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News@TI
Programa de Trainee

@A B2W Digital oferece oportunidade de desenvolvimento profi ssio-
nal para recém-formados por meio do Programa de Trainee 2020. 

A companhia busca pessoas que tenham muita vontade de aprender e 
sejam apaixonadas por tecnologia e inovação. Um dos diferenciais do 
programa é o processo seletivo ser quase todo online: os candidatos 
só comparecem presencialmente para a última etapa. "A B2W é uma 
companhia digital, que respira inovação. Aplicamos tecnologia em todos 
os nossos processos e na seleção dos trainees não poderia ser diferente", 
afi rma José Mauro Barros, diretor de Recursos Humanos da B2W Digital. 
"Utilizamos plataformas que empregam inteligência artifi cial na triagem 
dos currículos, além de recursos como games online para avaliar os perfi s 
dos candidatos", complementa (https://traineeb2w.gupy.io/).

Samsung acelera startup que estimula a fala das 
crianças com jogos interativos 

@O Samsung Creative Startup, programa de aceleração de soluções 
tecnológicas realizado em parceria com a Associação Nacional de 

Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec) e 
o Centro Coreano de Economia Criativa e Inovação (CCEI), selecionou 
a Fofuuu para participar da quarta rodada, o que inclui receber até R$ 
200 mil livres de equity para o desenvolvimento de produtos e serviços. 
A Fofuuu desenvolve jogos digitais interativos com uso de conceitos 
de fonoaudiologia e neurociência para estimular a fala de crianças com 
distúrbios de linguagem causados pelo autismo, síndrome de down, lábio 
leporino entre outras condições. “As crianças aprendem brincando e 
desenvolvem a fala graças a uma metodologia que segue o fl uxo natural 
de aprendizagem, respeitando o ritmo e a individualidade de cada um”, 
explica Tricia Araújo, Diretora Criativa da Fofuuu.

Premiada como a melhor solução de Analytics & 
Intelligence Reporting

@A TIBCO Software Inc., líder global em integração, gerenciamento 
de APIs e analytics, ganhou o prêmio de Melhor Negócio Mundial 

de Solução de Business Intelligence Reporting de 2019 pelo TIBCO 
Spotfi re®, oferecido pela Software & Information Industry Association 
(SIIA) CODiE Awards. O CODiE Awards reconhece empresas que 
desenvolvem produtos de tecnologia de negócios mais inovadores nos 
Estados Unidos e mundialmente. A conquista se soma a outros reconhe-
cimentos da indústria ao Spotfi re® e confi rma ainda mais a importância 
da solução para empresas que estão sob crescente pressão para satisfazer 
as necessidades dos clientes, fornecendo soluções analíticas fl exíveis e 
ágeis que podem operar em grande escala. “Estamos muito felizes em 
ganhar o prêmio SIIA CODiE e por oferecer a mais abrangente solução de 
inteligência e análise”, disse Brad Hopper, vice-presidente de estratégia 
de produtos de analytics da TIBCO (www.tibco.com). 

COLUNA DO HERÓDOTO

Ele queria ser 

embaixador a qualquer 

preço. Representar o 

Brasil na capital do 

país mais importante 

da sua história política 

e econômica era o que 

mais queria.

Tinha infl uência e poder 
político para chegar lá, 
ser recebido no palácio, 

com grande pomba e circuns-
tância com ampla cobertura da 
mídia tupiniquim. Ninguém iria 
perguntar ao novo embaixador 
se tinha ou não feito  carreira 
diplomática, se tinha conhe-
cimento da história mundial 
onde nações degladiaram em 
grandes confl itos mundiais e 
que a falha da política diplo-
mática foi substituída pelo ma-
traquear das metralhadoras. 

Sem diplomacia milhões de 
pessoas morreram nos campos 
de batalha. Daí os historiadores 
e cientistas sociais criticarem 
os países que não tinham um 
corpo diplomático técnico e 
capacitado para atuar, antes, 
durante e depois dos confl itos. 
Uma coisa era consensual, 
a preparação intelectual do 
embaixador.

O pretendente ao cargo não 
dava a menor importância do 
ranger de dentes do Itamarati. 
Ignorava totalmente as  lições 
do sábio Confúcio, o primeiro 
pensador a criar um código de 
comportamento para embai-
xadores, no século 5 A.C., e 
que durante séculos orientou 
as escolas de diplomacia. O 
ponto central era que um 
negociador, em nome de sua 
nação, não podia perder “face”, 
ou seja aquilo que dissesse 
teria que ser necessariamente 
cumprido. 

