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OPINIÃO
O efeito inteligência 

artifi cial
Mais do que levar 

inteligência artifi cial 

(IA) para aplicativos e 

produtos de tecnologia, 

hoje inseri-la na 

empresa pode ser uma 

realidade bastante 

simples e comum

Qualquer negócio pode 
ter essa ferramenta 
com um formato de 

interação personalizado, e que 
faça sentido para a estrutura 
do negócio ou para a ação em 
questão. Entre os principais 
benefícios de investir em bots 
inteligentes estão o auxílio da 
tecnologia para manter produ-
tividade da força de trabalho, 
a redução de custos com trei-
namentos e onboarding, me-
lhorias de agilidade e registros 
em atendimentos por parte do 
suporte e a desburocratização 
em processos tradicionais de 
atendimentos.

Para atender a essa de-
manda, grandes empresas de 
TI contam com laboratórios 
próprios, ou fábricas de bots, 
especializados na criação de 
ferramentas personalizadas de 
acordo com cada necessidade 
e demanda, o que comprova 
que a IA já saiu da fi cção e 
hoje é parte essencial do dia 
a dia de muitas corporações. 
Atendendo à crescente utili-
zação dos smartphones, não 
demorou para que fosse usada 
como uma ferramenta para a 
evolução do RH. 

Os usuários não precisam 
investir em novas tecnologias 
para ter em mãos esse tipo de 
facilidade, mas sim adquirir 
soluções que se integrem com 
a sua rotina. Por essa razão, 
hoje já é possível ter uma as-
sistente virtual no WhatsApp 
para realizar consultas rápidas, 
que, se acessadas da forma ha-
bitual, envolveriam um passo 
a passo bastante burocrático. 
O objetivo é apoiar a gestão 
de pessoas 24 horas por dia e 
sete dias da semana, atenden-
do tanto colaboradores como 
gestores. E essa é apenas uma 
forma que a IA pode contribuir 
para a evolução do RH.

Quando a ferramenta come-
çou a se popularizar, muito 
se falou sobre a substituição 
das pessoas por robôs. O que 
posso dizer é que hoje esse 
tipo de software é dedicado ao 
trabalho de melhorar deman-
das e atendimentos e otimizar 
processos. Esses bots compre-
endem e entendem a intenção 
de um usuário por meio de 
interfaces naturais, como texto 
ou fala. O que, inclusive, é uma 
das principais vantagens do 
modelo cognitivo: a humani-
zação da tecnologia. 

Com essa facilidade, pessoas 
conseguem interagir com um 
assistente virtual como se fosse 
um ser humano, com muito 
mais praticidade. Por sua vez, o 
usuário obtém informações de 
forma mais rápida e em tempo 
real sobre aprovações penden-
tes, políticas, regras e dados 
sobre as equipes. Os softwares 

também agem proativamente 
de acordo com as interações 
do usuário, fazendo mudanças 
diretamente no sistema. 

A evolução é contínua e se 
faz por meio das necessidades 
de quem as utiliza, algo que é 
possível monitorar e aperfei-
çoar no sistema. A inteligên-
cia artifi cial aplicada no RH 
contribui não apenas com as 
atividades corporativas, mas 
também oferece suporte à área 
de TI e dá apoio estratégico 
em eventos, potencializando 
os negócios.

Em 2016, a Senior criou a 
Sara – uma assistente virtual 
desenvolvida por meio da 
plataforma de computação 
cognitiva IBM Watson. A no-
vidade nasceu na nossa área 
de Pesquisa e Arquitetura, 
com o objetivo de embarcar 
IA nas soluções da companhia, 
otimizando o atendimento aos 
clientes e auxiliando também 
no nosso dia a dia. Na época 
de seu desenvolvimento, em 
2015, o assunto chatbots es-
tava começando a ser tratado 
de forma mais evidente e viável 
no Brasil. 

Com isso, nos tornamos a 
primeira empresa de software 
brasileira a oferecer IA nos pro-
dutos de tecnologia para ges-
tão. Internamente, na própria 
Senior, a assistente virtual foi 
responsável por mais de 6.500 
atendimentos no primeiro ano 
de operação. Hoje, o bot faz 
parte do dia a dia dos nossos 
1.500 profi ssionais, distribuí-
dos na matriz, em Blumenau 
(SC) e nas unidades de negócio 
que operam em todo o país.

Entre as vantagens de usar 
o bot na nossa rotina, posso 
destacar a atuação na auto-
matização de operações da 
área de TI. O desbloqueio de 
usuários, uma prática bastante 
comum na rotina da empresa, 
já reduziu mais de 450 horas de 
trabalho da equipe de suporte 
desde outubro de 2018. A IA 
também auxilia os usuários 
da nossa loja virtual, tendo 
realizado mais de 1.650 aten-
dimentos apenas nos cinco 
primeiros meses de operação.

