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Programação é o 
novo Futebol. Ou 
deveria ser. 

Educação 

Vivemos em um país onde a grande 

aspiração de ascenção social não 

passa pela educação, mas sim pelo 

futebol. Todo jovem de periferia, 

baixa renda ou com pouca 

oportunidade de acesso à escola 

tem como meta ser um grande 

jogador de futebol, ganhar muito 

dinheiro e comprar uma casa para 

os pais que acreditaram tanto nele. 

Mas será que esses garotos sabem 

que 82% dos jogadores de futebol 

no Brasil ganham até dois salários 

mínimos e que apenas 2% ganham 

acima de 20 salários? 

Provavelmente não. Com certeza 

eles só sabem da vida glamurosa 

dos grandes jogadores que a 

imprensa publica diariamente. E 

vamos combinar que é difícil 

competir com esse glamour todo. 

Ao mesmo tempo que sobra aluno 

nas escolinhas de futebol e sobra 

jogador frustrado com pais sem 

casa própria, falta mão de obra em 

áreas que na média pagam muito 

melhor do que qualquer esporte no 

Brasil. Em TI, por exemplo, onde 

um programador júnior pode 

começar uma carreira ganhando 

mais de R$ 2.000,00 e com 

perspectivas salariais e 

profissionais muito melhores e 

mais longas do que a de um 

jogador de futebol. 

Mas vamos supor que o garoto é 

um gênio tanto jogando bola como 

na escola. Mesmo assim o 

argumento não se sustenta já que 

há muitos mais milionários fora do 

esporte do que dentro dele. Quer 

dizer, num processo lógico, 

escolher jogar futebol para ganhar 

dinheiro ao invés de programação 

só faz sentido num país onde 

há poucas oportunidades 

profissionais e muitos times de 

futebol pagando muito bem. Ou 

em um país que não pensa no 

futuro, apenas no agora. 

Em um mês marcado por diversas manifestações de 
taxistas contra o Uber em todo o Brasi l ,  inclusive com o 
apoio explícito de polít icos,  t ivemos a justiça paulistana 
mostrando seu bom -senso e duas grandes cidades 
estabelecendo regras p ara essa nova economia que  está 
surgindo.  

Tratamos t ambém de como empresas ,  e não governos,  
estão tentando resolver o problema de al imentar o 
mundo,  de como o futebol pode atrapalhar o nosso 
desenvolvimento e até de roupas que a gente vai  poder 
imprimir na hora de usar.  

A edição 06 do Panora mensal  est á aqui  para mais uma 
vez mostrar que o mundo anda muito mais rápido do 
que a gente consegue acompanhar.  

 

   

Para comentários,  crít icas e sugestões de pauta entre 
em contato conosco pelo email  
contato@panora.com.br .  

 

http://extra.globo.com/esporte/triste-realidade-no-brasil-82-dos-jogadores-de-futebol-recebem-ate-dois-salarios-minimos-6168754.html
http://extra.globo.com/esporte/triste-realidade-no-brasil-82-dos-jogadores-de-futebol-recebem-ate-dois-salarios-minimos-6168754.html
http://extra.globo.com/esporte/triste-realidade-no-brasil-82-dos-jogadores-de-futebol-recebem-ate-dois-salarios-minimos-6168754.html
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Como sempre acontece onde o 

governo falha na provisão de 

serviços básicos e na preparação do 

país para o futuro, surgem 

oportunidades que são abraçadas 

por empresas que muitas vezes 

visam "apenas" sua própria 

sobrevivência. No caso da falta de 

programadores a escassez não é só 

no Brasil, onde ano passado havia 

200.000 vagas abertas nessa área, 

mas também em países como EUA, 

França e Inglaterra onde a falta 

desse tipo de skill acontece há mais 

tempo. 

Aqui no Brasil o Code Club Brasil, 

iniciativa de uma ONG 

inglesa, oferece uma plataforma 

para que programadores ensinem 

seu ofício aos 

jovens presencialmente de forma 

voluntária em escolas e bibliotecas 

por exemplo. 

Também no Brasil ano passado 

duas grandes empresas de TI 

iniciaram o "Ano do Código – Vem 

programar!" baseado em uma 

iniciativa do site americano Code 

Academy, que disponibiliza aulas e 

exercícios gratuitos e online 

visando apresentar e ensinar 

programação a jovens interessados 

em tecnologia. Precisaram fazer 

isso para tentar diminuir o tempo 

médio de seis meses para 

encontrar e contratar profissionais 

qualificados para expandir seus 

negócios. 

Na França, o bilionário Xavier Niel, 

dono do jornal Le Monde e de 

outros negócios na área de 

tecnologia e celulares, tirou 50 

milhões de Euros do bolso para 

fundar a 42, uma escola privada, 

gratuita. que ensina jovens a 

programar. 

