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No dia 8 de novembro, o encontro da Practical Community in Business Model (PCBM) 

explorou os desafios que a cultura digital coloca diante das organizações em termos de mindset 

e oportunidades de desenvolvimento e parcerias.  

Na abertura do evento, o professor Dr. Fabian Salum da FDC resgatou a importância 

do tema da transformação digital neste segundo ciclo da PCBM. A transformação digital em 

termos de tecnologia disponível para os mais diversos setores e organizações já não é novidade, 

é um tema que permeia as discussões contemporâneas. No entanto, o objetivo da PCBM não é 

apenas discutir a presença e aplicação de novas tecnologias, mas entender o impacto delas nas 

organizações, sobretudo em seus cases de adaptação e em seus resultados quanto ao valor 

gerado e distribuído. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagem 1. Apresentação Institucional 2º evento da Practical Community in Business Model 

Fonte: Equipe PCBM (novembro, 2018) 

 

Em seguida, a Dra. Solange Mata Machado, professora convidada da FDC, 

conduziu uma rica reflexão sobre a contribuição da neurociência para o entendimento de 

como organizações, geralmente nascidas sob o pensamento linear do século passado, estão 

enfrentando os desafios da era não linear atual. 

A professora destacou que nem sempre uma exposição sobre a transformação digital 

que prescreva tarefas ou o que as organizações devem ou não fazer é suficiente, pois não 

aprofunda as barreiras neurológicas que existem para que tais tarefas sejam executadas. Estas 

barreiras estão associadas ao mindset da organização que pode promover ou dificultar a 
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aplicação dos elementos da transformação digital. Ao longo de sua apresentação, a 

professora Solange convidou os participantes a responderem seis perguntas para, ao final, 

indicar a cada um em que tipo de circuito de pensamento se encontra seu próprio mindset. 

Segundo a professora Solange, hoje é possível aos pesquisadores entender quais são as 

partes ativadas do cérebro em processos organizacionais de tomada de decisão, e isto tem 

um grande impacto em nossa forma de pensar. Para nivelar os participantes em termos de 

conhecimento sobre o cérebro, a professora explorou alguns conceitos básicos e destacou 

que apesar de termos uma neurologia semelhante, diferimos em termos de caminho neural. 

Quando olhamos para o século passado, linear, observamos uma padronização desde 

processos até a educação, e isto pode ser incoerente com a forma de pensar porque uma 

mesma informação pode variar em significado e indicações de tomada de decisão de uma 

pessoa para outra. 

A cognição humana é um trade-off entre velocidade e precisão. Em vez de pensar e 

aprofundar – processos que consomem energia – a sobrevivência impulsiona à velocidade. 

Assim, cria-se mecanismos no cérebro que se configuram em heurísticas, atalhos, formas 

prioritárias de pensar em função do passado, do que já sabemos e já acumulamos. E agora, 

entramos numa era, em uma configuração de mundo na qual a cognição do passado não é 

mais suficiente. Neste sentido, é interessante observar como as decisões pautadas no baixo 

consumo de energia e nas informações e experiências passadas geram um obstáculo ao 

contato e até à aceitação do novo e disruptivo. 

A professora Solange explicou dois circuitos ou sistemas de pensamento que percorrem 

caminhos diferenciados. O Sistema 1 é o circuito baixo do nosso cérebro e o Sistema 2 é o 

circuito alto. O primeiro é mais rápido, que geralmente ocorre sob estresse, e o segundo mais 

lento e que requer mais esforço e gasto energético. Uma das referências neste tipo de estudo 

e classificação é o autor David Kahneman no livro intitulado “Rápido e Devagar: duas 

formas de pensar”. Viver em um estado de alerta, sensação de ameaça diante da velocidade 

e estresse são obstáculos à utilização do caminho mais “lento”, do aprofundamento, do 

exercício da criatividade. Diante destas situações de pressa e estresse, tende-se a priorizar o 

caminho “curto e rápido” orientado, predominantemente, para o passado. Desta forma, a 

professora Solange reflete que “como as empresas estão cada vez mais buscando respostas 

rápidas, cada vez mais trabalha-se com o passado e não com o presente ou com o futuro”. 