Por isso o embaixador tinha 
que ter certeza do que seria 
negociado para que não tivesse 
que voltar atrás, ou seja de 
perder “face”. Nada disso o 

abalava. Estava decidido que 
seria nomeado pelo presidente 
da república com quem tinha 
grande proximidade e tinha 
ajudado decisivamente para 
ganhar a eleição. Não seria a 
primeira vez que um cidadão 
comum seria nomeado embai-
xador do Brasil nas capitais das 
potências mais importantes do 
planeta. 

Portanto, não admitia que 
houvesse qualquer tipo de 
resistência, mesmo de parte 
da mídia de oposição. Ele dizia 
que falava inglês fl uentemen-
te. É verdade que arranhava 
mal e mal algumas palavras 
e frases, mas quem precisava 
disso ? Bastava contratar um 
bom tradutor e tudo estaria 
resolvido. Afi nal ele já tinha 
viajado para páises de língua 
inglesa e conversado com 
vários políticos importantes, 
entre eles o primeiro ministro 
do Reino Unido. A história 
seguiu o seu curso e ele foi 
nomeado embaixador. 

Assis Chateaubriand vestiu o 
fraque, pos a cartola, e a bordo 
de uma carruagem levado para 
apresentar suas credenciais a 
sua majestade em Londres. 
Era o que mais quereia em sua 
vida, ser recebido pela rainha, 
ter o título de representante do 
Brasil na corte de Saint James 
e ir e voltar em uma ponte 
aérea entre as capitais dos  
dois países. Com essa proeza 
suplantou Oswaldo Aranha, 
outro neófi to em política in-
ternacional.

Ele foi nomeado embaixa-
dor do Brasil em Washington, 
como compensação por não ter  
sido escolhido interventor no 
estado de Minas Gerais, pelo 
ditador Getúlio Vargas. Diante 
dessas exceções por que não 
outros também poderiam ocu-
par esses cargos mesmo não 
sendo do corpo diplomático 
permanente?

(*) - É editor chefe e âncora do Jornal 
da Record News em multiplataforma.
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Heródoto Barbeiro (*)

O Senhor 
Embaixador

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Quando a inteligência artifi cial e
a integração fazem a diferença
na jornada rumo à Indústria 4.0

Investimentos em inovação, sustentabilidade e em aperfeiçoamento de processos são fundamentais para 
o aumento da competitividade da indústria no Brasil

Mulheres são donas de 60% dos e-commerces em São Paulo, diz pesquisa
De acordo com um levantamento realizado 

pela Loja Integrada (www.lojaintegrada.com.
br) – plataforma para a criação de lojas virtuais 
–, o número de lojas virtuais comandadas por 
mulheres cresce a cada ano em São Paulo e elas 
já são responsáveis por 60% dos e-commerces 
no estado. Ainda segundo os dados, só em 2018 
os lojistas paulistas faturaram mais de R$ 148 
milhões em vendas.

O estudo revela que o segmento que mais se 

destacou no comércio eletrônico em São Paulo 
foi o de Moda e Acessórios, com um faturamento 
de mais de R$ 28 milhões. Outros segmentos 
que também apresentaram bons resultados 
foram os de Cosméticos e Perfumaria e Casa 
e Decoração. 

Segundo Julia Mariá, especialista em co-
mércio eletrônico e head de marketing da 
Loja Integrada, o comércio eletrônico vive 
um ótimo momento no Brasil. Para a especia-

lista, as mulheres têm papel fundamental no 
crescimento da economia e não é diferente 
no e-commerce. “As mulheres estão se des-
tacando em diversos setores, inclusive, no 
comércio eletrônico - área em que o número 
de empreendedoras cresce a cada ano. Os 
números mostram que as mulheres já são 
responsáveis por 35% das lojas virtuais em 
todo o Brasil, já em São Paulo, elas são maioria 
no mercado”, explica a especialista

Walter Sanches (*)

O setor tem enorme relevância no 
cenário econômico e é responsável, 
segundo a Confederação Nacional 

da Indústria (CNI), por 22% do Produto 
Interno Bruto (PIB), 49% das exportações, 
67% da pesquisa e desenvolvimento do 
setor privado e 9,4 milhões de empregos.

