
Há alguns anos, 

ninguém imaginaria 

ser possível um dia 

conversar com um 

computador capaz de 

entender perfeitamente 

a fala humana

E os romances de fic-
ção científica sobre 
inteligência artificial 

(IA) não passavam de mera 
fantasia. Esse futuro porém 
já chegou. A IA deixou de ser 
um conceito distante e assis-
tentes pessoais virtuais como 
a Alexa da Amazon e a Siri da 
Apple, ou mesmo carros que se 
dirigem sozinhos como os do 
Google ou Tesla, estão aí para 
mostrar que essa tecnologia 
está cada vez mais presente 
em nosso dia a dia.

No Brasil, as aplicações 
de inteligência artificial já 
são bastante diversas e os 
jovens cientistas brasileiros 
são considerados interna-
cionalmente promissores. O 
neurocientista Miguel Nicho-
lelis é reconhecido em todo 
mundo pelo desenvolvimento 
do exoesqueleto humano e 
muito premiado por suas pes-
quisas sobre biotecnologia. No 
Ministério da Transparência 
(antiga CGU), um sistema de 
IA capaz de mapear o risco 
de servidores públicos fede-
rais envolverem-se em casos 
de corrupção possui um alto 
índice de assertividade. 

No projeto, 18 bancos de da-
dos fornecem 4,4 mil atributos 
únicos sobre os funcionários 
públicos. Quando combina-
das, essas informações geram 
mais de 60 mil atributos, que 
são analisados, baseados em 
perfi s já existentes, e deter-
minam as chances de alguém 
se envolver em uma falcatrua. 
Outro exemplo de sucesso no 
uso da IA no país é o projeto 
desenvolvido pela startup 
Nama, que facilita a comunica-
ção entre fornecedor e cliente 
por meio de uma plataforma 
robotizada disponível 24h. A 
ferramenta permite a auto-
matização de conversas por 
texto ou voz ao simular uma 
conversa humana, em que o 
computador oferece soluções 
de atendimento através de 
inteligência artifi cial. 

Com auxílio dos robôs que 
funcionam como atendentes 
24h, os clientes são atendidos 
mais rápido, as conversas 
fi cam registradas e caso apa-
reça algum problema, uma 
pessoa real pode assumir o 
atendimento. Como vimos, até 
no Brasil a inteligência artifi -
cial já é uma realidade. Todos 
os dias essa tecnologia cresce, 
torna-se mais inteligente e 
cada vez mais semelhante à 
inteligência humana. Com 
tudo o que a IA pode fazer 
hoje, é natural perguntar-se: A 
inteligência artifi cial vai tomar 
o meu emprego?

Não tenha medo. A inteli-
gência artifi cial vai expandir o 
potencial humano em vez de 
assumir os nossos empregos. 
De acordo com Andy Peart de 
Soluções Artifi ciais: “Em 2020 
a IA será tão crítica para os 
negócios do serviço ao cliente 
quanto o website foi há 20 
anos, ou o aplicativo móvel foi 
há cinco anos”. Já o Gartner 
prevê que, até 2018, os robôs 
irão supervisionar mais de 
três milhões de trabalhadores 
humanos.

A inteligência artifi cial já 
desempenha um papel signi-
fi cativo nas indústrias, global-
mente. O Babylon é um mé-
dico IA capaz de diagnosticar 
sintomas que possam surgir. 
Já a Ellie é uma terapeuta IA 
que pode ler a linguagem cor-
poral e os pacientes sentem-se 

mais confortáveis e abertos 
para conversar com ela. O es-
critório de advocacia Baker & 
Hostetler acabou de contratar 
o Ross, o primeiro advogado 
IA do mundo. E o Ross não 
precisou passar no exame da 
ordem para ser contratado.

Então, é hora de limpar sua 
mesa e esperar pelo pior? Ain-
da não. Não se preocupe, ainda 
há um lugar muito especial 
para o ser humano no merca-
do de trabalho. Em primeiro 
lugar, a inteligência artifi cial 
não tem o toque humano. As 
máquinas podem nos ajudar 
a entender os dados, mas 
somente os seres humanos 
podem entender as pessoas 
em um nível emocional. E os 
clientes percebem quando 
suas interações com as empre-
sas carecem de um elemento 
humano.

