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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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Inscrições para oficinas 
gratuitas de robótica e 

pensamento computacional

Os estudantes de escola pública 
entre 14 e 19 anos, que têm 
interesse por tecnologia e 

querem ficar antenados com a ino-
vação no mercado de trabalho, terão 
a oportunidade de desenvolver suas 
habilidades em uma das oficinas de 
robótica e pensamento computacional, 
promovidas no Digilab Centro Poeta ITI 
Affonso Taunay.

As oficinas fazem parte do projeto 
#BoraInovar, desenvolvido pelo Insti-
tuto Tecnológico Inovação (ITI) com 
o apoio da Prefeitura de São Paulo. 
Com o objetivo de promover a inclusão 
digital, o projeto oferece oficinas com 
capacitação e orientação para o mundo 
do trabalho, viabilizando o acesso dos 
jovens (com e sem deficiência) a cursos 
gratuitos de qualidade, alinhados com o 
que há de mais atual em conceitos, fer-
ramentas e competências necessárias 
para obter sucesso e se diferenciar no 
mundo do trabalho, como por exemplo, 
a oficina de vivência STEM (Ciências, 
Tecnologia, Engenharia e Matemática). 
Bastante conhecida em outros países, 
mas ainda restrita principalmente a 
escolas particulares aqui no Brasil. Os 
alunos terão a oportunidade de apren-
der Word, Excel, Power Point, Lógica 
de Programação, Robótica, além de 
técnicas de vendas, oratória e contar 
com um reforço da Língua Portuguesa 
e Matemática.

As oficinas são presenciais e o aluno 
pode se matricular em mais de um 
módulo de acordo com a disponibili-
dade de vagas e horários. As inscrições 
vão até dia 30 de janeiro de 2020 e 
podem ser realizadas no site do ITI - 
Instituto Tecnológico Inovação (www.
itinovacao.org.br) ou pessoalmente 
no Digilab Centro Poeta ITI Affonso 
Taunay, localizado dentro da Bibliote-
ca Municipal Affonso Taunay na Rua 
Taquari, 549 – Mooca.

Confira abaixo as 
disciplinas dos cursos:

- Vivência STEM (Ciências, Tecno-
logia, Engenharia e Matemática)

Robótica na Prática

- Habilidades e Competências So-
cioemocionais

5 Competências Socioemocionais

- Administrativo
Técnicas Administrativas, Recepção 

e Atendimento, Técnicas de Vendas, 
Técnicas de Recursos Humanos, 
Operador Telemarketing, Contínuo 

(Office Boy/Girl), Contabilidade Bási-
ca, Técnicas Administrativa, Técnicas 
de Recursos Humanos, Recepção e 
Atendimento.

- Inclusão Digital e Social
Entendendo o que é Lógica, Pen-

samento Computacional, Primeiros 
Passos a programação

- Tecnologia da Informação
Word (Básico), Excel (Básico), 

PowerPoint (Básico), Internet (Bási-
co), Outlook (Intermediário), Access 
(Intermediário), OneNote, Skype for 
Business, OneDrive for Business (In-
termediário).

- Empreendedorismo
Empreendedorismo, Empreender, 

Atendimento do Comércio Varejista, 
Técnicas de Oratória

- Preparando para o mundo do 
trabalho

Formação para o mundo do trabalho, 
Postura Profissional (Ética, Moral, 
Higiene), Língua Portuguesa e Mate-
mática – Reforço.

Nas oficinas os alunos aprendem na prática e, ao final, recebem um certificado de participação
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Vivemos um momento de transi-
ção do meio físico para o digital, e 
nesse aspecto a Estonia é hype! Isso 
porque ela é exemplo de governo 
acessível a todos, justamente quan-
do digitalizou praticamente todos 
os serviços à população, ficando de 
fora apenas o casamento, divórcio e 
a transferência de imóvel. Porém, só 
foi possível chegar a este ponto devi-
do à identidade digital, que permite 
aos cidadãos votarem inclusive nas 
eleições presidenciais, por meio da 
assinatura digital.

Enquanto isso, países como o Brasil, 
confiam na biometria, e acreditam que 
este é um meio seguro para realizar 
votações, chegando a ser adotado 
como método oficial, refutando a 
assinatura digital realizada por meio 
de uma identidade digital, também 
chamada de Certificado Digital.