Sem pedir dos alunos nenhum tipo 

de formação prévia mas também 

sem oferecer nenhum título 

profissional após a graduação, a 42 

que tampouco é certificada pelo 

governo Francês, tem um processo 

seletivo duro e muito concorrido e 

pretende formar 1.000 novos 

programadores por ano em um 

curso de três anos. A primeira 

turma se forma em 2016. 

ovos modelos 
educacionais como o 
da Ecole 42 sofrem 

tanto ou mais que novos 
modelos comerciais como Uber 
e AirBnB quando o assunto é 
regulamentação, quebra de 
paradigmas e monopólios.  
Se os governos ainda não 
sabem como tratar esse tipo de 
iniciativas, o que se espera é 
que pelo menos não atrapalhe 
o surgimento e o 
desenvolvimento delas, frutos 
da miopia ou incapacidade do 
governo em atender demandas 
presentes e latentes do 
mercado e da sociedade. 
 

E no país berço do futebol a 

emissora de TV estatal BBC está 

reeditando uma iniciativa sua dos 

anos 80 e distribuindo 

N 

École 42 

http://codeclubbrasil.org/oquee/
http://www.codecademy.com/
http://www.codecademy.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Xavier_Niel
https://en.wikipedia.org/wiki/42_(school)
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gratuitamente 1 milhão de mini-

computadores como o da imagem 

abaixo à crianças em idade escolar. 

A máquina é bem simples mas 

possui sensores de movimento, 

bluetooth e precisa ser conectada a 

um PC para ser programada. 

 

Como parte do programa a 

emissora vai destacar habilidades 

de programação em séries 

populares como Doctor Who e 

produzir uma série sobre o 

desenvolvimento do game Grand 

Theft Auto, o famoso GTA, febre 

entre os gamers no mundo todo. A 

emissora entende que se mesmo 

apenas uma pequena parte dos 

jovens que tomarem contato com 

programação através do projeto se 

dedicarem a isso 

profissionalmente, poderão ajudar 

a resolver o problema de escassez 

de mão de obra na área por lá. 

Numa iniciativa mais humilde mas 

igualmente importante, a RBS e a 

Fundação Maurício Sirotsky 

Sobrinho selecionaram vinte 

alunos da rede estadual do Rio 

Grande do Sul para participar 

do Go Code, um curso de quase 

oito meses onde eles aprenderão 

linguagens de programação, 

formação pessoal, noções de 

mercado e construção de currículo. 

Todas essas iniciativas não são 

apenas para criar uma mão de obra 

numa área específica e com 

demanda crescente mas entende-

se que aprender a lógica de 

programação ajuda a pensar de 

forma mais estruturada e assim 

resolver problemas e construir 

hipóteses em qualquer área. Até na 

pequena área. 

Com tudo isso fica óbvio que 

oportunidades e boas idéias não 

faltam. Tampouco falta gente com 

dinheiro e disposição de colocá-las 

em prática simplesmente porque 

acreditam que é o certo, o que 

deve ser feito. A parte mais difícil é 

competir com os pouquíssimos 

Neymares e Cristianos Ronaldos 

que se tornaram ídolos pelo 

esporte e um exemplo que na 

enorme maioria das vezes é apenas 

uma miragem. Miragem essa 

muitas vezes vendida como 

realidade. 

 

São Paulo na idade 
média em matéria 
de legislação para o 
transporte público 

Novos Negócios 

Depois da polêmica proibição do 

foie-gras, um dos mais antigos 

itens de gastronomia do mundo, e 

depois que mais de cinquenta leis 

foram criadas pelo mundo nos 

últimos 14 meses para adaptar 

legislações ultrapassadas às novas 

relações de trabalho, modelos 

comerciais e negócios disruptivos 

que não existiam até pouco tempo, 

a cidade de São Paulo também 

proíbe o funcionamento do Uber, 

um dos mais novos negócios 

criados na nova economia. 

Nos dois casos não houve tentativa 

de adaptação, negociação ou 

regulamentação. Foi pura e simples 

proibição. 

Sob forte pressão dos sindicatos de 

taxistas que já disseram que 

poderia haver mortes, por 48 votos 

contra 1 a câmara de vereadores de 

São Paulo preferiu simplesmente 

manter as coisas como estão ao 

invés de propor uma solução. E 

dane-se o consumidor. 

Serviços como o Uber que 

quebram monopólios e oferecem 

serviços melhores e mais baratos 

do que os historicamente 

estabelecidos, têm causado 

enormes discussões em todo o 

mundo e já foram proibidos em 

alguns países o que mostra a força 

dos monopólios não só aqui. 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/educacao/noticia/2015/04/curso-para-formar-desenvolvedores-go-code-chega-a-segunda-edicao-4730976.html
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Mas há casos onde se chegou a um 

consenso onde todos ganham. Em 

Londres o Uber se associou aos 

taxistas e criou o UberTaxi. No 

estado do Colorado, nos EUA, o 

Uber foi totalmente enquadrado na 

legislação como mais um serviço 

de transporte público. Já Boston 

está usando os dados dos trajetos 

feitos por passageiros do Uber para 

melhorar o planejamento urbano. 

