
M I SSÃO  T É C N I C A

VALE DO
SILÍCIO

R E L A T Ó R I O  2 0 1 8



EXPEDIENTE 
SENAC – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL EM SANTA CATARINA 

PRESIDENTE DA FECOMÉRCIO/SC  
BRUNO BREITHAUPT

DIRETOR REGIONAL DO SENAC/SC  
RUDNEY RAULINO

DIRETORA DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA DO SENAC/SC  
RENATA RUBIK MAESTRI

RELATÓRIO MISSÃO TÉCNICA VALE DO SILÍCIO 2018

COORDENAÇÃO DA MISSÃO TÉCNICA VALE DO SILÍCIO  
ANA PAULA MELATI

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA MISSÃO TÉCNICA VALE DO SILÍCIO  
THIAGO RAFAEL FERREIRA MARQUES

DIAGRAMAÇÃO  
DIRETORIA DE MARKETING E COMUNICAÇÃO.

2



SUMÁRIO

NETFLIX

DYNED E NEO
PROFESSIONAL STUDY

VISITAS TÉCNICAS

AIRBNB

PSAFE 

TEKNOL

KRAUSE CENTER OF
INNOVACTION (KCI)

PLUG AND PLAY (PNP)

FACEBOOK

WORKSHOP DE ABERTURA

MISSÃO TÉCNICA VALE DO SILÍCIO

BAYBRAZIL

PIPEFY

5
4

6
8

10

16
18
20
22

26
28

24

FLEX12

NASA14

3



MISSÃO TÉCNICA VALE DO SILÍCIO

A missão técnica do VALE DO SILÍCIO tem por objetivo pro-
mover o encontro da tecnologias inovadoras com o empre-
sariado catarinense e de outros estados, buscando com 
isso novas ideias, novos aprendizados e posturas profis-
sionais diferenciadas, de forma a potencializar e reforçar 
a conduta do empresário dentro do âmbito tecnológico e 
comercial de suas regiões.

MISSÃO TÉCNICA VALE DO SILÍCIO

Partida do Aeroporto de Guarulhos, da esquerda para a direita:

Regina (Sesc/MS), Jordana (Senac/MS), Débora (Volée), Rubens (Senac/SC), Thiago (Senac/SC), 

Rosângela (Volée), Evandro (O2 Comunicação), Raynner (Unifev - Votuporanga/SP), Vitor (Senac/

MS), Ana Carina (Sesc/MS), Jamir (Coopercarga), Marcos (Informac), Fabio (Senac/SC).

A experiência começa ainda no Brasil com os prepara-
tivos de viagem e chegada à San Francisco, no dia zero, 
onde um city tour ajuda a entender e ‘sentir o clima’ da 
cidade que é considerada a metrópole mais tecnológica 
dos Estados Unidos.
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WORKSHOP DE ABERTURA

Foi realizado em San José e contou com a presença de 
Sheron e Gabriela, da equipe do Comercial Service Ameri-
cano, que é um escritório coligado com a Embaixada Ame-
ricana e oferece infraestrutura para reuniões e coworking 
(local de trabalho colaborativo). Aqui, os participantes 
foram apresentados às características da região do Vale 
do Silício, mostrando como é que as empresas da região 
escolhem, todo ano, qual será a área ou o foco tecnológico 
a ser investido. Além disso, foram apresentados compara-
tivos para demonstrar como essas escolhas são feitas por 

WORKSHOP DE ABERTURA

Data Analytics e Data Science – análise de dados e ciên-
cias de dados, em grandes volumes e o refinamento de 
informações;

Infraestrutura de tecnologia da informação – uso de har-
dware, software e ambiente de redes para telecomuni-
cações;

Cybersecurity – segurança cibernética, incluindo aqui os 
procedimentos utilizados pelo governo norte-americano 
e a NASA;

Life Science – dispositivos para hospitais, equipamentos 
individuais para controle de saúde, além de health tech 
(sensores para controle de saúde);

SmartCities – compreender o conceito de cidades inteli-
gentes, criar e aplicar a prática de cidades conectadas;

Manufatura avançada – focada na indústria, com o uso da 
robótica e automação avançada;

Autotech – laboratório para tecnologias automotivas: car-
ros elétricos, autômatos, híbridos, entre outros;

Fintech – capital ventures, para empresas focadas no in-
vestimento de capitais;

Agrotech – empresas de tecnologia para agricultura com 
potencial na própria Califórnia.

meio do levantamento de custos, possíveis faturamentos, 
valor de mercado, manutenção da indústria produtiva da 
região, além de apresentar dados de anos anteriores para 
reforçar a ideia de como as escolhas são feitas.

