas acostumadas ao tráfego distribuído e 
oscilações de acesso apenas em períodos como 

a Black Friday, devem preparar infraestrutura 
robusta para suportar picos de consumo 

simultâneo, sem enfrentar quedas no servidor.

Como a transformação do varejo tradicional em on-line ainda 
não é unanimidade entre a clientela, aumenta a exigência por 
padrão e qualidade na entrega de produto ou serviços digitais.

Conforme a atenção digital do público diminui, dados 
e análises avançadas do consumidor se tornam 

fundamentais para marcas permanecerem relevantes.
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Entrevista do Head de Marketing das Americanas para 
o CMO Summit 2021 que apresenta experiências bem 
sucedidas de Live Commerce no Brasil.

Podcast que explora as diferenças entre Live 
Commerce e os antigos canais de vendas de 
televisão, revela caminhos para viabilizar o modelo 
e discute as possibilidades de integração entre 
pagamentos e redes sociais.

Dispositivos inteligentes, 
pagamentos digitais, varejo 
on-line e a necessidade de 
modernizar lojas físicas levaram 
Alibaba, Tencent e outras marcas 
chinesas à reinvenção de 5 mil 
anos de compra e venda de 
produtos e serviços. O livro de 
Michael Zakkour e Ashley Galina 
Dudarenok explora temas como 
Live Commerce, delivery  
on-demand e social commerce, 
apontando caminhos para o 
futuro do varejo e do consumo.

New Retail Born in 
China Going Global

A experiência do 
live commerce

A era do live 
commerce chegou

https://open.spotify.com/episode/18CcIh5JNlySMCHazjYyi2?go=1&utm_source=embed_v3&si=AEQ0wx6GQrGrbWHEeD4fkA&t=0&nd=1
https://www.youtube.com/watch?v=VOaiTWZSoHU
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O ano de 2020 marcou a “primeira vez” de milhões de brasileiros 
em experiências diversas, como home office, ensino a distância, 
consultas médicas e compras remotas. Em meio a tantas estreias, 
ainda que por necessidade, as compras on-line bateram recordes e 
vêm se estabelecendo como hábito. Para as transações comerciais 
não presenciais, os grandes marketplaces dispararam na preferência 
do público e consolidaram a tendência dos super aplicativos.

Em 2021, o modelo de negócio de marketplaces ganha novos contornos, 
com direção para a multiplicação, a fragmentação em clusters e o 
desmembramento em nichos de mercado. Resultado da evolução das 
cadeias de produção e distribuição, os marketplaces de nicho podem 
evidenciar marcas com pouca visibilidade em grandes plataformas 
horizontais de e-commerce.

No modelo vertical, compradores e vendedores com interesses 
semelhantes estabelecem conexões mais sólidas, favorecendo o 
fortalecimento de comunidades e ecossistemas. Além da conveniência, 
compradores têm a possibilidade de obter valores mais acessíveis. Já 
os produtores, podem contar com melhor margem de lucro.

Com os marketplaces de nicho, o atendimento ao consumidor 
omnichannel será incrementado por meio da coleta de dados 
destinada a processos de planejamento, gestão e relação entre 
clientes e fornecedores.
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Diferentemente do marketplace comum, que 
vende qualquer tipo de produto, o marketplace 

de nicho é focado em determinada categoria, 
a fim de entregar ao consumidor o produto ou 

serviço que ele realmente procura.

O comércio virtual, que registrou crescimento constante na 
última década, tornou-se indispensável para a sobrevivência 

de negócios afetados pela impossibilidade de aglomeração e 
contato físico. 

Cerca de 56% dos consumidores brasileiros compraram 

pelo e-commerce pela primeira vez em 20201. De acordo 

com varejistas, 78% do faturamento total das vendas on-line 

ocorreram em marketplaces. Saem fortalecidas da pandemia, as 

plataformas que reúnem uma infinidade de produtos e serviços 

a fim de atingir o maior número possível de clientes (Mercado 

Livre, Magazine Luíza e Ebay). Despontam como tendência, os 

marketplaces de nicho, que apresentam custos mais baixos para 

a geração de audiência e fidelização de público.

1TI INSIDE, 2021.
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Deixar de figurar em grandes marketplaces incide, 
necessariamente, em abrir mão da presença em 

plataformas com maior tráfego.

Para a efetivação do atendimento omnichannel, 
não basta estar em um marketplace, seja de nicho 
ou variado. O conceito pressupõe integração entre 
diferentes canais, como redes sociais digitais, lojas 
físicas e e-commerce próprio.

