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OpiniãO
Uma mulher refletindo 

sobre as mulheres: 
homenagem ao 

nosso dia
O dia da mulher 
chegou e 
imediatamente nos 
fez refletir sobre a 
trajetória da mulher 
na sociedade, 
sobretudo a respeito 
da sua árdua e 
majestosa presença no 
mundo jurídico

E a luta começou quan-
do o sexo “frágil” fez 
oposição ao autori-

tarismo machista de uma 
sociedade que preconizava 
que a função feminina se 
limitava às tarefas de servi-
dão ao marido, à casa e à ma-
ternidade. Nós queríamos 
mais! Não que as funções 
exercidas no seio do lar 
fossem menos importantes, 
pelo contrário. É que nós 
mulheres sempre pensamos 
na igualdade, na liberdade, 
na autonomia, na indepen-
dência e na luta pelos mais 
variados direitos, em prol de 
um objetivo único e comum 
a todas: a FELICIDADE.

E foi esse impulso que 
nos fez adentrar numa dura 
batalha em busca de direitos 
iguais e de melhoria das con-
dições às quais éramos sub-
jugadas. E a mulher, como 
um lindo botão de rosa aflo-
rou, saiu para vida, começou 
a conquistar o mercado de 
trabalho, a trazer o sustento 
para seu lar, a reivindicar 
voz na sociedade, a dominar 
um território que anterior-
mente era controlado por 
homens. A mulher passou a 
lutar por seus direitos face 
aos homens, pelos direitos 
humanos, pelo livre acesso 
à democracia, pela partici-
pação efetiva na política.

E a mulher começou a 
estudar, a se aperfeiçoar, 
colocar entusiasmo, carinho 
e paixão em cada atitude, 
como a oleira que molda a 
si própria e a sua própria 
história. E a mulher avan-
çou, e avançou, e avançou: 
adentrou e se destacou nas 
mais variadas áreas: domi-
nou a medicina, a física e a 
química, também a adminis-
tração, o marketing e a eco-
nomia, outras áreas como a 
psicologia, a engenharia e a 
arquitetura, o secretariado, 
a gastronomia, o jornalismo. 
Chegou à política, alcançan-
do os mais altos postos de 
gestão.

Abrilhantou com seu ta-
lento as artes nos palcos e 

teatros, como atriz, cantora, 
dançarina; trouxe encanto 
ao mundo da literatura, 
escreveu romances, contos 
e fábulas, tanto em verso 
quanto em prosa, tendo 
ela mesma figurando como 
personagem: deixou de 
ser coadjuvante e passou 
ao personagem principal. 
Falando de personagens, 
lembremo-nos e exalte-
mos também as mulheres 
que arriscaram a própria 
vida para salvar homens e 
mulheres indistintamente, 
como quando do Holocausto 
e tantas outras tragédias da 
história: guerra, pobreza, 
fome, escravidão.

Não esqueçamos daquelas 
mulheres que ministram o 
saber: são elas que sujam 
os dedos de giz para evitar 
que os cidadãos sujem suas 
mãos com sangue. E não 
existe profissão menos im-
portante, tampouco distin-
ção entre trabalhos manuais 
ou intelectuais. Desde a 
mulher agricultora, artesã, 
manicure ou daquela essen-
cial, que coleta os resíduos 
que muito produzimos, até 
a mais alta executiva, ges-
tora ou da bolsa de valores: 
cada qual faz parte de uma 
engrenagem social e afetiva 
que move o mundo.

Exaltemos for fim as 
mulheres que dominam o 
mundo jurídico, do qual 
eu e tantas outras fazemos 
parte. Somos aquelas que 
acordamos pela manhã 
com vontade de vencer, de 
pelejar pelo quê e por quem 
acreditamos. Nós mulheres 
advogadas nascemos para 
defender, do caso mais 
simples ao mais complexo. 

De salto alto, de tênis, 
de sapatilha ou até mesmo 
descalças, nós mulheres 
advogadas vibramos com 
cada conquista particular e 
de nossos clientes; aprende-
mos a enxergar e examinar 
os acontecimentos da vida 
por um outro prisma, a ver 
que existe algo dentro de 
nós que faz dar sentido à 
existência. Atuamos com 
ética e princípios irrepre-
ensíveis. E por fim, em cada 
amanhecer, relembramos 
do nosso propósito co-
mum: advogamos apaixo-
nadamente para melhorar 
o mundo.

Viva nós, mulheres. Feliz 
dia da mulher!

(*) - É advogada trabalhista do 
escritório Marins Bertoldi Advogados.

