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OPINIÃO

Colaboração entre 
humanos e máquinas: 

sua profi ssão no 
futuro  inventada hoje

Será que seremos 

trocados pelas máquinas 

em um futuro próximo? 

Não é uma questão re-
cente, mas cada vez 
mais temos acesso a 

informações que parecem 
confi rmar esse futuro como 
próximo. As novas tecnolo-
gias estão contribuindo para 
a transformação das relações 
humanas, especialmente, no 
âmbito profi ssional. No en-
tanto, é importante destacar 
que o resultado dos avanços 
da tecnologia e da inovação 
é muito mais positivo do que 
negativo. 

Isso é o que mostra o estudo 
do Gartner “Predicts 2018: AI 
and the Future of Work”, em 
que a Inteligência Artifi cial 
criará, até 2020, 2.3 milhões 
de empregos e eliminará 1.8 
milhões de cargos. Em 2019, 
por exemplo, vivenciaremos 
um aumento de demanda de 
trabalho nas áreas de saúde, 
setor público e educação, en-
quanto o setor de manufatura 
será atingido pela perda de 
empregos. 

A extinção de cargos opera-
cionais, que muitos associam 
diretamente à automação 
gerada pela Inteligência Arti-
fi cial, é um exemplo de que a 
inteligência humana associada 
à artifi cial são complementares 
e precisam andar juntas. Em 
algumas áreas, como a de aten-
dimento, é natural que haja 
uma substituição dos serviços 
por robôs, o que preocupa 
uma parte dos atendentes. 
Contudo, precisamos entender 
que essa automação traz uma 
nova forma de trabalho e a 
tecnologia está, na verdade, 
contribuindo para o surgimen-
to de novas profi ssões. 

Com o passar dos anos, os 
fi lhos dos nossos fi lhos terão 
atividades que nós, hoje, se-
quer imaginamos, assim como 
nossos avós, não têm ideia das 
profi ssões nas quais muitas ve-
zes atuamos. Algumas dessas, 
inclusive, sob minha gestão, 
como o Customer Success Bot, 
que é o profi ssional respon-
sável por analisar e garantir 
o sucesso da operação do 

chatbot do começo ao fi m, é 
uma dessas atividades recen-
tes, em que a automatização 
do atendimento, com o uso 
da inteligência artifi cial, asso-
ciado ao Big Data e Analytics, 
identifica questionamentos 
comuns ou recorrentes feitos 
por diversos usuários e, assim, 
melhora o serviço oferecido.

Outra nova profi ssão é o Bot 
Master, que gerencia toda a 
conversação da ferramenta. 
Mais uma vez, com o uso da tec-
nologia, é possível desenvolver 
fl uxos de conversa e integra-
ções sistêmicas entre soluções, 
o que permite executar ações 
de forma mais rápida, como 
deletar ou recadastrar senhas, 
por exemplo. Por fi m, podemos 
citar o UX Writter, que é quem 
faz a revisão do texto, para 
garantir que o conteúdo está 
bem estruturado e que não 
contém erros de português ou 
de concordância. 

Esses textos são 100% cria-
dos por analistas, por técnicos, 
e para tratarmos com o usuá-
rio fi nal, existe uma maneira 
diferente de conversar, de 
entender as coisas. Então, o 
UX Writer revisa tudo antes 
de fazer o upload no assistente 
virtual, e, com isso, alavanca a 
capacidade de comunicação do 
robô. Ele revisa, adapta e cor-
rige o que é necessário para o 
entendimento do usuário fi nal.

O resultado da AI aplicada 
no trabalho é a capacitação 
de profi ssionais para exercer 
atividades de maior valor agre-
gado, que antes faziam tarefas 
mecânicas. A ‘curadoria’ reali-
zada por esse novo especialista 
é um ponto muito importante 
para o assistente virtual evo-
luir, portanto, o surgimento 
dessas novas profissões é 
essencial para a efetividade 
da solução.

No longo prazo, a AI será 
tratada como uma aliada dos 
homens e não como um subs-
tituto, pois a combinação de 
máquinas e humanos traz mais 
efi ciência para as operações. 
Será uma era de colaboração 
entre ambos!

(*) - É Diretor de Tecnologia e 
Inovação da TIVIT.

