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OPINIÃO

Alimentos
para o mundo

Com tecnologia 

moderna, a 

agropecuária brasileira 

alimenta hoje mais de 

1,5 bilhão de pessoas 

em todo o mundo, o que 

equivale a um Brasil e 

uma China juntos. 

Em pouco mais de 10 
anos, a população mun-
dial chegará a 8,5 bi-

lhões de pessoas. O processo 
de urbanização se acelerará. A 
melhoria de renda, associada 
ao aumento da longevidade e 
mudanças nos padrões de con-
sumo, produzirá crescimento 
na demanda por alimentos 
(35%), energia (40%) e água 
(50%). Nem todos os países 
conseguirão enfrentar os 
desafi os sociais, ambientais 
e geopolíticos impostos por 
essas mudanças. 

Disputas localizadas e mi-
grações crônicas e em massa 
ocorrerão em busca de segu-
rança alimentar. Ainda hoje, o 
fl agelo da fome atinge mais de 
1 bilhão de pessoas em todo o 
mundo. Mais do que produzir 
em quantidade e com qualida-
de, o grande desafi o está na 
distribuição e na redução do 
desperdício, que pode chegar 
a 20% na produção de grãos e 
a estratosféricos 50% na pro-
dução de frutas e hortaliças.

Apenas alguns países, nas úl-
timas décadas, desenvolveram 
tecnologia de produção agro-
pecuária e estão preparados 
para enfrentar tais desafi os. 
Eles podem alimentar sua po-
pulação e a de outros países. É 
o caso do Brasil, exemplo único 
no cinturão tropical do globo.

Em pouco menos de cinco 
décadas, o país deixou de ser 
um importador líquido para 
se tornar um dos maiores pro-
dutores de alimentos, fi bras e 
bioenergia do mundo. 

A agropecuária brasileira 
produz excedentes e exporta 
para mais de 180 países. O 
agronegócio responde por 
quase 25% do PIB nacional, 
emprega um terço da popula-
ção ativa e é responsável por 
quase metade de tudo que é 
exportado. E faz isso de forma 
sustentável. O Brasil protege, 
preserva e conserva 66,3% 
de sua vegetação e fl orestas 
nativas. Mais de um quarto 
do território brasileiro está 
dedicado à preservação da 
vegetação nativa dentro das 
propriedades rurais. 

Na semana em que celebra-
mos o Dia Mundial da Alimen-
tação é importante reafi rmar, 
com base em dados robustos, 
que o Brasil produz alimentos 
e preserva o meio ambiente 
como poucos países ao redor 
do globo. 

O país só chegou a esta 
situação porque investiu de 
forma consistente e contínua 
em ciência, tecnologia e inova-
ção agropecuária nas últimas 

décadas. Graças à tecnologia, 
incorporou à matriz produtiva 
brasileira 45% dos 200 milhões 
de hectares de cerrados, área 
inóspita e desacreditada até 
a década de 70. Em 2019, os 
cerrados produziram mais de 
50% dos grãos e da cana-de-
-açúcar do Brasil.

Com tecnologia, a tropica-
lização do gado europeu e in-
diano tornou o país um grande 
produtor de leite e o maior 
exportador de carne bovina. 
Com tecnologia, soja, pasta-
gens e, mais recentemente, 
o trigo foram tropicalizados e 
colocaram o país na posição de  
um dos maiores produtores de 
commodities do mundo.

A Embrapa e seus parceiros 
do setor público e privado tive-
ram responsabilidade decisiva 
nesse processo. Tecnologias 
foram e são geradas, transferi-
das e adotadas pelo setor pro-
dutivo. Em 2018, quase 50% 
da área agrícola e pecuária do 
país adotava pelo menos uma 
tecnologia da Embrapa e seus 
parceiros. Não é pouco. Esses 
números demonstram, de for-
ma inequívoca, a conexão da 
pesquisa com o mundo rural.