Durante a palestra foi possível conhecer e entender as-
pectos importantes de algumas áreas tecnológicas como: 
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VISITAS TÉCNICAS

Os participantes da Missão Vale do Silício foram recebidos por 

T.J. Angelotti, Vice Presidente da área Legal e demais colabo-

radores da equipe de Operações e Ações Jurídicas da NETFLIX. 

Nesse momento, foi possível constatar a dimensão física da 

empresa com sua estrutura arrojada e sua importância no mer-

cado mundial. Os ambientes da empresa são semelhantes a um 

campus de faculdade, com prédios de arquitetura arrojada, es-

paços amplos e interligados por passarelas, com cafeterias e 

espaços de colaboração espalhados por diversos cenários.

A equipe da NETFLIX mostrou e contou em detalhes como fun-

ciona o ambiente de trabalho, onde, por exemplo, o acesso dos 

colaboradores é registrado via QRCode e validado de forma 

instantânea em seus smarthphones. Além disso, é disponibili-

zado para qualquer um que queira trabalhar na empresa, um 

documento onde fica claro qual é a política de trabalho e o que 

se espera do futuro colaborador da NETFLIX. Há um grande di-

ferencial com relação a forma de trabalhar e contratar colabo-

radores, focada sempre na criatividade e em ações disruptivas 

de criação, além de oferecer vantagens pessoais e crescimen-

to profissional distintas de outras empresas mais tradicionais.

Os três pilares da empresa são a liberdade e responsabilida-

de, onde o colaborador tem a liberdade para fazer o que for 

melhor para a empresa e tem total autonomia nesse sentido 

(inclusive de desfazer), já que a intenção é agregar melhorias 

à NETFLIX; o outro pilar é possuir comunicação aberta onde os 

colaboradores são livres para criar e desenvolver novas tec-

nologias e projetos, e  a fim de que isso ocorra,  a comunicação 

deve ser constante, pois deixa os departamentos envolvidos na 

ação cientes sobre o que está sendo feito por cada gestor de 

equipe e pela equipe em si; por fim, o terceiro pilar é o impac-

to, onde em um ambiente que fomenta a multidisciplinaridade 

entre equipes é criada uma sinergia que fornece as ferramen-

NETFLIX
tas e soluções necessárias para gerar algum tipo de impacto 

qualitativo para o usuário ou cliente final, que tanto pode ser 

um ajuste de tela em um novo dispositivo, quanto a criação de 

um novo algoritmo que busca por filmes e séries que sejam do 

interesse de cada assinante.

No aspecto físico, do espaço de trabalho, a empresa inova ao 

estabelecer a diferenciação e a personalização entre cenários 

(cores, móveis, plotagens nas paredes etc.) como forma de de-

monstrar que o colaborador é um ser único, individual e com 

características próprias. Além disso, não existem ambientes 

como nas startups, que contém mesas de sinuca ou consoles 

de games, mas espaços de vidro branco com mesas e quadros 

espalhados por todos os ambientes de forma a estimular os 

colaboradores a colocarem as suas ideias e exporem sua cria-

tividade para todos.

Para John Hicks, essa é uma das muitas formas de manter o 

pessoal engajado nos projetos de melhoria propostos dentro 

da NETFLIX, já que a maioria dos profissionais são o que há de 

melhor no mercado, portanto, se faz necessária uma postura 

de não fixação de regras, mas que trabalhe com o fluxo cons-

tante de comunicação entre os grupos de trabalho com o ob-

jetivo de angariar resultados positivos. Questionado como são 

gerenciados os resultados alcançados em cada projeto, Hicks 

comentou que existe o reconhecimento pela qualidade do tra-

balho de cada um, portanto não há um gerenciamento ou con-

trole, tudo é na base do go and do (vá e faça), com o acréscimo 

que todos são muito bem pagos para fazerem o trabalho que 

amam. A NETFLIX é uma empresa global e mantém contatos 

com a comunidade internacional, portanto 

há a necessidade de constante contratação e, assim há um mo-

delo diferenciado para encontrar os melhores profissionais 

dentro de suas áreas. 
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Outro questionamento levantado diz respeito aos desafios 

que a NETFLIX enfrenta hoje no ambiente Brasil, onde o vice-

-presidente T.J. Angelotti ressaltou que a maior dificuldade 

se encontra no pagamento dos serviços via cartão de crédito, 

que está sendo limitado e na falta de outras plataformas ou 

formato de pagamento. Além disso, há a necessidade legal de 

produção de material e conteúdo de filmes/séries em âmbito 

regional, para que as produções tenham valor agregado e po-

der de diferenciação junto aos clientes/assinantes.