Armando Amaral (*)

Editorias 

Economia/Política: J. L. Lobato (lobato@netjen.com.br); Ciência/Tec-

nologia: Ricardo Souza (ricardosouza@netjen.com.br); Livros: Ralph Peter
(ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br); TV: Tony Auad (central-noticia@
bol.com.br).

Colaboradores: Cícero Augusto, Eduardo Shinyashiki, Geraldo Nunes, 

José Hamilton Mancuso (1936/2017)    Diretora Comercial: Lilian Mancuso (lilian@netjen.com.br)

Webmaster/TI: Ricardo Baboo; Editoração Eletrônica: Ricardo Souza e Ro-
mério Damascena. Impressão: LTJ Gráfi ca Ltda. Serviço informativo: Agências 
Estado, Brasil, Senado, Câmara, EBC, ANSA.

Artigos e colunas são de inteira rersponsabilidade de seus autores,
que não recebem remuneração direta do jornal. 

Jornal Empresas & Negócios Ltda

Administração, Publicidade e Redação: Rua Vergueiro, 2949 - 12º andar 
- cjs. 121 e 122 - Vila Mariana - Cep: 04101-300. Tel. 3043-4171 / 3106-4171 -
E-mail :  (netjen@netjen.com.br) -  Site:  (www.netjen.com.br).
CNPJ: 05.687.343/0001-90 - JUCESP, Nire 35218211731 (6/6/2003) - Matriculado 
no 3º Registro Civil de Pessoa Jurídica sob nº 103.

Heródoto Barbeiro,  J. B. Oliveira, Leslie Amendolara, Mario Enzio Belio Junior.
RIO DE JANEIRO: J.C. REPRESENTAÇÕES E PUBLICIDADES EIRELI

Av. Rio Branco, 173 / 602 e 603 – Centro - Rio de Janeiro - CEP 20040-007
Tel. (21) 2262-7469 – CNPJ 30.868.129/0001-87

ISSN 2595-8410

News@TI
Central, da LogMeIn, agora terá antivírus 
integrado a seu sistema

@A LogMeIn, líder de mercado em comunicações unifi-
cadas e colaboração, gerenciamento de identidade e 

acesso, e soluções de suporte e envolvimento do cliente, 
acaba de anunciar uma nova funcionalidade para seu mó-
dulo de segurança, o LogMeIn Antivírus. A novidade é um 
antivírus integrado à plataforma do Central by LogMeIn que 
fornece proteção de privacidade e dados contra malware, 
ransomware e outras ameaças sofisticadas. O Central é um 
software de gerenciamento remoto de última geração que 
oferece, além das soluções de acesso remoto a computado-
res, gerenciamento total de usuários e dispositivos, exibição 
para vários monitores, suporte, acesso em segundo plano, 
transferência de arquivos, compartilhamento da área de 
trabalho e muito mais (https://www.logmein.com/central/
features/managed-antivirus-software).

Site calcula quantidade de quitutes para a sua 
Festa Junina

@Uma das celebrações mais queridas pelos brasileiros 
está chegando! A Festa Junina é sempre lembrada, 

principalmente, por suas comidas típicas. Afi nal, quem não 
gosta de um bolo de fubá quentinho, paçoca fresquinha e 
um quentão para acompanhar? E ninguém melhor que a 
Yoki, embaixadora da Festa Junina há 31 anos, para ajudar 
a organizar o melhor “Arraiá”. A marca disponibiliza online 
e gratuitamente a Calculadora Junina, que determina auto-
maticamente a quantidade de salgados, doces e bebidas de 
acordo com o número de confi rmados de cada celebração. 
A Calculadora está disponível no link www.festajunina.com.
br/calculadora-para-sua-festa-junina/1-a-10/. Afi nal, em uma 
verdadeira Festa Junina não pode faltar nada!

ricardosouza@netjen.com.br
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Ciência e Tecnologia

A 500 Startups, um dos fundos de in-
vestimento em capital semente mais 

ativos do mundo, com mais de 2.200 in-
vestimentos realizados ao redor do globo, 
está com inscrições abertas para o Miami 
Growth Program 2019, que irá acontecer 
entre os dias 23 de setembro e 14 de 
novembro, no novo hub da aceleradora 
em Miami.