Enfim, há inúmeras maneiras de 

uma cidade e seus cidadãos se 

beneficiarem de serviços como o 

Uber, mas São Paulo parece ter 

preferido não buscar uma forma de 

ter mais um serviço de transporte 

público de qualidade nem de 

aproveitar a oportunidade para 

melhorar os já existentes. Parece 

que está tudo bem com o 

transporte urbano por lá. 

No caso do Uber, a decisão da 

câmara de vereadores ainda tem 

que passar por uma segunda 

votação e pela sanção do prefeito. 

Vamos aguardar para confirmar 

que o motor da economia nacional 

prefere se manter na idade média, 

quando foi criado o foie-gras, a 

criar um agora melhor para seus 

cidadãos. 

Atualizando 

No dia 16 de Julho o Tribunal de 

Justiça de São Paulo decidiu 

manter a autorização de 

funcionamento do Uber. Antes 

disso, no dia 14, o mesmo tribunal 

suspendeu a lei que proibia o 

comércio e produção de foie gras 

na cidade de São Paulo atendendo 

a um pedido da Associação 

Nacional de Restaurantes. 

 

Ter carro vai ser um 
hobby 

Nova Sociedade 

Duas tendências de mercado, 

carros autônomos e a economia do 

compartilhamento que estamos 

acompanhando aqui, aliadas a 

outra, a migração da população em 

direção às cidades, essa conduzida 

pela sociedade, vão mudar 

completamente nossa percepção 

de propriedade de veículos e o 

transporte individual nos centros 

urbanos. 

Enquanto hoje ainda parece 

natural, necessário e muitas vezes 

incentivado pelo governo, possuir 

um carro, quando colocado na 

ponta do lápis, não faz muito 

sentido. Estudos indicam que um 

veículo pessoal passa até 90% da 

sua vida parado, enquanto seu 

orgulhoso proprietário continua 

pagando prestações, seguros e 

impostos para utilizá-lo apenas por 

10% do tempo. Para piorar, cerca 

de 30% do tráfego nas grandes 

cidades é causado por carros 

procurando vagas de 

estacionamento. Então, por mais 

amados e desejados que ainda 

sejam, analisando friamente, 

carros particulares são mais um 

problema do que uma solução. 

Para seus proprietários e para as 

cidades. 

Mas como já percebemos, onde há 

problemas há também 

oportunidades e empresas 

dispostas a investir em soluções, 



PANORA – Agosto 2015                                                                                                                                                                                                                                                                         

panora.com.br                                                                                                                                                                                                                                                                                                  6 
 

que neste caso vão vai precisar que 

as duas tendências de mercado 

amadureçam e se unam em uma 

solução conjunta. 

O modelo de negócios de redes de 

compartilhamento como as 

promovidas pelo Uber, Car2go e 

Go!Drive entre tantas outras, 

associado aos carros autônomos, 

que circulam sem motoristas e já 

sendo testados em alguns países, 

poderão fazer em menos de vinte 

anos que o prazer de comprar e 

manter um carro próprio para uso 

particular seja algo como um 

hobby, parecido com o que é hoje 

possuir um cavalo. 

Carro autônomo como um serviço 

que o usuário requisita quando 

precisa será uma solução muito 

mais simples, barata  e eficiente 

além de ecologicamente mais 

responsável e com enorme 

impacto na vida das cidades. Isso 

também está ligado ao fato de que 

a maioria da população mundial já 

vive em centros urbanos, 

aumentando a necessidade por 

serviços de transporte e assim 

viabilizando economicamente o 

investimento em soluções como 

essa onde um modelo de negócios 

associado a novas tecnologias 

viabiliza não só atender a uma 

demanda crescente de transporte 

individual barato e de qualidade 

nos grandes centros urbanos como 

faz isso melhorando a qualidade de 

vida da sua população. 

Não é à toa que praticamente 

todas as montadoras possuem 

projetos de veículos autônomos e 

até o Google viu nisso uma 

oportunidade de atuar numa área 

que envolve muita tecnologia e que 

em 2030 vai girar US$ 87 bilhões. A 

cereja desse bolo é que todos esses 

carros-autônomos-como-serviço 

poderão ser elétricos. 

Este será um fenômeno restrito ao 

transporte urbano, dentro das 

cidades. Deslocamentos mais 

longos terão outro tipo de solução. 