No encerramento dessa visita, os integrantes da Missão pude-

ram perceber que a NETFLIX é uma empresa que administra 

mais de 5.000 profissionais ao redor do mundo, sendo 2.000 

apenas no campus visitado, possuindo hoje uma carteira de 

clientes composta de mais de 130 milhões de assinantes e que 

é mantida através de respeito e liberdade de criação dados aos 

seus colaboradores, e estes trabalham sem uma rotina pré-

-definida, onde cada um sabe o que precisa ser feito para tor-

nar a empresa cada vez maior e mais dinâmica.
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VISITAS TÉCNICAS

A BAYBRAZIL é uma empresa sem fins lucrativos e que se ded-

ica a unir profissionais e empresas brasileiras e norte-amer-

icanas de forma a incentivar o convívio e os negócios entre a 

região do Vale do Silício e o Brasil. Além disso, a empresa é 

referencial aos brasileiros que vivem no local.

Um dos objetivos da empresa, conforme relatado por sua 

representante Thaís, é auxiliar na promoção e na cultura 

da empresa empreendedora. Aqui, o foco é incentivar a pro-

dução de ideias que estimulem melhoria constante de pro-

dutos e serviços desenvolvidos, além de fomentar a criação 

de redes de relacionamentos e networking. A empresa con-

statou o aumento contínuo e exponencial de relacionamento 

entre empresas de tecnologia visando a internacionalização 

ou globalização de seus negócios, assim investimentos nesse 

setor e seus subprodutos são bem vistos. Com relação à alta 

rotatividade de pessoal, essa não é considerada como ponto 

negativo, pois há uma procura constante por novos talentos 

e o processo de qualificação é visto como um investimento, 

uma forma de melhorar os produtos e serviços envolvidos. 

BAYBRAZIL
A BAYBRAZIL também serve de referência e suporte para 

as empresas da região que têm interesse ou queiram fazer 

negócios com o Brasil. Por meio de palestras, workshops 

sobre tendências em setores variados, é possível oferecer 

apoio e conhecimento para as empresas locais no tocante 

a identificar os melhores negócios e os profissionais da 

área, além de possíveis parceiros e consumidores no mer-

cado brasileiro. Você que tem interesse em internacional-

izar seus negócios na região do Vale do Silício, pode contar 

com o apoio desta empresa e da comunidade brasileira que 

a BAYBRAZIL conhece.
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VISITAS TÉCNICAS

DYNED E NEO
PROFESSIONAL STUDY 
A empresa DynEd tem como missão, desde sua fundação em 

1987, a melhoria do ensino e à aprendizagem de idiomas. Em 

1988, seus fundadores em parceria com a Sony, Inc. cria-

ram o primeiro CD-ROM interativo utilizando a técnica de 

multimídia para ensinar outros idiomas. A partir daí novas 

parcerias foram firmadas como com a BBC English, Oxford 

Unity Press, entre outras. É uma empresa reconhecida pela 

integridade e pela qualidade de seus produtos. A apresenta-

ção da DynEd foi feita por Ian Adam, CEO da empresa, e sua 

equipe de colaboradores, que forneceram dados tais como a 

formação de mais de 25 milhões de estudantes ao redor do 

mundo, além de apresentar informações detalhadas do perfil 

de cada aluno, dos países que utilizaram e/ou utilizam a pla-

taforma de ensino (Japão, China, México e diversas univer-

sidades dos Estados Unidos). Na sequência, foi apresentado 

como a empresa utiliza os conceitos de neurociências para 

o ensino de língua inglesa e machine learning para adaptar 

os conteúdos e materiais ao ritmo de estudo de cada gru-

po de alunos. Além disso, a DynEd tem seus certificados de 

qualificação reconhecidos em mais de 70 países, para que os 

alunos de outras regiões recebam o título de proficiência na 

conclusão dos cursos da plataforma. Os participantes da Mis-

são puderam visualizar que, na atualidade, a empresa está 

se reinventando e reformulando suas ações para voltar a ser 

uma startup, mesmo já estando a tanto tempo no mercado.

Essa reformulação pôde ser vista já no ambiente físico de 

coworking chamado de WeWork!, um espaço onde são traba-

lhadas todas as novas ideias e criações; aqui foi desenvolvida 

uma nova geração  da plataforma de ensino utilizando recur-

sos de Inteligência Artificial (IA), tendo como foco o uso de 

plataforma mobile ajustável ao perfil de cada aluno, também 

foi possível observar que a plataforma trabalha com dashbo-

ard e métricas diferenciadas para melhor entender e atender 

aos alunos.

A empresa também trabalha com suas plataformas de ensino 

em dispositivos e ambientes variados como smarthphones, 

mobiles, web e desktop. O sucesso da DynEd se deve ao des-

pojado ambiente de aprendizagem e ao conteúdo adaptativo, 

com uma metodologia de aprendizado garantida, flexível e 

monitorada por IA, fazendo com que a empresa seja reconhe-

cida como referência internacional no ensino de língua ingle-

sa, por meio do uso de tecnologia.
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VISITAS TÉCNICAS

FLEX
A FLEXTRONIC é considerada uma das maiores ‘fábricas’ de 

Tecnologia do mundo, sendo seus produtos considerados de 

alta performance e precisão que atendem diretamente ao de-

sejo do cliente, desde um simples protótipo de ideia-ação até 

a construção da fábrica para produzir o produto idealizado, ou 

seja, desenvolvem o que for preciso para fabricar tecnologia 

de ponta.