Entre o investimento em tecnologia própria e escolher 
por uma plataforma marketplace pronta, devem ser 
considerados questões como grau de customização, 
suporte e tempo para criação da plataforma.

O custo para criação de um marketplace 
de nicho próprio exige investimentos 
financeiros altos e análises rigorosas 

sobre o potencial do segmento escolhido.
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Rede social que vem ganhando 
holofotes após seus usuários 
provocarem altas em ações de Wall 
Street. Uma das diversas ferramentas 
on-line utilizadas para a escolha de 
nichos com potencial, a Reddit conta 
com mais de 50 milhões de usuários 
engajados e 1 milhão de comunidades. 
A plataforma oferece a possibilidade 
de busca por áreas relevantes e 
tópicos de discussão, além de agregar 
links de outros sites relevantes para 
cada comunidade específica. 

Derivado da expressão em inglês 
“long tail”, o conceito fundamental do 
fenômeno dos nichos é tema desse livro 
lançado por Chris Anderson. Pioneiro 
na abordagem, o empresário defende 
que a receita total de diversos produtos 
segmentados e com baixo volume de 
vendas pode superar o faturamento 
proporcionado por poucos produtos de 
grande sucesso.

Reddit

Cauda Longa 

Modelo consolidado na Ásia 
que possibilita que indústrias de 
diferentes segmentos ofereçam 
seus produtos diretamente ao 
consumidor final, por meio de 
plataformas de marketplace. 
O F2C elimina intermediários, 
aumentando a margem da 
indústria e reduzindo os custos 
de distribuição.

Factory-to-Consumer (F2C)
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Para muito além da digitalização do dinheiro, a  
modernização do sistema financeiro demonstra forte 

tendência de avanço em todo o mundo. Alicerçada em 
desburocratização, democratização das transações bancárias e 

maior acesso ao crédito, o movimento decorre da transformação 
digital e da inovação centrada no ser humano.

Em consonância com a agenda global, o Brasil adentra 2021 com 
o programa de pagamento instantâneo em pleno funcionamento. 

Também nesse ano, a execução do calendário de implementação 
do open banking promete mais competição e a ampliação das 

possibilidades de escolha do cliente sobre a contratação de produtos 
ou serviços.

Espera-se que inovações financeiras despontem além da indústria 
bancária devido ao fortalecimento contínuo do ecossistema de fintechs 

no país. Dos 12 unicórnios brasileiros, três deles são startups de finanças: 
Nubank, Creditas e Stone.

A revolução financeira em curso democratizará 
serviços e permitirá a chegada de recursos inovadores, 
acessíveis, eficazes e seguros. 
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No Brasil, o processo de modernização encampado pelo Banco Central 
contempla iniciativas como o PIX. Em vigor desde novembro de 2020, 
o novo sistema de pagamentos instantâneos viabiliza transferências 
com custos reduzidos em comparação ao TED e ao DOC.

A transformação envolve também a regulação do open banking, 
que disponibilizará dados e tecnologia para a criação de novos 
ecossistemas de produtos e serviços financeiros, gerando menor 
custo de crédito e melhoria na qualidade dos serviços. 

Ainda mais disruptivas, as criptomoedas avançam mundialmente 
em tecnologia e regulações. Independentes de estados, bancos ou 
entidades, as moedas correntes digitais podem sedimentar a tendência 
de tokenização – processo de substituição dos dados reais por 
equivalentes protegidos por uma chave de criptografia – alavancando 
definitivamente a indústria de blockchain voltada a negócios.

Em abril de 2021, a China tornou-se a primeira potência mundial a 
adotar oficialmente uma moeda digital centralizada e não restrita a 
nichos de mercado. Com a chancela do Banco Central, o yuan digital 
é visto como ameaça ao reinado do dólar no comércio internacional.
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A grande massa de desbancarizados é considerada um dos 
principais entraves para a efetivação dos novos sistemas 
de pagamentos. Afinal, possuir conta em banco é condição 
indispensável para o acesso a serviços como o Pix.

O sucesso de implementação da agenda digital está relacionado 
diretamente à educação financeira do país. Sem clareza no 

entendimento sobre as opções disponíveis, a população tende a 
não acessar os novos instrumentos.

Grandes bancos serão impactados negativamente tanto pelo 
open banking quanto pelo Pix, devido à redução de receita 

proveniente de serviços como TEDs e DOCs.  Mesmo assim, as 
instituições tradicionais abraçam a inovação como movimento 

defensivo para não perder clientes.