Você já se sentiu frustra-
do ao contatar o serviço de 
atendimento ao cliente e 
não conseguir falar com um 
ser humano? Computadores 
simplesmente não entendem 
os seres humanos como os 
humanos. Hoje as empresas 
não podem se dar ao luxo 
de afastar seus clientes. Já é 
difícil competir em preços e 
qualidade, por isso, um ser-
viço ao cliente de qualidade 
pode ser o diferencial para 
a sua empresa destacar-se 
nesse mercado cada vez mais 
competitivo.

Da mesma forma, a inte-
ligência artifi cial carece de 
criatividade. As máquinas 
podem realizar tarefas roti-
neiras, manuais, porém, sem 
a criatividade humana, o de-
senvolvimento é impossível. 
Lembre-se que são as mentes 
humanas que criaram a inte-
ligência artifi cial e geraram 
as ideias inovadoras. Veja o 
exemplo do design gráfi co. Os 
computadores de hoje podem 
gerar logos e nomes de marcas 
sem a ajuda humana, mas a 
arte real requer pensamen-
to, emoção e a criatividade 
humana.

É hora de acabar com a 
competição entre humanos e 
máquinas e focar no trabalho 
conjunto. A IA é capaz de 
coisas que os humanos não 
são - como processar grandes 
quantidades de dados em se-
gundos. Entretanto, os seres 
humanos têm a empatia e a 
criatividade que as máquinas 
não têm. São habilidades 
complementares, por isso, a 
IA não deve substituir os seres 
humanos e sim expandir o seu 
potencial.

O CEO da BetterWorks, 
Kris Duggan, resumiu o 
benefício do trabalho con-
junto entre seres humanos 
e máquinas: “[Inteligência 
Artifi cial] não é útil quando 
está sozinha...precisamos do 
cérebro humano para fazer 
o comando... A inteligência 
artifi cial nunca deve ser so-
bre o corte de mão de obra, 
isso é dar um passo para trás. 
Una essa inteligência com o 
cérebro humano e você es-
tará no caminho certo para 
resolver os problemas que 
ainda estão por vir”.

Se existe uma tecnologia 
capaz de proporcionar à 
mente humana um maior co-
nhecimento sobre o fl uxo de 
trabalho, por que não adotá-
la? Não temos que desistir de 
nossos trabalhos para a IA. Os 
seres humanos e máquinas 
devem trabalhar em conjunto, 
afi nal, a inteligência artifi cial 
precisa de nós tanto quanto 
precisamos dela. 

(*) - É Gerente Geral da ClickSoftware 
para América Latina, líder no 

fornecimento de soluções para a 
gestão automatizada e otimização da 

força de trabalho e serviços
em campo. 

Inteligência Artifi cial 
deve ser adotada,

não temida
Wagner Tadeu (*)
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Leiloeiros, utilizem 
nosso espaço para 
suas publicações 

Consulte sua agência 
de confi ança,
ou ligue para

3106-4171

Qui, 19/jan/17 - 09h15Qui, 19/jan/17 - 09h15Qui, 19/jan/17 - 09h15Qui, 19/jan/17 - 09h15Qui, 19/jan/17 - 09h15
Móveis, Inf., Enfeites e Eletros

Cadeiras, Armários,
Vasos, Abajures, TVs,
Refrigeradores, Etc

Seg, 23/jan/17 - 12hSeg, 23/jan/17 - 12hSeg, 23/jan/17 - 12hSeg, 23/jan/17 - 12hSeg, 23/jan/17 - 12h
Bens de Aptos. Decorados

Ares Condicionados,
Armários, Cadeiras, Cama/

Mesa/Banho, Etc

Seg, 23/jan/17 - 13h30Seg, 23/jan/17 - 13h30Seg, 23/jan/17 - 13h30Seg, 23/jan/17 - 13h30Seg, 23/jan/17 - 13h30
Mudança de Escritório

Estações de Trabalho,
Poltronas, Banquetas,

Gaveteiros, Armários, Etc

Seg, 23/jan/17 - 1Seg, 23/jan/17 - 1Seg, 23/jan/17 - 1Seg, 23/jan/17 - 1Seg, 23/jan/17 - 144444hhhhh
Desativação Corporativa