A Missão percorreu quatro dos nove prédios que existem no 

campus da FLEX (nome pelo qual hoje é conhecida), tendo como 

guia, Arwin Salomon, da área de relacionamento e sucesso do 

cliente, que apresentou e demonstrou o funcionamento de di-

versos dispositivos concebidos pela equipe de engenharia da 

empresa, mostrando a preocupação em adequar os produtos 

conforme as demandas dos clientes e fornecedores.

Entre as áreas tecnológicas que a FLEX atua estão smartcities, 

carros conectados, inteligência artificial, cloud & data center, 

rastreabilidade inteligente, saúde digital, vida conectada, rea-

lidade aumentada, 5G, telecomunicações e automação indus-

trial. Atualmente, é líder no desenvolvimento e produção em 9 

dessas áreas. Entre 2015 e 2020, o foco do seu trabalho está na 

inteligência artificial, cidades inteligentes e indústria.

Durante a visita foi questionado ao Sr. Salomon quais eram 

os procedimentos da empresa quanto às questões legais de 

propriedade intelectual. A resposta foi que há processos bem 

definidos, com regras severas quanto ao sigilo da informação 

entre as equipes de desenvolvimento, inclusive naquelas que 

possuem mais de uma mesma equipe trabalhando em projetos 

diferentes, pois se houver algo a resolver, as soluções devem 

ser únicas para cada projeto.

A seguir, foi explicado o passo a passo dos projetos elaborados 

pelas equipes, que devem seguir os ‘3S’ básicos para serem 

validados: speed – rapidez na troca de informações; scope – 

escopo, ou pensar o projeto de ponta a ponta; scale – identificar 

toda a estrutura física necessária para a produção do produto/

serviço. Todo esse processo é gerenciado por dashboards ins-

tantâneos que mostram em tempo real os pontos já resolvidos 

ou soluções que ainda precisam ser dadas, além de workflow 

próprio de gerenciamento, confidencialidade integral e custo-

mizações específicas, entre outros.

Logo em seguida, a comitiva teve acesso aos protótipos já cria-

dos e fabricados pela FLEX como: casa conectada; camisa de 

compressão com sensores embutidos; fios e materiais para 

costura metalizados, visando a criação de vestuário diferen-

ciado; fibra ótica de tecnologia avançada para uso em 5G; re-

cursos de IA e Realidade Aumentada embutidos em produtos 

da Google, Nike, Amazon, Xbox. Além disso, foi possível visu-

alizar a robô Eve do filme Wall-E, microfones da marca Bose, 

a cama de hospital conectada à internet da Sony, entre os inú-

meros projetos e protótipos existentes na empresa.

A FLEX trabalha em um ambiente de desenvolvimento e ino-

vação tão extenso, que a própria equipe que nos atendeu, não 

informou exatamente o número de patentes ou projetos e 

clientes com quem já trabalhou ou desenvolveu algum tipo de 

objeto ou serviço. Sua importância, enquanto empresa, é es-

tar sempre à frente no que se refere à tecnologia, sendo seus 

produtos e serviços salvaguardados e amparados legalmente 

pelo direito de propriedade intelectual e sigilo absoluto, de-

monstrando ser uma das empresas líderes do mundo em ter-

mos de fabricação de tecnologia.
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VISITAS TÉCNICAS

NASA
Dando continuidade às visitas, a próxima parada foi no 
ambiente da NASA, onde a comitiva foi recebida por David 
Mose, do Centro de Recepção, e por Mejghan Haider, dire-
tora do parque de pesquisa do campus AMES da NASA. No 
centro de recepção, foi possível visualizar os projetos que 
estão em andamento e os que já foram realizados, como 
protótipos de satélites, réplicas de roupas de astronautas, 
molde em escala menor do novo ônibus espacial, o inte-
rior de uma espaçonave, entre outros.

O campo AMES existe há 75 anos, desenvolvendo pes-
quisas e soluções para a humanidade, em conjunto com 
os avanços tecnológicos, que vão desde proteção militar 
até às atuais baterias que equipam os carros elétricos. 
De acordo com David Mose, há mais de 50 anos a NASA é 
responsável pela evolução aeroespacial dos Estados Uni-
dos, e conta atualmente com 10 campus espalhados pelo 
país, com um orçamento anual aproximado entre 17 a 19 
bilhões de dólares.