Além do Pix e do Open Banking, a concretização da transformação dos 
serviços financeiros no Brasil ainda depende de avanços na interoperabilidade 
de dados. Com ela, será possível a criação de um ecossistema consistente, com 
mais atores, maior escala e novos modelos de negócio.



42
sa

ib
a 

ma
is Cada vez mais descentralizado 

e disruptivo, o novo cenário 
financeiro está alicerçado em 
dinheiro, tecnologia e liberdade. 
A conexão entre esses três pilares 
é abordada pelo autor a partir 
de conversas com especialistas 
em finanças, investimentos, 
criptomoedas e blockchain. O livro 
é pioneiro no Brasil no uso do 
recurso de Realidade Aumentada.

Podcast que reúne conteúdos sobre 
tecnologia, finanças, novidades do 
mundo das startups e evolução do 
mercado financeiro. 

Em 2014, Torsten Hoffmann lançou o documentário “Bitcoin: o fim do dinheiro 
como o conhecemos”. Desde então, mercados, narrativas e tecnologias 
relacionadas a criptoativos sofreram alterações significativas e a indústria de 
bitcoin e blockchain cresceu mais de 100 vezes. A fim de atualizar sua pesquisa, 
Hoffman realizou um segundo documentário sobre o tema. Dessa vez, o diretor 
viajou pelo mundo para entrevistar os maiores players do ecossistema em Hong 
Kong, San Francisco, Los Angeles, Tóquio, Londres, Berlim, Suíça e Melbourne.

O Futuro do DinheiroCódigo Azul

Cryptopia:  
bitcoin, blockchains e o futuro da internet

Desenvolvidos pela 
fintech curitibana Juno, 
os conteúdos são 
entregues em forma de 
bate-papos e conversas 
com especialistas.

http://futurododinheiro.com/
https://codigoazul.juno.com.br/
https://www.primevideo.com/detail/Cryptopia-Bitcoin-Blockchains-and-the-Future-of-the-Internet/0PI0543IDXS8LDNIH6HCUAXJIJ
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 Tokens não-fungíveis 
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Emerge uma nova forma de valorização de conteúdo digital, 
com potencial de reforçar processos de ruptura em relações 
econômicas, jurídicas e industriais. Fundamentados na valorização 
pela escassez, os códigos de verificação NFTs (Tokens Não-
fungíveis) resgatam o sentimento de posse exclusiva de obras 
únicas em formatos variados.

Os bens criativos digitais certificados pela tecnologia 
baseada em blockchain vêm movimentando somas 
milionárias com ilustrações, vídeos, fotografias 
e GIFs. Agora, o potencial dos NFTs passa a ser 
explorado também em patentes corporativas.

 
As peças digitais únicas e intransferíveis prometem conferir mais 
autonomia para os autores e ampliar horizontes de tradicionais 
casas de leilão em 2021. De forma crescente, a tokenização 
também tende a ser disseminada em mercados como tecnologia, 
música, comunicação, esportes e colecionáveis em geral. 

O NFT pode ser aplicado a qualquer objeto digital. Na prática, 
o documento garante a posse de algo no mundo virtual sem a 
possibilidade de réplica. Devido ao seu caráter único, é possível 
que identificações sejam geradas para dar acesso a, por exemplo, 
espaços exclusivos de determinada organização.
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O potencial de monetização dos NFTs deve alavancar investimentos 
em recursos adicionais, suporte para pagamentos, serviços de custódia 
e empresas que representam direitos ou governança de obras digitais. 
Apesar de emitidos em sua maioria na rede Ethereum, os tokens não 
fungíveis tonificam ainda mais o já enaltecido cenário das moedas 
virtuais. Bens fungíveis são aqueles que podem ser substituídos por 
outros de mesma espécie, qualidade e quantidade – dinheiro, pedras 
preciosas, cereais etc. 

Por consequência, os bens infungíveis não podem ser substituídos por 
outros – obras de arte e objetos raros. Os tokens não fungíveis, por sua 
vez, são autenticados pelo blockchain e podem conter tecnicamente 
qualquer item digital. A venda de conteúdos verificados por NFTs teve 
início em 2018, mas o mercado aqueceu apenas no segundo semestre 
de 2020. A garantia de originalidade por selos criptográficos vinculados 
a peças que não podem ser replicadas ultrapassa o mundo das artes, 
como demonstra a venda do primeiro post do CEO do Twitter por US$ 
2,5 milhões em leilão beneficente.

