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OPINIÃO
Inteligência Artifi cial: 

seu novo colega
de trabalho 

A Inteligência Artifi cial 

abandonou há tempos 

os laboratórios e centros 

de pesquisa para fazer 

parte do dia a dia 

corporativo 

Estamos cada vez mais 
acostumados a nos de-
parar e muitas vezes nos 

surpreender com a aplicação de 
algoritmos inteligentes em nosso 
dia a dia - seja para nos ajudar 
a escolher nosso próximo fi lme 
ou livro através de algoritmos de 
recomendação ou nas interações 
com os assistentes virtuais, como 
Siri, Google, Alexa e Cortana. 

No mundo corporativo também 
nos deparamos cada vez mais com 
cenários onde robôs e algoritmos 
inteligentes são utilizados com 
maior sucesso. As soluções pas-
saram a ser capazes de antecipar 
a necessidade de manutenção 
de um equipamento, verifi car a 
qualidade de um produto com 
mínima intervenção humana, 
automatizar atividades manuais 
ou ainda auxiliar na seleção do 
profi ssional mais adequado para 
uma posição na empresa. 

Estes exemplos estão cada 
vez mais comuns e encabeçam 
uma lista cada vez mais longa de 
cenários. Mas você já parou para 
pensar sobre o uso da IA em cená-
rios menos conhecidos do público 
geral, mas que já são realidade e 
que prometem impacto profundo 
na forma como trabalhamos ou 
até mesmo sobre a necessidade 
de nosso trabalho? O primeiro 
exemplo que dou é dos sistemas 
auto gerenciáveis. 

As empresas despendem uma 
quantia significativa de seus 
orçamentos na administração, 
monitoramento e operação de 
suas plataformas de tecnologias. 
Em um recente evento em São 
Francisco (EUA), empresas 
mostraram casos de uso de al-
goritmos inteligentes capazes 
de auto gerenciar uma base de 
dados, reduzindo em até 30% o 
custo de operação e em até 90% 
o esforço de seus profi ssionais 
nas atividades de manutenção e 
administração. 

No mesmo evento foi anuncia-
do um sistema operacional auto 
gerenciado que, assim como sua 
contraparte de gestão de bancos 
de dados, promete uma mudança 
signifi cativa sobre a forma como as 
empresas terão que se preocupar 
com as atividades de administra-
ção e operação de sua infraes-
trutura de tecnologia. Soluções 
auto gerenciadas mostram que a 
Inteligência Artifi cial abandonou 
há tempos os laboratórios e cen-
tros de pesquisa para fazer parte 
do dia a dia corporativo. 

Essas aplicações deixam de 
ser uma promessa e se tornam 
uma realidade, reduzindo a ne-
cessidade de profi ssionais para 
execução de atividades de baixo 
valor agregado, abrindo a chance 
para que eles se desenvolvam 
em outras atividades dentro da 
organização. Outro exemplo são 
as soluções para aumento de pro-
dutividade. Imagine um desenvol-
vedor de sistemas que, utilizando 
um ambiente de desenvolvimento 
integrado (IDE) capaz de sugerir 

seus próximos comandos ou linhas 
de código, consegue reduzir o 
volume de teclas pressionadas 
em até 47%. 

Isto já é possível com algoritmos 
inteligentes integrados aos IDEs, 
que aumentam substancialmente 
a velocidade de desenvolvimento 
de software. Ainda quando o 
assunto é desenvolvimento de 
software, novos algoritmos inteli-
gentes estão em franco processo 
de desenvolvimento e prometem 
irromper esta atividade transfor-
mado, de forma automática, as de-
fi nições de negócio e de interface 
gráfi ca em código sem nenhuma 
interação humana. 

Uma vez mais caberá aos atuais 
profi ssionais buscarem se rein-
ventar para conseguirem manter 
seu valor em novas atividades, 
como o desenho de arquiteturas 
de tecnologia. E nos aspectos 
das atividades administrativas de 
uma empresa, sejam de compras, 
vendas ou fi nanceiras, estas tam-
bém estão ganhando um forte e 
louvável suporte dos algoritmos 
inteligentes de IA. 

Uma fornecedora de ERP de 
classe mundial, por exemplo, 
anunciou a IA integrada a vários 
processos de negócio de seu 
software de gestão pode facilitar 
a vida de seus usuários simplifi -
cando e suportando os humanos 
na execução de suas responsabili-
dades. Em fi nanças, por exemplo, 
a IA incluída no ERP é capaz de 
auxiliar o usuário na conciliação 
dos lançamentos contábeis, elimi-
nando trabalhos manuais, erros 
e reduzindo substancialmente o 
tempo desta atividade. 

