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Como data science e 
inteligência artificial 
mudam os negócios 

Imaginar máquinas 
e robôs realizando 
tarefas humanas 
sempre rendeu boas 
histórias para a TV e o 
cinema

Ainda que o cenário 
futurista seja bem 
diferente do repre-

sentado na ficção, essa ideia 
também possibilita ótimas 
oportunidades de negócios 
para empresas de diferentes 
setores. 

Não se trata, evidente-
mente, de androides, mas 
sim dos conceitos de data 
science (ciência dos dados) 
e inteligência artificial, que 
reúnem soluções e técnicas 
capazes de coletar e extrair 
inteligência a partir de um 
volume gigantesco de infor-
mações para, a partir daí, 
fazer análises preditivas em 
busca de identificação de 
demandas para se antecipar 
à concorrência. 

As duas propostas estão 
em alta no ambiente cor-
porativo e devem registrar 
crescimento ainda maior 
nos próximos anos. Enquan-
to um cientista de dados é o 
profissional mais buscado e 
desejado pelas corporações 
brasileiras, de acordo com 
levantamento da agência 
Hays, líder mundial em 
recrutamento e seleção 
especializada, a utilização 
de soluções de inteligência 
artificial deve crescer 133% 
nas empresas instaladas 
no país até o fim de 2020, 
segundo o relatório State of 
Service, da Salesforce. 

A consolidação da ciên-
cia dos dados dentro da 
estrutura organizacional e 
o avanço das soluções de 
inteligência artificial pro-
moveram mudanças signifi-
cativas nas corporações. A 
primeira delas é justamente 
cultural. Para que uma es-
tratégia baseada em dados 
e aprendizado de máquina 
seja bem-sucedida, é es-
sencial que os processos 
promovam a integração 
entre as diferentes equipes 
e profissionais. 

Hoje, não basta deixar a 
implementação nas mãos 
do time de TI e esperar 
que ele entregue sozinho 
os resultados esperados. 
As informações precisam 
circular pela empresa a fim 
de garantir uma visão mais 
completa e, sobretudo, que 

os insights façam sentido 
ao marketing, comercial, 
financeiro, vendas e etc. 

Além disso, é preciso com-
preender que a transforma-
ção digital é um fenômeno 
irreversível e, atualmente, 
nenhuma empresa, mesmo 
a que atua exclusivamente 
off-line, sobrevive sem usar 
esses dois conceitos em seu 
dia a dia para embasar a 
tomada de decisão. 

Levantar, tratar e analisar 
informações que façam 
sentido ao negócio é tarefa 
do “cientista de dados”, en-
quanto cruzá-las para trazer 
inteligência e automação é 
a lógica da inteligência ar-
tificial. A era do “achismo” 
nos negócios chegou ao fim. 
Agora, não é mais um di-
ferencial competitivo, mas 
questão de sobrevivência. 

Evidentemente, essas mu-
danças não devem ser feitas 
sozinhas e sem planejamen-
to. Para alcançar o objetivo 
desejado, é essencial contar 
com o apoio de parceiros e 
fornecedores com conhe-
cimento especializado. No 
caso de data science, por 
exemplo, é preciso buscar 
profissionais qualificados. 
Além disso, é necessário 
contratar fornecedores 
que realmente oferecem 
os melhores serviços e de 
fato possam agregar valor 
ao negócio. 

Dessa forma, conseguem 
desenvolver projetos ino-
vadores envolvendo dife-
rentes departamentos, com 
todos os recursos que a aná-
lise de dados e a capacidade 
preditiva têm a oferecer. 

As empresas podem - e 
devem - utilizar as informa-
ções disponíveis para traçar 
as melhores estratégias. 

Se antes as decisões deve-
riam ser tomadas a partir do 
feeling do empreendedor, 
hoje é possível mensurar, 
elencar e investigar diferen-
tes informações sobre de-
terminado assunto. Quem 
melhor se adaptar e utilizar 
recursos de inteligência 
artificial e data science, 
mais rápido terá sucesso e 
conseguirá se distinguir de 
sua concorrência. 