Freepik
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Em meio ao hype dos NFTs, surgiram os 
primeiros casos de sequestro de obras. 
O mercado é propício a fraudes, já que o 
sistema ainda não exige que as pessoas 
possuam os direitos autorais de um objeto 
para registrá-lo.

A maioria dos NFTs pertence à rede Ethereum, cuja 
demanda anual de energia para manter sua cadeia 

de blocos equivale ao consumo da Islândia. 

O custo ambiental excessivo dos tokens não fungíveis, 
como acontece com qualquer processo de criptografia, 
pode pesar negativamente na adesão de artistas e 
investidores engajados com causas ecológicas.

A tecnologia NFT pode incentivar a atuação dos 
“trolls de patentes” – investidores puramente 
financeiros, que não produzem ou prestam serviços, 
mas acabam ganhando grandes quantias de dinheiro 
por meio de especulação e ataques jurídicos.
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The First 
5000 Days
Mike Winkelmann, mais conhecido 
como Beeple, publica suas obras 
na internet diariamente, há 13 anos. 
Em dezembro de 2020, o artista 
reuniu todos os trabalhos desse 
período em uma única imagem, 
autenticou por NFT e colocou à 
venda pela Christie´s. A primeira 
peça não física vendida pela 
centenária casa de leilões ganhou 
notoriedade mundo afora ao ser 
arrematada por mais de 69 milhões 
de dólares — a obra digital mais 
cara da História (até o momento).

Phonogram.me
A primeira plataforma de 
NFT do Brasil permite que o 
público invista em artistas dos 
mais variados estilos musicais, 
adquirindo fonogramas e 
podendo receber parte dos 
royalties pela execução em 
rádios ou exibição em canais de 
streaming. 

O Phonogram.me  
permite ao usuário escolher 
como quer receber sua cota: em 
criptomoedas, dólares ou reais.

NFT para 
patentes
A plataforma IPwe firmou parceria 
com a IBM para lançar patentes 
de NFTs. Os registros serão 
armazenados usando a tecnologia 
blockchain da multinacional e 
prometem facilitar licenciamento, 
comercialização e negociação. 
A tokenização da propriedade 
intelectual pode fornecer 
camada adicional de confiança 
sobre a validade das transações, 
permitindo que o domínio legítimo 
seja provado mais facilmente.

http://Phonogram.me
https://www.instagram.com/beeple_crap
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Novos hábitos de limpeza, desinfeção e autocuidado figuram entre as mudanças 
comportamentais que perdurarão no mundo pós-pandêmico. Assim como o 
asseio pessoal e a assepsia de produtos e espaços físicos visam a preservação 
da saúde, a Higiene Cibernética também se consolida como ritual de proteção 
extra às crescentes ameaças virtuais.

A diversificação e a sofisticação dos ciberataques motivarão contínuo 
aprendizado sobre vulnerabilidades no mundo hiperconectado. Organizações 
e indivíduos tendem a reforçar, revisar e reavaliar constantemente seus esforços 
de proteção de dados. 

A incorporação do home office nas políticas de trabalho 
impactará nos programas de conformidade, que precisarão ser 
atualizados para questões como armazenamento, transferência 
e violação de dados.

A superfície de ataque cibernético aumentará ainda mais com a expansão da 
Internet das Coisas (IoT). A conectividade exponencial de redes e dispositivos 
estará diretamente relacionada a suscetibilidades da cadeia de suprimentos, 
que pode sofrer ataques de espiões, criminosos, hacktivistas ou concorrentes 
internacionais.

As organizações precisarão se concentrar também no gerenciamento de riscos 
de terceiros. Cada vez mais, empresas de variados portes utilizarão provedores 
de serviços externos para operar com eficiência. A dependência organizacional 
de fornecedores de tecnologia envolverá de fabricantes e cadeias de suprimentos 
a empresas de recrutamento e serviços de suporte de TI.
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Responsável por 1/4 dos incidentes de extorsão desde o início da 
pandemia, o ransomware continuará sendo grande fonte de riscos. 
O software malicioso (malware) que bloqueia o acesso a arquivos ou 
sistemas de um computador cresce em popularidade pelo potencial de 
atrair recompensas financeiras para os hackers.

As práticas de phishing e rootkit seguirão desafiando os profissionais de 
segurança da informação. A primeira consiste em ciberataque disfarçado 
em endereços falsos que imitam sites verídicos. Já os rootkits são 
arquivos maliciosos que se escondem em sistemas com o objetivo de 
fraudar o acesso dos usuários, permitindo que criminosos roubem dados 
ou danifiquem dispositivos.