Tem-se, diante disto, um déficit de percepção e criatividade que, por sua vez, tem impacto 

na inovação. 
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O acrônimo AGES foi explorado pela professora para reforçar a importância do 

processo de buscar, desenvolver, reter e recuperar informações relevantes para a nova 

realidade em que vivemos. Primeiramente, é preciso “Atenção” concentrada/plena para 

novos aprendizados. Em seguida vem a “Geração” de conexões do que se aprende com 

outras que já estão armazenadas no cérebro. Finalmente, são necessárias a “Emoção” e o 

“Espaçamento (spacing)” para, depois de mergulhar em um conhecimento novo, permitir a 

repetição para facilitar e reforçar as ligações neuronais. Porém, neste ponto é preciso atrelar 

a repetição à relevância e emoção, sem este investimento de tempo e esforço não há retenção 

da memória. 

No mundo da volatilidade, ambiguidade e complexidade já não funciona a busca de 

causa e efeito, nem a tendência à simplificação que a mentalidade linear costuma realizar. 

Decisões baseadas em sucessos passados são arriscadas na era não linear. 

Se não houver atenção, foco e esforço, a tomada de decisão será prioritariamente 

orientada pelo mindset fixo, ou seja, o Sistema 1 baseado no passado e naquilo que já se 

conhece. O outro caminho, do Sistema 2, envolve um mindset orientado para o crescimento 

no qual se entende que o processo cognitivo é um aprendizado contínuo (Figura 1) 

 

Figura 1. Características dos mindsets fixo e de crescimento 

Fonte: Apresentação da Dra. Solange Mata Machado na PCBM (novembro, 2018) 
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Considerando estágios da organização em três momentos: início, crescimento e 

maturidade, pode-se privilegiar o mindset fixo ou o orientado para o crescimento. No início, 

momento de novidade, predomina o mindset de crescimento porque é preciso construir e 

aprender continuamente. Depois, para crescer é preciso criar processos e, neste sentido, o 

mindset fixo prevalece. Ao chegar na maturidade do funcionamento, o fixo permanece e a 

orientação para o crescimento tende a diminuir. Então, segundo a professora, na maturidade 

é preciso recomeçar uma outra curva de mindset orientado para o crescimento a fim de 

romper com os obstáculos à inovação impostos pela modalidade de pensamento fixo e 

baseado no passado do Sistema 1. Considerando este movimento, é importante destacar que 

o tipo de mindset do CEO tem um grande impacto na modelagem da cultura da organização. 

A palestra da professora Solange serviu como base para as reflexões posteriores, uma 

vez que elas apresentaram, em diferentes formatos, as novas ideias e oportunidades nascidas 

na era não linear que materializam o esforço do mindset orientado para o crescimento. Estas 

reflexões tiveram início com a apresentação das possibilidades de uso da impressão em 3D 

feita pela engenheira biomédica Thabata Ganga da startup 3D Criar, nascida há quatro anos 

no ambiente acadêmico da USP. 

O nome técnico da impressão 3D é “manufatura aditiva” porque, ao contrário da 

manufatura tradicional, ela adiciona material em vez de extrair. Como consequência, 

envolve menos desperdício de material. 

Além de demonstrar presencialmente o uso da impressora 3D, Thabata explicou aos 

participantes da PCBM como esta aplicação pode beneficiar todos os pontos da cadeia de 

desenvolvimento de um produto (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Pontos da cadeia de desenvolvimento de produto que podem se beneficiar do uso da impressão 

3D 

Fonte: Apresentação de Thabata Ganga na PCBM (novembro, 2018) 
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Imagem 2. Impressora 3D e cases produzidos por ela 

Fonte: Equipe PCBM (novembro, 2018) 

 

Em P&D, a impressão 3D pode ser usada em prototipagem, acelerando o processo de 

implementação, evitando retrabalho. No lote piloto, para obter um feedback rápido do 

usuário, trabalhar com pequenos volumes e evitar desperdício. Na manufatura é possível 

produzir peças finais ou partes de produtos. Já no marketing e educação, pode-se fazer 

modelos para treinamento e também como auxílio nas vendas em feiras (por exemplo, em 

vez de levar o equipamento final, mostrar uma versão impressa). Para os clientes, a 

impressão torna possível a criação de versões personalizadas. E finalmente, no 

gerenciamento do ciclo de vida, possibilita a produção de peças de manutenção. 

