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A SOCIEDADE PÓS DIGITAL E
SUA VANGUARDA VIRTUAL.
Em uma realidade em que a tecnologia digital transcende o computador
tradicional, reinventa as regras do jogo e passa a permear com naturalidade a
vida em sociedade, toda e qualquer indústria precisa aprender a viver na realidade virtual da quarta revolução industrial. Se adequar ao presente já não é
mais o suficiente. Quem vai dominar a nova era é quem conseguir explorar o
futuro.

A tecnologia já tem um grande
histórico de interferência com a vida
em sociedade, com as operações digitais incansavelmente substituindo
as analógicas. A competição agora
será definida por quem conseguir
entrar primeiro na revolução digital e
chegar nos oceanos azuis de oportunidade, inovando o suficiente para
dominar esses novos oceanos.

A revolução digital não é, porém, apenas uma
oportunidade. A partir do momento em que os
processos tecnológicos permeiam nossas vidas
quase despercebidos, passamos a precisar deles
para continuar simplificando processos. Assim,
gera-se a expectativa da facilidade digital no
consumo de qualquer produto ou serviço. Então,
se um negócio pretende prosperar, seja qual for
o segmento, ele tem que jogar nas novas regras
do jogo: o mercado digital. A questão não é
quem vai aderir a esse novo paradigma e sim
quem vai sobreviver e prosperar nele.

MAS COMO FAZER PARTE E
AINDA LIDERAR ESSA NOVA
REALIDADE?
É de suma importância para estar nas vanguardas virtuais entender o papel social
das soluções desenvolvidas. Por mais eficiente e precisa que uma máquina seja, a
informação manipulada só se traduz em
valor para o mercado se ela for traduzida
para poder ser processada por aqueles
que constituem o mercado consumidor:
seres humanos.
E a chave para ser capaz de fazer essa
tradução é tornando ela humana desde o
princípio. Entendendo que quem desenvolve as soluções é também um recurso
humano e precisa ser tratado como tal.
Em resumo: projetado para seres humanos
e materializado por seres humanos.

Não existem dúvidas de que todas as atividades mercadológicas precisam por
definição estar constantemente se situando na realidade tecnológica em que vivemos. Mas se modernizar não consiste em alocar as tarefas para as máquinas e
soluções técnicas mas sim potencializar a humanidade. Atuar com inteligência
humana e digital é ao mesmo tempo imprescindível e complexo. Envolve elaborar e
sustentar toda uma forma de lidar com pessoas dentro e fora da instituição, atender
múltiplos requisitos e se reinventar diariamente.
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MATERIALIZAÇÃO DE PROJETOS
E GESTÃO DE EQUIPES DE ALTA
COMPLEXIDADE
Atuar digitalmente é o caminho para praticamente todos os segmentos mas, cada um com as suas praticularidades, sempre terão que encarar sua barreira de entrada. A tecnologia de uma empresa que realmente ocupa
o mercado digital não é um simples departamento dentro de uma estrutura tradicional. Hoje um departamento
de técnologia é toda uma organização complexa e articulada, que opera em uma realidade completamente diferente do mercado tradicional.

Para realmente potencializar o recurso
que é desenvolvimento da tecnologia,
toda e qualquer empresa precisa se
analisar profundamente e deixar que
os recursos gerem valor em todas as
escalas possíveis. Abandonar processos, conceitos e serviços, internos e
externos, e reinventá-los em sua maior
eficiência operacional.

O primeiro fator decisivo no sucesso de
qualquer solução digital vem da força que
a visão do produto possui. O valor do
mercado digital está na inovação e, por
isso, um produto nunca está definitivamente pronto. Ele está em constante
evolução, para explorar cada vez mais as
oportunidades insurgentes. O equilíbrio
existe em saber projetar e executar para a
realidade presente, mas ao mesmo
tempo preparar o futuro.

COMO A ZRP SE PREPARA ,
JUNTO DE SEUS PARCEIROS,
PARA O FUTURO?

A ZRP busca maximizar o seu potencial
para se articular no mercado digital, ao
se juntar com parceiros que atuam com
proeza no mercado tradicional. Criando
parcerias em que todos contribuem com
a sua proficiência e colhem os frutos do
desenvolvimento tecnológico.
Enquanto cada um de nossos
parceiros possúi formas particulares de
gerar valor, a ZRP o faz transformando
boas idéias em estratégias verossímeis
e garantindo que elas de fato se transformem em realidade. Garantindo a
aderência da solução implementada
ao seu proposito fundador, traduzindo
dessa forma recurso em valor.