Sem dúvida atividades como 

motoristas de táxi e guardas de 

trânsito irão desaparecer por se 

tornarem obsoletas, mas é o preço 

a se pagar por uma evolução na 

qual todos os habitantes de uma 

cidade ganham. 

 

Sacolas reutilizáveis 
e alimentos 
orgânicos são bons 
para a saúde e o 
meio ambiente? 

Sustentabilidade 

Olhem só como a vida está ficando 

cada vez mais difícil: Um estudo 

conduzido por dois pesquisadores 

americanos descobriu que quem 

leva sua própria sacola reutilizável 

o fazer compras é 7% mais 

propenso a comprar junk-food. 

Esses consumidores, que também 

são 13% mais propensos a comprar 

alimentos orgânicos, ao realizarem 

um ato nobre e responsável como 

levar sua sacola, se sentem 

autorizados a uma auto-

indulgência, um presente, uma 

escapada da dieta na forma de 

junk-food. Quer dizer, você acha 

que está colaborando com o meio 

ambiente e com sua saúde e por 

isso merce um prêmio. Prêmio? 

Além da questão da saúde 

individual há outras duas que quem 

usa sacola reutilizável deveria levar 

em conta, pois impactam toda a 

sociedade. 

Para ser ambientalmente 

responsável, a sacola de 

polipropileno deve ser usada no 

mínimo onze vezes. Se a sacola for 

de lona a situação piora, são no 

mínimo 131 usos para que seu 

impacto no meio ambiente seja 
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menor do que uma sacola plástica 

comum dessas que hoje são usadas 

nos principais mercados. Fazendo 

compras duas vezes por semana, 

sua linda sacola assinada pelo seu 

designer favorito que você 

comprou na feirinha orgânica do 

bairro só começa a ser verde depois 

de aproximadamente 14 meses. 

 Completando o cenário, alimentos 

orgânicos têm comprovadamente 

um prazo de validade bem mais 

curto, e isso pode aumentar ainda 

mais o descarte de de comida. Um 

tipo de descarte que no mundo 

todo atinge o equivalente a 3.5 

bilhões de toneladas métricas de 

carbono sendo o terceiro maior 

gerador de gases que causam o 

efeito estufa do planeta, atrás da 

Cina e dos EUA. 

Então, na próxima vez que você 

levar sua sacola reutilizável ao 

mercado pense que talvez, quem 

sabe, há outras maneiras de ajudar 

o meio ambiente e ao mesmo 

tempo manter uma alimentação 

saudável. Aí sim talvez você 

mereça um prêmio. 

 

Como alimentar o 
mundo com luz 

Novas Velhas Empresas 

Já entendemos que esperar pelo 

governo resolver nossos problemas 

é sonho e que se ele não atrapalhar 

já está mais do que bom, certo? 

Isso vale para qualquer país e cada 

vez mais é verdade que são os 

empresários que estão assumindo 

as rédeas da inovação – o que um 

dia foi papel dos governos – 

resolvendo questões básicas de 

serviços e efetivamente levando a 

nossa sociedade em direção ao 

futuro, pelo menos na maioria dos 

casos. 

Educação, transporte e medicina 

são algumas das áreas onde há 

mais exemplos dessa tendência, 

mas há outra área na qual o 

problema é tão grande, mas tão 

grande que qualquer projeto 

precisa de um longo e caro 

processo de desenvolvimento, 

coisa que somente governos 

pareciam ser capazes de custear. 

Mas não é bem assim. 

Enquanto alguns governos têm 

como política de estado incentivar 

agricultura familiar e extensiva 

como solução para alimentar uma 

população que não para de crescer, 

empresas privadas com pouco ou 

nenhum apoio oficial estão 

tratando o mesmo problema de 

forma oposta. Diminuindo as áreas 

de cultivo e usando a tecnologia 

para aumentar muito a eficiência 

da produção. 

Recentemente a Philips abriu na 

Holanda sua uma fazenda indoor 

chamada GrowWise City onde em 

2.500 m2 cerca de 10.000 

pesquisadores estão trabalhando 

https://goo.gl/iFIo7L
https://goo.gl/iFIo7L
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para criar receitas de crescimento 

de plantas com luz LED, sem solo e 

sem sol. É uma verdadeira fazenda 

vertical totalmente hermética, 

limpa, sem nenhum ar ou 

iluminação naturais. A instalação 

emprega um sistema de iluminação 

LED totalmente customizado para 

que cada tipo de cultivo possa 

crescer de forma ideal, 

completamente orgânico e sem 

pesticidas.  

Uma instalação como esta pode ser 

replicada em qualquer lugar do 

mundo e produzir alimentos o ano 

todo, independente do clima. Com 

as áreas de cultivo se extinguindo e 

com a demanda por alimento 

crescendo mais do que a 

população, esse tipo de fazenda 

pode ocupar espaços ociosos nas 

cidades, viabilizando uma 

produção local, com baixo uso de 

água, reduzindo a distância ao 

consumidor e assim o descarte de 

alimentos. 