Por ser uma área fundamental para o 
País e na qual a concorrência é acirrada, 
lograr êxito exige um desenvolvimento 
contínuo de inovação, fatores que con-
vergem à Indústria 4.0 – tema que está 
sendo muito discutido atualmente. O setor 
industrial está entrando no universo de TI 
de modo efetivo desde o advento do termo 
"Indústria 4.0".

Sabemos que evoluir na aplicação do 
conceito é preciso aperfeiçoar os processos 
e ser preditivo. Olhar para o passado não 
basta. E como acredito no poder das boas 
práticas e, a meu ver, ideias para inspirar 
sempre são bem-vindas e ajudam a tornar 
a jornada menos árida, gostaria de compar-
tilhar a experiência que estou vivenciando.

Sou responsável pela área de tecnologia 
da Termomecanica, indústria de transfor-
mação de cobre com um 
volume total de vendas em 
2018 acima de 76 mil tone-
ladas. No Brasil, contamos 
com três unidades fabris e 
dois centros de distribui-
ção. Na América Latina, 
contamos com uma uni-
dade produtiva no Chile 
e outra na Argentina. São 
milhares de processos en-
volvidos e a complexidade 
para estabelecer a gestão 
de tudo isso é gigantesca. 
No contexto da compe-
tividade, o planejamento 
estratégico surge como 
uma ferramenta crucial 
para atingirmos nossos objetivos.

Queremos ser uma Indústria 4.0 e enxer-
gamos que há várias etapas a serem venci-
das. Uma delas foi investir em um projeto 
de Planejamento de Vendas e Operações 
(S&OP, sigla em inglês) -, que é um méto-
do integrado e moderno de administração 
logística e empresarial, capaz de gerar um 
ciclo contínuo de mudanças que impactam 
positivamente nos resultados.

No nosso caso, o S&OP foi implantado 
para substituir a forma de decisão de vendas 
e produção. O modelo anterior era sólido e 
estava lastreado nas ocorrências de vendas 
e produção recentes, mas não na demanda 

futura. Além do impacto direto nos negó-
cios, em termos de cultura organizacional, 
o projeto trouxe a quebra de visão depar-
tamental no processo principal, que é o 
de Vendas, Planejamento e Operações. 
Para ter uma ideia dos resultados obtidos, 
apenas sobre as vendas, comparando o 
período inicial e o fi nal da implementação, 
o projeto colaborou efetivamente para 
que houvesse um incremento de 11% 
das vendas.

Indústria digitalizada

Batizamos essa iniciativa de "Termoin-
tegração", justamente 
para fortalecer a ideia 
de compartilhamento 
de decisões e operações. 
Inicialmente, focamos no 
entendimento de nossas 
necessidades e, a partir 
daí, iniciamos um traba-
lho de desenvolvimento 
de ferramentas de apoio, 
com informações para a 
tomada de decisão.

Os processos, incluin-
do o de tomada de de-
cisão, foram automa-
tizados por meio da 
construção de Árvores 

de Decisão. Fatores como a presença 
de muitas unidades de manutenção de 
estoque (SKUs - Stock Keeping Unit), a 
análise sobre a estratégia de produção a 
aplicar para cada produto, no intuito de 
obter um melhor tempo de resposta para 
o cliente e o menor estoque possível, têm 
que ser automatizados, especialmente na 
Indústria 4.0.

Para ajudarmos a reduzir o estoque 
e agilizar o atendimento, empregamos 
Inteligência Artifi cial, e o conceito de 
"Machine Learning". Na prática, uma vez 
que dispomos de um grande número de 
itens diferentes em estoque pode ser que, 

no momento do pedido, algo que tenhamos 
em estoque atenda mais rapidamente um 
cliente do que o SKU que ele está solici-
tando, por exemplo. E, essa substituição 
é potencializada hoje pelo aprendizado de 
máquina. Também aplicamos ferramentas 
de Analytics para a tomada de decisões, de 
BPM (Business Process Management) para 
suporte ao processo e Árvore de Decisão, 
para estratégias referentes à produção.

A efi ciência dos resultados

O S&OP trouxe efi ciência aos pedidos, 
melhoria no processo de faturamento e a 
criação de uma metodologia de planejamen-
to de demanda entre as áreas Comercial e 
Industrial, resultando em um menor lead 
time de fabricação, melhor aproveitamento 
de equipamentos e em avanços na produ-
tividade da mão de obra.