A pesquisa pública contri-
bui para que o agro seja uma 
potência, um dos setores mais 
competitivos da economia, 
colocando alimentos baratos 
na mesa do brasileiro. É estra-
tégica para o desenvolvimento 
sustentável do Brasil. Nos 
bancos genéticos da Embrapa, 
por exemplo, estão armaze-
nados o futuro da segurança 
alimentar das novas gerações 
de brasileiros. 

É lá que estão conservados 
genes ou microrganismos 
para enfrentar as mais de 400 
pragas e doenças que batem 
à porta do país, querendo en-
trar pelos portos, aeroportos 
e fronteira seca. Manter esse 
banco genético e a expertise 
em utilizá-lo sob controle do 
Estado brasileiro é questão de 
Segurança Nacional.

A demanda por alimentos 
crescerá nas próximas déca-
das. Acordos comerciais, como 
o que está em negociação entre 
o Mercosul e a União Europeia, 
e que contou com grande 
protagonismo da ministra da 
Agricultura, Tereza Cristina, 
possibilitarão que os alimentos 
produzidos no Brasil contribu-
am para a segurança alimentar 
de um número crescente de 
pessoas em todo o mundo. 

A pesquisa agropecuária 
continuará a ter um papel 
central para liderança e com-
petividade do país na produção 
de alimentos. Seguir investin-
do em pesquisa e desenvolvi-
mento agropecuário garantirá, 
não somente ao Brasil, mas 
também a vários outros povos 
ao redor do globo, a manuten-
ção da segurança alimentar e 
da paz.

(*) - É presidente da Empresa 
Brasileira de Pesquisa

Agropecuária – Embrapa.

Celso L. Moretti (*)
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News@TI
Troca de celular usado

@Com intuito de impulsionar o mercado de smartphones, 
a Lojas Americanas – gigante do varejo – promove o ser-

viço de troca de celulares usados. No programa de trade-in 
da companhia, o cliente tem seu aparelho avaliado e recebe, 
de forma simples e imediata, crédito - que pode chegar até 
R$ 2.500 - para a compra de um novo modelo na loja física 
ou no site Americanas.com. Em fase de expansão, o serviço 
está disponível em mais de 100 lojas da rede. O processo 
de avaliação do aparelho usado é feito por promotores da 
+AQUI - plataforma de serviços da Lojas Americanas - e leva 
em consideração as condições de uso, eventuais danos e si-
tuação geral do dispositivo, além das características básicas, 
como modelo e ano de fabricação.

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Como será o futuro de 
vendas e marketing

com a inteligência artifi cial
Em 1996, o computador da IBM, Deep Blue, surpreendeu o mundo ao derrotar o campeão de xadrez Garry 
Kasparov, campo que, até então, era domínio do ser humano

Cristian Townsend (*)

Apesar de o fato ser bastante impres-
sionante, era fácil alegar que Deep 
Blue não passava de uma máquina 

que obedecia a comandos, que não possuía 
uma inteligência autônoma. Ou seja, não 
conseguia pensar por si só.

 
Mas a história foi reescrita em março de 

2016, quando um sistema de inteligência 
artifi cial chamado AlphaGo derrotou o 
campeão mundial sul-coreano Lee Sedol. 
De primeira, pareceu um feito tão impor-
tante quanto o de xadrez, exceto por alguns 
detalhes surpreendentes, como o total de 
jogadas possíveis no Go, maior que a quan-
tidade de átomos presentes no universo.

 
Essa explosão de combinações tornou o 

Go bem mais avançado do que o xadrez, 
mas a façanha não termina por aí: o AlphaGo 
foi capaz de aprender a próxima jogada, 
conseguindo derrotar seus oponentes de 
forma muito mais rápida, utilizando menos 
jogadas.