Polyana Laís Majeswski Caggiano (*)

Inteligência artificial para 
micro e pequenas empresas

A tomada de decisão no mundo dos 
negócios costuma gerar muita dor 
de cabeça para quem está no coman-

do das organizações. Analisar milhares de 
informações, verificar padrões de consumo 
e buscar crescimento com rentabilidade 
são desafios que tiram o sono até mesmo 
dos profissionais mais experientes.

Para quem está no controle das micro 
e pequenas empresas, a situação é ainda 
mais desafiadora. Enquanto as médias e 
grandes companhias têm áreas específicas 
e verbas destinadas ao gerenciamento de 
dados, o empreendedor que cuida prati-
camente sozinho do seu negócio precisa 
encontrar maneiras de se diferenciar para 
manter ou conquistar novos clientes.

De olho nessa realidade, o especialista 
em sistemas de informação Carlos Eduardo 
Colenetz, do Paraná, enxergou uma oportuni-
dade e desenvolveu o Mentor BI, um método 
que une o uso da inteligência artificial para 
análise de dados, associado a um trabalho de 
mentoria direcionado aos pequenos negócios.

“Esse sistema, que utiliza uma plata-
forma da Microsoft, transforma dados em 
informações concretas. O software integra 
todos os indicadores de uma empresa, 
gera relatórios e gráficos que facilitam 
a compreensão dos fatos e cria painéis 
dinâmicos que se atualizam rapidamente. 
Dessa forma, o gestor tem indicadores 
precisos e, em paralelo, recebe mentorias 
que o auxiliam na compreensão destes 
dados, na criação de novas estratégias e 
na tomada das decisões”, explica Colenetz. 

Diferenciais e benefícios
Outras vantagens do Mentor BI envol-

vem um período de testes, a facilidade 
de compreensão e manuseio, o preço e 
o acompanhamento. “Após a implemen-
tação o cliente tem 15 dias para testar 
os benefícios, podendo ser ressarcido 
integralmente dos valores caso desista do 
trabalho”, complementa Colenetz.  

“Enquanto um sistema de Business Intelli-
gence para as médias e grandes empresas 
custa a partir de R$ 50 mil, a implantação 
e customização do Mentor BI sai por R$ 
3.600,00. Já o acompanhamento mensal - com 
suporte e acompanhamento realizado por 
uma equipe técnica - ficam em R$ 384,00, 
valores que se encaixam na realidade dos em-
preendedores brasileiros”, observa Colenetz.

Conveniências para cada perfil de 
cliente

O sistema que acompanha a inteligência de 
um negócio como esse engloba as mesmas 

características utilizadas 
pelas grandes corporações. 
Com isso, o dono de uma 
padaria consegue identificar 
os produtos mais vendidos 
em cada dia do mês, saber os 
horários de maior procura e 
até mesmo a preferência da 
clientela.

“Com esses dados o gestor 
controla os estoques e a linha 
de produção, a escala de tra-
balho dos funcionários, sabe 
quando precisará fabricar 
mais pães ou tortas e em quais 
dias e horários. Ao mesmo tempo, pode criar 
um histórico de cada cliente e oferecer os itens 
preferidos, junto com sugestões de guloseimas 
e opcionais. Assim, as chances de ampliar as 
vendas são enormes”, destaca Colenetz.

O mesmo procedimento se aplica ao dono 
de um restaurante, a quem administra uma 
lavanderia, um pet shop, uma floricultura e 
por aí vai. E o melhor: tudo pode ser acom-
panhado na palma da mão, por qualquer 
smartphone, computador ou tablet.

Quem usa inteligência, vende mais
Pouca gente sabe, mas a seleção de futebol 

alemã que ganhou a Copa do Mundo em 
2014 utilizou um sistema de BI para ana-
lisar o desempenho dos jogadores. Foram 
mensurados itens como número de passes, 
velocidade em campo, finalizações, defesas 
e penalidades.

Os relatórios produzidos após as análises 
dos jogos eram entregues à comissão téc-
nica. Com base nas informações obtidas, 
foi possível identificar quais atletas tinham 

melhor rendimento e, assim, 
escalar os melhores titulares. 
“Deu tão certo que eles foram 
campeões mundiais naquele 
ano”, recorda Colenetz.

O segundo caso envolve a 
Amazon, gigante do e-com-
merce mundial. Questões 
como histórico de compras e 
localização são informações-
-chave para ajustar tanto os 
algoritmos de marketing, 
quanto a estratégia de aten-
dimento ao consumidor.

Já o sistema que analisa as compras recen-
tes, itens deixados no carrinho e lista de dese-
jos foram cruzados com históricos de outros 
consumidores com perfis semelhantes, geran-
do novas recomendações para capitalizar em 
cima de novas compras. Segundo a Amazon, 
este método é responsável por impulsionar a 
receita da empresa em até 30% ao ano.

