
Decisões ágeis, 
inteligência ilimitada

Você sabe qual é o 
tempo de reação 
do corpo humano 
quando tocamos em 
algo muito quente? 

O tempo todo, nosso 
corpo está proces-
sando uma quan-

tidade enorme de dados 
sobre o meio ambiente e 
sobre o seu próprio funcio-
namento para permitir que 
as decisões mais adequadas 
em termos de sobrevi-
vência e conforto sejam 
tomadas a cada instante. 
É por isso que, em apenas 
27 milissegundos, nosso 
corpo consegue detectar a 
temperatura de um objeto 
quente e comandar a reação 
adequada para não sofrer-
mos queimaduras. 

O corpo humano é um 
conjunto enorme de ór-
gãos e de funções inter-
conectadas que fazem 
parte de sistemas que 
reagem voluntariamente e 
involuntariamente. Esses 
sistemas foram projetados 
para aprender, interpretar 
e reagir, algumas vezes com 
alguma orientação externa, 
outras vezes por si mesmos. 

Em tempos disruptivos 
como os que estamos vi-
vendo, nos quais a quarta 
revolução industrial e a 
transformação digital con-
tinuam afetando profunda-
mente todas as atividades 
das empresas, a metáfora 
do corpo é cada vez mais 
adequada para refletir 
como as organizações de-
veriam funcionar. 

Ou seja, organizações 
precisarão cada vez mais 
operar de forma semelhan-
te a do sistema nervoso 
humano, obtendo informa-
ções (coleta e preparação 
de dados), processando-as 
(processos analíticos diver-
sos, tais como modelagem 
preditiva, otimização, “fo-
recast”), aprendendo e de-
cidindo qual a melhor ação 
em cada situação (decisão). 

Em um mundo com clien-
tes cada vez mais exigentes 
e no qual a personalização 
torna-se chave para o su-
cesso, as decisões precisam 

ser ágeis e bem embasadas. 
Nesse cenário, o tratamen-
to adequado dos dados e 
a tomada de decisão com 
base analítica aplica-se a 
basicamente todas as áreas 
de uma organização. Por 
exemplo: 
	 •	Na	área	de	marketing:	

Qual a melhor próxima 
ação? Como otimizar a 
jornada do cliente?; 

	 •	Na	área	de	operações:	
Como otimizar a ex-
pansão das redes de 
comunicações? Como 
eliminar processos, re-
duzir custos e desper-
dícios? Como eliminar 
fraudes?; 

	 •	Na	 área	 de	 gerencia-
mento de riscos: Como 
otimizar e planejar re-
cursos? 

Uma das indústrias mais 
afetadas pelas transforma-
ções descritas acima é a de 
telecomunicações. Como 
sabemos, o Mobile World 
Congress tem sido a grande 
vitrine das tendências e 
casos de sucesso do setor. 
Assim como nos últimos 
dois anos, o MWC 2020 
terá ênfase em inteligência 
e trará o tema “Limitless 
Intelligent Connectivity”. 

Isto confirma que a in-
dústria continua antenada 
no papel da inteligência 
e das decisões com base 
analítica para um futuro 
bem-sucedido. Na edição 
2020, certamente seremos 
apresentados a inúmeros 
casos de uso inspirados 
nas evoluções da tecnologia 
5G e aplicações cada vez 
mais diversificadas, com 
potencial de monetização 
dos investimentos. 

Nossa convicção é que o 
sucesso dessas evoluções 
dependerá cada vez mais 
dos acertos na agenda ana-
lítica das organizações, que 
deve enfatizar a agilidade 
e precisão nos processos 
decisórios, de forma que 
as organizações ganhem a 
inteligência e a velocidade 
de reação cada vez mais 
semelhantes às do corpo 
humano. 

(*) - É Diretor de Vendas do SAS Brasil.
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D - Carrefour e Ultragaz 
32 hipermercados e supermercados Carrefour, da Grande São Paulo, 
passam a oferecer Vale Gás. Com a facilidade, originada pela parceria 
entre Carrefour e Ultragaz, o consumidor poderá ir diretamente no 
caixa de uma das lojas participantes do Carrefour, adquirir o Vale 
Gás	(botijão	de	13	kg)	e	quando	precisar,	pode	solicitar	a	entrega	
via telefone ou Whatsapp. Em seguida, a Ultragaz realiza a entrega 
no endereço do cliente, com toda a praticidade e segurança. Essa 
nova união faz parte da estratégia de diversificação das operações do 
Carrefour que também firmou parceria com a Vult para comercializar 
a linha completa de maquiagem, acessórios e esmaltes da marca nas 
lojas da rede. Mais informações: (www.grupocarrefourbrasil.com.br).

