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A próxima revolução online
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Bob Metcalfe inventou a arquitetura de rede Ethernet e é o fundador da 3Com.
1 - Quais são os próximos mercados que devem ser revolucionados pela internet?
Bob Metcalfe - Eu acredito que acontecerão grandes mudanças nas áreas de saúde, educação e
energia. Em todos eles nós vamos ver disrupções como a que a internet causou no mercado
fonográfico e editorial nos próximos anos. Em saúde, deve aumentar o uso da medicina a distância e
do monitoramento remoto dos pacientes, tanto por celulares como por dispositivos embedados nas
pessoas. Na área de energia, os carros elétricos sem motorista e, em educação, os chamados
MOOCs.
2 - O que é um MOOC?
Metcalfe - São os cursos online abertos e massivos (MOOC, na sigla em inglês) através dos quais
milhares de pessoas em todo mundo já têm acesso à educação pela internet. A maneira como se
adquire educação está mudando. O aprendizado dos seis aos 25 anos será substituído pela
capacitação constante em novas áreas durante toda a vida. Eu mesmo estou fazendo um curso de
programação Python do MIT junto com o meu filho agora.
3 - A educação presencial não é o melhor meio?
Metcalfe - Muito antes dos Moocs já houve uma experiência no mesmo sentido: os books. Antes
deles, você tinha que escutar a história diretamente do autor ao redor de uma fogueira. Veja o

tamanho da inovação trazida pelos livros! Poder ler o Grande Gatsby sem ter conhecido
pessoalmente Scott Fitzgerald (risos).
Stihl: GreenDocs no CD de São Leopoldo
A Stihl, especializada em ferramentas motorizadas portáteis, implantou o Greendocs, da gaúcha
W3K, como plataforma de workflow para registro de documentos e decisões no projeto de
construção de seu novo Centro de Distribuição de São Leopoldo, no qual investiu R$ 62 milhões.
Conforme Sidnei Barronio, Industrial Planning Specialist da Stihl, pelo sistema são geridos 12 tipos de
documentos com recursos para registro de toda a comunicação sem precisar de telefonemas ou emails, o que garante precisão, agilidade nos prazos de aprovação e ganhos de rastreabilidade da
informação. Leia mais: http://bit.ly/121ReGj.
Sul aquece negócios da Complex
A Complex, consultoria paulista que abriu filial em Porto Alegre há cerca de um ano, vai que vai na
operação gaúcha. Há pouco, firmou contrato para implantação do SAP na C. Vale, uma das maiores
cooperativas agroindustriais do País, com faturamento de R$ 3,23 bilhões em 2012. O projeto vai
substituir um ERP baseado em mainframe Unisys. Além deste, outros clientes de porte, como a
Kepler Weber, e serviços prestados para empresas que já têm o ERP da SAP somam faturamento de
R$ 30 milhões na filial Sul. O número é 10 vezes maior do que a meta estabelecida inicialmente. Leia
mais: http://bit.ly/12Qwqy1.
Sobe: Bora?
Bélgica e Uruguai lançaram iniciativas para atrair empresas de TIC brasileiras. Os belgas oferecem
programa de investimentos, salas grátis por um tempo etc. Os uruguaios vêm com a Zonamérica e
sua isenção fiscal. Quem vai?
Desce: Luto
Grande perda para o setor de TI, inovação e empreendedorismo o falecimento de Antônio
Meneghetti, patrono da AMF. Que ele descanse em paz.
Agenda


27/5 - Mercado de Trabalho com WordPress - Na FTEC, o desenvolvedor Rafael Ehlers falará
sobre o WordPress e o mercado de trabalho usando a ferramenta de blogs. Entrada franca.



6/6 - 6º Forum Internacional de TI Banrisul - No Teatro do Bourbon Country, evento
explorará o uso de computação em nuvem, com convidados nacionais e internacionais.
Entrada franca. Inscrições: bit.ly/121PwVa

Mercado de trabalho



Grupo Meta seleciona consultor EPM para POA. Sólidos conhecimentos em timesheet EPM e
MS Project. Domínio de Project Professional e Web Access. CV para
recrutamento@meta.com.br



Datum TI procura analista/desenvolvedor pleno ou sênior em Oracle Forms/Reports.
Necessária experiência com ERP Protheus, módulos financeiro, PCP, produção e compras. CV
para danielle.carvalho@datumcorp.inf.br.
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