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RESUMO 

Uma megatendência é dada pela transformação de vários aspectos de vida do 

produtor e do consumidor. Essas mudanças ocorrem no meio social, tecnológico, 

econômico e demográfico, e causam a necessidade de adaptação das empresas, 

assim, dando oportunidade para o crescimento de empresas, como as Startups, que 

se desenvolvem por meio de tecnologia e que oferecem soluções que atendam a 

necessidade das grandes empresas. Este trabalho tem por objetivo apresentar alguns 

aspectos de megatendência e inovação utilizando como exemplo uma startup 

orientada para a utilização de novas tecnologias, auxiliando na tomada de decisão, 

assim como avaliar a aceitação de gestores desse novo modelo de negócio. Esta 

pesquisa foi realizada por meio de coleta de dados e entrevista feita com um dos co-

fundadores da Startup Fhinck, e embasamento de referencial teórico. 

 

INTRODUÇÃO 

A inovação tecnológica é uma megatendência cada vez mais presente no 

ambiente corporativo e sempre foi parte do diferencial competitivo das organizações. 

Não apenas criar algo inexistente, mas, também aplicar conhecimentos que já existem 

em áreas antes consideradas alheias ao avanço tecnológico. Essa inovação pode se 

basear em tendências ou megatendências mundiais, que alavancam mudanças em 

todos os patamares das organizações, seja na forma de realização das atividades 

operacionais ou até mudanças na estratégia de gestão e mercado estabelecida pela 

alta direção.  

As megatendências são forças macroeconômicas que modelam o mundo 

(Tadeu, 2015). Essas mudanças advindas de tendências atuais podem ser analisadas 

hoje para prever cenários futuros, sejam oportunidades ou ameaças, e adequar as 

estratégias a elas, ou criar um produto/serviço que atenderá uma necessidade futura 

ou que atenda melhor uma necessidade presente.  

Um exemplo disso é o software desenvolvido pela Startup Fhinck, que, por meio 

da coleta de dados em tempo real, aliada a algoritmos de Inteligência Artificial e Big 

Data, mensura a produtividade e desempenho individuais dos envolvidos. 

 

 

 



OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é destacar as mudanças tecnológicas que estão 

mudando conceitos e estratégias das organizações e como atividades realizadas 

atualmente podem ser aprimoradas com base na inovação tecnológica, integrando os 

conceitos de Big Data, Internet of Things, Nuvem e Inteligência Artificial e analisar, de 

acordo com o ponto de vista e aceitação de gestores de diversas áreas, o 

funcionamento de um software desenvolvido pela Startup Fhinck que busca a melhoria 

da produtividade, tanto na questão de agilidade e praticidade no software, quanto à 

questão da megatendência de inovação tecnológica. 

 

METODOLOGIA 

Qualitativo, com o objetivo de entender a criação da startup e estudar possíveis 

usuários da ferramenta desenvolvida por eles, para viabilizar a pesquisa através dos 

dados coletados e analisados. 

O procedimento metodológico foi desenvolvido em duas fases: entrevista não-

estruturada feita com um dos co-fundadores da Startup Fhinck; e entrevista 

estruturada em profundidade com questões abertas, focadas no público alvo do objeto 

de estudo. Nessa etapa, foram entrevistados gestores de diversas áreas e 

organizações, a fim de entender o pensamento dos entrevistados e verificar a 

aceitação dessa nova ferramenta tecnológica desenvolvida pela Startup. 

 

Questionário 

1. Já houve algum tipo de melhoria nos processos com base na observação das 

atribuições diárias? 

2. Como é identificada atualmente uma possível necessidade de treinamento para os 

funcionários?  

3. Qual a periodicidade da avaliação da performance dos funcionários? 

4. Como são vistas as sugestões de melhoria nos processos identificadas pelos 

próprios funcionários? 

5. Já houve ou haverá a contratação de terceiros (consultorias) para análise dos 

processos e posteriores melhorias nos processos na empresa? 

 

Após explicar o funcionamento do software: 



6. Como você (gestor) vê um software de análise de produtividade como o P2O? 

7. Supondo que o custo de ambos é igual e houvesse a necessidade da contratação 

de um serviço de consultoria semelhante, qual seria sua preferência? Por que? 

8. O software, por meio de seu funcionamento, é um forte substituto do serviço de 

consultoria, o que pode implicar na redução de postos de trabalho no mercado. 

Qual sua opinião sobre isso? 

9. Qual sua visão sobre a megatendência de inovação tecnológica, na qual cada vez 

mais, serviços estão sendo substituídos por algoritmos de inteligência artificial? E 

como sua empresa/setor tem se adequado a isso? 

10. Na sua visão, existem muitas atividades no seu setor que poderiam se beneficiar 

de algum tipo de automação? 