Nesse campus especificamente estão localizados os 
maiores hangares do mundo, focados no gerenciamento 
de tráfego aéreo, desenvolvimento de sistemas inteligen-
tes, possuindo túneis de vento, computação avançada, 
manufaturas complexas e simulações, além de missões 
de exploração de novos planetas.

A NASA mantém parceria com as principais universida-
des norte-americanas, a exemplo de Stanford, MIT, Sin-
gularity, Pittsburgh, além de empresas comerciais como 
Google e Amazon.

No decorrer da apresentação, a senhora Mejghan con-
tou que a NASA está promovendo a inovação por meio da 
abertura de startups que estejam alinhadas com suas di-
retrizes, além da preocupação com o impacto ambiental 
no futuro, tendo o objetivo de trazer novas gerações de 
estudantes, até 2020, para compor o quadro de colabora-
dores terceirizados, pois um dos problemas enfrentados 
no momento é a elevação média de idade dos colabora-
dores atuais, já que quase 1.800 servidores estão a cami-
nho da aposentadoria.

Essa parceria com startups, mais de 60 até o momen-
to, como NanoStellar, Tibion Corporation, Boombox, fez 
com que os produtos e serviços ofertados pela NASA me-
lhorassem e evoluíssem; um dos exemplos foi a parceria 
com a Google, que por meio de um projeto diferenciado 
está a construir um ambiente multidisciplinar com o 
propósito de ampliar o ecossistema de inovação na re-
gião do Vale do Silício, pois a previsão é que a empresa 
invista em construções para moradias, na ampliação de 
parceria com novas universidades, na utilização de na-
notecnologia em projetos conjuntos, e invista na melhor 
utilização das pistas de pouso e decolagem do campus, 
além de outros recursos disruptivos.
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PIPEFY
A PIPEFY é uma plataforma criada em 2013, em Curitiba, 
pelo brasileiro Alessio Alionço, que oferece um software on 
line e customizável de gestão de processos, funcionando 
por meio de cards e checklist. Está presente em mais de 140 
países e tem em sua carteira mais de 15 mil companhias, 
entre elas a Accenture, Telefônica, Volvo e Google.

Na visita à PIPEFY, nossa comitiva foi recebida por Shik 
Sundar, vice-presidente de vendas, que apresentou a 
equipe que trabalha no Vale do Silício, a qual mantem 
integrantes do Brasil e de diversos outros países.

Conforme Sundar, a plataforma é dinâmica, customizada 
e oferece diversos tipos de ajustes, configurações e 
ações para cada um dos níveis de decisão, em cada 
etapa do processo de gestão. A ferramenta tem por base 
um formulário simples e que pode ser moldada pelo 
próprio contratante, sem a necessidade de conhecimento 
profundo em TI; usado de forma que as informações 
sejam gerenciadas em cada um dos pontos de decisão do 
processo ou definidas previamente pela equipe envolvida 
e expostas em um kanban para cada usuário/colaborador. 
Nesse ambiente pode ser inserido diversas ações para 
automatização dos processos, desde uma resposta 
automática de abertura de um chamado até ações mais 
complexas como testes A/B, métricas e leads de venda.

A startup já passou por duas rodadas de aceleração e 
captou 20 milhões de dólares para que fossem investidos 
na evolução dessa solução, além disso mantem uma 
estratégia de comércio diferenciada, além do B2B, possui 
duas equipes de negócios para fechamento do ciclo de 
vendas low touch e/ou high touch, identificando assim 
novos leads e utilizando os clientes atuais para ter acesso 
aos ‘clientes dos clientes’.

Conforme o VP de Vendas, a faixa etária dos colaboradores 
está entre 22 e 23 anos, o que, às vezes, gera atritos 
entre os times de desenvolvimento, dessa forma para 
melhorar a troca de informações, eles utilizam a própria 
ferramenta e gerenciam o plano estratégico da empresa 
pela própria plataforma.

A cultura da PIPEFY foi definida como ‘sem rodeios’, pelo 
fato das decisões serem tomadas de maneira rápida, sem 
‘enrolação’ e com tudo documentado pela plataforma por 
eles mesmo criada.

VISITAS TÉCNICAS
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VISITAS TÉCNICAS

AIRBNB
A plataforma Airbnb (Air, Bed and Breakfast) surgiu dian-
te da necessidade simples de seus criadores em pagar 
o aluguel de seu apartamento. A partir dessa ideia, foi 
criado o primeiro site de hospedagem fora dos padrões 
conhecidos da hotelaria e turismo, onde o conceito de an-
fitrião e hóspede é levado a um outro patamar. As pesso-
as têm a sua disposição uma gama variada de ofertas de 
hospedagem/locação que vão desde um tonel de cerveja, 
quartos ou casa comuns, até castelos medievais.