Em relação aos custos, houve redução 
de estoque de produtos acabados. Essa 
informação é relevante, pois, trabalhamos 
com uma commodity como matéria-prima e 
a efi ciência na redução de estoque melhoram 
os resultados e diminui os riscos fi nanceiros.

Ressalto que a própria dinâmica do S&OP 
permite o desenvolvimento de processo 
cíclico, resultando em propostas de avanços 
estratégicos e operacionais. Uma vez que esse 
processo alimenta todas as áreas com dados 
e permite ter uma visão ampla do compor-
tamento como um todo, individualmente, as 
áreas executam e propõem melhorias nelas 
próprias e no restante do processo.

Digo sempre que o aprendizado sobre 
S&OP foi fundamental, seja pela oportuni-
dade de colocar em evidência a necessidade 
de aplicar a TI na indústria ou pela possi-
bilidade de rever estratégias na medida 
em que caminhamos nesse terreno pouco 
explorado. Com isso, acredito termos dado 
um importante passo na jornada rumo a 
Indústria 4.0.

(*) É CIO da Termomecanica, empresa líder no setor 
de transformação de cobre e suas ligas.

hilnethcorreia.com.br

Por ser uma área 
fundamental para 
o País e na qual a 
concorrência é acirrada, 
lograr êxito exige 
um desenvolvimento 
contínuo de inovação, 
fatores que convergem 
à Indústria 4.0 – tema 
que está sendo muito 
discutido atualmente.

Segundo levantamento da Agência Brasi-
leira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), 
a estimativa anual de redução de custos 
industriais no Brasil, a partir da migração 
da indústria para o conceito 4.0, será de, no 
mínimo, R$ 73 bilhões/ano.

Essa economia envolve ganhos de efi ciên-
cia, redução nos custos de manutenção de 
máquinas e consumo de energia. Para não 
fi car para trás, o país precisa formar profi s-
sionais qualifi cados, para planejar, executar 
e gerenciar as inovações tecnológicas que a 
indústria 4.0 demanda.

Além do conhecimento técnico, é neces-
sário estimular a criatividade, a proatividade 
e o gosto pela inovação. Por meio da tecno-
logia é possível fazer a fusão dos mundos 
físico, digital e biológico, com a Manufatura 
Aditiva (Impressão 3D), a IA, IoT, a Biologia 
Sintética e os Sistemas Cyber Físicos (CPS) 
– que são a fusão entre o mundo físico e o 

digital:  no qual  elementos de computação 
conectam-se à toda a inteligência distribu-
ída no ambiente físico e virtual para obter 
um conhecimento profundo sobre meio 
e o usuário, para personalizar e controlar 
com precisão o ambiente de interação dos 
usuários.

Transformar a indústria hoje signifi ca 
que a despeito dos desafi os trazidos pela 
4a revolução industrial, as empresas têm 
espaço para fazer um uso mais efi ciente 
dos seus recursos (humanos, fi nanceiros 
e tecnológicos) para que seus produtos e 
serviços sejam mais competitivos no país 
e no mundo.

Isso se traduz na implementação de formas 
mais efi cientes de gestão com metodologias 
ágeis e enxutas, além de orientar processos 
e decisões a partir da análise em tempo real 
dos dados de produção.

Além destas tecnologias, outros dispositi-

vos terão um papel importante na indústria 
4.0. Como a tecnologia RFID, que vem 
ganhando espaço com os sistemas de ras-
treabilidade industrial, e os módulos IO-Link 
– um poderoso padrão criado pela indústria 
da automação, que funciona através de um 
protocolo de comunicação serial ponto a 
ponto que vem sendo, cada vez mais, utili-
zado para promover a comunicação entre 
sensores e/ou atuadores no chão de fábrica. 

Esses módulos possuem endereço IP pró-
prio, com conexões diretas de alto e baixo 
nível. Portanto, descentralizam e organizam 
a rede de sensores e demais componentes. 
Com fábricas cada vez mais automatizadas 
e máquinas inteligentes, a preocupação 
passa a ser uma maior robustez nos sistemas 
de informação, segurança e comunicação, 
fazendo da tecnologia a sua grande aliada.

(Fonte: Leonel Nogueira é CEO da Global TI).

Manufatura híbrida e a tecnologia na indústria 4.0