Nas vendas, a IA analisa as ca-
racterísticas do potencial cliente, 
volume de estoque da empresa, 
posição de caixa e sugere o nível 
mais adequado de desconto para 
que um vendedor consiga fechar 
um novo negócio, maximizando 
o giro do estoque e o retorno da 
empresa em relação ao capital 
investido. E para as compras, 
vemos a IA trabalhando como 
um advisor do comprador, auxi-
liando-o a escolher a oferta mais 
adequada entre as propostas de 
seus fornecedores, equalizando 
prazos, condições de pagamento 
e qualidade. 

Em resumo, a Inteligência Artifi -
cial passa a suportar as atividades 
dos humanos ajudando-os a anali-
sar seus negócios com uma visão 
muito mais ampla e completa de 
parâmetros de negócio antes de 
se tomar uma decisão, até então 
usualmente enviesada, o que gera 
muito valor ao negócio e simplifi ca 
o trabalho dos humanos. Ao mes-
mo tempo, a utilização da IA altera 
substancialmente a relevância 
dos profi ssionais tradicionais com 
impactos socioeconômicos que 
ainda não temos como medi-los. 

A pergunta é: quantos empregos 
novos serão criados versus quan-
do empregos desaparecerão? É 
certo, entretanto, que para que 
os profi ssionais sigam relevantes, 
eles terão que constantemente se 
atualizar e se reinventar. 

(*) - É CTO global do gA, companhia 
global de tecnologia que utiliza 
plataformas digitais e serviços

de transformação para
capacitar grandes empresas

(www.grupoassa.com).
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News@TI
TOPMIND abre mais de 60 vagas de tecnologia 
em São Paulo
@A TOPMIND, uma das principais empresas de prestação de serviços 

de TI no Brasil, anuncia a abertura de 67 vagas para profi ssionais 
de Tecnologia da Informação (TI), área comercial e fi nanças em São 
Paulo (SP). As oportunidades são para as posições Auxiliar Financeiro, 
Analista de Negócios Pleno, Analista de Suporte Nível 1, Analista de 
Processos de TI Júnior, Consultor SQL Sênior, Analista Programador 
Dot Net, Consultor SAP Success Factors, Analista de Infraestrutura, 
Analista de Segurança de Data Center Pleno, Analista de Redes Pleno 
(Data Center), Analista de Testes Automatizado, Analista de Infra (Data 
Center) e SAP Transportation, Desenvolvedor C#/Dot Net, Cientista 
de dados, Analista Senior de Power BI e Azure, Desenvolvedores 
Phyton, Funcional SAP SD, Analista de Dados SAP, Analista de infra-
estrutura com conhecimento de Azure e Desenvolvedores Genexus. 
As oportunidades vão desde contratos temporários, com possibilidade 
de prorrogação, até posições fi xas. Os candidatos interessados devem 
enviar seu currículo atualizado para o e-mail rh@topmind.com. Para 
mais informações sobre os requisitos exigidos para estas e outras vagas, 
acesse: www.topmind.com.br/trabalhe-conosco.

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Previsões de tecnologia para 2020

Dave Russell (*)

Do ponto de vista de TI, vimos duas 
grandes tendências que continua-
rão em 2020. A primeira é que as 

nuvens local e pública fi carão cada vez 
mais similares. A nuvem está se tornando 
o modelo normal de implantação, com 85% 
das empresas priorizando nuvem híbrida 
ou múltipla. Relacionados a isso estão 
os problemas de segurança cibernética 
e privacidade de dados, que continuam 
sendo as principais preocupações dos 
atuais tomadores de decisão. Em 2020, as 
ameaças cibernéticas aumentarão ainda 
mais, portanto, é preciso garantir que 100% 
dos dados críticos para os negócios possam 
ser recuperados.

Aqui estão algumas das principais ten-
dências tecnológicas que as empresas pro-
curarão para ter mais vantagem competitiva 
e se preparar para o próximo ano.

1. A adoção de contêineres se 

tornará mais popular.