Aqui a comitiva foi recebida por José Luis Briones, o 
gerente de políticas públicas para a América Latina do 
AIRBNB e já foi possível perceber que, do lado de fora, 
a empresa nada mais é que um prédio comercial de três 
andares, localizado no centro da cidade de San Francis-
co. Porém, ao adentrar no edifício o ambiente é extre-
mamente inovador e diferenciado, pois cada espaço foi 
projetado, no formato de réplica, dos quartos e/ou salas 
que estão disponíveis para locação dentro da plataforma. 
Nesse local atuam, administram e idealizam cerca de 800 
colaboradores com o intuito de constante melhoria e ino-
vação da plataforma de hospedagem.

Na entrada é possível perceber a descontração das pes-
soas, incluindo seus animais de estimação, onde o espaço 
tem a intenção de provocar a sensação de estar na exten-
são de suas residências.

Como cada ambiente é uma réplica do que é ofertado pe-
los anfitriões percebe-se a importância e a preocupação 
que a AIRBNB tem com os hóspedes, ou hosts como são 
conhecidos, bem como suas avaliações e escolhas dentro 

da plataforma. A empresa está inovando ao oferecer ser-
viço diferenciado como ‘locação de experiência’, que con-
siste no interessado ‘locar o tempo’ necessário para que 
um guia especializado faça seu acompanhamento durante 
uma atividade qualificada na própria plataforma. Imagi-
ne que, além da locação da estadia do hóspede, também 
é possível contratar um serviço de ‘guia’ para as atrações 
que foram validadas pela equipe da AIRBNB. Este serviço 
é algo além do convencional guia turístico, pois no exem-
plo de um apartamento disponível em Munich (Alemanha), 
o anfitrião por ser um exímio fabricante de cervejas arte-
sanais, oferece junto com o apartamento, ‘a experiência’ 
de ‘degustar toda sua produção’.  

Esta postura de escutar e analisar todas as sugestões de 
melhorias, tanto de anfitriões, hosts ou colaboradores, 
faz com que a empresa desenvolva grandes diferenciais 
no mercado de locações, uma vez que possui um ambiente 
tecnológico que permite o compartilhamento e colabora-
ção nos diversos espaços (físicos ou digitais). De acordo 
com Luis Briones, estas características foram pensadas 
para facilitar o processo de inovação e colaboração, pois 
foi identificado que a maioria das boas ideias vieram des-
ses públicos.

Os desafios da empresa para os próximos anos consistem 
em reforçar os aspectos legais dos diversos países onde 
atuam, na melhor exploração do negócio alinhando novas 
tecnologias com a satisfação do cliente e na oferta de ser-
viços diferenciadas como AIRBNB Luxo/Plus/Business e 
de ‘experiências’.

18



Entre as informações curiosas apresentadas ao grupo es-
tão a primeira parceria da empresa com o Comitê Olím-
pico, no caso o Brasil, considerando que hoje o Rio de Ja-
neiro é a 5ª cidade do mundo com maior volume de oferta 
e procura de hospedagem; sobre a ampliação do quadro 
de colaboradores da área jurídica, que começou com 02 e 
agora conta com mais de 20 funcionários espalhados pe-
los diferentes países onde a empresa atua; e sobre o uso 
cada vez maior de tecnologia (internet das coisas), como 
fechaduras automatizadas para facilitar o checkin-out de 
seus hosts.
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Com um faturamento anual estimado em 2,6 bilhões de 
dólares, onde a América Latina e o México representam 
quase 9% desse valor, o objetivo da empresa é continuar 
investindo nessas regiões e oferecer cada vez mais pro-
dutos e serviços de qualidade e altamente diferenciados.
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PSAFE
Essa é uma startup que iniciou sua história e trajetória no 

Brasil, e hoje possui sede no Rio de Janeiro e em San Fran-

cisco, tendo como especialidade desenvolver aplicativos de 

segurança de alta qualidade. A empresa possui uma equipe 

com mais de 110 pessoas, distribuídos entre 04 escritórios: 

um em San Francisco, que engloba toda a equipe de direção 

e negócios nos Estados Unidos; um local no Rio de Janeiro, 

que agrega toda a infraestrutura física necessária e parte da 

equipe de desenvolvimento; um local em São Paulo, direcio-

nado à captação de novos clientes e responsável pelo marke-

ting no Brasil; e um ambiente em Florianópolis, utilizado pelo 

time de analistas e desenvolvedores.

A comitiva teve uma recepção calorosa, e em língua portu-

guesa, por parte do CEO da empresa, Marcelo Mello e Débo-

ra Santos, analista de negócios. Atualmente, a PSAFE é uma 

empresa global com raízes brasileiras, já que o CEO é um 

‘carioca da gema’, que direcionou todos os seus esforços em 

garantir a segurança tecnológica de sistemas e programas, 

tendo sua atuação diretamente ligada à segurança de empre-

sas como a Microsoft e MSN (Hotmail).