 
Diante desse cenário “assustador”, é 

passivo que nos perguntemos: Como essa 
tal de inteligência artifi cial pode impactar 
o mundo em que trabalho? Vou perder 
meu emprego em quanto tempo? Prova-
velmente, essas são questões que muita 
gente está se fazendo. No entanto, o mais 
curioso é que um dos profi ssionais que 
menos se preocupa é o vendedor, e por 
algumas razões:

 
O profi ssional de vendas ainda acredita 

bastante no poder do relacionamento. Por 
obter habilidades mais humanas e menos 
técnicas, ele não possui uma familiaridade 
tão grande com o universo tecnológico, 
deixando essas questões mais para o time 
de marketing e suas ferramentas digitais.

 
Em contrapartida, no universo de vendas 

B2B essa realidade vem mudando. Pesqui-
sas já mostram que em modelos de vendas 
complexas o cliente já percorreu mais da 
metade de sua jornada, conhecendo a 
empresa, os produtos, seus clientes, a repu-

tação da empresa, a opinião dos colabora-
dores, etc. Então, pouco adianta a famosa 
lábia do vendedor, caso a empresa não faça 
seu dever de casa no âmbito digital.

 
E é justamente no âmbito digital que 

os consumidores e compradores deixam 
suas “digitais”, preenchendo formulários, 
baixando materiais, visitando sites (sejam 
os seus ou do seu concorrente). Toda essa 
informação existe, e está armazenada em 
algum lugar. E hoje, mais do que nunca, é 
necessário saber onde está e como utilizar.

 
As aplicações de inteligência artifi cial 

para o universo de marketing e vendas 
possuem dois principais objetivos:

 
Decisão

Soluções que ajudem executivos e/ou 
times a tomarem melhores decisões, como 
soluções que façam análise dos dados. 
Segundo a Forrester, mais de 80% dos 
dados das empresas não são utilizados 
para analytics. Isso signifi ca que existe um 
oceano vasto de dados que não são utiliza-
dos para uma melhor tomada de decisão.

 
Perguntas que hoje fazemos de forma 

intuitiva poderão ser respondidas de 
forma fácil:
 • Quais as melhores regiões para vender 

meus produtos/serviços?

Creative Bizz

 • Quais as melhores oportunidades no 
meu pipeline?

 • Preciso realmente de tantos vende-
dores para as contas que queremos 
atender?

 
Autonomia

Sistemas que possuem capacidade de 
desenvolver autonomia com o objetivo de 
emular o ser humano. Aplicações como 
chatbot estão crescendo bastante, tornan-
do uma poderosa ferramenta de vendas. 
Mais de 67% dos consumidores mundiais 
utilizam chatbot para suporte ao cliente e 
cerca de 85% de todas as interações com 
o cliente serão feitas sem humanos, até 
2020. Hoje, é possível encontrar sistemas 
como Articoolo, que cria artigos de 500 
palavras em menos de dois minutos, utili-
zando a inteligência artifi cial e prometendo 
uma verdadeira revolução no universo do 
marketing de conteúdo.

 
De fato, a IA já está em diversos aplicati-

vos e serviços que utilizamos, e a tendência 
é que essa presença ganhe ainda mais força 
em um futuro próximo. Um planejamento 
efi ciente serve não só para manter a posição 
da empresa no mercado, mas para ganhar 
competitividade e credibilidade.

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

Artifi cial, com foco em Marketing e Vendas.

Sistemas como o engine que faz a Amazon 
existir ou o Internet Banking do seu banco 
estão no centro da economia digital. Isso 
é a era do application capital: agora, toda 
empresa é uma empresa de software com 
um patrimônio digital no centro dos seus 
negócios.

O portfólio de aplicativos de uma empresa 
pode valer bilhões de dólares. Os apps se 
encontram onde quer que algum trabalho 
seja realizado. Isso inclui apps para equipa-
mentos para conferências, chão de fábrica, 
termostatos, carros, aquários e quase tudo 
mais.

Ainda assim, a maioria das empresas tem 
apenas uma noção aproximada de quantos 
aplicativos elas possuem, onde eles estão 
sendo processados e a que riscos estão 
expostos. Empresas de todo o mundo estão 
renovando continuamente seu capital de 
aplicativos – sem criar, também, uma es-
tratégia para proteger esse tesouro digital.