A Higiene Cibernética é fundamentada em quatro pilares: pessoas, 
tecnologia, processo e governança. Os funcionários devem receber 
treinamento constante para reconhecer ameaças e riscos cibernéticos. 
Com abordagem de defesa implantada em camadas, as organizações 
podem navegar nos momentos turbulentos reforçando a proteção de 
informações, o zoneamento de riscos e o gerenciamento de dados 
criptografados.

O conceito de Higiene Cibernética foi difundido inicialmente pelo 
matemático e cientista da informação norte-americano Vinton Cerf. 
Para ele, a maioria das vulnerabilidades surgem de conexões com a 
internet — realizadas por empresas, governos, instituições acadêmicas e 
indivíduos — sem respeito às práticas e etapas básicas para manutenção 
da integridade de computadores e outros dispositivos.
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A Higiene Cibernética começa pelo conhecimento do que consta 
na rede do usuário e se os dispositivos estão configurados com 
segurança. Na grande maioria das vezes, invasões são resultado 
de erro humano, complacência ou falha em adotar procedimentos 
na manutenção básica da rede.

Arquivos maliciosos podem ser disparados de e-mails falsificados a 
partir de fontes originalmente confiáveis. Por meio de links e anexos, 

as vítimas podem abrir as portas para malwares dos mais variados 
tipos, como ransomwares, worms, rootkits, trojans e keyloggers.

Merecem atenção redobrada e-mails com erros ortográficos, 
mensagens enfatizando a urgência ou solicitando que o 
destinatário clique em links e forneça informações pessoais.

Quando possível, recomenda-se utilizar uma máquina (laptop ou 
desktop) exclusivamente para o trabalho, dotada de proteções 

de segurança mais robustas do que equipamentos pessoais.
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Educação em segurança 
cibernética
Desde 2017, a Organização dos Estados Americanos (OEA) e a Amazon Web 
Services (AWS) mantêm uma parceria com o objetivo de aumentar o nível de 
conscientização sobre a segurança cibernética entre líderes governamentais, 
empresas e sociedade em geral. Para minimizar a escassez de mão de obra 
qualificada na América Latina e no Caribe, o relatório em questão oferece um 
plano de ação integrador entre políticas públicas, aprimoramento de currículos 
escolares e geração de interesse em carreiras relacionadas ao tema.

Técnicas utilizadas por 
hackers em invasões reais
Diariamente, à medida em que são introduzidas novas atualizações de segurança, 
vulnerabilidades inéditas são descobertas no mundo virtual. O hacker ético 
e professor Bruno Fraga propõe que, além da conscientização sobre riscos e 
ameaças, o aprimoramento das defesas pode tornar-se mais efetivo com um 
enfrentamento ofensivo dos processos de invasão. Explorando os mesmos métodos 
e técnicas dos cibercriminosos, o livro é voltado para profissionais de TI e de 
segurança da informação, administradores de sistemas e engenheiros de software. 
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Cyberstorm:  apocalipse 
cibernética
Desde que H.G. Wells publicou “A máquina do tempo”, em 1895, 
a ficção científica vem se aprimorando nas provocações sobre 
o futuro. “Cyberstorm” apresenta um cenário apocalíptico a 
partir de um ponto de vista inovador: ao invés de catástrofes 
naturais, rebeliões de máquinas, invasões de seres alienígenas 
ou ataques zumbis, Matthew Mather explora a dependência 
tecnológica da sociedade. 

Quando um poderoso vírus de computador ataca servidores 
de internet em escala mundial, são afetados sistemas online, 
equipamentos hospitalares, meios de pagamento e uma série 
de outros serviços essenciais. A tempestade cibernética acaba 
desencadeando efeitos impensáveis, colocando a evolução 
social em xeque e ameaçando a sobrevivência da humanidade. 



54

presentepresente

estend i doestend i do



55

Em sobreposição, seguirá o processo de aceleração tecnológica, 
afetando fluxos de pensamentos e consciência. A divisão  
pós-industrial da vida avançará pautada pela urgência e pressão típicas da 
sociedade do desempenho. A crescente substituição dos espaços físicos  
pelos espaços infinitos da web afetará não apenas a percepção do tempo, 
mas também as noções de distância e deslocamento.