De acordo com Mello, ele foi responsável por diversos proje-

tos inovadores dentro dessas corporações, na melhoria con-

tínua dos sistemas operacionais Windows XP e por identificar 

as falhas de segurança. Ao sair da empresa criou a startup e 

direcionou seus esforços para desenvolver um antivírus para 

o Windows, que foi classificado como um dos melhores exis-

tentes no mercado. Atualmente, a PSAFE conta com um por-

tfólio de produtos direcionados à segurança e privacidade dos 

dados, seja em plataformas móveis (tablets e smarthphones) 

ou em desktops e notebooks. Além disso, há continuamente 

o desenvolvimento do App para ampliar a segurança on line, 

já que o CEO  possui uma rede de networking bastante dife-

renciada e focada em novas falhas dos diferentes sistemas 

operacionais. 

Conforme Marco Mello, a empresa quer se tornar referência 

no Brasil (devido ao marketshare do Android), depois expan-

dir seus negócios nos Estados Unidos (devido ao marketsha-

re do iOS), e a partir disso voltar o seu olhar para a Ásia.

Um dos diferenciais das ferramentas que a empresa de-

senvolve está em criptografar tudo o que for necessário ao 

usuário do aplicativo, com funções de validação avançadas, 

impedindo o vazamento de dados via deep web (também co-

nhecida como deepnet ou undernet, é uma parte da web que 

não está indexada pelos mecanismos usuais de busca, sendo 

constituída por diversas redes que ficam ocultas do usuário 

comum), além de possuir um espaço de compartilhamento on 

line de defesa (o defenderlab) e o produto defender.vault com 

biometria e/ou reconhecimento facial.

Trabalhando de forma colaborativa com empresas de comu-

nicação do Brasil e dos Estados Unidos, a PSAFE está vali-

dando notícias verdadeiras e falsas (as chamadas fakenews) 

através do ambiente de machine learning e inteligência arti-

ficial, principalmente àquelas ligadas aos períodos de elei-

ções. Para o CEO, os principais vetores de ameaças no am-

biente on line mundial são os aplicativos do WhatsApp e do 

Instagram, além dos famosos cupons de desconto e/ou prê-

mios enviados por e-mails e pelas redes sociais. 
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Quando questionado sobre os processos realizados na em-

presa, ele explicou sobre as rotinas de reuniões rápidas de-

senvolvidas semanalmente com todos os gestores, por meio 

de ferramentas on line (LifesizeCloud, serviço de videocon-

ferência corporativo), além de viagens frequentes entre os 

Estados Unidos e os escritórios brasileiros. Para finalizar 

sua exposição, Mello considera que os negócios B2C (busi-

ness-to-consumer) vão crescer ainda mais nas Américas e a 

PSAFE está investindo nesta forma de negociação e que não 

se deve parar de procurar por empresas inovadoras, que de-

sejam acelerar seus negócios por meio de investimentos e 

que procuram por segurança de informação.
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A próxima visita da comitiva foi na TEKNOL, uma startup 

nascida na Índia, com grande cunho social, que trabalha uni-

ficando ambiente físico inovador com uma metodologia pe-

dagógica diferenciada que facilita a comunicação entre pais 

e professores. O CEO da empresa, Rahul Beri, deu detalhes 

da operação e mostrou porque a empresa foi premiada como 

uma das 25 empresas de tecnologia para educação mais im-

portantes do país.

A estrutura visitada foi recém-inaugurada, após uma valida-

ção de reposicionamento do negócio, proposta antes do pro-

cesso de incubação. Nesse espaço, a metodologia pedagógica 

está concentrada na identificação das melhores aptidões de 

TEKNOL

VISITAS TÉCNICAS

cada aluno, desde os anos iniciais, sendo esta a proposta de va-

lidação para integrar o ambiente físico com o virtual, oferecido 

a distância pelo aplicativo, com foco na melhor aprendizagem 

e no acompanhamento dos pais. Uma das futuras platafor-

mas trabalha com a ideia de colaborar com o desenvolvimen-

to de conhecimentos que orientem cada criança no caminho, 

de forma a potencializar seus estudos, estabelecendo novos 

parâmetros para a preparação profissional. Nessa visita foi 

perceptível para comitiva a preocupação dos norte-america-

nos, e particularmente dos residentes do Vale do Silício, com 

a educação dos seus filhos, a preparação para o mercado de 

trabalho e os desafios que enfrentaremos futuramente.
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KRAUSE CENTER FOR INNOVATION
A comitiva foi recebida pela equipe institucional composta 
por Kyle Braumbaugh (Diretor da Rede de Ensino), Liane 
Freeman (Diretora Estratégica e de Marketing) e por Lisa 
DeLapo (residente de inovação).