Por enquanto o projeto está focado 

no cultivo de folhas e ervas mas em 

breve vai partir para a produção de 

alimentos com base em 

carboidratos como trigo e batatas. 

O custo de um pé de alface da 

Philips ainda é proibitivo, mas são 

iniciativas como essa que irão 

alimentar o mundo no futuro. 

Movimentos agrários não terão vez 

nesse tipo de agricultura. 

 

Duas cidades dando 
exemplo de como 
lidar com negócios 
disruptivos 

Novos Negócios 

Ao contrário do Brasil que anda 

preferindo simplesmente proibir, 

prender e cassar, a Cidade do 

México e a Catalunha preferem 

regulamentar os novos modelos de 

negócios que estão surgindo. 

O governo catalão é o primeiro na 

Espanha a criar uma 

regulamentação para que qualquer 

um possa alugar quartos 

temporariamente utilizando 

plataformas como AirBnB e 

Homeaway. Os proprietários 

poderão hospedar turistas por 

períodos de até 31 dias 

consecutivos e no máximo durante 

quatro meses no ano. Deverão 

também registrarem-se no órgão 

regulamentador e avisar aos 

vizinhos que estão alugando 

quartos. Respeito, limites e 

responsabilidade. 

Já a Cidade do México é o primeiro 

município da América Latina a 

enfrentar os taxistas e 

regulamentar serviços como Uber e 

Lyft. Todos os motoristas do DF 

que utilizem esse tipo de 

plataforma deverão ter uma licença 

que custa US$ 100 por ano, pagar 

1,5% de impostos e usar um carro 

que valha no mínimo US$ 12.650. 

Nada mais justo. 

Barcelona é sempre uma referência 

para nossos prefeitos e o México 

aquele com quem estamos sempre 

competindo entre os sul-

americanos em desenvolvimento, 

quem sabe esses dois exemplos 

não sirvam de inspiração para que 

paremos de brigar contra o futuro. 

Futuro? 



PANORA – Agosto 2015                                                                                                                                                                                                                                                                         

panora.com.br                                                                                                                                                                                                                                                                                                  9 
 

Descomplica resume 

a educação e o perfil 

investidor 

brasileiros 

Educação 

Quando em 2010, depois de 15 

anos em sala de aula, o professor 

de física Marco Fisbhen publicou 

seus primeiros vídeos com aulas e 

dicas, a ideia era cobrir um 

deficiência de tempo sua, já que 

não conseguia atender a todas as 

dúvidas de seus alunos 

pessoalmente. Com a enorme 

audiência que teve ele pensou em 

expandir o que não era ainda nem 

um negócio e lançou o 

Descomplica, com vídeos de aulas 

de todas as matérias. 

Hoje o Descomplica é a maior sala 

de aulas online do Brasil e 

referência para estudantes que vão 

prestar vestibular e fazer provas do 

ENEM. Possui uma biblioteca de 

15.000 vídeos sobre doze 

disciplinas e transmite oitos horas 

de aulas ao vivo por semana para 8 

milhões de estudantes por mês. 

Esses estudantes pagam entre R$ 

20 e R$ 30 mensais e obtêm 

resultados 78% superiores à média 

nacional nos testes e provas dos 

quais participam. 

Num país onde as universidades 

públicas são ocupadas por alunos 

que vêm da melhores escolas 

particulares e que podem pagar 

entre R$ 500 e R$ 1.000 por mês 

por um curso preparatório, o 

Descomplica se tornou uma 

oportunidade para que estudantes 

com menor poder aquisitivo ou 

sem tempo de frequentar uma 

escola formal, possam competir 

em melhores condições com os 

demais. 

O modelo de negócios do 

Descomplica é conhecido pela sua 

sigla MOOC ou Massive Open 

Online Course ou ainda Curso 

Online Aberto e Massivo. São 

plataformas na web que distribuem 

cursos em vídeo, texto, streaming, 

e outros formatos de forma 

gratuita ou não para uma enorme 

audiência global. Para vocês terem 

uma ideia do alcance dos MOOCs, 

uma aula de física do Descomplica 

já teve 250.000 alunos simultâneos 

assistindo. Edx, Coursera e Udacity 

são os principais expoentes desse 

mercado. 

Os serviços do Descomplica não se 

resumem a apenas apresentar 

vídeos e aulas ao vivo e incluem 

correção de redações e mentoria 

personalizada. Tudo online. 