A transformação digital então se materializa,
não como um departamento, um serviço, ou
mesmo um produto digital, mas como um
núcleo formado por soluções e recursos humanos capazes de compreender, manter e
amadurecer tanto as soluções como a
própria
organização.
Em
constante
evolução, reinvenção e engajamento.
A ZRP acrescenta valor ao seus parceiros
através de uma grande articulação organizacional, que permite a customização desse
núcleo. Isso é possível ao traduzir os seguintes valores de projeto nessa atividade:
Manter uma grande plasticidade comercial
para dimensionar e alocar equipes e esforços,
mantendo também a reatividade e foco na
adaptação e evolução.
Desenhar e formar os perfis ideais para cada
realidade, garantido a aderência ao propósito de cada projeto.
Gerir e articular uma equipe de pessoas capacitadas, trazendo o foco na eficiência dos
processos sob a luz da experiência da pessoa
que viverá e executará tais processos.
E finalmente, operar da forma mais rápida
possível para causar o impacto necessário,
fazendo uma gestão responsável, reativa e
rentável, tanto do produto quando da
parceria e da equipe.
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O QUE É UM PRODUTO DIGITAL
E COMO ELE SE TORNA UMA SOLUÇÃO.

Uma solução digital é algo maior do
que um produto. É uma combinação
de diversos fatores como: serviços,
operações, interações, colaboradores,
hábitos, entre diversas outras possibilidades para cada caso.
Uma solução é não só isso mas
também um estado de equilíbrio entre
o produto que atende as demandas
dessa solução e a aderência prática
desse produto. O produto é um
objeto que constantemente se transforma para que continue atacando as
demandas reais, que essas sim estão
em constante mudança já que isso é
inerente à nossa realidade.
Uma solução pressupõe um problema
e o entendimento de um problema
sempre vem do entendimento da realidade naquele instante.

Um produto em si nada mais é do que a
captação, transformação e veiculação
de informações. Para desenvolvê-lo, é
preciso entender demandas humanas
de um determinado nicho e captar essas
informações até transformar elas em um
desenho de necessidades. E então criar
um programa capaz de computar e manipular essas informações traduzindo
elas para dados e ,depois, através do
entendimento da manipulação desses
dados, desenhar uma interface para que
eles possam interagir novamente com
os seres humanos cuja necessidade
objetivamos atender. Continuamente
transformar e agregar valor à
informação,
tanto
computacional
quanto humana, e criar o espaço virtual
necessário para elas dialogarem.
Para isso vem o valor do design como
atividade fundadora para a elaboração
de uma solução. O design entendido
como a capacidade de imaginar estruturas que ainda não existem, aliado ao
domínio das técnicas necessárias para
que essa estrutura se torne real. Dentro
disso temos diversas vertentes, como:
iterações, informação, produto, gráfico,
visual entre diversos outros nichos
específicos para cada caso.
Tudo isso torna a ZRP uma organização
orientada aos bons princípios de design
para a geração de valor.

COMO CRIAR E MANTER UM PRODUTO
FUNCIONAL E REATIVO?

Ao entender o caráter dinâmico de uma
solução digital, para que ela mantenha seu
valor desruptivo, o processo se foca em resolver as demandas mais atuais possíveis. Sempre
retomando o ciclo desde a compreensão do
contexto e trabalhando sempre para a próxima
realidade.

Contexto

Um determinado paradigma existencial em
que um grupo de indivíduos se encontra,
normalmente definidos por seu aspecto
social, econômico, ecológico, tecnológico
e cultural.

Necessidade

Aquilo que é necessário ou desejado
por um grupo de indivíduos em um
mesmo contexto.

Surgimento, consolidação e
maturação da solução

Resultado
O desempenho de fato da
solução já implementada, cujo
impacto cria um novo contexto
a partir do anterior.

Lógica

As causas e consequências
que geram uma necessidade
e também a possibilidade
de atendê-la.