11. O software apresenta diversas informações gerenciais importantes para a tomada 

de decisão. Caso fosse apresentado na sua área uma oportunidade de redução 

de custos por eliminação de postos de trabalho, qual seria sua decisão? 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

MEGATENDÊNCIAS 

São caracterizados como megatendências, cenários ocorridos em escala 

mundial que causam um impacto na vida do consumidor e do produtor, independente 

do ramo de atuação ou tipo de trabalho. As megatendências são reais e mútuas; que 

afetam as relações sociais, econômicas, demográficas, de recursos (materiais, 

humanos, financeiros, etc.), urbanização e tecnológicas. Isso é gerado através das 

incertezas e de tendências com grande potencial de expansão iniciadas através de 

uma necessidade ou desejo da população. 

As megatendências mundiais são eventos que já estão em 

curso, com direção e sentido bem definidos, e cujos efeitos 

podem se intensificar nos próximos anos. Apenas uma 

ruptura, normalmente bastante inusitada, é capaz de quebrar 

a consolidação desses eventos. (OKADO; QUINELLI, 2016, 

p. 115). 

Esses impactos implicam na necessidade de readequação de ambas as partes, 

em busca de competitividade, melhoria contínua, aceitação e permanência no 

mercado. O produtor é impulsionado a procurar novos meios de atender seus clientes 



de forma eficaz e lucrativa e os consumidores se ajustam às novas formas de receber 

as ofertas. 

Portanto, a megatendência sempre esteve presente no mundo, porém, foi 

notada com maior intensidade no século atual, devido às mudanças populacionais, 

comportamentais, econômicas, avanços tecnológicos e a busca por soluções 

diferenciadas que anteriormente não eram sanadas ou eram executadas de maneira 

ineficiente. 

O QUE SÃO AS STARTUPS? 

O termo Startup tem sido utilizado para a definição de empresas recém-criadas 

com ideais inovadores e rentáveis em um curto espaço de tempo em qualquer área 

ou ramo de atividade. Durante a década de 90 um grande avanço no desenvolvimento 

de empresas com esse perfil surgiu no Vale do Silício na região da Califórnia nos 

Estados Unidos. Trata-se do desenvolvimento de novas empresas voltados à 

inovação estratégica através de pesquisas de mercado, podendo ser definida também 

como um grupo de pessoas iniciando uma empresa, trabalhando com ideias diferentes 

e revolucionárias, escaláveis e em condições de extrema incerteza colocando-a em 

funcionamento com um objetivo em comum com as empresas já existentes, o 

atendimento das lacunas de mercado e a geração de lucro de maneira acelerada. 

O sucesso de uma Startup está relacionado à sua capacidade de adequação e 

flexibilidade para sobrevivência no mercado, trazendo eficácia no serviço/produto 

prestado/fornecido e retorno monetário aos seus desenvolvedores. 

Com uma nova visão de mercado, as Startups chegaram ao Brasil como um 

modelo de gestão totalmente relacionado à inovação estratégica, buscando atender 

um nicho de mercado com uma demanda latente. 

Conceitos que envolvem as startups: 

- Foco em inovação estratégica; 

- Diversidade de modelos (flexibilidade para melhor adequação a cada tipo de 

mercado); 

- Análise de relacionamentos B2B, B2C; 

- Empreendedorismo; 



- Impactos a longo prazo; 

- Suprimento das demandas latentes encontradas no mercado. 

INOVAÇÃO 

Ao longo dos anos, juntamente com a evolução das estratégias de gestão, é 

notada um crescimento exponencial das novas tecnologias. Essas novações, além de 

alterar o paradigma da relação entre empresas e clientes, trazem ganhos de 

produtividade e lucratividade para as empresas (TADEU, 2015). As tecnologias como 

Big Data, Internet of Things (Internet das Coisas) e inteligência artificial, antes 

consideradas como de uso exclusivo de empresas do ramo da tecnologia, hoje são 

utilizadas nos mais diversos setores, que vão desde o lazer e a medicina até a 

administração e gestão estratégica de negócios.  

As organizações hoje, além de precisarem planejar as estratégias operacionais 

e utilização de seus recursos, precisam acompanhar essas mudanças globais no 

cenário tecnológico voltado à gestão. Apesar disso, nem todas tem a adaptação às 

megatendências como uma prioridade imediata, conforme os gráficos abaixo: 

Figura 1 - Adaptado de: McKinsey&Company. McKinsey Global Survey results: How Companies Act 

on Global Trends, 2008. 



 

Figura 2 - Adaptado de: McKinsey&Company. McKinsey Global Survey results: How Companies Act 

on Global Trends, 2008. 