O desafi o da complexidade piora essa 
situação. Em nossa mais recente pesquisa, 
90 por cento dos clientes relataram estar 
usando ambientes multinuvem, com uma 
média de 2,5 nuvens por organização. 
Mais de 50 por cento dos entrevistados 
disseram tomar decisões que alteram, em 
milissegundos, o local onde é hospedado 
cada aplicativo.

Na maioria das empresas, na melhor 
das hipóteses, o application capital é mal 
supervisionado. Na pior, está sob ameaça 
de ataques digitais.

Com aplicativos espalhados por toda par-
te, as ameaças podem vir de quase qualquer 
lugar e os efeitos de uma violação podem ser 
devastadores para a organização.

Alguns anos atrás, o CEO da Target re-

nunciou após hackers roubarem milhões 
de registros de clientes da empresa — os 
atacantes haviam obtido acesso aos sistemas 
da Target por meio de dispositivos IoT de 
climatização de lojas. No ano passado, um 
cassino sediado em Londres perdeu seu 
banco de dados de grandes apostadores 
após hackers acessarem sua rede através do 
termômetro digital de um aquário situado 
no saguão.

Dois pontos de invasão aparentemente inó-
cuos demonstram o sério perigo que correm 
as aplicações. O quadro fi ca mais complexo 
diante do fato de que, ao longo da minha jor-
nada, não encontrei uma grande organização 
que possa relatar, com precisão, o número 
de aplicativos existentes em seu portfólio.

Diante desse fato, vale a pena comparar a 
gestão das aplicações com a gestão do capital 
humano e físico (instalações). Nas últimas 
décadas, as empresas têm se saído muito bem 
no controle desses importantes recursos.

É hora das organizações começarem a 
investir essa mesma energia e os mesmos 
recursos em seu application capital. Mas 
há desafi os nessa tarefa. Como aplicar o 
mesmo rigor e a mesma disciplina à natureza 
efêmera dos itens digitais?

Eis aqui seis etapas para proteger o seu 
application capital:

1. Construir um estoque de aplicativos 
que inclua a função e origem de cada app 
e dos dados que ele consome. Esse estoque 
controla, também, quem tem acesso, quem 
desenvolve e quem dá manutenção ao app.

2. Avaliar o risco cibernético de cada apli-
cativo. É fundamental mensurar o custo ou 
impacto sobre os negócios de uma violação 
do aplicativo.

3. Defi nir categorias de aplicativos e atri-
buir as exigências mínimas de qualidade de 
serviço para cada um deles.

4. Identifi car as soluções necessárias para 
suportar os aplicativos. Isso pode incluir 
fi rewalls para aplicativos na web (WAF), 
soluções anti-DDoS e anti-bot.

5. Defi nir parâmetros para implementação 
e gerenciamento de aplicativos, incluindo 
níveis de serviços de nuvem pública.

6. Esclarecer os papéis e as responsabi-
lidades de terceiros envolvidos na imple-
mentação, segurança e acesso de usuários 
aos aplicativos da sua empresa.

A combinação desses passos ajuda a asse-
gurar que todos (dentro e fora da empresa 
usuária) estejam fazendo a coisa certa para 
proteger todos os aplicativos da organização.

Há uma diferença fundamental entre os 
ativos físicos e os ativos digitais de uma 
empresa: o enorme volume de ameaças fo-
cadas em vulnerabilidades digitais. Coração 
dos negócios, os apps vão além da empresa, 
atuando como canais de transações com 
clientes e parceiros. Administrar o appli-
cation capital determina, hoje, quem estará 
aqui amanhã.

(Fonte: Kara Sprague é vice-presidente sênior e gerente 
geral de serviços de aplicativos da F5 Networks).

São 10 da noite.
Você sabe onde estão os seus aplicativos?
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