Outra aplicação da IA é em 
atividades importantes para 
o clima da organização, como 
a interação em datas festivas 
promovidas pela equipe da 
comunicação interna. Uma 
das mais repercutidas foi a 
ação no Halloween de 2018, 
em que a SARA convidava os 
colaboradores para participar 
das brincadeiras relacionadas 
à famosa pergunta “doces ou 
travessuras?”. Naquele dia, a 
assistente virtual recebeu mais 
de 1.800 mensagens, potencia-
lizando de forma signifi cativa 
a atuação da comunicação 
interna da empresa.

Como dá para observar, 
quanto mais usamos essa 
tecnologia, mais aprimoramos 
a ferramenta. Portanto, as ino-
vações não param por aqui. E 
você, como imagina aplicá-la 
na sua rotina?

 
(*) - É diretor de Desenvolvimento da 
Senior Sistemas (www.linkedin.com/

in/carlosvallebra).

Carlos Valle (*)
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News@TI
Chega ao mercado o meuDNA, primeiro teste 
100% brasileiro que desvenda a ancestralidade

@Imagine você ter informações genéticas sobre a sua ancestralidade, 
com dados de até oito gerações passadas (o que corresponde aos 

tataravôs dos seus bisavôs), sem precisar sair de casa. Essa facilidade 
acaba de se tornar possível com o lançamento do meuDNA, único kit 
para teste genético 100% brasileiro, desenvolvido pela Mendelics, 
primeiro laboratório do Brasil especializado em diagnósticos genéticos 
para doenças raras e câncer através da técnica de Sequenciamento de 
Nova Geração (NGS). O processo é bem simples. A pessoa interessada 
compra o kit pelo site www.meudna.com, recebe em casa uma caixa 
contendo um cotonete apropriado e um pequeno tubo, realiza a coleta 
na parte interna da bochecha e reenvia a amostra direto à Mendelics.

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

O impacto do trabalhador 
digital no setor de telecom

Morris Menasche (*)

As empresas de telecom, especial-
mente as prestadoras de serviços de 
manutenção, trabalham com grande 

quantidade de equipes em campo, o que difi -
culta o controle e a supervisão, dependendo 
dos recursos disponíveis. Nesse contexto, 
o surgimento de um novo tipo de profi ssio-
nal de serviço habilitado digitalmente - o 
trabalhador em campo digital - ajudará a 
transformar positivamente as operações 
dessas organizações. O trabalhador digital 
permitirá que as operadoras obtenham 
mais dos investimentos atuais e futuros 
em tecnologia - ajudando a melhorar a efi -
ciência operacional, aumentar a satisfação 
do cliente e desenvolver novos serviços.

Conheça o trabalhador digital

Os baby boomers, a maior população 
de trabalhadores de serviços em campo, 
estão se aposentando rapidamente. Eles 
estão sendo substituídos pelos millennials, 
primeira geração a nascer digital com 
smartphones, mídias sociais e laptops 
integrados ao seu dia a dia. A geração do 
milênio é motivada pela tecnologia e de-
seja ingressar em empresas que ofereçam 
ferramentas modernas para sua força de 
trabalho. Felizmente, as organizações têm 
adotado recursos tecnológicos modernos 
que permitirão ao trabalhador em campo 
digital ser mais efi ciente e responder às 
necessidades dos clientes, incluindo: Inter-
net das Coisas (IoT), inteligência artifi cial 
(AI), machine learning (ML) e mobilidade.

Entendendo a tecnologia digital

A entrada do trabalhador em campo digi-
tal e a adoção mais efetiva de IoT, AI, ML, 
mobilidade e outras tecnologias infl uencia-
rão especialmente três áreas: serviço em 
campo preditivo, experiência do cliente 
e novos modelos e serviços de negócios.

Serviço em campo preditivo: o Gartner 
prevê que 20,4 bilhões de produtos em todo 
o mundo serão conectados pela Internet 
das Coisas até 2020. O serviço em campo 
preditivo utiliza a Internet das Coisas com-
binada com inteligência artifi cial, machine 
learning e Data Science para aumentar a 
precisão do cronograma, prever quando um 
equipamento deve ser reparado ou subs-

tituído e oferecer um melhor serviço aos 
clientes. O trabalhador em campo digital é 
informado em tempo real, por meio de seu 
dispositivo móvel, sobre os eventos antes 
que eles aconteçam, ao invés de esperar 
a próxima chamada. Isso ajuda a aumen-
tar a utilização de recursos e melhorar a 
experiência do cliente.

Experiência do cliente: capacitados pela 
tecnologia que facilita suas vidas, os con-
sumidores têm grandes expectativas em 
relação ao que constitui uma experiência 
excepcional para o cliente. Em um mundo 
conectado, os consumidores sabem que 
alimentar a velocidade do serviço não deve 
ser um obstáculo para que eles consigam o 
que querem e quando querem. Com 68% 
dos executivos sênior de telecomunicação 
nos Estados Unidos citando a melhoria da 
experiência do cliente como prioridade 
estratégica número um, o trabalhador em 
campo digital desempenhará um papel 
fundamental na execução dessa estratégia, 
aproveitando o poder da conectividade para 
oferecer um excelente serviço aos clientes.