 

Então o Descomplica, além de ser 

uma iniciativa bacana em termos 

de empreendedorismo, educação e 

de oportunidade de acesso ao 

ensino superior, mostra que é 

possível atingir bons resultados 

acadêmicos em larga escala, criar 

um evidente benefício social com 

pouco ou nenhum apoio do 

governo e ainda por cima ganhar 

dinheiro com isso. 

Lado triste 

Mas toda história de sucesso tem 

um lado triste. Com exceção do 

Instituto Natura que contratou o 

Descomplica para oferecer 

gratuitamente seu conteúdo para 

alunos de escolas estaduais em 

2011, todos os demais investidores 

institucionais do projeto são fundos 

de venture capital americanos que 

colocaram cerca de US$ 13.5 

milhões no negócio. Nenhum 

fundo brasileiro se interessou em 

investir num negócio que não 

copiava fórmulas de outras 

iniciativas de sucesso como Uber e 

Warby Parker, nem mesmo sendo 

educação uma área de grande 

interesse de investidores locais nos 

últimos anos. Claro que dessa 

forma os resultados financeiros do 

Descomplica não ficarão 

inteirmente aqui. 
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A tristeza com a miopia dos 

investidor brasileiro é compensada 

pelo crescimento do Descomplica 

que com o dinheiro arrecadado na 

última rodada de financiamento 

poderá continuar a produzir cerca 

de 1.000 novas aulas em vídeo por 

mês, ampliar seu alcance e 

distribuir conteúdo de qualidade de 

forma a atingir resultados 

acadêmicos e financeiros ainda 

melhores. 

Marco Fishben acredita que 

educação e lucro podem andar 

juntos criando negócios e 

oportunidades saudáveis para 

investidores e usuários, 

principalmente em um país onde 

educação de qualidade para todos 

não passa de um slogan de 

governo. 

Estilista cria coleção 
impressa em 3D 

Novas Tecnologias 

Lembram do artigo sobre imprimir 

hoje o almoço de amanhã? Em 

breve a gente vai poder imprimir 

também a roupa que iremos usar 

no almoço. 

 

 

A designer israelense Danit Peleg 

desenvolveu uma coleção inteira 

totalmente "impressa" em 

impressoras 3D do tipo caseiras. O 

resultado é lindo, vale a pena 

assistir o vídeo abaixo. 

O uso de impressoras 3D para 

inúmeras aplicações não para de 

crescer. Há projetos viáveis de 

impressão de casas à comida. 

Quando essa tecnologia estiver 

totalmente desenvolvida e 

acessível, o impacto no nosso 

cotidiano será enorme. 

 

 

 

 

R.I.P Homejoy 

Novos Negócios 

A gente aqui fala muito do sucesso 

de novos negócios que vêm 

surgindo e rompendo estruturas há 

muito tempo consolidadas. Uber e 

AirBnB são apenas o exemplos 

mais evidentes desse momento, 

mas há milhares de outros 

negócios lutando para se 

estabelecer numa sociedade em 

grande parte ainda bastante 

conservadora ou que não está 

preparada para entender a nova 

economia na velocidade que seria 

necessária para acompanhá-la. Por 

isso, mesmo inciativas que usam 

modelos que estão dando certo em 

outras empresas, acabam 

naufragando. 

 

A Homejoy é mais uma iniciativa 

que oferece uma plataforma para 

conectar clientes com alguma 

necessidade a profissionais que 

possuem os recursos necessários 

para atendê-los. Nesse caso, 

https://goo.gl/EqQXZe
https://goo.gl/EqQXZe
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serviços de limpeza. Como em 

tantas outras empresas parecidas, 

quem presta o serviço é um 

trabalhador autônomo sem vínculo 

empregatício com a plataforma, 

num modelo que ficou conhecido 

como gig economy, modelo esse 

que tem levantado críticas sobre a 

validade de tratar esses 

profissionais como autônomos e 

não como empregados da 

empresa. O Uber tem se 

comprtado como o boi de piranha 

desse tipo de negócio já tendo sido 

processado por trabalhadores, 

sindicatos e governos. 

 

Mas a Homejoy não é o Uber e 

sucumbiu aos diversos processos 

que está sofrendo na justiça por 

não contratar oficialmente os 

prestadores de serviços – e pagar 

impostos e benefícios 

complementares – que algumas 

pessoas entendem como deveria 

ser o correto nesse tipo de negócio. 

Mesmo tendo se instalado em 

cinco países e levantado mais de 

US$ 40 milhões em investimentos 

a CEO Adora Cheung acha que 

ainda há diversas questões 

trabalhistas a serem resolvidas e 

entende ser melhor fechar a 

empresa do que enfrentar a justiça 

e a desconfiança de novos 

investidores no modelo adotado. 

Dureza. 

 

Mas como sempre, onde alguns 

têm problemas outros vêem 

oportunidades. O Google está 

contratando cerca de 20 

profissionais da Homejoy para o 

seu time que está desenvolvendo 

uma plataforma semelhante que 

irá conectar clientes a 

encanadores, eletricistas, etc. 

