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Os policiais estavam 

postados bem na 

curva. Dessa forma 

os motoristas e 

motociclistas não 

poderiam escapar da 

batida. 

Ou passavam ou eram 
parados pelos agentes 
de trânsito. Uma boa 

parte das motos fi scalizadas, 
os condutores não usavam o 
capacete e por isso não pode-
riam prosseguir. Teriam que ir 
buscar um ou pedir para que 
outra pessoa levasse o veículo 
para a casa. Mas há um jeitinho 
para essa situação. 

O guarda de trânsito expli-
cava que a multa por conduzir 
moto sem capacete era alta 
mas se fosse premiado com 
uma caixinha tudo poderia se 
resolver pela metade do preço. 
A maioria esmagadora pagava 
e continuava o trajeto sem o 
equipamento considerado de 
segurança no trânsito. 

A prática de corromper o 
agente do estado é tão comum 
que geralmente o condutor 
nem espera pelo pedido, vai 
logo pondo umas notas no 
meio dos documentos que 
entrega a autoridade. Afi nal 
é uma pequena corrupção 
que não se compara com as 
grandes negociatas fl agradas 
pela justiça. Uma coisinha sem 
importância considerando-se o 
valor da propina.

A empresa estatal de pe-
tróleo resolveu participar de 
um movimento de combate a 
corrupção nacional. Bancou 
uma campanha publicitária 
em todo o país. Ocupou es-
paço nas mídias tradicionais 
e sociais com apelos para que 
todos se mobilizassem contra 
a corrupção. 

Até mesmo nos postos de 
combustível implantados em 
todas as  auto estradas  foram 
espalhadas faixas com as 
mensagens da campanha de 
combate á corrupção. Isso não 
incomodou os políticos suspei-
tos de acumularem propina às 
custas dos impostos pagos pela 

população. 
Chama a atenção da campa-

nha anti corrupção ser bancada 
por uma empresa e não pelo 
governo. De certa de forma é 
uma demonstração que o Es-
tado não tem força sufi ciente 
para o combate de uma praga 
nacional, uma verdadeira 
endemia que se estende das 
camadas mais altas aos mais 
miseráveis.

O advento das mídias sociais 
puseram pilha na cidadania e 
graças a facilidade de fi lmar, 
gravar, compartilhar, muitas 
ações viralizaram e passaram 
de mão em mão. Aumentou a 
indignação daqueles que não 
compactuam com essas práti-
cas e sabem que elas correm 
a cidadania e a democracia. 
Mas há uma esperança no ar. 
A  denúncia dos policiais de 
trânsito corruptos foram mos-
tradas na internet. Estavam 
bem na entrada da cidade de 
Bangalore, na Índia. 

A petroleira Barhat assumiu 
o fi nanciamento da campanha 
anti corrupção alertando o 
público em geral contra os 
males dessa prática. Em um 
país com mais de um bilhão 
e 300  milhões de habitantes 
parece uma tarefa impossí-
vel e inglória. Mas a ética da  
cultura hindu está ao lado da 
cidadania. Os deuses não são 
corruptos e não perdoam os 
que a praticam. A raiz está na 
epopeia que conta o nascimen-
to mítico da Índia, o Ramayana. 

O herói Rama vence o com-
bate contra o diabo graças ao 
apoio do irmão, dos aliados 
macacos. A fi delidade de sua 
esposa Cita é um exemplo 
dignidade e de respeito às 
tradições. Até mesmo o inimigo 
derrotado na batalha fi nal, cai 
de pé, não usa subterfúgios 
nem golpes baixos para abater 
o herói. O exemplo do comba-
te à corrupção da Índia pode 
servir de exemplo para outros 
países. 

Mas será que a Petrobrás 
bancaria uma campanha como 
a sua sósia Barhat?

(*) - É editor chefe e âncora do Jornal 
da Record News em multiplataforma.
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No texto, o Pontífi ce re-
força que “a rede é um 
recurso do nosso tempo: 

uma fonte de conhecimentos e 
relações outrora impensáveis”. 
No entanto, diversos especia-
listas “destacam também os 
riscos que ameaçam a busca 
e a partilha de informação 
autêntica à escala global”, 
principalmente em decorrência 
das “transformações impressas 
pela tecnologia às lógicas da 
produção, circulação e fruição 
dos conteúdos”. 

