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News@TI
Solução de inteligência artifi cial da Minsait 
previne problemas de saúde

@A Minsait, empresa Indra com foco em transformação digital, 
traz ao mercado uma nova solução com foco na área da saúde: o 

HCEPRO. A partir da integração entre diferentes dados, o produto tem 
como foco melhorar a qualidade do atendimento e segurança clínica, 
reduzindo custos. O impacto disso já foi medido: em testes para o 
projeto-piloto realizados com 155 pacientes com hipertensão, houve 
uma redução média de aproximadamente 5% na pressão sanguínea 
sistólica e em 3,5% na pressão diastólica. Esses resultados estão 
relacionados à implantação de um processo de assistência médica a 
pacientes com doenças crônicas, que antecipa o agravamento de sua 
saúde por meio de monitoramento ambulatorial e internação hospitalar. 
Com isso, é capaz de colaborar para a redução do deslocamento e de 
consultas presenciais.

Capacitação tecnológica gratuita para formar 
desenvolvedores

@Estudantes e profi ssionais da área de tecnologia e ciências exatas 
terão a oportunidade de participar de  uma capacitação tecnológica, 

entre outubro e novembro, com chances de contratação ao fi m do trei-
namento. A capacitação profi ssional é uma parceria entre a VHSYS e  a 
Codenation, startup que atua no ramo de desenvolvimento de carreiras 
em tecnologia. São 20 vagas para quem deseja se profi ssionalizar gratuita-
mente na linguagem de programação PHP, utilizada por programadores e 
desenvolvedores para construir sites dinâmicos.  Ao fi m do treinamento, 
os participantes terão um certifi cado de conclusão de curso. Além disso, 
quem  se destacar no processo terá a chance de contratação dentro da 
VHSYS. As inscrições devem ser feitas até o dia 22 de setembro na página 
do projeto (https://www.codenation.dev/aceleradev/php-curitiba-1/?utm_
campaign=acelera%20dev&utm_content=Codenation%3A%20aceleran-
do%20a%20carreira%20de%20quem%20acelera%20o%20mundo%20
%281%29&utm_medium=email&utm_source=EmailMarketing&utm_
term=acelera%20dev).

5º Festival de Robótica

@O 5º Festival de Robótica, que acontece nos dias 28 e 29 de 
setembro, reunirá 75 escolas, 860 alunos, 106 equipes, 212 

mentores e técnicos. Mais do que números, o objetivo do evento 
é incentivar a ciência e a tecnologia nas escolas, fazer com que os 
estudantes desenvolvam o pensamento crítico e senso de planeja-
mento, e despertar a consciência para os valores do trabalho em 
equipe. O Festival será realizado no Parque Tecnológico de Soro-
caba, das 9h às 16h - programação completa abaixo. A entrada será 
condicionada à doação de 1kg de alimento não perecível. O evento 
conta com o apoio da TV TEM e do projeto BEM LEGAL (http://
festivalderobotica.com).

COLUNA DO HERÓDOTO

Ele era um latifundiário 

e como tal fazia parte 

da elite nacional. Era 

incomum que um 

homem de sua origem 

difundisse discursos 

contra a destruição das 

matas.

Afi nal a sua própria fa-
mília havia destruído 
boa parte da cobertura 

fl orestal para desenvolver ati-
vidades agrícolas. Elas eram 
exportadas e com o ganho era 
possível manter uma vida de 
fausto, com fi lhos estudando 
no exterior e parentes parti-
cipando do governo local. A 
origem da riqueza estava na 
terra, portanto nada mais justo 
que ela fosse preparada para 
atividades que rendessem bons 
ganhos. 

Os indígenas que insistiam 
em permanecer nas redonde-
zas da fazenda eram pacífi cos, 
e optaram por fugir para o 
interior, para outras matas, 
longe da sociedade dos bran-
cos com os seus costumes 
estranhos. Mas a derrubada 
da fl oresta sempre andou nos 
seus calcanhares. 

Era preciso buscar lugares 
bem longe das fronteiras 
agrícolas, das fazendas de 
criação de gado bovino e dos 
plantations monocultores. 
Eram desprezados como mão 
de obra, mesmo  barata, quase 
de graça, pela sua  cultura de 
baixa produtividade.