O objetivo do programa é selecionar 10 
startups que estão encontrando o Product 
Market Fit - produto que possui aderência 
com o mercado e que, como consequência, 
pode crescer exponencialmente e, que estão 
prontas para escalarem seus negócios. 

As empresas interessadas em participar 

500 Startups abre inscrição para Miami Growth Program 2019 

têm até o dia 28 de julho para se inscreve-
rem e, após isso, passarão por um processo 
de seleção, seguido de uma conversa de 30 
minutos com a equipe da 500 Startups para 
fecharem suas participações. O programa 
é gratuito para fundadores e equity free, 
isto é, não exige ações da startup.  

“O Miami Growth Program é pensado 
para fundadores de startups que buscam 
novas estratégias para crescer e progredir 
no mercado. Esses empreendedores irão 
aprender como identifi car oportunidades 
de crescimento por meio de análise com-
portamental avançada, para  alcançar mais 
clientes rapidamente, gastando menos”, 
explica Itali Collini, diretora de operações 
da 500 Startups no Brasil.

As inscrições são gratuitas e vão até o dia 28 julho

Algumas startups brasileiras já passaram 
pelo programa de aceleração e tiveram 
resultados bastante positivos. Segundo 
Guilherme Parente, CEO e fundador da 
Apptite, primeiro marketplace de comida 
artesanal do Brasil, a aplicação da meto-
dologia apresentada foi uma verdadeira 
virada de jogo para os negócios. “ Foi uma 
experiência muito intensa e prática. Eles 
nos ajudaram a ver a operação de um ponto 
de vista diferente e conseguimos identifi -
car os pontos de atrito que estavam nos 
impedindo de crescer mais. Desde que o 
programa acabou, tivemos um crescimento 
surpreendente”, conta o empreendedor. 
As inscrições e o programa são gratuitos. 
Para mais informações, acesse https://bit.
ly/2QpieL9.

O papa Francisco voltou a 
criticar a ideia do presidente 
dos Estados Unidos, Donald 
Trump, de construir um muro 
na fronteira com o México, 
afi rmando que é errado sepa-
rar famílias e ressaltando que 
a defesa dos migrantes é uma 
“prioridade” para o seu pon-
tifi cado. Durante entrevista 
à rede mexicana Televisa, o 
Pontífi ce também falou sobre 
a situação das mulheres no 
mundo e os casos de abuso 
sexual na Igreja Católica.

“Não sei o que está aconte-
cendo com esta nova cultura 
de defender territórios cons-
truindo muros. Já conhece-
mos um, aquele em Berlim, 
que trouxe tantas dores de 
cabeça e tanto sofrimento”, 
disse. Segundo o líder da Igre-
ja Católica, o ato de “separar 
crianças dos pais vai contra 
a lei natural”. “É cruel. Está 
entre as maiores crueldades. 
E para defender o quê? Ter-
ritórios, ou a economia de um 
país o sabe lá o quê”.

Na entrevista dada à Va-
lentina Alazraki, jornalista 
mexicana, Jorge Bergoglio 
ressaltou que este tipo de 
política é “muito triste”. 

“Quem constrói muros termina prisioneiro dos muros que 

constrói”, afi rmou o Papa.

O saldo foi quase três ve-
zes maior que o gerado 
pelas média e grandes 

empresas e representou 72,3% 
do total de empregos gerados 
no país no mesmo período, que 
foi de 129,6 mil.

No acumulado dos primei-
ros quatro meses do ano, os 
pequenos negócios abriram 
quase 300 mil novos empregos. 
As médias e grandes empresas 
(MGE) criaram apenas 20,3 
mil novas vagas. Entretanto, 
o saldo de postos de trabalho 
gerados pelas micro e pequenas 
empresas (MPE) ainda está 
14,4% abaixo do saldo gerado 
por elas no mesmo período do 
ano passado. “A recuperação do 
emprego depende diretamente 
da retomada da confi ança de 
investidores, da aprovação 
das reformas no Congresso”, 
analisa o presidente do Sebrae, 
Carlos Melles.