Longe das questões políticas, 
o fato de se preterir um registro 
biométrico a uma assinatura digital 
é preocupante do ponto de vista 
de segurança. Isto porque, como 
já disse aqui neste mesmo canal, a 
biometria é um registro único - uma 
senha única - imutável, que você 
carrega consigo a vida toda. E o pior, 
você compartilhou esta senha com 
diversos outros serviços particula-
res, como edifícios, condomínios, 
portarias, sistemas operacionais etc.

A Lei Geral de Proteção de Dados - 
LGPD - quer reduzir o risco de nossos 

dados sensíveis, como a biometria, 
por exemplo, serem vazados ou 
trafegarem de maneira insegura nos 
canais digitais, justamente pelo fato 
de nossos registros biométricos terem 
funções cíveis de alta importância 
como é o caso da votação. Já imagi-
nou se seu registro biométrico fosse 
parar nas mãos de pessoas erradas? 
Parece filme de cinema, mas seria algo 
parecido com milhões de pessoas se 
dirigindo às sessões de votação, e se 
deparando com falhas nas urnas, onde 
seus votos já estariam computados, 
como se já houvessem votado.

Pelo fato de as biometrias serem 
dados fixos e largamente utilizados 
em sistemas públicos e privados sem 
muita regulamentação, é provável 
que tenhamos, num futuro próximo, 
processos de autenticação com dois 
ou mais registros biométricos sendo 
requisitados para atuarem em con-
junto como uma forma de garantir a 

autenticidade de uma determinada 
ação no meio eletrônico.

Mais adiante, biometrias compor-
tamentais, coordenadas por inteli-
gência artificial no aprendizado de 
máquina podem reduzir os riscos 
de termos nossos registros clona-
dos e utilizados indevidamente. Na 
emissão de uma identidade digital, 
como mencionado, são combinadas 
pelo menos duas biometrias como 
forma de garantir a autenticidade 
dos proponentes.

Fica evidente então que uma iden-
tidade digital, possuindo uma data de 
início e outra de término de validade 
- não sendo um registro único vita-
lício - pode comprovar a autoria de 
processos, decisões, etc, sem duvidar 
da legitimidade do ato praticado, as-
sim como largamente aceito (98,2%) 
pela população estoniana, o país mais 
digital do mundo.

A digitalização dos processos de 
governo pode acelerar a adesão de 
um percentual maior de cidadãos à 
identidade digital e realizarmos uma 
verdadeira transformação dos seto-
res público e privado, havendo uma 
nova cultura em torno de processos 
eletrônicos de autenticação, sigilo e 
integridade de dados e informações 
dispostas de forma transparente e 
segura a quem, de fato, se deve.

(Fonte: Lucas Vieira, Gerente de Produtos da 
Soluti, empresa especializada em tecnologia da 
informação com ênfase em Certificação Digital).

Autenticidade digital, como garantir?
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News@TI
Finalista do prêmio Canaltech 2019  

@A Superdigital, fintech com foco em inclusão financeira com 
mais de 1,3 milhão de contas ativadas, está entre os finalistas 

do prêmio Canaltech 2019, concorrendo como melhor banco digital 
do Brasil. O objetivo do Prêmio Canaltech é reconhecer o trabalho 
das empresas e dos profissionais que mais se destacaram no setor 
de tecnologia no Brasil ao longo do ano. Para votar, basta acessar o 
portal do prêmio em (https://premio.canaltech.com.br/2019/).

F5 compra a Shape Security

@A F5 Networks anunciou a aquisição da Shape Segurança. A 
Shape protege grandes bancos, empresas aéreas, varejistas e 

agências governamentais contra ataques digitais. Para isso, utiliza 
sofisticadas tecnologias contra bots, fraudes e violações de segurança 
de dados. A Shape destaca-se por proteger organizações contra ataques 
realizados por meio do preenchimento de credenciais (“credential 
stuffing”), nos quais os cibercriminosos usam senhas roubadas de 
violações de dados de terceiros para invadir contas online. Utiliza 
inteligência artificial e aprendizagem de máquina, suportados por 
analytics baseados na nuvem, para enfrentar ataques que podem 
enganar outros controles de segurança e antifraude (www.f5.com).