No período da tarde, os participantes tiveram a oportunidade de ouvir seis apresentações 

de startups no formato de “mini” TED Talks com dez minutos para cada uma. Em seguida, 

foram feitas rodadas de conversa face a face com os apresentadores para aprofundar as ideias 

e oportunidades de cada um. 

A primeira a apresentar sua proposta foi a SeedIn (Wilson Cruz) uma jovem startup 

de consultoria, serviço e desenvolvimento de inteligência artificial. Segundo Cruz, este é um 

tema que provoca um certo temor quanto ao investimento, possibilidades e aplicação, 

especialmente se aquele que precisa liderar o processo não tiver um background de 

tecnologia. Porém, ele destaca que a transformação digital é um processo inevitável nesta 
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era em função da ampliação do acesso e da capacidade computacional, e isto afeta as 

organizações de todos os setores. Por esta razão, o time da SeedIn trabalha para auxiliar as 

empresas quanto ao posicionamento da transformação digital em seus negócios (Figura 3). 

 

Figura 3. Equipe da startup SeedIn 

Fonte: Apresentação de Wilson Cruz na PCBM (novembro, 2018) 

 

Em seguida a Gláucia Alves da Deloitte, que também é professora convidada na FDC, 

listou as principais barreiras para a transformação digital nas corporações já estabelecidas 

que cresceram sem uma cultura de inovação enraizada: 1. Falta de conhecimento e 

capacidade inovativa interna; 2. Aversão ao risco que fomenta comportamentos contrários à 

inovação; 3. Falta de cultura de inovação na qual o erro é aceito como gerador de 

aprendizagem e os líderes ousam experimentar e sabem que o sucesso da transformação 

digital não está no fator tecnológico, mas humano; 4. Ausência de conexão clara das 

iniciativas com a estratégia da empresa; 5. Falta de um processo estruturado de gestão da 

inovação que seja dinâmico o suficiente para gerar inovações, mas que não faça assumir 

riscos desnecessários; 6. Heads de transformação com uma postura centralizadora, a área de 

inovação deve gerar sinergia entre as demais; 7. Estrutura organizacional inadequada, quanto 

mais hierárquica a estrutura, menos inovadora ela é. É necessário fomentar uma estrutura 

orgânica, geradora de soluções e colaborativa. 

A startup Santo Caos (Jean Gallo) é a primeira consultoria de engajamento do Brasil 

com dois tipos de atuação: consultoria de empresas no engajamento de seus públicos e 

estudos de engajamento de grupos específicos. Em cinco anos, a Santo Caos estabeleceu o 

convívio necessário à analise do engajamento com quase 19 mil pessoas, é neste tipo de 

contato pessoal que se pode saber se alguém está engajado ou não. Além disto, 

desenvolveram estratégias para os clientes a fim de aumentar o nível de engajamento. Desta 



 

 
Evento 02 | Fabian Salum 

Material de responsabilidade do professor  | 8 | 

maneira, a startup desenvolveu um background de diagnóstico e desenvolvimento de 

estratégias para solucionar eventuais problemas de engajamento (Figura 4). Mas o que é 

engajamento? “Um conjunto de conexões racionais e emocionais entre pessoas e 

instituições, causas ou marcas que gera resultado positivo para ambos”, é algo relacional, 

uma via de mão dupla. Como mensurar o engajamento? Por meio de cinco grupos de 

conexões com suas respectivas variáveis indicadoras: conscientização, compromisso, 

pertencimento, orgulho e compartilhamento. Os desafios com os quais a startup se depara 

com esta proposta são: como fazer com que seus potenciais clientes percebam o valor deste 

tipo de análise e demonstrar o impacto do engajamento no negócio.  