Em 2020, a adoção de contêineres levará 
a uma produção de softwares mais rápida 
por meio de recursos mais robustos de 
DevOps e ao Kubernetes, que consolidará 
seu status como a plataforma de orques-
tração de contêineres. A popularidade da 
adoção de contêineres ou "conteinerização" 
é motivada por dois fatores: velocidade 
e facilidade. Contêineres são tipos de 
dados abstratos que isolam um aplicativo 
de um sistema operacional. Com eles, os 
microsserviços são empacotados com suas 
dependências e confi gurações, tornando-o 
mais rápido e fácil de desenvolver, enviar 
e implantar serviços. A tendência para a 
multicloud signifi ca que as empresas preci-
sam que os dados sejam portáteis em várias 
nuvens - especialmente entre os principais 
fornecedores - AWS, Microsoft Azure e 
Google Cloud. A 451 Research estima que 
o tamanho do mercado das tecnologias 
de contêineres atinja US$ 4,3 bilhões até 
2022 e, em 2020, mais empresas verão os 
contêineres como parte fundamental de 
sua estratégia de TI.

2. O Cloud Data Management 

(CDM) aumentará a mobilidade e a 

portabilidade dos dados.

As empresas buscarão o Gerenciamento 
de Dados na Nuvem para garantir a dispo-
nibilidade de dados em todos os ambientes 
de armazenamento em 2020. Os dados 
precisam fl uir em um cenário híbrido e mul-
ticloud, e sua capacidade para aumentar a 
mobilidade e a portabilidade é a razão pela 
qual foi criada uma indústria em torno de 
si mesma. O relatório Veeam Cloud Data 
Management 2019 revelou que as organi-
zações se comprometeram a investir uma 
média de US$ 41 milhões na implantação 
das tecnologias de Cloud Data Management 
este ano. Para atender às mudanças nas 
expectativas dos clientes, as empresas 
estão constantemente em busca de novos 
métodos para tornar os dados mais móveis 
em sua organização. A visão de que “seus 
dados precisam estar disponíveis quando 
e onde quiser” só pode ser alcançada por 
meio de uma estratégia robusta de CDM; 
portanto, sua importância só aumentará 
ao longo do próximo ano.

3. Qualidade de backup permite 

restaurar o negócio com sucesso e 

velocidade

Os acordos de SLAs e suas expectativas 

aumentarão nos próximos 12 meses, en-
quanto o limite para o tempo de inatividade 
ou qualquer descontinuidade de serviço 
continuará a diminuir. Consequentemente, 
o foco do processo de backup mudou para o 
estágio de recuperação. O backup costuma-
va ser desafi ador, trabalhoso e muito caro. 
No entanto, redes mais rápidas e recursos 
aprimorados de captura e automação de 
dados aceleraram o backup. De acordo 
com nosso relatório de Gerenciamento de 
Dados em Nuvem de 2019, quase um terço 
(29%) das empresas agora faz backup e 
replicam continuamente aplicativos de alta 
prioridade. A principal preocupação delas 
agora é que 100% de seus dados sejam 
recuperáveis   e que uma restauração com-
pleta seja possível em questão de minutos. 
Além de proporcionar mais tranquilidade, 
quando se trata de manter a disponibilidade 
dos dados, um conjunto completo de dados 
de backup pode ser usado para fi ns de 
pesquisa, desenvolvimento e teste. Esses 
dados ajudam as empresas a tomarem 
decisões mais precisas sobre estratégias 
de transformação digital e aceleração de 
negócios.

4. Tudo está se tornando defi nido 

por software.

As empresas continuarão a escolher as 
tecnologias e o hardware de armazena-
mento que funcionam melhor para sua 
organização, mas o gerenciamento do data 
center se dará cada vez mais por software. 
O provisionamento manual da infraestrutu-
ra de TI está rapidamente se tornando uma 
coisa do passado. A infraestrutura como 
código (IaC) continuará sua proliferação. 
Permitindo que as empresas criem um 
plano de como a infraestrutura deve fun-
cionar e, em seguida, implantar em todos 
os ambientes e locais de armazenamento, 
o IaC reduz o tempo e o custo do provisio-
namento da infraestrutura em vários sites. 
Abordagens defi nidas por software como 
IaC e Cloud-Native - estratégia que utiliza 
serviços e infraestrutura de fornecedores 
de computação em nuvem - não são apenas 
destacadas pelos seus baixos custos. A 
automação dos procedimentos de replica-
ção e o aproveitamento da nuvem pública 
oferecem precisão, agilidade e escalabi-
lidade - permitindo que as organizações 
implantem aplicativos com mais rapidez 
e facilidade. Com mais de três quartos 
(77%) das organizações usando software 
como serviço (SaaS), uma abordagem 
defi nida por software para gerenciamento 
de dados agora é relevante para a grande 
maioria das empresas.