E - Profissionais de Tecnologia
A Radix está com 50 vagas abertas na área de tecnologia e inova-
ção para início imediato na sede, no Rio de Janeiro, e nas filiais de 
São Paulo e Belo Horizonte. No momento, o cargo que tem a maior 
demanda é o de Desenvolvedor Java. Para concorrer às vagas, o 
profissional deve ter experiência na área e em ferramentas como 
SpringBoot, Spring MVC, Hibernate e JPA. Também é necessário 
que o candidato tenha criado ao menos um microsserviço profissio-
nalmente e conhecimento com os Bancos de dados SQL e NOSQL, 
além de outros requisitos. Todas as oportunidades estão detalhadas 
no site (https://radix.gupy.io/). 

F - Universidades Italianas
O consórcio ICoN (Italian Culture on the Net) lançou um edital que 
oferece 20 bolsas de estudo parciais para o primeiro semestre de uma 
graduação trienal e online em língua e cultura italianas. O ICoN reú-
ne  universidades da Itália e promove o ensino do idioma do país por 
meio de cursos à distância, em parceria com o Ministério das Relações 
Exteriores. Entre as instituições conveniadas estão a Universidade Ca' 
Foscari (Veneza), a Universidade de Bolonha, a Universidade de Roma 
Tor Vergata, a Universidade dos Estudos de Turim e a Universidade para 
Estrangeiros de Siena. Outras informações: (https://www.uninsubria. 
eu/opportunity/call_scholarships).

A - Vindima Uruguaia
Começou a época da colheita das uvas no Uruguai, mais conhecida como 
“Vendimia” ou Vindima. Nesse período o país se enche de atrações e 
comemorações a uma das etapas finais na produção do vinho. É aí, que 
acontece a etapa mais importante da vitivinicultura em várias localidades 
do país, com duração até meados de março, que pode ser vivenciada 
pelos turistas em diversos estabelecimentos. Essa ciência é celebrada, 
compartilhada e exibida com muito orgulho nas festas, degustações 
e “asados” tradicionais. Os frutos são coletados no ponto perfeito da 
maturação e dão vida a inéditos sabores da bebida. Saiba mais: (http://
www.bodegasdeluruguay.com.uy/agenda/).

B - Era do Antropoceno
Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV abre inscrições para 
as Iniciativas Empresariais. O objetivo é que empresas de diferentes 
setores e tamanhos possam compartilhar e produzir conhecimentos, 
refletir e co-construir caminhos comuns em torno do tema "como fazer 
negócios na Era do Antropoceno". Neste novo ciclo, serão considerados 
os subtemas: cadeias de valor e acesso à matéria-prima; redução de 
desigualdades sociais e crise do sistema climático. As empresas terão a 
oportunidade de investigar o tema por meio de encontros presenciais 
com especialistas e atores-chave, webinars e experiências em campo. 
O início é em março. Informações sobre conceitos, atividades, valores 
e inscrições: (i.empresariais@fgv.br) (11) 3799-3212. 

C - Consulta Pública
A Santos Port Authority (SPA) estendeu até dia 28 próximo o prazo 
para consulta pública sobre a revisão procedida à Norma de Atracação 
de Navios no Porto de Santos. A SPA resolveu submeter a norma para 
consulta pública por iniciativa própria, com o objetivo de dar absoluta 
transparência às alterações e estabelecer uma harmonização dentre os 
usuários do Porto de Santos. A partir de sua oficialização, a norma será 
internalizada no Regulamento de Exploração do Porto (REP). Para 
contribuir com sugestões ou esclarecimentos, encaminhar e-mail para 
(supop@portodesantos.com.br). O documento está disponível no site 
(www.portodesantos.com.br).

G - Alimentos Orgânicos
Já pensou em receber alimentos livres de qualquer agrotóxico na porta da 
sua casa, tirados diretamente do pé no dia do pedido? Foi pensando nisso 
que o empreendedor Tomás Abrahão criou a Raízs, que conecta o consumi-
dor interessado em alimentos orgânicos ao pequeno produtor. O estoque é 
atualizado todos dias e a colheita é feita somente a partir da confirmação da 
compra. Já a entrega é realizada no dia seguinte. São mais de 800 agricultores 
certificados e auditados pelos maiores selos da área, além de parcerias com 
cooperativas desde o Sul do país até a Amazônia. O serviço oferece uma opção 
de fornecimento dos alimentos orgânicos de maneira rápida a preços justos. 
Compras e mais informações no site (www.raizs.com.br). 