Em um cenário econômico 
de intensa competitividade, 
esse pode ser o detalhe que 
fará toda a diferença para o 
sucesso do negócio. 

(*) - É CDO e co-fundador da 
Semantix. 

Leonardo Santos (*)
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TIBCO Cloud Integration passa a ficar 
disponível no Microsoft Azure

@A TIBCO Software Inc. anuncia que todas as funcionalidades 
do TIBCO Cloud™ Integration, sua plataforma de integração 

híbrida muito utilizada no mercado, estão disponíveis no Microsoft 
Azure. Com todos os recursos do TIBCO Cloud Integration agora em 
execução de forma nativa no Azure e Amazon Web Services (AWS), 
clientes e parceiros podem conectar facilmente aplicativos e recursos 
hospedados no local e na nuvem a partir do ambiente de sua escolha 
(www.tibco.com).

Plataforma de empréstimos ULend 

@A ULend, fintech de empréstimos que conecta pessoas às em-
presas, prevê movimentar R$ 40 milhões em 2020. O valor é mais 

que o triplo intermediado pela startup entre o fim de 2018, ano de 
sua fundação, e todo 2019. Entre outros pontos, há fatores internos 
e externos que devem tracionar o negócio nos próximos doze meses. 
Da perspectiva institucional, há uma forte demanda reprimida: para 
se ter uma ideia, a Ulend já recebeu mais de R$ 250 milhões em so-
licitações de empréstimos e viabilizou R$ 12 milhões até o momento. 
Além disso, em apenas um ano, sua base de investidores já conta 
com mais de 3 mil cadastros, entre pessoas físicas, jurídicas, family 
offices e até fundos de investimentos. O ticket médio da empresa 
também cresceu: de R$ 12 mil para os atuais R$ 18 mil.  Acerca dos 
empréstimos, a média atual é de R$ 220 mil e a perspectiva é que 
esse número também cresça, chegando à R$ 300 mil (https://www.
ulend.com.br/).

Sistema de Satélite de Navegação Global  

@A HERE Technologies, que 
possui uma plataforma de 

dados e tecnologias de localização, 
anunciou a introdução do posicio-
namento do Sistema de Satélite de 
Navegação Global de Alta Defini-
ção (HD GNSS), uma solução ba-
seada em nuvem que permite que 
dispositivos obtenham precisão de 
centímetros em todo o mundo. Os 
dispositivos e veículos dos grandes 
mercados estão sendo equipados 
com receptores GNSS de dupla 
frequência que, juntamente com o 
serviço HD GNSS, permitem um posicionamento de alta precisão. Essa 
capacidade era econômica e geograficamente proibitiva há menos de 
dois anos. Agora, o HD GNSS acelera a capacidade dos fabricantes de 
chipset, hardware e software de oferecer uma mudança radical no que 
pode ser entregue aos consumidores em novos produtos, recursos e 
experiências (http://360.here.com).
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Carteiras digitais são 
o futuro da mobilidade

Leonel Nogueira (*)

Basta adicionar um cartão de cré-
dito ou adicionar uma quantia em 
dinheiro na conta para realizar 

pagamentos ou compras. A populariza-
ção das carteiras digitais, no Brasil, é 
recente e cresce a cada dia, justamente 
pelos mais de 420 milhões de aparelhos 
digitais ativos, conforme pesquisa rea-
lizada pela Fundação Getúlio Vargas de 
São Paulo, e a alta disponibilidade de 
acesso à internet móvel, que, segundo 
dados da ANATEL, já abrange mais 98% 
de todo o território nacional.