A principal conclusão que se pode assumir a partir dos estudos da McKinsey, 

é de que as empresas tendem a adotar políticas inovadoras ou simplesmente 

diferentes e inéditas, apenas quando há um tipo de pressão de mercado (TADEU, 

2015). As organizações que não se adaptarem às mudanças ou que ignorarem as 

mesmas em busca de rendimentos imediatos poderão eventualmente ficar obsoletas 

ou terem sua atividade substituída por um sistema ou algoritmo.  

SOBRE A FHINCK 

A Startup Fhinck foi fundada em 2014 pelo Me. Paulo Castello e os Co- 

fundadores Sarah Hirota, Cláudio Ferreira, André Murta, Duda Espinola e Michel 

Zarzour Filho. Atualmente, composta por uma equipe de nove colaboradores, 

encontra-se sediada na cidade de São Paulo no Campus São Paulo - A Google Space. 

A Fhinck utiliza de inteligência artificial para monitorar processos e identificar 

onde aumentar a produtividade e eficiência das empresas. Com foco em aumento da 

eficiência operacional e produtividade auxiliando as grandes empresas na gestão de 

suas operações de backoffice de forma ágil, inteligente e criando maior vantagem 

competitiva. 

Seus serviços estão voltados para gestão moderna baseada em dados (insight 

driven), onde um software que é instalado em cada computador analisa em tempo 



real, dados e rotinas da sua equipe. Transformando estes dados e movimentos de 

informações, permitindo assim, indicar pontos de melhorias, oportunidades de 

automatização, balanceamento de equipes, necessidades de treinamento, falta de 

integração sistêmica, visualizar com precisão onde eliminar desperdícios, aumentar 

eficiência operacional e melhorar os processos. Abaixo está descrito o processo de 

implementação do software P2O (Push to Optimization): 

 

Figura 3: Implementação do Software 

Fonte: Site da Fhinck, 2018.  

 

RESULTADOS 

Os questionários foram aplicados no período de 25/05/2018 a 01/06/2018, em 

um cenário Empresarial/Gerencial, para avaliar a aceitação de gestores. Foram 

validados seis questionários, sendo esses compostos de onze questões abertas. 

Foi realizada uma pesquisa qualitativa cujo objetivo era constatar a aceitação 

de profissionais que poderiam utilizar de um software (P2O) desenvolvido pela Startup 

Fhinck, para fazer a gestão da produtividade e desempenho de suas equipes. 

Por meio da realização de entrevistas, foi possível constatar que os gestores 

haviam tido algum tipo de melhoria em seus processos com base na observação das 

atribuições diárias, e que através de indicadores que avaliavam o nível de 

produtividade de cada colaborador (ou equipe) notavam necessidade de treinamento.  

 Cada gestor informou que havia periodicidade para avaliar o desempenho dos 

colaboradores e que sugestões de melhoria nos processos advindas dos 

colaboradores eram as mais importantes e muito positivas.  

Dos pesquisados apenas um deles contrataria o consultor e os demais 

entrevistados dariam uma oportunidade ao software. Foi apresentado aos gestores o 



software P2O e sua funcionalidade de análise de produtividade, eles viram essa 

ferramenta como uma opção, pois, tiveram más experiências com consultorias e 

porque o P2O se ajustaria a necessidade da empresa e assim seria uma ferramenta 

excelente para auxiliar na gestão.  

Os gestores veem a automação como algo inevitável, mas acreditam que é 

possível manter alguns postos de trabalho e realocar pessoas. 

Houve a aceitação da ferramenta, pois os avanços tecnológicos são uma 

tendência e as empresas devem se adequar a elas para se tornarem competitivas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Podemos dizer que as megatendências que vivemos hoje foram notadas há um 

tempo, e que surgiram a partir de incertezas e de tendências momentâneas que ficam 

cada vez mais presentes com o passar do tempo, assim, fazendo com que as 

empresas busquem uma readequação de posicionamento, trazendo consigo 

propostas de soluções diferenciadas. 

 Com base nessa nova forma de ser e agir, notamos que as Startups (empresas 

recém-criadas) tem se encaixado bastante nesse contexto de mudança e inovação, 

pois, devido a nova forma de empreender, as mesmas começaram a ganhar mercado 

advindo de soluções para a melhoria da produtividade e eficiência das organizações, 

de uma maneira totalmente rentável, esse sucesso é dado pela capacidade de 

adequação e flexibilidade que elas trazem. 

A inovação está pautada na utilização de tecnologias que auxiliam esse 

processo de gestão como o Big Data, Internet of Things e Inteligência Artificial. Por 

fim, utilizamos a Startup Fhinck como exemplo de empresa, que tem se aproveitado 

desse cenário futuro e está cada vez mais se desenvolvendo, e se adaptando as 

novas megatendências que são irreversíveis. 
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