 

É uma pena ver um serviço útil, 

estabelecido em diversos países e 

em franca expansão ser derrubado 

por não se enquadrar nas leis 

vigentes, embora não viole 

nenhuma delas. É uma pena ver 

que as mesmas leis feitas para 

proteger o trabalhador agora 

acabam prejudicando quem quer 

trabalhar mas não quer a rigidez 

das condições de um empregado 

formal.  

 

E finalmente, é uma pena ver que 

legisladores, lá como aqui, algumas 

vezes preferem simplesmente 

fechar os olhos para o futuro e 

tratar a nova economia com uma 

mentalidade que já não atende à 

sociedade e tratar as novas 

relações de trabalho, que nem são 

tão novas assim já que 

trabalhadores autônomos sempre 

existiram, como se ainda 

estivéssemos no século XX.  

 

Quem sabe falta mesmo o Google 

entrar nesse negócio para reverter 

a situação. 

 

 

Estado omisso e 
distante gera 
oportunidades de 
disrupção 

Novos Negócios 

Veja esta pesquisa feita em juho de 

2015.  

Quando instituições, concessões, 

sindicatos, autarquias e serviços 

públicos básicos deixam de cumprir 

seus papéis originais e passam a 

trabalhar apenas para continuar 
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existindo é que surgem inciativas 

como o Uber e tantos outros 

negócios disruptivos que têm sido 

criados no limbo de uma legislação 

arcaica e de legisladores e 

dirigentes incapazes de entender e 

atender as demandas da 

população. 

 

 Isso não é novidade e vale para 

qualquer instituição ou serviço. 

Sempre foi, sempre será assim e só 

tende a se tornar mais frequente. 

As imagens corroboram os fatos. 

Vale ler o editorial do O Globo 

sobre a greve dos taxistas contra o 

Uber no Rio. 

 

Onze coisas do 
cotidiano que vão 
desaparecer em 5 
anos 

Nova Sociedade 

Taxis, correios, papel, telefone fixo, 

planos de voz para celulares, cartão 

de crédito, cinemas, mídias de 

armazenamento, TV a cabo, 

carteiras de dinheiro, 

trabalhadores de fast-food. 

Nada dsso vai existir em 2020. 

Será? 

LEIA MAIS NO INFOMONEY 

Tablet gera textos 
em braile 

Novas Tecnologias 

Uma empresa austríaca quer 

revolucionar a leitura e escrita dos 

deficientes visuais por meio do 

texto em braile.  

A Blitab desenvolveu o Braille 

tablet, um dispositivo que utiliza a 

tecnologia para criar bolhas e gerar 

os textos. O processo agiliza e 

facilita a leitura dos textos, além de 

proporcionar conversas e escritas 

em tempo real em braile. 

http://goo.gl/fv7JCN
http://startse.infomoney.com.br/portal/2015/07/21/12866/11-coisas-do-cotidiano-que-vo-desaparecer-em-at-cinco-anos/
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Não é só tecnologia 
que vai resolver os 
problemas na 
educação 

Novas Tecnologias 

Definitivamente precisamos de um 

reboot na forma e no conteúdo 

usado para educar nossos jovens. 

Como os resultados dos exames e 

testes internacionais como o PISA 

indicam, somos dos últimos 

colocados na preparação dos 

estudantes do nível médio, mesmo 

tendo um sistema educacional 

público e privado com foco 

exatamente em que o aluno passe 

em testes, como o ENEM, e não 

com foco em uma educação 

agnóstica e holística como pede a 

nova sociedade. Preparar para o 

mercado é quase uma heresia em 

termos educacionais no Brasil. 

Acesso em massa a conteúdo e 

informação é um dos benefícios 

que a tecnologia pode trazer para 

esse reboot, mas isso está longe de 

resolver os problemas do nosso 

ensino, principalmente o médio. 

Não é dando um tablet para cada 

aluno nem replicando em vídeos na 

internet as aulas dadas em sala, 

que iremos dar o salto necessário e 

atingir o patamar de qualidade que 

os exames internacionais pedem, 

nem disseminar o tipo de 

conhecimento, pensamento e 

cultura que os profissionais do 

século XXI precisam. 

O sistema de ensino praticado hoje 

na maioria das nossas escolas vem 

das linhas de produção 

desenvolvidas após a revolução 

industrial. A estrutura hierárquica, 

o fluxo unidirecional de conteúdo 

do professor para o aluno e a 

necessidade de memorização que 

ainda dominam os estudos, não 

servem mais para a nova indústria 

altamente robotizada que está 

surgindo. E a mesma tecnologia 

que está criando essa nova 

indústria pode ajudar muito a 

mudar esse cenário, mas sem o 

rompimento completo com esse 

sistema educacional arcaico não há 

tablet ou internet que resolva. 