 “Os números mostram que 
o empreendedorismo está no 
sangue do povo brasileiro. 
Foram os pequenos negócios 
os grandes responsáveis pelo 
grande número de abertura 
de vagas no mercado de traba-
lho. E isso mesmo em tempos 

Foram os pequenos negócios os responsáveis pelo número de abertura de vagas

no mercado de trabalho.

Força-tarefa 
começa a atuar 
em presídios de 
Manaus

A Força-Tarefa de Inter-
venção Penitenciária começa 
atuar no interior dos presídios 
de Manaus onde ocorreram os 
massacres que vitimaram 55 
detentos no domingo (26) e 
segunda-feira (27). A medida 
atende à solicitação feita pelo 
governo do Amazonas. A força-
-tarefa permanecerá por 90 
dias, exercendo as atividades 
e serviços de guarda, vigilân-
cia e custódia de presos, em 
apoio ao governo do estado, 
que dará estrutura logística e 
sob a supervisão dos órgãos de 
administração penitenciária e 
segurança pública do estado.

“O número de profi ssionais 
a ser disponibilizado pelo Mi-
nistério da Justiça e Segurança 
Pública obedecerá ao plane-
jamento defi nido pelos entes 
envolvidos na operação”, diz 
ainda o documento. Vários 
detentos, considerados líderes 
dos massacres, começaram a ser 
transferidos para presídios fede-
rais. O ministro Sergio Moro, em 
uma postagem na sua conta no 
Twitter, disse que o ministério 
disponibilizaria vagas nos presí-
dios federais para transferência 
das lideranças envolvidas nos 
“massacres” (ABr).
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Em quatro meses, pequenos negócios 
criam quase 300 mil empregos

Os pequenos negócios voltaram a responder pela geração de novos empregos no mês de abril. 
Segundo levantamento feito pelo Sebrae, baseado nos dados do Caged, esse segmento gerou, no mês 
passado, 93,7 mil postos de trabalho formais

difíceis economicamente”, 
acrescenta. As MPEs do setor 
de Serviços capitanearam a 
geração de empregos, com um 
saldo de 193 mil novos postos 
de trabalho. 

Em todos os setores, as MPEs 
registraram saldos positivos de 
empregos gerados no mês de 
abril, mas foram os pequenos 
negócios do setor de Serviços 
que puxaram a geração de 

empregos, criando mais de 
55 mil postos de trabalho, 3,6 
vezes mais do que as MPEs da 
construção civil, segundo setor 
em que as micro e pequenas 
empresas mais empregaram 
nesse mês. 

As micro e pequenas em-
presas do estado de São Paulo 
lideraram a geração de empre-
gos, respondendo pela criação 
de 29,3 mil postos de trabalho 

e foram acompanhadas pelas 
MPEs de Minas Gerais, com 
14,7 mil empregos, seguidas 
pelos pequenos negócios da 
região Nordeste, que respon-
deram pela geração de 17,8 mil 
empregos. Praticamente todos 
os estados do país tiveram saldo 
positivo, com exceção ao Rio 
Grande do Sul, que registrou 
mais demissões que contrata-
ções no segmento (ABr).

Papa volta a condenar muro de 
Trump na fronteira com México

“O homem é o único animal 
que cai duas vezes no mesmo 
buraco. Voltamos à mesma coisa, 
construir muros como se fosse 
a defesa, quando a defesa é o 
diálogo, o crescimento, a aco-
lhida, a educação e integração”, 
observou. Nesse sentido, quando 
questionado sobre o que diria a 
Trump se tivesse frente a frente 
com ele, o Papa respondeu que 
falaria “a mesma coisa”. “Quem 
constrói muros termina prisio-
neiro dos muros que constrói”. 

“Toda a fortuna está concen-

trada em grupos muito peque-
nos em relação aos outros. E 
os pobres são mais. Então, 
é claro: os pobres buscam 
fronteiras, buscam novos ho-
rizontes”, disse.Já em relação 
à violência contra a mulher e o 
crescente número de feminicí-
dios, Jorge Bergoglio afi rmou 
que “o mundo não funciona 
sem a mulher”. “Não porque é 
ela que traz os fi lhos, deixemos 
a procriação de lado. Uma casa 
sem a mulher não funciona”, 
assegurou (ANSA).