Soluções
Requisitos
A consolidação da lógica de atender
uma necessidade em um conjunto
de premissas que garanta a viabilidade de se aplicar no mundo real
uma solução funcional.
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O conjunto de estruturas reais
projetadas e executadas para a
consolidação dos requisitos em
uma solução acessível ao publico
objetivado.

Conforme uma solução permeia de fato a realidade para a
qual ela foi projetada, passa-se a entender mais profundamente as questões atacadas e a efetividade da solução.
Aumenta-se também a assertividade da interpretação dos
contextos. Até que se torna tão eficiente que deixa de ser uma
interpretação e passa a ser uma previsão. O produto deixa de
simplesmente suprir uma carência e passa a gerar uma nova
realidade.
E o estado último de dominar uma determinada vertente do
mercado tecnológico é quando se deixa de prever contextos
e se passa a controlá-los. Assim, inverte-se no ciclo a necessidade, que deixa de ser consequência do contexto e se torna
causa.
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COMO REALMENTE SER NOVO ESTANDO
NO MERCADO DE INOVAÇÕES.
Desde o seu nascimento, a ZRP parte da
premissa de embarcar no crescente e
complexo mercado digital.
Não havia dúvidas quanto ao potencial
a ser explorado, mas existia a grande
barreira desse universo: a complexidade
técnica.

Depois de muitos anos de preparo
desde a graduação até a experiência
profissional, a ZRP, olhando para o
futuro, buscava a fórmula perfeita para
se produzir software.
Caminhou-se muito desde então e
esse se tornou o alicerce da atividade
da empresa, porém com infinito
espaço para crescer e diversas realidades para se adequar. Apesar de
uma evolução constante e contínua,
como havia de ser, notam-se outros
déficits a serem supridos para podermos realmente potencializar a qualidade do que é produzido.

Mesmo com um processo seguro, eficiente e diferenciado no desenvolvimento em si, o mercado nacional nos
ensina sobre a falta de conhecimento
objetivo sobre o mercado digital. E
aprendemos que para poder entregar
nosso valor como programadores precisaríamos também ser capazes de
ajudar nossos parceiros a se guiarem
por esse mundo pouco explorado de
infinitas possibilidades.
Aprendemos a olhar para dentro e
para fora, buscar parcerias e ferramentas, referências e experiência. Assim,
evoluímos de saber como fazer para
também o que fazer e porquê.
Para oferecermos como empresa
esses valores, desenvolvemos equipes
e dinâmicas bem mais completas de
trabalho, focadas em entrega de valor
e perfis complementares, porem
versáteis. Compondo equipes eficientes e auto-geridas que funcionam
como o coração tecnológico de
nossos parceiros.

CONSOLIDANDO UMA METODOLOGIA
COMO DIFERENCIAL DE MERCADO.

Até que, finalmente, quando nos estruturamos com
equipes multidisciplinares, capazes de reestruturar
em sua maior eficiência as mais diferentes empresas
de diversos segmentos, demos o próximo passo.
Aplicar nossa própria metodologia e eficiência,
alem do envolvimento e capacidades versáteis de
nossa equipe, para sistematicamente nos analisarmos e nos reinventarmos.
Nos tornando uma instituição dinâmica, capaz de se
refazer enquanto opera, reagindo a cada pequeno
obstáculo e se reinventar a cada nova possibilidade.

A sequência natural a aplicarmos
nossa metodologia e inteligência a
nossa própria operação foi produzir
para nós mesmos.
Com automações e substituições de
processos internos, produzir para nós
mesmos, nos permitiu crescer focados
em papéis de alta importância, tomadores de decisão. Focando nossa
evolução não em burocracia e processos mas em eficiência e qualidade ao
longo do nosso crescimento.

E, finalmente, conforme nossa área de atuação foi crescendo e fomos
nos aproximando do que existe no topo do mercado de tecnologia
em termos de metodologia e mentalidade, entendemos que a característica que vai garantir que estejamos sempre inovando é a junção
de sempre olhar para onde os líderes estão olhando e estar prontos
para nos reinventarmos para chegar além disso. Nunca copiando o
que já foi feito e sim atacando o que pode ser feito. Estando sempre
prontos para se transformar de maneira sustentável. Vivemos em uma
realidade em que nunca podemos considerar nada pronto. O sucesso
vem da inovação em si e não do sistema perfeito.