A tecnologia utilizada pelas carteiras 
digitais, possibilita que o dispositivo 
móvel armazene e mantenha os dados 
pessoais do usuário, eliminando a ne-
cessidade de reinserção e revalidação 
dos dados, podendo substituir por 
completo a utilização da carteira física. 
Essas carteiras digitais armazenam seus 
dados em um ambiente seguro, em nu-
vem, totalmente criptografado e ainda 
utilizam de sistemas de autenticação 
em duas etapas para identificar e auto-
rizar qualquer transação. Além destas 
tecnologias de segurança, a carteira 
digital transmite dados em via única, 
não permitindo, então, que o receptor 
tenha acesso a seus dados confidenciais 
e há ainda o monitoramento ativo de 
todas as transações realizadas, visando 
evitar roubo de informações e fraudes.

Todo este aparato de segurança, 
que pode ainda utilizar sistemas bio-
métricos digital, facial ou de retina, 
disponíveis nos dispositivos móveis, 
foi pensado para que a carteira digital 
seja a ferramenta de transações finan-
ceiras mais segura da atualidade. Um 
diferencial importante, especialmente 
se considerarmos que apenas 20% dos 
brasileiros se sentem completamente 
seguros ao realizar compras online, se-
gundo estudo do SPC Brasil e da CNDL.

Apesar de ser recente no país, o 
uso das carteiras digitais já é comum 
em muitos países da Europa, Ásia e 

América do Norte, desde 2011, com o 
lançamento da Google Wallet para dis-
positivos Android. Posteriormente, em 
2014, o lançamento do Apple Pay, para 
dispositivos IOS, pulverizou ainda mais 
o uso da tecnologia, que inicialmente 
foi desenvolvida com foco apenas em 
pagamentos eletrônicos e hoje já conta 
com os serviços de armazenamento de 
carregamento de cartões pré-pagos, 
transferências de dinheiro em conta, 
gerenciamento de cartões de fidelidade 
e até resgate de promoções em lojas.

Na China, quase 70% da população 
economicamente ativa usa as cartei-
ras digitais como o principal meio de 
pagamento, de acordo com o Global 
Payment Methods. As duas maiores 
são a WeChat e Alipay, que movimen-
taram cerca de U$ 7 trilhões apenas 
no último trimestre de 2018, segundo 
a Ipsos, e um total mais de 1 bilhão de 
usuários ativos.

Já nos EUA, esse método de pa-
gamento foi adotado até mesmo por 
vendedores autônomos e por profis-
sionais que trabalham com serviços 
e gorjetas, como garçons. Alguns 
estabelecimentos já possuem até o 
QR Code estampado nos uniformes 
dos funcionários para essa finalidade. 
Ainda, segundo a Ipsos, outros países 

seguem o mesmo caminho: 17% das 
transações feitas na Austrália e 14% 
das realizadas na Rússia já são feitas 
através desse meio.

Aqui no Brasil, o Banco Central tem 
um papel fundamental como regulador 
desse e de outros meios de pagamento, 
estabelecendo licenças e requisitos 
necessários para cada agente finan-
ceiro que deseje operar no mercado 
interno e tem feito uma série de ações 
para democratizar o sistema financeiro 
nacional. A proposta do BC é que esta 
transformação digital das carteiras 
digitais e outras tecnologias possam 
reduzir os custos de grandes agentes 
financeiros e processar em tempo 
real as transações financeiras no país, 
trazendo comodidade, liberdade, con-
fiabilidade, flexibilidade e segurança 
para o sistema como um todo.

Segundo pesquisa feita pela IDC, 
a pedido do PAYPAL, entre Brasil, 
Colômbia e México, aqui já são cerca 
de 61% dos usuários de smartphones, 
das classes A, B e C, utilizando alguma 
solução de carteira digital. Como a po-
pulação brasileira se mostra cada vez 
mais aberta à inovação, seu negócio, 
está preparado?

(*) É CEO da Global TI.