A sensação de suspensão temporal continuará sendo afetada como 
nunca. Os dias seguirão parecendo mais longos devido à renúncia de 

ações que antes eram rotineiras. As jornadas prolongadas de home 
office e a indistinção entre dias formais de trabalho e finais de semana 

dificultarão ainda mais a percepção sobre a passagem do tempo.

Construção subjetiva individual, a percepção sobre o tempo vem sendo 
perturbada em 2021 por uma excepcional combinação de fatores: a 
rotina repetitiva do confinamento prolongado, o medo e a insegurança 
causados pela ameaça viral e a desorientação gerada pelo excesso 
de informações e estímulos característicos da era da hiperconexão.  
A dilatação do período de isolamento social tende a interferir ainda 
mais na consciência cronológica, aumentando a impressão de  
Presente Estendido. 
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Restrição de mobilidade e convivência social, preocupação com os 
recursos financeiros, cuidado intenso para não favorecer o contágio 
e falta de perspectiva de retorno à normalidade são alguns dos 
marcadores complementares do presente estendido do ano de 2021. 
Outras fontes de frustração incluem o adiamento de projetos pessoais, 
como viagens, tratamentos de saúde e mudanças residenciais, além 
de alteração das atividades ocupacionais e educacionais.

Em virtude da quarentena estendida, a consciência cronológica 
fica suscetível a uma série de prejuízos. A epidemia é, portanto, um 
forte fator de estresse que, por sua vez, é uma dimensão causal de 
desequilíbrios neurofisiológicos. A persistência e o prolongamento 
desses desequilíbrios hormonais, inflamatórios e neuroquímicos 
podem desencadear inclusive transtornos mentais mais graves.

Dito isso, lidar com o presente estendido, pelas circunstâncias da 
pandemia, se configura como um desafio tanto nas perspectivas 
individual como organizacional. Diante das incertezas do futuro, a 
apropriação do tempo passa a consistir em viver e tirar o maior proveito 
do presente. Não existe momento mais propício que o agora para 
explorar o novo, aprimorar habilidades sociais e exercer o pensamento 
criativo. Além disso, as organizações e os indivíduos precisam estar 
atentos às perspectivas de saúde mental, buscando artifícios que 
abrandem a sensação de presente estendido e que colaborem para o 
restabelecimento da consciência cronológica.
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O tempo parece passar mais devagar em 
momentos de tédio porque se presta mais atenção 
na passagem das horas do que nas tarefas a serem 
realizadas. O oposto ocorre quando o número de 
atividades aumenta.

A distorção temporal pode estar associada 
a sintomas de estresse decorrentes da 

sobrecarga de atividades. Dependendo da 
constância e intensidade, o quadro pode 
evoluir para problemas permanentes de 

atenção, memória e concentração.

A alteração brusca na rotina pode trazer impactos 
psicológicos diversos, como oscilações de humor, 
ansiedade, estresse e outras patologias neurais. A 
reorganização cotidiana e o cuidado com a saúde 
mental e física são algumas das recomendações de 
especialistas para restaurar o equilíbrio.
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Quanto Tempo o Tempo Tem

A fim de explorar diferentes linhas de reflexão sobre o tempo 
no mundo contemporâneo, o documentário da diretora Adriana 
Dutra se apoia na pluralidade de vozes. Pensadores, cientistas, 
artistas, sociólogos, psicólogos, jornalistas e poetas discorrem 
sobre o passar das horas, a eterna falta de tempo e o futuro 
da existência humana. O filme apresenta depoimentos de 
personagens célebres, como Domenico De Masi, Nélida Piñon, 
Arthur Dapieve, Monja Coen Sensei e Raymond Kurzweil.

A Ordem do Tempo
Carlo Rovelli utiliza a expressão “presente estendido” para 
abordar o que considera mudanças qualitativas profundas 
na percepção de fluxo cronológico. Traduzido para mais 
de 40 idiomas, o pioneiro na pesquisa sobre gravidade 
quântica recorre à física, filosofia e literatura para abordar 
linearidade, velocidade e multiplicidade temporal.

https://www.netflix.com/br-en/title/80187187
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Compelido a assumir o papel de protagonista do próprio aprendizado para enfrentar os 
desafios de um mundo dinâmico e imprevisível, o estudante de 2021 precisa suplantar uma 
adversidade adicional: navegar em um oceano de informações em constante expansão. 
Para conduzir o aluno na torrente de conteúdos, que pode mais desnortear do que orientar, 
emergem os Curadores Educacionais.