“Se é verdade que a internet 
constitui uma possibilidade 
extraordinária de acesso ao 
saber, verdade é também que 
se revelou como um dos locais 
mais expostos à desinformação 
e à distorção consciente e pi-
lotada dos fatos e relações in-
terpessoais, a ponto de muitas 
vezes cair no descrédito”, alerta 
Francisco. O líder da Igreja Ca-
tólica reconheceu que mesmo 
as redes sociais servindo para 
conectar melhor as pessoas, 
elas prestam-se também a “um 
uso manipulador dos dados pes-
soais, visando obter vantagens 
no plano político ou econômico, 
além de não respeitar as pesso-
as e seus direitos”.

“Entre os mais jovens, os 
dados revelam que um em 
cada quatro adolescentes está 
envolvido em episódios de 

“Entre os mais jovens, os dados revelam que um em cada quatro 

adolescentes está envolvido em episódios de

cyberbullying”, disse o Santo Padre.
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Papa alerta para ‘desinformação 
e distorção de fatos’ na web

Em mensagem por ocasião da Jornada Mundial das Comunicações Sociais, o papa Francisco alertou 
para a “desinformação” e a “distorção consciente dos fatos” compartilhados na internet

ser uma janela para o mundo, 
mas tornou-se uma vitrine para 
exibir o próprio narcisismo e 
fomentar o ódio.

Para ele, esta realidade 
“multifacetada” coloca várias 
questões éticas, sociais, jurí-
dicas, políticas, econômicas, e 
também desafi a a Igreja. “En-
quanto os governos buscam os 
meios regulatórios legais para 
salvar a visão original de uma 
rede livre, aberta e segura, to-
dos nós temos a possibilidade e 
a responsabilidade de favorecer 
seu uso positivo”. Segundo o 
argentino, a rede que todas as 
pessoas querem é a que não é 
feita para aprisionar, mas para 
libertar, para preservar uma 
comunhão de gente livre.

Por fi m, o Papa concluiu que a 
rede só será uma oportunidade 
se os cidadãos souberem viven-
ciar na prática as conexões fei-
tas através da tecnologia. Desta 
forma, é preciso passar do “like” 
ao “amém”. “Esta é a rede que 
queremos: uma rede feita não 
para capturar, mas para libertar, 
para preservar uma comunhão 
de pessoas livres. A própria 
Igreja é uma rede tecida pela 
Comunhão Eucarística, onde a 
união não se baseia nos ‘likes’, 
mas no ‘amém’ com que cada 
um adere ao Corpo de Cristo, 
acolhendo os outros”, fi nalizou 
(ANSA).

cyberbullying”, acrescenta o 
Santo Padre. Na mensagem 
pelo 53º Dia Mundial das Co-
municações, que será celebrado 
no dia 2 de junho, sob o tema 
“Somos membros uns dos ou-
tros. Das comunidades de redes 
sociais à comunidade humana”, 
Francisco recordou que “desde 
quando a internet está disponí-
vel, a Igreja sempre procurou 
promover o seu uso ao serviço 
do encontro entre as pessoas 
e a solidariedade entre todos”. 

Entretanto, no “cenário atual, 

salta aos olhos de todos como 
a comunidade de redes sociais 
não seja, automaticamente, 
sinônimo de comunidade”.

“Uma comunidade é mais for-
te, pois é mais coesa e solidária, 
animada por sentimentos de 
confi ança e persegue objetivos 
compartilhados”. Com isso, “a 
comunidade como uma rede 
solidária requer escuta mútua 
e diálogo, baseado no uso res-
ponsável da linguagem”. Jorge 
Bergoglio também destacou 
que as redes sociais deveriam 

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

News@TI
Investimento automatizado em moedas digitais 
têm rendimento médio de 5,17% ao mês
@ O Atlas Quantum, maior fintech de criptomoedas da América 

Latina, alcançou 62,3% de rentabilidade para seus clientes 
no acumulado de 2018, superando o rendimento dos 12 meses de 
2017, que foi de 37,6%. O mês de novembro foi o que registrou 
maior taxa de rendimento, com 7,42%. Na média mensal, o Quan-
tum obteve 5,17% de rendimento ao mês. A aplicação realizada 
pela plataforma se diferencia das demais, já que o algoritmo 
proprietário realiza arbitragem de alta frequência, 24 horas por 
dia, ou seja, busca de forma automática nas bolsas mundiais 
a melhor oportunidade de compra com valores mais baixos e 
venda em lugares onde a moeda está mais valorizada. Em 2018, 
a plataforma garantiu um rendimento superior em comparação 
ao CDI e em relação ao Ibovespa, que na média mensal renderam 
respectivamente 0,53% e 1,25%.