As eWallets ou carteiras digitais, são a nova forma de realizar transações eletrônicas no meio digital
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Produtos que vão estabelecer novos limites 
para jogadores de PC e mobile

@A Razer anuncia quatro produtos 
que redefinirão os limites dos 

jogos no PC e mobile: o controle uni-
versal para jogos mobile Razer Kishi, 
o roteador doméstico 5G Razer Sila, o 
desktop gamer ultracompacto Razer 
Tomahawk e o conceito de simulador 
de corridas para jogos competitivos 
Razer Eracing Simulator, criado em 
colaboração com desenvolvedoras de 
games e provedores de tecnologia.

LinkedIn revela lista de profissões que 
estarão em alta neste ano

@O LinkedIn, maior rede social profissional do mundo, publicou 
a lista das 15 profissões emergentes para 2020. Nomeado “Pro-

fissões Emergentes”, o levantamento mostra que o gestor de redes 
sociais ocupa a primeira posição do ranking, seguido pelo engenheiro 
de cibersegurança e o representante de vendas. O estudo é feito a 
partir de informações do LinkedIn e destaca as profissões que estão 
experimentando um grande crescimento e por sua vez, o que isso 
significa para a força de trabalho. Esta é a primeira vez que a lista é 
segmentada por país. Além do ranking das posições emergentes no 
Brasil, a pesquisa também elenca as habilidades mais requisitadas e 
os setores que mais contratam cada uma delas. Acesse em (https://bu-
siness.linkedin.com/content/dam/me/business/en-us/talent-solutions/
emerging-jobs-report/Emerging_Jobs_Report_Brazil.pdf)

TecBan anuncia a chegada das duas 
primeiras fintechs no HUBDigital

@O HUBDigital, plataforma desenvolvida pela TecBan para acelerar 
a entrada de novas instituições de pagamento, fintechs e bancos 

sociais à rede do Banco24Horas, acaba de concluir a inclusão das primei-
ras empresas no sistema. Clientes da Somapay e da Eucard, empresas 
especializadas em meios de pagamento, poderão realizar transações 
financeiras no Banco24Horas. As empresas já realizaram as primeiras 
transações de saque, consulta de saldo e extrato e se juntam às 100 ins-
tituições financeiras conectadas à rede do Banco24Horas para distribuir 
seus produtos e atender seus clientes. A nova solução oferecida pelo 
HUBDigital reduz os custos das fintechs e a necessidade de investimen-
tos em desenvolvimento e infraestrutura de tecnologia, uma vez que 
facilitadores e processadoras que estão ou estarão conectados à TecBan 
vão permitir que as fintechs se associem diretamente ao Banco24Horas. 
Além disso, a integração técnica das duas fintechs foi realizada pela 
RedeCompras, um dos parceiros distribuidores do HUBDigital.

ricardosouza@netjen.com.br

Razer Kishi

Dispositivo auxilia os processos 
de transações automatizadas

O dispositivo financeiro 
portátil SUNMI P2 está am-
plamente certificado em di-
versos sistemas financeiros. É 
compatível com pagamentos 
omnicanal via cartão com tarja 
magnética, cartão IC, NFC ou 
código QR.

Eric Zhou, vice-presidente 
de produtos de IoT da SUNMI, 
declarou: "Os pagamentos em 
código QR estão se tornando 
cada vez mais comuns na Ásia, 
mas os pagamentos interna-
cionais em cartão continuam 
sendo a norma. Para tornar o 
SUNMI P2 ainda mais flexível, 
incluímos todas as formas 
de pagamento, inclusive via 

impressão digital". De acordo 
com uma pesquisa da Global 
Market sobre os recursos dos 
dispositivos POS, os varejistas 
se preocupam mais com a velo-
cidade de impressão e o custo. 
"Portanto, aumentamos a velo-
cidade de impressão do SUNMI 
P2 em 33% a fim de reduzir o 
tempo de espera e aprimorar a 
eficiência de transações. Nosso 
alvo é proporcionar produtos de 
alta qualidade com preço razo-
ável", acrescentou Eric Zhou.

O P2 também apresente um 
display HD+ de tela cheia mais 
fino em um chassis ultrafino e 
chique, projetado idealmente 
para o varejo moderno.