Novos modelos e serviços de negócios:  
novos modelos e serviços de negócios se 
tornarão cada vez mais importantes, pois 
as empresas estão sob pressão para con-
trolar custos e aumentar as receitas. Isso 
é ressaltado pelas conclusões da pesquisa 

AI/ClickSoftware

da PwC de que mais de 50% das receitas 
serão derivadas de produtos, serviços e 
negócios digitais até 2020. Entrar na eco-
nomia gig também ajudará as organizações 
a formar equipes, escalar e entrar em no-
vos mercados - mantendo custos. Novas 
tecnologias e equipamentos continuam 
surgindo, especialmente em residências 
inteligentes, e novos serviços para instalá-
-los e mantê-los podem desenvolver um 
novo fl uxo de receita.

Impulsionando o crescimento com o 

digital

Segundo a IDC, 80% do crescimento da 
receita dependerá de ofertas e operações 
digitais. O trabalhador em campo digital 
tem o potencial de ser o catalisador que per-
mite que as equipes de serviço em campo 
das empresas de telecomunicações usem 
a tecnologia para impulsionar o sucesso 
e o crescimento de toda a organização - 
ajudando as companhias a diferenciarem-
-se de outros fornecedores, por meio de 
um atendimento excepcional ao cliente, 
criando novas oportunidades de negócios 
para aumentar a receita e tornando-se mais 
efi ciente em suas operações de gerencia-
mento de talentos.

(*) É Vice-Presidente de Vendas da ClickSoftware 
para América Latina, líder no fornecimento de 

soluções para a gestão automatizada e otimização 
da força de trabalho e serviços em campo.

O setor de telecomunicações vem enfrentando muitos desafi os, desde ameaças competitivas até 
mudanças nas expectativas dos clientes. Muitos provedores de serviços estão à procura de uma equipe 
de serviço em campo capaz de combater esses desafi os.

Dicas para o consumidor fugir das fraudes
na Black Friday

A Black Friday deve movimentar mais 
de R$ 3,5 bilhões em compras no comér-
cio eletrônico este ano, de acordo com 
estimativas do Compre&Confi e, empresa 
de inteligência de mercado focada em e-
-commerce. E, para garantir boas ofertas 
e não cair em tentativas de fraudes na 
data mais esperada do varejo é importante 
ter cautela. Pensando nisso, a ClearSale, 
empresa líder em soluções antifraude nos 
mais diversos segmentos, alerta sobre os 
cuidados que devem ser tomados pelos 
consumidores para evitar golpes e ter 
mais tranquilidade durante as compras.

“O cartão de crédito é o modo de paga-
mento mais seguro no ambiente on-line. 
Ao optar por esse método em vez do bo-
leto ou transferência bancária, o cliente 
consegue contestar a cobrança junto ao 
banco caso tenha problema com a com-
pra, o que não é possível com os outros 
métodos”, alerta Omar Jarouche, diretor 
de Marketing e Soluções da ClearSale. 
“É importante ainda que o consumidor 
faça uma pesquisa sobre os sites menos 
conhecidos ou suspeitos, verifi cando se 
há reclamações ou indícios de não envio 
dos produtos”, aconselha.

Confi ra abaixo as dicas para realizar 
compras seguras e fugir das fraudes na 
Black Friday:
Pesquise a reputação da loja antes 

de realizar a compra

Verifi que o histórico da loja antes de se 

que permite que o cliente conteste a 
cobrança e solicite o reembolso do valor, 
diferente do pagamento por transferência 
bancária ou boleto.

Suspeite se o desconto for muito 

maior no boleto

É comum que sites falsos tenham preços 
muito mais baixos para pagamento via 
boleto, pois nessa forma de pagamento é 
mais difícil para a vítima pedir o estorno.

Procure dados ofi ciais da empresa 

como CNPJ, endereço físico e contato

Sites de e-commerce falsos normalmen-
te não disponibilizam essas informações.

Instale o Compre&Confi e em seus 

dispositivos

O aplicativo é totalmente gratuito e alerta 
o usuário caso seu CPF seja usado em uma 
transação indevida, permitindo que ele im-
peça a fraude clicando no botão 'não fui eu'.

fazer a compra. A busca é possível tanto no 
site do Procon, que disponibiliza uma lista 
das lojas que devem ser evitadas, ou ainda 
em sites que avaliam as lojas. Caso não 
existam avaliações da empresa na internet, 
o recomendado é evitar efetuar a compra 
e buscar um outro site de confi ança.

Averigue se o site tem a sigla 'https' 

no endereço da web

Em sites com a sigla, a comunicação é 
criptografada, o que aumenta a segurança 
na transmissão dos dados. É importante 
também verifi car se há um ícone com 
referência a um cadeado na parte inferior 
do navegador.

Prefi ra o pagamento por cartão de 

crédito

Esta é a forma mais segura para pa-
gamentos online. Além da operadora de 
crédito ter mecanismos para identifi car 
possíveis fraudes, também é um método 
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