Em tempos de isolamento e aulas a distância, esse perfil profissional cada vez mais solicitado 
revela-se como auxiliar no processo de criação da autonomia e na gestão da jornada de 
conhecimento do educando. 

Não apenas em cursos de Educação 
a Distância (EAD), o curador também 

atuará nas demais modalidades de ensino, 
oferecendo um processo de triagem, 

avaliação e organização.

Zelador da qualidade e da confiabilidade dos 
conteúdos, o Curador Educacional deverá se manter 
constantemente atualizado para administrar recursos 
facilitadores da aquisição de conhecimento, como 
conteúdos, ferramentas e plataformas. A atividade 
ganha provação incremental no contexto de pós-
verdade, em que fatos objetivos podem ser menos 
influentes na formação da opinião pública do que 
conclusões pessoais e teses não comprovadas.
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O processo de curadoria era até pouco tempo associado 
a museus e galerias, que recorriam a profissionais com 
conhecimento aprofundado para realizar atividades de 
organização de acervos e exposições. A tarefa de guiar 
o público por uma jornada organizada, que já vinha 
ganhando paralelo na área de ensino, tornou-se ainda 
mais urgente devido à impossibilidade das instituições 
operarem presencialmente. 

Substituindo o conceito secular de professor detentor do 
saber, o curador educacional seleciona o conhecimento 
relevante e contribui com o desenvolvimento de 
habilidades em pesquisa, compreensão, conexão e análise 
crítica. Essa nova forma de distribuição do conhecimento 
afetará a configuração dos espaços de ensino, alterando 
papéis dentro da classe, valorizando metodologias ativas 
e apoiando o protagonismo.

Ensinar o caminho de pesquisa qualificada, revelar 
processos, elaborar guias e roteiros estratégicos é 
indispensável no contexto da Educação 4.0 caracterizada 
pelo processo de aprendizagem ativa e uso intenso de 
tecnologias digitais.
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A curadoria de ensino no formato EAD exige 
mais que a simples transferência de conteúdos 
para o formato digital. Para tornar as atividades 
interessantes e adequadas, é preciso levar em 
consideração caraterísticas do público, como 
estilo de vida, carga horária, disponibilidade e 
conectividade.

O processo de transformação do professor em 
curador passa pela pré-disposição em abraçar as 

inovações da Era Digital.

Cada vez mais, seleção, compilação e 
distribuição de conteúdos adequados passam 
pelo combate às práticas de fake news, deep 

fakes e demais formas de manipulação da 
informação para fins políticos, econômicos.
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Nos âmbitos empresarial, 
educacional ou pessoal, o excesso 
de informações pode resultar em 
falta de foco e dificuldade para a 
tomada de decisões. Para Michael 
Bhaskar, o grande diferencial 
dos tempos atuais está nos atos 
de selecionar, localizar, editar e 
divulgar o que realmente importa. 
A partir de uma perspectiva 
histórica, o autor analisa o 
conceito de curadoria, que parte 
das disciplinas artísticas, passa 
pela educação e ganha destaque 
no ecossistema digital.

Em 2004, Salman Khan utilizou 
o Youtube para compartilhar 
videoaulas de reforço de Matemática 
para sua prima, que residia a 250 
km de distância. Nos anos seguintes, 
ele deu sequência à atividade, 
criando a Khan Academy. Com uma 
curadoria mais ampla de conteúdos, 
a iniciativa chamou a atenção de 
investidores do porte de Google 
e fundação Bill e Melinda Gates. 
No Brasil, a Fundação Lemann 
passou a oferecer gratuitamente 
os conteúdos de Matemática, 
Ciências e Língua Portuguesa, com 
alinhamento à BNCC.

Caracterizada pela convergência 
de tecnologias digitais, físicas e 
biológicas, a Quarta Revolução 
Industrial é um momento dinâmico 
e transformador que exige 
redefinição dos papéis da escola, 
do professor e dos estudantes. 
Mediação do conhecimento, 
digitalização, ensino híbrido e 
elementos do processo ensino-
aprendizagem são alguns dos 
temas abordados por Luis 
Rasquilha e Marcelo Veras.

Curadoria:
o poder da seleção 
no mundo do excesso

Khan Academy Educação 4.0 
o mundo, a escola e 
o aluno na década 
2020-2030

https://pt.khanacademy.org/brasil
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Tecnologias disruptivas, reestruturações econômicas, redefinições 
políticas e transformações no comportamento dos consumidores 
vêm exigindo novas abordagens frente ao porvir. As irrevogáveis 
mudanças sociais e tecnológicas do século 21 demandarão 
novos conceitos, mentalidades, ferramentas e uma competência 
essencial: a Alfabetização para o Futuro.

