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Após a Organização Mundial de Saúde declarar pandemia no pla-
neta por conta do Coronavírus (Covid-19), países que começaram a 
ter crescimento exponencial do número de casos, tiveram que adotar 
medidas de contingenciamento, desde o fechamento de fronteiras até o 
isolamento total de pessoas. No Brasil, não tem sido diferente e além de 
aulas, cursos e eventos serem adiados, reduzindo o número de indivíduos 
aglomerados em um mesmo espaço, também tem sugerido que empresas 
incentivem os seus colaboradores a trabalharem remotamente.   

O que empresas analógicas podem aprender

Um recado a fraudadores e pessoas mal-intencionadas diante da nova 
rotina de home office: saibam que a auditoria interna continua atenta, tra-
balhando remotamente, com respaldo de recursos tecnológicos avançados 
como big data e inteligência artificial, utilizados para manter a integridade 
da governança corporativa das empresas. Em momentos de crise aguda, 
como as restrições e confinamentos impostos diante da pandemia do 
Coronavírus, em que as pessoas estão mais fragilizadas e tentando se 
adaptar à nova rotina temporária de trabalho em casa, costumam surgir 
aproveitadores e oportunistas.   

Auditoria atenta durante confinamento

Quem imaginaria que em 2020 um vírus abalaria todas as estruturas 
comerciais e econômicas em âmbito mundial? Inúmeras empresas já tinham 
seus planos traçados para o decorrer do ano, muitas com margens altas 
de crescimento nos negócios. Porém, agora, tudo precisará ser revisto e 
com extrema cautela para não prejudicar clientes, fornecedores e cola-
boradores. Essa não é a primeira crise que o mundo enfrenta. Passamos 
por um caos econômico em 2008, mas claro, sem comparações com o 
que vivemos atualmente.   

A arte da negociação em tempos turbulentos 
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Negócios em Pauta

Brinde do Bem 
O movimento Brinde do Bem, lançado pelo Grupo Hei-

neken e apoiado por Campari Group, já injetou mais de 5 
milhões de reais nos bares e restaurantes de São Paulo. Mais 
de 2 mil estabelecimentos se beneficiaram pela dinâmica que 
visa manter a movimentação econômica no setor afetado 
pelo isolamento social. No país, o evento já movimentou 
mais de R$ 17 milhões de reais para mais de 7 mil bares 
e restaurantes. Funciona com vouchers que vão de R$25 
a R$100 disponíveis para os consumidores comprarem e 
ajudarem seus bares preferidos. O valor será resgatado em 
consumação até o final do ano, depois que as atividades 
voltarem ao normal. Saiba mais: (http://brindedobem.aba-
cashi.com/).    Leia a coluna completa na página 3
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sabemos que o atual 
florescimento da 
Inteligência Artificial, 
seja por meio de 
predições, classificações e 
clusterizações utilizando-
se Data science ou 
técnicas de Machine 
Learning, é o resultado 
da abundância de dados 
e não exatamente dos 
algoritmos e conceitos, 
muitos dos quais já estão 
disponíveis há várias 
décadas

Mais dados implicam em 
melhores resultados. Por 

outro lado, o modelo atual es-
barra na capacidade humana, 
em particular na limitação do ser 
humano, em perceber correla-
ções envolvendo muitos fatores. 

Os resultados são insights 
sem grandes impactos. Ou seja, 
o ser humano acaba focando 
no óbvio. Para analisar gran-
des massas de dados e obter 
um real auxílio aos negócios, 
é necessário condicionar as 
análises a plataformas de Inte-
ligência Artificial que aceleram 
e automatizam a capacidade de 
ciência de dados para resolver 
problemas com o uso intensivo 
de informações. 

Um exemplo do poder de uma 
plataforma de IA foi a antecipa-
ção, em meses, do diagnóstico 
de câncer de colo de útero, 
aumentando substancialmente a 
possibilidade de cura e surpreen-
dendo pesquisadores com a des-
coberta. Anteriormente, quatro 
pesquisadores, em dois anos de 

O momento ‘whow’ do 
Data science ao seu alcance 
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pesquisa e utilizando 
a mesma base de da-
dos utilizada pela IA, 
não foram capazes 
de propor e testar 
uma hipótese que 
se mostrou muito 
eficaz. 

Neste modelo de 
Data Science, a 
plataforma de In-
teligência Artificial 
utilizada testou 1,7 
milhões de hipó-
teses em pouco 
mais de duas horas 
identificando que 
a taxa de redução 
da concentração 
de hemoglobina no 
sangue era um forte fator de 
indício de desenvolvimento de 
câncer de colo de útero. 