H - Webinars Gratuitos 
Com o objetivo de continuar capacitando profissionais de todo o Brasil, a 
Mitsubishi Electric abre as inscrições para os webinars gratuitos promovi-
dos pela companhia. Serão 10 sessões, totalmente on-line e gratuitas, as 
apresentações ao vivo têm duração média de quarenta e cinco minutos 
e abordam temas atuais e tendências para o setor industrial. O objetivo 
é informar profissionais e estudantes sobre o universo da automação 
industrial de forma didática e objetiva. Para  inscrição, basta acessar o 
site: (mitsubishielectric.com.br/webinars) e escolher o tema de interesse.

I - Desenvolvimento do Varejo
No dia 5 de março, acontece no Expo Center Norte o único evento 
pós-NRF desenvolvido especialmente para o varejo alimentar e de bens 
não duráveis, o 2º Super Fórum. Para isso, o corpo diretivo da DMCard, 
produtora do encontro e empresa especialista nesse segmento, esteve 
em	Nova	York	participando	do	Retail’s	Big	Show	2020,	com	a	missão	de	
conhecer todas as novidades que vão guiar o desenvolvimento do varejo 
e multiplicar o que viram com empresários e executivos do Brasil. Para 
ajudá-los nessa tarefa, convidaram um time de célebres especialistas que 
se revezam no palco do Super Fórum para uma plateia de mil pessoas. 
Outras informações: (www.segundosuperforum.com.br).

J - Software e Gestão 
O ERP Summit - maior evento da América Latina sobre software e gestão 
– tendo como tema central: “O software como agente da transformação hu-
mana e dos negócios” começa a revelar seus principais palestrantes para esta 
edição. Acontece no Expo Center Norte, nos dias 14 e 15 de abril. A palestra 
“Perspectivas da Política e Economia no Brasil para 2020”, será apresentada 
pelo jornalista Alexandre Garcia; a palestra “Superação, Competitividade 
e Acessibilidade Digital: A história de um supercampeão”, será ministrada 
pelo atleta paraolímpico Daniel Dias; e o Procurador da República, Deltan 
Dallagnol, fala ao público sobre “A tecnologia na luta contra a corrupção: A 
ética e o propósito dos negócios”. Mais informações:(www.erpsummit.com.br).

A economia paulista teve 
crescimento de 2,8% em 
seu PIB, em 2019, segundo 
dados do Banco Central. 
Com esse desempenho, 
o estado teve expansão 
maior que o triplo da média 
nacional, que esteve em 
0,9%. "Os números do Ban-
co Central mostram que 
nosso trabalho tem apre-
sentado ótimos resultados 
e vem sendo decisivo para 
a recuperação da economia 
brasileira", avalia Henrique 
Meirelles, Secretário de 
Fazenda e Planejamento 
do Estado de SP. 

O crescimento da eco-
nomia paulista destacou-
-se em todos os setores. 
Na indústria, enquanto o 
Brasil recuou 1,1%, São 
Paulo cresceu 0,2%. Já 
o comércio estadual ex-
pandiu-se 2,4%, acima do 
1,8% da média nacional. 
Para o setor de serviços, a 
diferença foi ainda maior, 
de 3,3% em São Paulo, so-
bre 1% nacional. Meirelles 
destaca que a aceleração 
da economia paulista foi 
essencial para o desem-
penho do país. 

"São Paulo foi o princi-
pal motor do crescimento 
brasileiro em 2019, graças 

As chuvas registradas no 
início do ano trouxeram 
impactos negativos nas 
compras da feira de janeiro 
ao elevar os preços das hor-
taliças nas principais Ceasas 
do país. É o que mostra o 2º 
Boletim Prohort deste ano, 
divulgado ontem (18) pela 
Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab). O 
tomate, por exemplo, che-
gou a registrar alta de 95% 
em Vitória e de 87,39% em 
Recife. A oferta do produto 
diminuiu de forma acentua-
da nos mercados em janeiro, 
o que influenciou na alta.

Outra importante hortaliça 
para o consumo dos brasilei-
ros, a batata chegou a custar 
R$ 2,58 o quilo no atacado 
da capital de Pernambuco, 
uma elevação de cerca de 
38%. A oferta do tubérculo 
também está reduzida, uma 
vez que as chuvas aumentam 
a incidência de doenças, di-
minuem o ritmo de colheita 
e ainda prejudicam o esco-
amento da produção. Com 
isso, a tendência para o mês 
de fevereiro é que os valores 
continuem em patamares 
elevados. 