A KCI é uma instituição de ensino do Governo da Califór-
nia que oferece cursos de tecnologia (dois anos) com for-
mação técnica, aprendizagens específicas e em cursos de 
formação para docentes que atuam exclusivamente na 
rede de ensino pública.

Entre as metodologias utilizadas estão a formação con-
tinuada, uso de tecnologias disruptivas, além do uso das 
plataformas de interação de alunos e docentes, com uma 
das mais conhecidas, o Google for Education.

A equipe apresentou algumas das propostas pedagógicas 
utilizadas como a capacitação docente para a utilização de 
novas tecnologias dentro de sala de aula, com foco nas ne-
cessidades de inovação (a proposta é ensinar os professo-

res a ensinarem) e no engajamento dos alunos – que tanto 
podem ser os alunos dos cursos de preparação, quanto 
os professores que participam dos módulos de formação 
continuada – para atuarem na construção de seu próprio 
conhecimento com participação ativas e metodologias 
como makerspace, design thinking, kanban, canvas etc. 
tudo isso dentro de um ambiente físico diferenciado e que 
promove a colaboração entre professores e alunos.

O diretor Kyle explicou sobre as características dos cur-
sos e as principais diferenças destes com cursos de outras 
instituições de ensino norte-americanas, incluindo o en-
sino superior. Entre as ofertas de cursos de formação, há 
programas e técnicas relevantes para o desenvolvimento 
de competências dos futuros profissionais do Vale do Silí-
cio, além da certificação KCI que comprova o conhecimen-
to adquirido pelos alunos nas áreas de matemática, capa-
citação em ciências da computação e projetos práticos nas 
mais diversas áreas tecnológicas.
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PLUG AND PLAY
A PNP é considerada na atualidade a maior incubadora e 
aceleradora tecnológica do mundo. Foi nesse ambiente 
que iniciaram as suas atividades três grandes empresas 
globais, como a Logitech, Google e PayPal sendo que esse 
espaço também foi ocupado por muitas outras startups 
que estão em evidência na inovação e com ritmo de cres-
cimento acelerado, bem como serviu de ‘berço’ para algu-
mas empresas unicórnio - empresas avaliadas em mais de 
1 bilhão de dólares pelo mercado. 

Aqui, a equipe da Missão foi recebida por Afifa Khairual 
(analista de campo em startup) e por Roja Amrollah (ge-
rente de investimentos internos) que apresentou toda a 
infraestrutura ofertada às empresas que conseguem in-
gressar no ecossistema tecnológico e todas as ações que 
podem agregar valores àquelas que passaram no proces-
so seletivo.

Nesse espaço, os empreendedores recebem mentoria, 
acesso a fundos de investimentos com grandes multina-
cionais, em um processo vertical de incubação ou de ace-
leração para os seus negócios; também foi apresentado 
a cultura ou como esse processo de negócio ocorre e são 
fomentadas as colaborações entre as encubadas.

Durante a visita, a gerente de investimento interno, pos-
sibilitou a participação da comitiva na ‘sessão de pitchs 
do dia’– apresentação rápida e direta de ideias ou produ-
tos para o rol de patrocinadores/investidores – onde foi 
possível conhecer inovações de aplicativos, plataforma 
de conexão entre motoristas e possíveis clientes, equi-
pamentos específicos com comando de voz, navegação de 
GPS integrada com IA, desenvolvimento de chips de síli-
cio-carbono entre inúmeras outras ideias e projetos com 
custos não inferiores a 750 mil dólares.
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FACEBOOK
A visita foi capitaneada pela equipe de Políticas Legais e 
Experiência do Usuário, que apresentou o campus do Fa-
cebook e de empresas que foram adquiridas, como Insta-
gram e WhatsApp, além de toda a infraestrutura dispo-
nível aos mais de 8.000 colaboradores que circulam pelo 
ambiente visitado. O espaço físico é ‘outra cidade’ dentro 
de Menlo Park, tornando a experiência da comitiva bas-
tante frutífera já que foi possível observar como atuam e 
convivem os colaboradores no ambiente que fica ao dis-
por dessa enorme equipe. A experiência de conhecer este 
campus é única para qualquer pessoa que consiga fazê-
-lo, mas ter a possibilidade de entrar nesse ambiente e 
passar duas horas do último dia das visitas técnicas em 
contato com as ações, as atitudes e as inovações propos-
tas por essas empresas, serve de motivação para quem 
pensa em inovar na sua própria empresa, no seu local de 
trabalho e ainda nas diferentes regiões envolvidas pelos 
integrantes da comitiva desta Missão. 

VISITAS TÉCNICAS

Com certeza, a visita técnica de abertura das atividades no 
Vale do Silício possibilitou um conhecimento enorme junto 
à Netflix, mas a última visita ao campus do Facebook con-
tribuiu para percebermos a importância e grandiosidade 
das empresas que compõe a região de San Franciso e San 
José na Califórnia.
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