 

Figura 4. Frentes de atuação da Santo Caos 

Fonte: Apresentação de Jean Gallo na PCBM (novembro, 2018) 

 

A startup Atina, por sua vez, foi apresentada pelo Felipe Seibel, e busca levar contexto 

para o ensino das disciplinas do currículo escolar de forma a torná-las atraentes e aumentar 

a capacidade de retenção por parte dos estudantes. Vale destacar que é uma proposta aderente 

aos conceitos expostos anteriormente pela professora Solange Mata Machado nos quais a 

retenção do aprendizado está associada à relevância e à emoção. Por isto é que, segundo 

Felipe, o contexto é derivado do interesse dos estudantes somado às necessidades 

curriculares de forma a oferecer um conteúdo de ensino que possa ser aplicado e faça sentido 

para a vida real (Figura 5). Isto é feito com um texto diferenciado, uma linguagem 

jornalística e recursos visuais atraentes bem diferentes do material didático tradicional. 
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Figura 5. Proposta da Startup Atina na oferta de ensino que faça sentido para a vida 

Fonte: Apresentação de Felipe Seibel na PCBM (novembro, 2018) 

 

A Mariana Fonseca apresentou o trabalho da startup Pipe.Social que, em suas 

palavras, é como o “LinkedIn e o IBGE dos negócios de impacto social”, mapeando startups 

de impacto sócio-ambiental. Hoje existem 2038 startups cadastradas na base que tentam 

solucionar os 17 desafios e objetivos estabelecidos pela ONU. A Pipe resumiu estes 

objetivos em seis: cidadania (inclusão social, transparência de dados), cidades (mobilidade 

urbana e habitação), educação em todos os níveis, saúde (longevidade), finanças sociais 

(fintechs) e tecnologias verdes (água, energia solar, uso de resíduos). Atualmente, a Pipe tem 

um braço de consultoria que media a relação entre investidores e os negócios de impacto 

social. Além disto, investigam as áreas de impacto e tendências que carecem de negócios 

direcionados a elas, por exemplo, fizeram o primeiro estudo no país que mostra as 

necessidades e lacunas existentes no mercado para o público com mais de 60 anos. 

Finalmente, o Bruno Barroso apresentou a startup Prosas que ajuda grandes empresas 

em seus investimentos na área filantrópica. Nos últimos sete anos, a startup ajudou a 

mobilizar mais de 300 milhões para mais de 200 projetos que ela pode auxiliar quanto à 

viabilização em todo o Brasil. Assim, a Prosas media o estabelecimento da conversa entre 

os investidores e as ações sociais desde ONGs e empreendedores sociais até os negócios de 

impacto social. Por um lado, quem investe o faz de forma totalmente analógica. E por outro 

lado, existe uma demanda frequente de organizações sociais em busca da captação de 

recursos. Diante disto, a Prosas desenvolveu, para quem investe, uma ferramenta de seleção 
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e monitoramento dos projetos e iniciativas para efetuar doações ou patrocínios. E também 

diminuiu a assimetria de informação para aqueles que querem captar recursos e não têm 

como conhecer as opções existentes. Hoje são quase 50 mil pessoas na plataforma e 9500 

empreendedores.  

 

Figura 6. Oferta de valor da Prosas na mediação entre investidores e projetos sociais 

Fonte: Apresentação de Bruno Barroso na PCBM (novembro, 2018) 

 

Após as rodadas face a face nas mesas com cada um dos apresentadores, onde os 

participantes puderam explorar em maior profundidade as propostas e reforçar o mindset 

necessário para sua aplicação, os principais impactos do dia foram resumidos nas seguintes 

palavras: inspiração, conexão, engajamento, inquietação e desafio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 3. Rodadas Face a Face 

Fonte: Equipe PCBM (novembro, 2018) 
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Imagem 4. Rodadas Face a Face 

Fonte: Equipe PCBM (novembro, 2018) 

 

O segundo evento do segundo ciclo da PCBM foi finalizado pelo professor Fabian 

Salum, destacando o próximo encontro que acontecerá em março de 2019. Como 

estabelecido desde o primeiro encontro, os macrotemas levantados previamente junto aos 

participantes serão utilizados como referência para o desenvolvimento dos próximos. O 

andamento da temática do segundo ciclo da PCBM, relatórios produzidos, cases e 

organização podem ser conferidos sempre no site practicalbusinessmodel.com. 

 