Já a cebola segue na 
direção contrária. Com 
um comportamento atípico 
para o período, o bulbo foi 

A recessão de 2015-2016 teve 
efeitos ainda mais adversos do 
que nos anos 1980, resultando 

em recuperação lenta da economia, 
com reflexos no mercado de trabalho 
e na concentração de renda.

"Ambas as décadas tiveram impacto 
contundente nas empresas e trabalha-
dores, como o aumento do desemprego 
e a ampliação da má distribuição e 
concentração de riqueza, ocasionando 
uma piora significativa nas condições 
de vida dos brasileiros", afirma o pre-
sidente da CNC, José Roberto Tadros. 
Em relação à evolução do PIB, o Brasil 
cresceu 33,3%, à taxa média anual de 
2,9%, no intervalo de 10 anos, iniciados 
em 1980. Já no mesmo período a partir 
de 2010, nota-se crescimento abaixo 
da metade, acumulado em 14,1%, com 
média anual de 1,3%.

Segundo a análise da CNC, se o PIB 
de 2019 aumentar 1% – confirmando 

A aceleração da economia 
paulista foi essencial para o 

desempenho do país.

A oferta de tomate diminuiu 
nos mercados em janeiro, o 

que influenciou na alta.

A recessão de 2015-2016 teve efeitos ainda 
mais adversos do que nos anos 1980.
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Brasil perdeu mais com década de 
2010 do que com os anos 1980

Estudo especial produzido pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) indica que a década de 2010 
causou mais prejuízos ao País do que a de 1980, conhecida como a Década Perdida.

absorver o contingente de desempre-
gados. "O cenário é bem diferente do 
que o observado nos anos 1980, quan-
do, mesmo com as recessões de 1981 
e 1983, verificou-se forte capacidade 
de recuperação, evidenciada através 
do ritmo de crescimento econômico 
durante a segunda metade da década", 
afirma Antonio Everton, economista da 
CNC responsável pelo trabalho. 

Nos anos 1980, a crise encolheu a pro-
dução brasileira em 7,2%, enquanto nos 
anos 2010 a contração foi ligeiramente 
menor, de 6,9%. Contudo, a economia 
não conseguiu encontrar condições 
suficientes para voltar a crescer a partir 
de 2017. De acordo com o economista 
da CNC, "o crescimento médio entre 
2017 e 2019 pode ter ficado em 1,2%". 
"Na década de 1980, de 1984 até 1989, 
depois das recessões, a economia cres-
ceu aproximadamente 30%", completa 
(AC/CNC).

a expectativa do mercado –, a econo-
mia brasileira deverá registrar baixo 
crescimento médio anual durante esse 
período, retardando as chances de 

Economia de São Paulo 
cresceu 2,8% em 2019

a uma melhora em todos 
os nossos setores, que 
tiveram desempenho bem 
acima do que o restante do 
país", avalia. Em 2019, São 
Paulo gerou quase 185 mil 
novos empregos - cerca 
de um terço do total de 
644 mil gerados em todo o 
país, a melhor performance 
entre todas as unidades da 
federação. 

No ano passado, o estado 
teve um superávit de R$ 
18,3 bilhões - o melhor 
resultado primário desde 
2010 -, graças às medidas 
de cortes de gastos e de 
aprimoramento e à ex-
pansão das receitas. Sem 
elevar alíquotas e nem criar 
novos tributos, o estado 
aumentou sua arrecadação 
em 3,4% no ano (AC/SFP). 

Conab detecta elevação 
de preços de hortaliças

comercializado com valores 
estáveis, ou até mesmo mais 
baratos em alguns atacados. 
Um dos motivos para a queda 
nos valores é a boa produção 
registrada em Pernambuco, 
que contribuiu para um au-
mento de 30% da oferta no 
mercado.

Para aliviar o bolso, a me-
lancia ficou mais barata na 
maioria dos mercados ata-
cadistas analisados. A baixa 
procura pelo produto devido 
ao tempo ameno e chuvoso e 
a menor qualidade da fruta, 
favoreceram a queda dos 
preços. O mamão apresentou 
comportamento similar. Para 
fevereiro, os preços devem 
se manter estáveis, uma vez 
que a oferta apresenta-se 
de forma ajustada mesmo 
com o registro de uma leve 
aquecida na demanda (GI/
Conab).