Mobiliário Corporativo,
Eletros, Informática,

Telefonia, Etc

Seg, 23/jan/17 - 1Seg, 23/jan/17 - 1Seg, 23/jan/17 - 1Seg, 23/jan/17 - 1Seg, 23/jan/17 - 166666hhhhh
Desativação Corporativa

Mobiliário Corporativo,
Eletros, Informática,

Telefonia, Etc

Seg, 23/jan/17 - 1Seg, 23/jan/17 - 1Seg, 23/jan/17 - 1Seg, 23/jan/17 - 1Seg, 23/jan/17 - 177777h30h30h30h30h30
Industrial

Rolamentos, Motores,
Bombas, Redutores,

Manômetros, Etc

TTTTTeeeeerrrrr,,,,, 2 2 2 2 244444/jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - 1010101010hhhhh
Desativação Corporativa

Mobiliário Corporativo,
Eletros, Informática,

Telefonia, Etc 

TTTTTererererer,,,,, 24/jan/17 - 12h05 24/jan/17 - 12h05 24/jan/17 - 12h05 24/jan/17 - 12h05 24/jan/17 - 12h05
Bens de Aptos. Decorados

Ares Condicionados,
Armários, Cadeiras, Cama/

Mesa/Banho, Etc

QuiQuiQuiQuiQui, 2, 2, 2, 2, 266666/jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - 0909090909hhhhh
Móveis, Eletros e Informática

Monitores, Televisores,
Estações de Trabalho,

Cadeiras, Etc

QuiQuiQuiQuiQui, 2, 2, 2, 2, 266666/jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - 1111111111hhhhh
Imóveis

Apartamentos e Casas
Pagto: até 8x s/Juros ou

em até 240x c/Juros + IPCA

Comissão do Leiloeiro
O arrematante pagará  ao leiloeiro
 5% sobre  o valor da arrematação.

Chassis - Final   (Leilão: 26/01/2017 - 12h)

469580               445154               569702               445424
575792               469400               011224               569231
024076               575603               469611               575625
024084               469869               745689               256439

Chassis - Final  (Leilão: 27/01/2017 - 11h)
187664        370869        616233        271482        769727        041895        172665        436246
210963        263741        625378        377843        327533        080754        723289        715966
013636        043880        636565        290863        132820        381778        142960        148387
903857         512770         121767         147371         220814          990165    _________________

SexSexSexSexSex, 2, 2, 2, 2, 277777/jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - 0909090909hhhhh
Móveis, Inf., Enfeites e Eletros

Cadeiras Herman Miller,
Aparadores, Armários,

Vasos, TVs,  Etc

QuiQuiQuiQuiQui, 2, 2, 2, 2, 266666/jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - 1212121212hhhhh
Utilit. de Carga e Caminhões

Hyundai HR,
Iveco Daily,

Volvo FM 440, Etc

QuiQuiQuiQuiQui, 2, 2, 2, 2, 266666/jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - 1414141414hhhhh
Imóveis

Apto. 35 m², 1 dorm na Liberdade,
São Paulo/SP e Casa 180 m², 3
dorms, na Enseada, Guarujá/SP

SexSexSexSexSex, 2, 2, 2, 2, 277777/jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - 1111111111hhhhh
Veículos e Utilitários de Carga

Land Rover Freelander
2S I6, M.Benz Sprinter,

Fiat Ducato, Strada, Etc

Sex, 27/jan/17 - 12h30Sex, 27/jan/17 - 12h30Sex, 27/jan/17 - 12h30Sex, 27/jan/17 - 12h30Sex, 27/jan/17 - 12h30
Cota de Consórcio de Imóvel

Carta de Crédito de Imóvel
Desconto de 54%

SexSexSexSexSex, 2, 2, 2, 2, 277777/jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - 1212121212hhhhh
Imóveis

Casa 2 dorms e 2
vagas Pagto: À Vista ou

Parcelado em até 12 x

SexSexSexSexSex, 2, 2, 2, 2, 277777/jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - 1313131313hhhhh
Aptos, Casas e Salas Comerciais

26 Imóveis Residenciais e
Comerciais *Valores

Abaixo das Avaliações*

TTTTTererererer,,,,, 3131313131/jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - 1111111111hhhhh
 Complexo Industrial

 Terreno com Galpões e Prédios
Industriais Aprox. 105.000m². Mais

informações: www.zukerman.com.br

Divulgação

A Mata Atlântica está distribuída por 17 estados: Rio Grande do 

Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do 

Sul, Rio de Janeiro (foto), Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, 

Alagoas, Sergipe, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, 

Ceará e Piauí. 