Como a gente já viu aqui e aqui, a 

formação desse aluno, que será o 

profissional de um futuro que não 

está mais batendo mas já está 

abrindo a porta, não passa mais por 

disciplinas estanques mas sim por 

atividades interdisciplinares como 

resolução de problemas, 

pensamento crítico, processos 

decisórios, trabalho em equipe e 

perseverança que utilizam de 

maneira prática e objetiva a 

matemática, biologia, geografia, 

etc. em projetos com um fim. O 

aluno tem que ir para a escola para 

realizar e não apenas para escutar, 

memorizar, repetir e ser testado 

nisso. Há diversas iniciativas que 

juntam tecnologia com esse 

conceito de projeto, de objetivo 

real para além do aprendizado 

formal. 

O Brasil é o mais novo país a se 

juntar ao GLOBE, projeto que 

conecta mais de 4 mil escolas do 

mundo com cientistas. Os alunos 
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coletam dados ambientais de suas 

regiões e os enviam aos 

especialistas, que ajudam a analisá-

los e a sugerir soluções para 

problemas do meio ambiente local. 

Segundo a Unesco, iniciativas 

como essa oferecem 

oportunidades práticas para 

exercitar e aplicar conhecimento e 

competências além de motivar os 

estudantes que se envolvem muito 

mais no processo de aprendizado. 

Envolver o estudante é outro 

enorme desafio e fundamental 

para manter o aluno na escola, e 

isso é potencializado quando o 

conteúdo é personalizado de 

acordo com seus pontos fortes e 

fracos. A Geekie, startup brasileira 

de tecnolgia educacional, 

desenvolveu um software que ao 

interagir com o estudante percebe 

suas dificuldades e cria um plano 

de estudos adaptado para ele. 

Mas nenhuma dessas iniciativas 

pode alcançar seu potencial 

completo sem um professor 

dedicado. 

alar em mercado 
quando se fala dos 

professores também é uma 
heresia. Professores por 
aqui são percebidos e 
tratados quase como 
voluntários desvalorizados 
quando na verdade são 
eles que formam o capital 
humano do país. Hoje, os 
melhores professores 
provavelmente estão longe 
dos alunos, em atividades 
que pouco colaboram para 
a geração e transmissão de 
conhecimento e 
consequentemente 
riqueza. A lei do mercado 
como sempre  é 
implacável, e pagar melhor 
aos professores garante 
encontrarmos dentro da 
sala de aula alguém 
motivado e preparado para 
obter os resultados que 
lhes são demandados. 

Resolução de problemas, 

curiosidade, pensamento crítico e 

perseverança não são somente os 

atributos que precisam ser 

passados aos jovens de hoje para 

terem sucesso na vida adulta, são 

também a base das mudanças que 

o nosso sistema educacional como 

um todo tem que absorver para 

mudar. Absorver e agir numa 

velocidade que ainda não vimos ser 

alcançada em outras áreas que 

tiveram muito mais atenção do que 

a educação no Brasil. Está na hora 

de compensar esse atraso.

Como as cinco 

maiores religiões se 

espalharam pelo 

mundo 

Nova Sociedade 

Já falamos no Panora sobre o 

tamanho das religiões no futuro. 

Mas como foi que chegamos até 

aqui? Este video mostra onde 

nasceram, morreram e como estão 

distribuídas hoje as principais 

religiões pelo mundo. 

F 
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33% dos carros 
novos vendidos na 
Noruega são 
elétricos 

Sustentabilidade 

Na Noruega, país que está entre os 

maiores produtores de petróleo do 

mundo, veículos elétricos já são 

responsáveis por 33% das vendas 

de carros novos.  

Lá os carros elétricos não pagam o 

imposto sobre valor agregado (IVA) 

nem impostos de compra, que, em 

média, somam 50% ao custo do 

veículo. Eles estão também isentos 

de pedágios e taxas de uso de 

túneis e ferrys além de terem 

outros benefícios. 

LEIA MAIS NA QUARTZ 

 

 

Políticos fazem 
política 

Nova Economia 

Pronto. Explicado o motivo do 

secretário municipal de transportes 

do Rio de Janeiro vestir a camisa e 

subir no carro de som dos grevistas 

como se estivesse em um comício. 

Ou será que estava? 

 

Enquanto os legisladores e 

administradores não entenderem 

que a sociedade mudou e enquanto 

essa mesma sociedade continuar 

elegendo políticos assim, não 

iremos a lugar nenhum. 

 

ber é obviamente 

uma coisa tão boa 

que você consegue medir o 

quanto uma cidade é 

corrupta de acordo com a 

força que ela usa para 

tentar acabar com ele. 

 

 

 

          

U 
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