Num cenário de mercado, a 
aplicação traz à luz oportuni-
dades jamais imaginadas. No 
Japão, por exemplo, a equipe 
de expansão de uma grande 
rede de lojas de conveniência, 
operadora de uma franquia 
com mais de mil estabele-
cimentos, usou a ciência de 
dados para uma análise com 
resultados que surpreenderam 

externos, como mapas, censos 
demográficos, clima, dicioná-
rios, portais de notícias, etc. 

A grande sacada, para não 
me estender muito mais neste 
assunto apaixonante, é que a 
aposta do futuro é a adoção 
de uma plataforma que opere 
nas áreas de negócio e não 
depender exclusivamente de 
um departamento de ciência 
de dados com seus devidos 
cientistas. Isso porque, a cada 
insight gerado há uma evolução 
de novos conhecimentos e as 
ações da empresa promovem 
naturalmente alterações que 
requerem novos insights em 
um ciclo contínuo. 

Por isso, o Data Science tem 
que fazer parte do departamen-
to e estar presente nas ativida-
des do negócio, seja finanças, 
operações, marketing, pesquisa, 
recursos humanos, serviço, ex-
periência do cliente, etc. O uso 
de determinadas plataformas 
pode realmente democratizar o 
conceito de advanced analytics. 
Ele pode ajudar não apenas os 
data scientists, mas também os 
data citizens - os tomadores de 
decisão e analistas de negócios 
- a obter informações valiosas 
e acionáveis a partir de dados 
complexos. 

Entre seis e oito semanas 
é possível trazer o momento 
‘whow’ para a organização. Se 
fosse um modelo tradicional, 
levaria a vida toda. 

(Fonte: Paulo Eduardo Brugugnoli 
é CTO global do gA, que utiliza 
plataformas digitais e serviços 

de transformação para capacitar 
empresas nas e parceira da 

SparkBeyond, líder em tecnologia de 
IA  (www.grupoassa.com).

PREstADOR DE sERvIçO DuRANtE 
A pAndemIA, o que reconsIderAr?
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Webinar sobre reestruturação, Gestão de 
Crises e o Real Papel do Líder

@Com objetivo de transmitir uma mensagem de resili-
ência a líderes de negócios, lançando uma luz sobre 

a superação do cenário atual e traçando um paralelo com 
casos de empresas que sofreram crises de dimensões 
avassaladoras e sobreviveram, a BRG Brasil fará um webi-
nar gratuito, amanha (13), às 10hrs (horário de Brasília). 
Denise Debiasi, Country Manager da BRG e Líder da área 
de CorporateFinance no Brasil, irá compartilhar sua ex-
periência de gestão de crises à frente de operações com-
plexas vivenciadas ao longo de sua carreira, envolvendo a 
PandemiaSARS e OperaçãoChacal (https://www.linkedin.
com/feed/update/urn:li:activity:6665716333537185792). 

  Leia a coluna  completa na página 2
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a compreensão 
humana . 

A ferramenta 
sugeriu que as 
lavanderias com 
serviço num raio 
de 300 metros 
de suas lojas ge-
ravam um fluxo 
maior de clientes. 
Esse é o momen-
to ‘whow’ que a 
ciência de dados 
deve promover. À 
equipe responsá-
vel pelo programa 
de expansão das 
lojas, que contava 
com mais de dez 
anos de experi-

ência nesta atividade, jamais 
lhes ocorrera esta relação. 

Parece um resultado óbvio, 
mas que dificilmente seria 
gerado apenas com a capaci-
dade humana, que tem uma 
limitação natural para fazer 
perguntas do que não conhece. 
Nós, humanos, nos atemos a 
dados existentes. Já a plata-
forma de IA utilizada vai além 
dos dados internos brutos, ou 
seja, ela é capaz de utilizar 
mais de 120 fontes de dados 

A aposta do 
futuro é a 
adoção de uma 
plataforma que 
opere nas áreas 
de negócio e 
não depender 
exclusivamente 
de um 
departamento 
de ciência de 
dados com 
seus devidos 
cientistas.

Inscrições ao Enem 
Começaram as inscrições para 

o (Enem) e vão até o próximo dia 
22. Podem ser feitas por meio da 
página (https://enem.inep.gov.br/). 
Serão duas modalidades de provas: 
as impressas, com aplicação prevista 
para os dias 1º e 8 de novembro; e 
as digitais, para os dias 22 e 29 de 
novembro. Cerca de 100 mil partici-
pantes vão poder escolher entre as 
modalidades. Serão aplicadas quatro 
provas objetivas, constituídas por 45 
questões cada, e uma redação em 
língua portuguesa.
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