O conceito é fundado no pressuposto de que todos 
podem adquirir tal habilidade, como acontece na 

leitura e na escrita. Para isso, porém, não basta 
apenas exercitar a capacidade de imaginar o 

amanhã. Cada vez mais, indivíduos e organizações 
terão que compreender, se preparar e adotar uma 

postura ativa perante os futuros possíveis.

Pandemias, exclusão social, mudanças climáticas e conflitos 
geracionais seguirão diluindo certezas e desafiando planejadores. 
A partir de tendências, sinais e padrões emergentes, podem ser 
antecipadas e testadas compensações de diferentes futuros para 
essas e outras questões. Preparando a sociedade ao pensamento 
de longo prazo de forma eficaz, a literacidade para o futuro poderá 
atender à urgente demanda de transformação de mentalidade e 
governança humana.
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Da mesma forma que estabelecer a leitura e a escrita universais pode 
mudar sociedades, a Alfabetização para o Futuro é capaz de gerar 
confiança e compreensão sobre o potencial aberto pela mudança. 
Pessoas aptas a antecipar futuros, tornam-se mais capacitadas a 
promover inovação e transformação.

A Unesco vem apostando numa construção global de 
Literacidade para o Futuro, com a participação de atores 
locais de mais de 20 países. A instituição defende que a 
democratização das imagens do porvir pode abrir novos 
horizontes pessoais e iluminar caminhos estratégicos 
para organizações. Por meio de atividades estruturadas 
de aprendizagem, pessoas de todas as idades e esferas 
sociais aprendem sobre as origens e o poder do que 
imaginam. Tópicos específicos de interesse geram viagens de 
aprendizagem que permitem a co-criação do significado de 
sustentabilidade e inclusão nas próprias comunidades.
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A bibliografia sobre Estudos de Futuro está expandindo 
significativamente. Entretanto, a abordagem rasa e comercial 
de grande parte dos livros bloqueia insights consistentes e 
orientações efetivas para a tomada de decisão.

Em tempos de tantas incertezas quanto os atuais, é 
necessário cautela com publicações calcadas em verdades 

absolutas e consultorias que moldam o futuro com 
referência no passado.

Algumas consultorias buscam convencer os leitores 
não apenas a se preparar para o porvir, mas também 
a lucrar com isso. O apanhado de “informações 
privilegiadas” faz com que o próprio futuro seja 
oferecido como mercadoria, trazendo mais vantagens 
financeiras para o autor e editor do que para o público.
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Como as maiores tendências de hoje 
remodelarão o futuro

O envelhecimento da população americana, a ascensão da classe média 
da África subsaariana e o impacto da automação nos postos de trabalho 
são algumas das grandes mudanças exploradas no livro mais recente de 
Mauro Guillén. O professor da Wharton School observa que, embora essas 
tendências demográficas, econômicas e tecnológicas não sejam novidade, a 
pandemia está acelerando muitas delas e afetará a sociedade por décadas.

O Futuro é mais rápido do 
que você pensa

A terceira publicação conjunta de Peter Diamandis e Steven Kotler (que antes 
lançaram Abundância e BOLD) é focada no potencial de transformação radical 
das indústrias tradicionais por meio da convergência de tecnologias como 
robótica, I.A., biologia sintética, impressão 3D, blockchain, 5G etc. Juntamente 
aos prenúncios de acirramento de desigualdades e convulsões sociais, os 
autores vislumbram potenciais saídas para problemas como mudanças 
climática, acesso, crise energética, queimadas e acesso à educação.
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O Choque do Futuro

A transitoriedade dos bens e das relações humanas e os impactos das mudanças tecnológicas são 
discussões frequentes na atualidade. Mas quando Alvin Toffler lançou Choque de Futuro (Future Shock), 
em 1970, ideias sobre a sociedade pós-industrial eram extremamente inovadoras. O livro virou best seller 
em poucas semanas e, nas décadas seguintes, tornou-se fonte de inspiração para filmes, músicas, histórias 
em quadrinhos e novas obras literárias.

Entre outros movimentos, Toffler antecipou conceitos como nomadismo profissional, economia do acesso 
e lifelong learning. Na ocasião dos 50 anos de lançamento da obra, em 2020, futuristas e pensadores 
contemporâneos lançaram After Shock, um compilado de tributos, análise e críticas à obra seminal.
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