Destruir matas virgens, 
como até agora se tem prati-
cado no Brasil, é crime hor-
rendo e grande insulto feito à 
mesma natureza. Que defesa 
produziremos no tribunal da 
Razão, quando os nossos ne-
tos nos acusarem de fatos tão 
culposos? Insistia ele diante da 
oposição de novos predadores 
impacientes em implantar seus 
latifúndios. 

O método mais prático era 
de origem indígena, porém em 

grandes proporções : as quei-
madas. Elas eram praticadas 
antes mesmo da colonização se 
iniciar no Brasil e tinha o nome 
de coivara. As mulheres índias  
limpavam pequenos espaços 
na fl oresta e punham fogo. 

O fogo era o instrumento 
agrícola mais barato e efi caz 
e ainda alimentava o mito 
que as cinzas eram capazes 
de fertilizar o solo. Depois de 
pôr abaixo amplas áreas de 
cobertura fl orestal, o empre-
endimento de grande porte  
tomava ímpeto na época da 
estiagem, com a vegetação 
seca, de fácil combustão. 

Não havia nenhuma preo-
cupação qual o tamanho da 
área queimada, as fl orestas 
eram infi ndáveis. O jovem fa-
zendeiro, defensor das matas, 
foi mandado pela família para 
estudar na Europa. Passou por 
lá uns 30 anos, especializou-se 
em mineralogia, bem longe 
das fl orestas  do seu país que 
insistia em proteger. 

Foi reconhecido como cien-
tista em academias alemã e 
austríaca e acabou sendo con-
tratado para ser o diretor dos 
bosques nacionais. Apenas um 
ano antes do movimento que 
separou a colônia da metrópole 
ele chegou ao Brasil, perto das 
matas que tanto defendia. 

Tinha consciência que elas 
eram frágeis, fi nitas, importan-
tes para a sobrevivência huma-
na, e que se não lutasse pela 
sua preservação seria cobrado 
pelos seus descendentes. 

Sua luta não terminou com 
a sua saída do governo impe-
rial. Continuou na assembleia 
nacional constituinte, era 
deputado, até que o governo 
mandou fechar o parlamento. 

José Bonifácio de Andrada e 
Silva foi exilado pelo impera-
dor e só voltou depois de sua 
abdicação para ser o tutor do 
jovem Dom Pedro II.

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

(www.herodoto.com.br).
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Plataforma conecta candidatos à vaga de emprego em empresas que querem a diversidade
Levantamento feito pelo LinkedIn mostra que, 

78% das empresas priorizam a diversidade na 
hora de contratar novos funcionários, porém 
não conseguem viabilizar a ideia na hora de 
contratar. A mesma pesquisa revelou que 38% 
dos profi ssionais de RH têm difi culdade de 
encontrar candidatos diversos. Para ajudar as 
corporações nesta missão, a Kenoby, software 
de recrutamento e seleção, deu início à largada 
de mapear as comunidades existentes hoje 
no País. O objetivo é conectar os grupos que 
representam as pessoas que se enquadram nos 
pilares de diversidade (étnico-racial, LBGTIA+, 
pessoas com defi ciência, mulheres, refugiados 

e outros) às empresas.
“Os estereótipos ainda atrapalham o recruta-

mento nas empresas. Muitos talentos são des-
perdiçados e excluídos dos processos seletivos, 
ou ainda porque as corporações não conseguem 
localizar candidatos diversos facilmente. A busca 
por comunidades tem sido uma alternativa para 
chegar nesses profi ssionais.”, explica Felipe 
Sobral, Diretor de Marketing da startup.

A iniciativa irá benefi ciar candidatos que estão 
procurando se recolocar no mercado, seja na 
área de formação, ou não e, também as empre-
sas que querem implantar a diversidade, mas 
encontram difi culdades em localizar/recrutar 

essas pessoas. “A ideia é facilitar a conexão e 
aproximá-los. Uma vez mapeados, ambos fazem 
um teste de cultura, o candidato e o recrutador, 
para identifi car se existe o ‘match´. É um traba-
lho complexo, o de contratar pessoas diversas 
e, ao mesmo tempo, que tenham algum tipo de 
afi nidade com a cultura da empresa”, diz Sobral.