Nova série desvenda Mitos e Verdades da 
Regulamentação dos Drones
@NQualquer pessoa pode voar com um drone? O espaço aéreo 

brasileiro é compartilhado com outras aeronaves? Alguns 
drones tentam voltar para o ponto "home" na China? Ainda existem 
muitos mitos que rondam o setor de drones. Para desvendar ques-
tões como estas acontece nessa sexta-feira (25/1) às 11h (hora de 
Brasília) o primeiro programa da série Drones – Regulamentação: 
Mitos e Verdades. Neste primeiro encontro o foco será como 
operar de forma legal os drones, obedecendo o que estabelecem 
os órgãos reguladores (ANATEL, DECEA, ANAC e Ministério da 
Defesa). O convidado especial será Carlos Galassi, sócio fundador 
da OCA Solutions e especialista em como usar drones de forma 
legal, que será entrevistado por Emerson Granemann, CEO da 
MundoGEO e idealizador da feira DroneShow.A inscrição para 
assistir ao vivo e tirar dúvidas é gratuita através deste link (https://
events.genndi.com/register/169105139238448981/d4a58d84c5).

Thiago Christof (*)

A afi rmação, feita em pesquisa pela con-
sultoria Gartner, é uma realidade no 
mercado nacional, e muitas organiza-

ções já estão se adequando à nova realidade 
da automação crescente do customer service.

A otimização não acontece sem um ótimo 
motivo: a explosão do uso de aplicativos de 
mensagens. Os usuários, que estão acostu-
mados a serem respondidos com agilidade 
via aplicativos simples e intuitivos, passaram 
a desejar ter contato com empresas com a 
mesma agilidade que trocam mensagens com 
seus amigos. Isso levou a Twilio Inc. a publicar 
uma constatação impressionante: 9 em cada 
10 pessoas já preferem entrar em contato com 
as marcas através de mensageria. Quando o 
assunto é agilidade, o consumidor espera cada 
vez mais que o atendimento aconteça de forma 
imediata, sem fi las, e nessas condições brilha 
a Inteligência Artifi cial (IA), capaz de realizar 
milhares de atendimentos simultâneos.

Padronizar, escalar e manter a qualidade 
nas grandes operações de atendimento é um 
processo caro e repleto de desafi os, como a 
alta rotatividade dos colaboradores. Também 
é desafi ador atender o cliente quando ele mais 
precisa que seja atendido. E isso pode ser logo 
cedinho, ou tarde da noite, muitas vezes fora 
do horário comercial, quando as posições de 
atendimento estão indisponíveis ou reduzidas. 
Mais uma vez, isso não é problema para uma 
assistente inteligente equipada com IA, que 
estará disponível 24 horas por dia, 7 dias por 

O impacto da Inteligência Artifi cial no 
atendimento a clientes

tecnologias de automação. 
E a voz? Apesar da evolução rápida e cons-

tante das tecnologias de síntese de voz, o texto 
ainda leva vantagem. E isso acontece porque 
nós humanos temos uma rejeição natural à voz 
quando percebemos que ela é sintetizada, en-
quanto somos muito mais tolerantes a conversar 
por texto com um robô – isso, claro, quando o 
robô é capaz de responder de maneira assertiva 
aquilo que está sendo solicitado. Entretanto os 
avanços na área de voz são impressionantes e 
não é difícil apostar na possibilidade de muitas 
empresas brasileiras terem um canal automati-
zado de voz já em 2019. Depois disso, a próxima 
fronteira será a interface direta com o cérebro, 
algo que parece fi cção científi ca agora, mas que 
está a caminho nos laboratórios mais avançados 
de inovação tecnológica.

As inovações da IA não param por aí e es-
tão cada vez mais presentes no cotidiano e 
na economia – na logística de entregas, para 
evitar desperdícios e encontrar as rotas mais 
efi cientes, no setor automobilístico, em análises 
médicas ou mesmo nos smartphones pessoais – a 
IA deixou de ser uma promessa tecnológica para 
ser o componente principal que vai diferenciar 
e dar vantagens competitivas às empresas que 
estiverem mais dispostas a experimentá-la e 
a adotá-la no dia a dia de suas operações. E 
isso, claro, não poderia deixar de fora um dos 
maiores ativos de toda empresa de sucesso: o 
relacionamento com seus clientes.