Apesar de todos esses benefícios, o uso da 
tecnologia artificial no Brasil ainda é pequeno. 
Já na Grã-Bretanha, a pesquisa Tech Impact, 
realizada em 2019, mostra que companhias 
que usam sistemas de Business Intelligence 
agregados às suas plataformas de gestão 
vendem, em média, 24% mais.

“Se por um lado a tecnologia é uma po-
derosa aliada no mundo dos negócios, os 
administradores ainda têm receio de conhe-
cer as novas soluções, mas ficam surpresos 
quando veem os resultados. Por isso, enxergo 
um grande caminho a ser percorrido e uma 
excelente oportunidade para quem deseja 
ampliar os resultados de suas empresas”, 
enfatiza o especialista.

Empresário desenvolve plataforma de baixo custo que integra dados e auxilia nas decisões estratégicas

News@TI
Cursos online

@Na semana do Dia Internacional da Mulher, a Udemy, maior market-
place do mundo de aprendizado e ensino online, listou quatro cursos 

ministrados por instrutoras mulheres na plataforma que podem ajudar as 
profissionais a se capacitarem, reciclarem os seus conhecimentos e até 
mesmo mudar de área de atuação. Mindfulness para alta performance 
- O curso, voltado para profissionais em busca de mais produtividade e 
equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, ensina técnicas de medita-
ção e atenção plena. Growth hacking - é um conjunto de estratégias 
e ações que  podem ser adotadas para acelerar o crescimento de uma 
empresa. No curso, as profissionais aprendem a aplicar as ferramentas 
de growth hacking nos seus trabalhos. Empoderamento feminino 
nas redes sociais - Endereçado exclusivamente para profissionais e 
empreendedoras  mulheres, o curso ensina a usar as redes sociais para 
vender produtos e serviços e divulgar o próprio trabalho. Canva  design 
- O curso ensina a criar designs profissionais com a plataforma  gratuita 
Canva. As aulas são pensadas para profissionais da área de marketing 
de internet, freelancers e empreendedoras que querem aprender mais 
sobre design (https://www.udemy.com/pt/).

São Paulo, terça-feira, 10 de março de 2020 Negócios2 Negócios
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“O software 
integra todos os 
indicadores de 
uma empresa, gera 
relatórios e gráficos 
que facilitam a 
compreensão 
dos fatos e cria 
painéis dinâmicos 
que se atualizam 
rapidamente. 

AI/Mentor BI

Proposta de novo Parque Tecnológico 
em São Mateus do Sul

A importância de investimentos em 
tecnologias da informação e o desen-
volvimento da região Sudeste e Centro 
Sul do Estado do Paraná foi pauta de 
Audiência Público realizado em São 
Mateus do Sul (140 km de Curitiba) 
no último dia 5. 

O tema foi levado pelo diretor pre-
sidente da entidade que representa 
as empresas do setor, a Assespro-PR, 
Adriano Krzyuy.

Na ocasião, o executivo lembrou que 
a região é forte em atividades agríco-
las – como produção de erva mate – e 
extrativistas (basalto e xisto). Com 
base nisso, segundo ele, a Assespro-
-PR defende o aproveitamento das 
potencialidades já existentes, agre-
gando investimentos em softwares 
e novas tecnologias para o setor. “A 
riqueza está em aproveitarmos o po-
tencial e os talentos que há na região, 
e incentivar de forma mais intensa o 
desenvolvimento de tecnologias da 
informação”, declarou.

“Há outras atividades econômicas 
– como a de fármacos e cosméti-
cos – que podem ser impulsionadas 
na região também. E Assespro-PR 
busca inserir mais tecnologia nessas 
atividades, enfim, em todas as áreas 
que possamos atuar em conjunto com 

o setor produtivo de São Mateus do 
Sul e região”, sublinha o diretor da 
entidade.

MOBILIZAÇÃO
A audiência mobilizou diversas lide-

ranças políticas, econômicas e sociais 
locais. O vice-governador do Paraná, 
Darci Piana, participou do encontro 
posicionando o governo estadual como 
interlocutor nas discussões em torno 
de caminhos para o desenvolvimento 
do sul paranaense em  T.I. Uma das li-
deranças que articularam a realização 
da audiência foi o deputado estadual 

Emerson Bacil, que considerou o 
encontro produtivo.

“Foi muito importante a participação 
da Assespro-PR, por meio da presença do 
Adriano Krzyuy, que trouxe à audiência a 
expertise que tem na área. Entendemos que 
a região [de São Mateus do Sul] precisa de 
investimentos em tecnologias da informa-
ção. Criar um parque tecnológico, um centro 
de tecnologia, para agregar tecnologia às 
potencialidades existentes hoje, como as da 
produção de erva mate e da cadeia produtiva 
do basalto e do xisto, é uma das propostas”, 
assinalou o parlamentar.
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