O teste de cultura organizacional é oferecido 
pela Mindsight - empresa parceira da Kenoby, 
que faz o matching entre pessoas e ambientes -, 
sendo possível identifi car características/perfi s 
compatíveis para a vaga e cultura da empresa, 
tornando o processo seletivo mais assertivo e 
inclusivo.

Data-Driven Marketing: por que é 
o momento de adotar a estratégia
Seu negócio é moldado por dados. Pelos dados internos de desempenho de cada área. Dados de mercado e 
tendências do seu segmento

Cristian Townsend (*)

Dados sobre o conteúdo que seu 
cliente consome antes de decidir 
entre você e um concorrente. E se 

você não domina esses dados, seu negó-
cio vai ser moldado por quem os domina. 
Esta é a premissa por trás do conceito 
de Data-Driven: tornar sua empresa mais 
competitiva através da habilidade de tomar 
cada vez mais decisões baseadas em dados.

O conceito não é novo. Com certeza 
você já recebeu uma sugestão de compra 
baseada em suas pesquisas online ou no 
seu histórico de compras. Mas em vendas 
B2B o desafi o é maior. O cliente não é 
sensível a promoções, não existe apelo de 
compra por oportunidade, o ciclo de vendas 
é longo e depende de vários decisores de 
diferentes áreas.

No mercado B2B, estamos hoje em uma 
janela de oportunidade para adoção de 
estratégias Data-Driven. A tecnologia exis-
tente capaz de tratar a complexidade das 
vendas B2B de forma confi ável está mais 
acessível. Mas ainda é nova o sufi ciente a 
ponto de não haver empresas se destacando 
em seu uso.

ESTRATÉGIA DATA-DRIVEN

Comece pequeno

Mudar toda sua estratégia de Marketing e 
Vendas de uma vez é receita para o fracasso. 
Eleja um universo menor como um canal, 
uma linha de produtos ou um segmento 
de clientes. Você terá menos pessoas en-
volvidas na mudança e terá respostas mais 
rápidas sobre o que funciona e o que é 
perda de tempo.

Dê o exemplo (ou estratégia top-down)

Não espere que a estratégia seja integral-
mente conduzida pela equipe que cuida 
do dia-a-dia das vendas. A alta direção da 
empresa deve estar engajada com a mudan-
ça e ciente de que os primeiros resultados 
podem ser decepcionantes. Se não houver 
acompanhamento ou se a cobrança por 
resultados de curto prazo for muito alta, 
as equipes rapidamente voltam a operar da 
forma que já estavam acostumadas.

Derrube as barreiras entre Marketing 

e Vendas

Mais lead é igual a mais vendas, certo? 
Nem sempre. Mais leads também signifi ca 
mais esforço de qualifi cação e, geralmente, 
uma menor taxa de conversão. Vendedores 
não gostam de perder tempo com o que 
não dá dinheiro. Bastam poucas reuniões 
não qualifi cadas para eles perderem o 
interesse nos leads vindos de marketing. 

Este deve ser capaz de passar a vendas o 
lead que ela quer. E vendas não deve ser 
apenas um cliente interno de marketing, 
mas deve estar envolvida nas defi nições 
da estratégia e ser co-responsável em 
melhorar a qualidade deste lead.

O trabalho integrado dessas equipes 
deve levar em consideração dois objetivos 
básicos:
 • Não gastar recursos (fi nanceiros ou 

humanos) em leads que não estão dis-
poníveis ou qualifi cados para comprar

 • Ser capaz de identifi car os primeiros 
sinais de que um lead deixou de ser 
alguém “apenas fuçando” e tornou-se 
um lead qualifi cado e disponível para 
consumir seus produtos e serviços

Tendo as respostas que se espera, os 
objetivos a serem atendidos e a equipe 
preparada; podemos seguir com o aspecto 
tecnológico de uma estratégia Data Driven.

Não é uma demanda de TI

Seu departamento de tecnologia pode ser 
um grande aliado para avaliar ferramentas 
de mercado. Mas ele não irá além do aspec-
to técnico. Deixe a cargo deles apenas as 
questões de integração e performance. Só 
o time que defi ne a estratégia é que pode 
avaliar se uma ferramenta tem capacidade 
de atender aos objetivos da empresa. Não 
se encante com a ferramenta. Escolha a 
melhor tecnologia sempre considerando o 
quanto ela é aderente à sua estratégia e o 
quanto pode contribuir para seus objetivos.