(*) É Coordenador de desenvolvimento
e inovação da Wavy

semana, em todos os dias do ano – inclusive 
feriados.

A automação do atendimento é um caminho 
sem volta, mas é preciso entender o estágio 
que a tecnologia se encontra nos dias de hoje. 
A hype que acompanhou a chegada dos chat-
bots ao mercado brasileiro levou muita gente a 
pensar que bastaria plugar uma entidade de IA 
no seu SAC e tudo estaria resolvido. Mas hoje o 
mercado já está mais maduro e entende melhor 
como tirar proveito dessa tecnologia: automa-
tizando inicialmente aquilo que, geralmente, 
está consumindo a maior parte da operação 
de atendimento. Um exemplo é a emissão au-
tomática de segunda via de boleto: se 50% dos 
contatos com o SAC da empresa são referentes 
a boletos, por exemplo, é uma indicação clara 
que a automação pode começar por essa de-
manda específi ca – ao invés da tentativa de criar 
um chatbot que responda a tudo – resultando 
numa automação inicial mais efi ciente. Com a 
automatização do atendimento, as empresas já 
percebem também vantagens na área de dados, 
passando a ter acesso a métricas de todo o 
processo, como tempo médio de assistência 
ao consumidor, ou quais são os tópicos, dias e 
horários mais recorrentes.

A maior demanda hoje são pelas assistentes 
(ou chatbots) de texto, que vão se comunicar 
com os clientes pelo WhatsApp ou janelas 
de chat. Levar um negócio para dentro do 
WhatsApp tornou-se possível recentemente 
com o lançamento do WhatsApp Business 
API, que permite empresas terem uma conta 
oficial para falar com seus clientes e conectar 

Até 2020, a Inteligência Artifi cial será usada em grande escala pelas empresas que desejam otimizar o 
atendimento ao cliente

O Real Madrid superou o Manchester 
United, da Inglaterra, e voltou a ser o 
clube que mais faturou no futebol mundial 
na temporada passada, segundo um rela-
tório da Deloitte Football Money League 
divulgado na quinta-feira (24). O time 
madrilenho gerou 750,9 milhões de euros 
em receitas, sendo seguido no ranking pelo 
Barcelona (690,4 milhões) e Manchester 
United (666 milhões). Essa é a 12ª vez 
que o Real Madrid fi ca no topo da lista e 
a primeira desde a temporada 2014/15.

A 22ª edição do relatório da Deloitte 
Football Money League classifi ca os 20 

clubes que mais faturaram na temporada. 
Apesar de duas equipes do Campeonato 
Espanhol estarem entre os três primeiros, 
o top 10 é dominado pelos ingleses, com 
seis equipes. O primeiro clube italiano 
do ranking é a Juventus, que ocupa a 
11ª posição, com uma receita de 394,9 
milhões de euros. Essa é a primeira vez 
desde a temporada 2011/12 que a Velha 
Senhora não aparece entre os 10 primeiros 
colocados.

Ainda entre os italianos, atrás da Juven-
tus estão a Inter de Milão (280,8 milhões 
de euros) em 14º, Roma (250) na 15ª 

colocação e o Milan (207,7), que fi cou 
em 18º. Confi ra a lista

1 - Real Madrid - 750,9 milhões de euros; 
2 - Barcelona - 690,4; 3 - Manchester Uni-
ted - 666; 4 - Bayern de Munique - 629,2; 
5 - Manchester City - 568,4; 6 - PSG - 541,7; 
7 - Liverpool - 513,7; 8 - Chelsea - 505, 7; 
9 - Arsenal - 439,2; 10 - Tottenham - 428,3; 
11 - Juventus - 394,9; 12 - Borussia Dort-
mund - 317,2; 13 - Atlético de Madrid - 304,4; 
14 - Inter de Milão - 280,8; 15 - Roma - 250; 
16 - Schalke 04 - 243,8; 17 - Everton - 212,9; 
18 - Milan - 207,7; 19 - Newcastle - 201,5; 
20 - West Ham - 197,9 (ANSA).

Real Madrid é o clube que mais faturou
na temporada passada