A área corresponde a apro-
ximadamente o tamanho 
da cidade de São Paulo, 

de acordo com dados divulga-
dos ontem (17) pela Fundação 
SOS Mata Atlântica e pelo Ins-
tituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (INPE).

Segundo o Atlas dos Rema-
nescentes Florestais da Mata 
Atlântica, que monitora a dis-
tribuição espacial do bioma, o 
estado do Paraná foi o estado 
que apresentou mais áreas re-
generadas no período avaliado, 
num total de 75.612 ha, seguido 
por Minas Gerais (59.850 ha), 
Santa Catarina (24.964 ha), 
São Paulo (23.021 ha) e Mato 
Grosso do Sul (19.117 ha).

“O estudo analisa principal-
mente a regeneração sobre 
formações florestais que se 
apresentam em estágio inicial 
de vegetação nativa, ou áreas 
utilizadas anteriormente para 
pastagem e que hoje estão em 
estágio avançado de regene-
ração. Tal processo se deve 
tanto a causas naturais quanto 

Estudo mostra regeneração 
de trechos da Mata 

Atlântica em nove estados
Entre 1985 e 2015, 219.735 hectares (ha), ou o equivalente a 2.197 km ² de remanescentes fl orestais 
da Mata Atlântica, foram regenerados em nove dos 17 estados brasileiros que têm o bioma

“Agora, o desafio é recuperar 
e restaurar as florestas nati-
vas que perdemos. Embora 
o levantamento atual não 
assinale as causas da rege-
neração, ou seja, se ocorreu 
de forma natural ou através 
de iniciativas de restaura-
ção florestal, [o resultado] 
é um bom indicativo de que 
estamos no caminho certo”, 
disse a diretora-executiva da 
fundação, Marcia Hirota.

O pesquisador e coordenador 
técnico do estudo pelo INPE, 
Flávio Jorge Ponzoni, destacou 
que durante a avaliação de áre-
as replantadas pela Fundação 
SOS Mata Atlântica ao longo 
de anos, foram constatados 
outros locais onde está ocor-
rendo a regeneração. “Durante 
o monitoramento, constatou-se 
a existência de outras áreas 
ocupadas por comunidades 
de porte fl orestal em diversos 
estágios de regeneração, áreas 
essas que devem ser mapeadas 
e divulgadas em futuros estu-
dos” (ABr).
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induzidas, por meio do plantio 
de mudas de árvores nativas”, 
diz a SOS Mata Atlântica.

Segundo a entidade, nos 
últimos 30 anos, houve uma 

redução de 83% do desma-
tamento do bioma, com sete 
dos 17 estados onde há Mata 
Atlântica já apresentando 
nível de desmatamento zero. 

São Paulo - Se fosse um atleta, 
o aquecimento global estaria no 
nível de Usain Bolt. Acaba de 
quebrar seu terceiro recorde 
seguido. A temperatura média 
do planeta em 2016 foi 0,94°C 
mais alta que a média registrada 
no século XX, batendo 2015, 
que por sua vez já tinha batido 
2014. Os dados foram divulga-
dos pela agência de oceanos e 
atmosfera dos EUA (Noaa).

É a primeira vez na história 
dos registros de temperatura, 
iniciados em 1880, que três re-
cordes de temperatura mais alta 
são quebrados na sequência, 
apresentando sinais cada vez 
mais claros de que o ritmo do 
aquecimento global promovido 
pela alta concentração de gases 
de efeito estufa na atmosfera 
está cada vez mais intenso, 
apesar de o ano passado e o 
anterior terem sido afetados por 
um forte fenômeno El Niño.