Transformação digital

75% da decisão de compra ocorre antes 
de o cliente entrar em contato com um 
fornecedor. Seu cliente estuda por conta 
e você deve ajudá-lo a se educar. Você 
precisa ser capaz de identifi car quando 
e como seu cliente consome conteúdo e 
qual o melhor momento para abordá-lo.

Saneamento da base de dados

Provavelmente seus dados não estão 

prontos para te entregar insights. Eles 
podem estar desatualizados, duplicados 
ou até serem insufi cientes. Mas não se 
preocupe, seus concorrentes enfrentam 
o mesmo problema. Você pode enriquecer 
seu CRM com uma base comprada. Mas isto 
é uma medida paliativa; você ainda precisa 
de uma política interna para manter seus 
dados saneados, ou logo terá problema 
novamente.

Data Driven não é Analytics

Ferramentas de Analytics são impor-
tantes. Elas ajudam a entender o que está 
acontecendo e a otimizar o seu negócio. 
Para tornar-se uma empresa Data Driven, 
sua tecnologia deve ir além do “medir, 
testar e avaliar”.

Trabalhe insights e busque perguntas 
que pareciam impossíveis de serem res-
pondidas:
 • Qual os 100 melhores leads do meu 

CRM? Porque eles são os melhores?
 • Quais as chances de eu fechar esta 

oportunidade se eu der um desconto? 
E se eu não der?

 • Existe algum segmento que nunca 
atuei, mas que tenha grande potencial 
de compra?

 • Em quais clientes eu posso fechar uma 
oportunidade mais rapidamente?

 • Qual produto pode ser mais interes-
sante para esta conta que nunca tive 
contato?

Faça do seu jeito

Por fi m, tenha em mente que não existe 
uma fórmula pronta. Nenhum passo-a-
-passo vai ser 100% aderente ao negócio. 
Entenda como os seus clientes e seus 
funcionários respondem às estratégias 
adotadas e não tenha medo de ajustá-las 
quantas vezes for necessário. Data-Driven 
não é um processo, é um mindset.

(*) É fundador e CEO da Osorno Analytics, startup 
de Account-Based Marketing, Big Data e Inteligência 

Artifi cial, com foco em Marketing e Vendas.

Bolt Brasil

Competição vai defi nir o representante paulista no 
campeonato brasileiro de invasão de sistemas

O HFBR19 São Paulo, maior campeo-
nato brasileiro de invasão de sistemas 
no estilo CTF, (capture a bandeira, em 
inglês), desenvolvido pela plataforma 
Hackaflag, realizará sua etapa classifica-
tória em São Paulo no dia 21 de Setem-
bro, onde cerca de 90 competidores vão 
disputar o título de Campeão do HFBR19 
São Paulo. O vencedor irá representar 
São Paulo na final nacional que acontece 
em novembro, também na capital, onde 
concorre a uma viagem para Las Vegas 
com tudo pago e ingressos para a DEF 
CON 2020, a maior conferência hacker 
do mundo.

Neste ano, além do modelo de competição 
já tradicional no formato CTF, jogado indi-
vidualmente em um ambiente digital simu-
lado, o evento promoverá uma modalidade 
que já é comum nos Estados Unidos e que 
se populariza no Brasil: o bug bounty, um 
programa de recompensa onde empresas 
podem cadastrar suas aplicações e plata-
formas, defi nindo um valor a ser pago por 
cada bug ou falha de segurança detectada 
e reportada.  

A programação contará ainda com pales-
tras de grandes especialistas do mercado 
como Weslley Alex, membro do time de 
desenvolvedores do CTF BR, plataforma 

de campeonatos personalizados que esti-
mula os conhecimentos de profi ssionais 
e estudantes em provas que exploram as 
principais áreas da segurança da informação. 
Weslley dará direcionamentos para os que 
têm interesse em se aventurar no mundo 
do CTF mas não sabe como começar e 
quais caminhos seguir. Junta-se ao time 
Boot Santos, pesquisador de segurança da 
informação e organizador do HFBR que 
abordará sobre pentest, método que avalia 
a segurança de um sistema de computador 
ou de uma rede, simulando um ataque feito 
por fonte suspeita (https://www.hackafl ag.
com.br/HFBR19.html).