Infojobs

5. As organizações substituirão as 

soluções de backup.

Em 2020, a tendência de substituir 
tecnologias de backup aumentará. As 
empresas priorizarão a simplicidade, a 
fl exibilidade e a confi abilidade de suas 
soluções de continuidade de negócios, 
pois a necessidade de acelerar as im-
plantações de tecnologia se tornará ainda 
mais crítica. Em 2019, as organizações 
disseram ter experimentado uma média 
de cinco interrupções não planejadas nos 
últimos 12 meses. Preocupações com a 
capacidade dos fornecedores de garantir 
a disponibilidade de dados estão direcio-
nando os negócios para a substituição total 
das soluções de backup e recuperação 
em vez de aumentar soluções de backup 
adicionais que serão usadas em conjunto 
com as ferramentas legadas. Os fatores 
que levarão as empresas a substituí-las 
completamente, em vez de atualizarem, 
incluem custos de manutenção, falta de 
recursos de virtualização e defi ciências 
relacionadas à velocidade de acessar 
dados. Começar do zero dá às empresas 
a tranquilidade de que elas têm a solução 
certa para atender às demandas dos usu-
ários o tempo todo.

6. Todos os aplicativos se tornarão de 

missão crítica.

O número de aplicativos que as empre-
sas classifi cam como de missão crítica 
aumentará em 2020 - abrindo caminho 
para um cenário em que cada aplicativo 
é considerado de alta prioridade. Ante-
riormente, as organizações estavam pre-
paradas para distinguir entre aplicativos 
de missão crítica ou não, e à medida que 
se tornam completamente dependentes de 
sua infraestrutura digital, a capacidade de 
fazer essa distinção fi ca muito mais difícil. 
Em média, o relatório Veeam Cloud Data 
Management 2019 revelou que os toma-
dores de decisão de TI dizem que seus 
negócios podem tolerar no máximo duas 
horas de tempo de inatividade de seus apli-
cativos essenciais. Mas quais aplicativos de 
qualquer empresa pode, realisticamente, 
se dar ao luxo de fi car indisponível por 
esse período? O tempo de inatividade 
de aplicativos custa às organizações um 
total de US$ 20,1 milhões globalmente 
em perda de receita e produtividade por 
ano. Já os dados perdidos de aplicativos 
de missão crítica custam em média US$ 
102.450 por hora. A verdade é que todo 
aplicativo é crítico.

(*) É vice-presidente de Estratégia
Empresarial da Veeam.

Ao longo de 2019, a tecnologia continuou tendo um impacto transformador sobre os negócios e nas 
comunidades. Desde as primeiras implantações do 5G até as empresas que se familiarizam com o uso 
da inteligência artifi cial (IA), este foi mais um ano de muita evolução.

IRCAD anuncia simpósio internacional sobre 
inovação e tecnologia

Apaixonados por tecnologia e inova-
ção terão a oportunidade de conhecer 
e debater com especialistas interna-
cionais sobre como se desenvolvem 
os processos de criação, biodesign, 
inovação e tecnologia de produtos e 
serviços, especialmente da área da 
saúde, durante o primeiro simpósio 
de inovação que será promovido pelo 
Instituto de Treinamento em Cirurgias 
Minimamente Invasivas – IRCAD – filial 
do Hospital de Amor de Barretos, em 21 
de dezembro. Voltada para estudantes 

Medtech no Brasil, Design Centrado 
no Ser Humano, Arquitetura e Saú-
de: Um Novo Conceito De Design De 
Serviço, Realidade Aumentada Para a 
Educação, são alguns dos temas que 
serão abordados.

O Simpósio ocorrerá na sede do 
IRCAD, em Barretos, e terá vagas 
limitadas. A taxa de inscrição é de R$ 
250,00 até 30 de novembro, após o valor 
será R$ 500,00. Interessados devem se 
inscrever pelo site do Instituto ou de 
forma presencial.

e profissionais, a ação é fruto do pro-
grama Educacional de inovação médica 
promovido gratuitamente pela primeira 
vez no Brasil através do Instituto, o 
B.E.S.T. Innovation Course.

Mais de 15 convidados de seis países, 
especialistas de diversas áreas como 
tecnologia, educação e medicina já 
confirmaram presença. Desenvolvi-
mento de dispositivos médicos em 
Diversos Países, Processo de Biodesign 
no Contexto do Mercado Norte Ameri-
cano, O Que Está Por Trás Do Sucesso 