Isso fi ca ainda mais evidente 
olhando os valores ao longo 
das décadas. Desde 1976, a 
temperatura média do planeta 
não fi ca abaixo da média histó-

Aquecimento global é tri: 2016 
bate novo recorde de temperatura

rica do século XX. Dos 16 anos 
mais quentes da história, com 
exceção de 1998, todos estão 
nos anos 2000. Sendo que os 
cinco mais quentes ocorreram 
na última década (2013, 2010, 
2014, 2015 e 2016, em ordem 
de crescimento).

Além disso, todo os meses 
entre maio de 2015 até agosto 
de 2016 foram a edição mais 
quente daquele mês desde o 
início dos registros. Sendo que 
julho e agosto do ano passado 
também foram os meses mais 
quentes de todos os meses 

na história meteorológica. Os 
recordes seguidos aproximam o 
planeta perigosamente os limi-
tes estabelecidos pelo Acordo 
de Paris. 

Concluído em dezembro de 
2015, o acordo entrou em vigor 
em novembro do ano passado. 
Ele defi ne que os países vão 
reduzir suas emissões de gases 
a fi m de manter o aumento da 
temperatura do planeta bem 
abaixo de 2°C até o fi nal do sé-
culo, com esforços para fi car em 
1,5°C - esse valor parece cada 
vez mais impossível (AE).
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Estudo aponta 
benefícios
do bom 
humor para
as pessoas

Ser brincalhão e divertido 
pode oferecer uma série de 
benefícios para os traços de 
personalidades de uma pes-
soa, informou uma pesquisa 
publicada na revista científi ca 
“Personality and Individual 
Differences”.

Um grupo de pesquisadores 
da Universidade Martin Luther 
de Halle-Wittenberg, na Alema-
nha, liderado pelo psicólogo 
René Proyer, afi rmou que ser 
engraçado torna a maioria dos 
adultos bons observadores, 
fazendo-os enxergar as coisas 
a partir de novas perspectivas, 
além de transformar atitudes 
monótonas em atos mais inte-
ressantes.

Realizado com cerca de três 
mil pessoas, o estudo também 
identificou quatro tipos de 
brincalhões: há aqueles que 
gostam de brincar com amigos 
e parentes; os que são mais 
lúdicos e fazem da vida uma 
espécie de jogo; há também 
os que fazem brincadeiras 
mais intelectuais usando pen-
samentos e ideias; e por fi m, 
o brincalhão lunático, aquele 
que se interessa por coisas 
estranhas e incomuns, e faz 
palhaçada com as pequenas 
situações diárias.

Segundo a pesquisa, essas 
características se sobrepõe 
aos outros cinco grandes 
traços de personalidade de 
uma pessoa, que é extrover-
são, afabilidade, consciência, 
estabilidade emocional e aber-
tura às novas experiências 
(ANSA).

A partir da próxima terça-feira (24) as notas 
no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 
poderão ser usadas para concorrer a vagas em 
instituições públicas de ensino superior em todo 
o país por meio do Sistema de Seleção Unifi cada 
(Sisu). Nesta edição serão oferecidas 238.397 
vagas. Para participar, o candidato não pode ter 
tirado zero na redação.

O número de vagas é 4,5% maior que no ano 
passado, quando foram ofertadas 228.071 vagas 
no primeiro processo seletivo de 2016. O Sisu vai 
oferecer vagas em 131 instituições públicas, entre 
universidades, institutos federais e instituições 
estaduais. As inscrições fi carão abertas até o dia 27 

de janeiro, pela internet, na página do Sisu. Cada 
candidato pode fazer até duas opções de curso.

O Inep divulgou ontem o resultado do Enem 
2016. Os cerca de 6 milhões de candidatos que 
fi zeram as provas já podem conferir as notas na 
página do participante do Enem. Para acessar, é 
necessário informar o CPF e a senha escolhida 
na hora da inscrição. Os estudantes têm acesso 
a uma tabela com a nota obtida em cada uma 
das provas: linguagens, matemática, ciências 
humanas, ciências da natureza e redação. Eles 
ainda não têm, no entanto, acesso ao espelho da 
redação, com a correção mais detalhada do texto, 
que será divulgado posteriormente (ABr).

Sisu abre inscrições no dia 24; mais de 238 mil vagas


