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News@TI
Desafio para conectar desenvolvedores e 
grandes empresas de todo o país

@O EUGENIO – PaaS Cloud de IoT - anuncia o lançamento do 
EUGENIO Challenge Hub. O programa, 100% online e que tem 

apoio da Logicalis e da Microsoft, desafiará os grupos participantes 
a elaborar uma solução com base em internet das coisas (IoT) para 
atender às demandas de importantes companhias do mercado. As 
inscrições acontecem até 24 de setembro, um dia antes do início do 
programa. Os resultados serão divulgados em 09 de outubro. Mais 
informações em https://www.eugeniochallengehub.io/.

Inscrições para a 2ª Chamada do Programa 
Lab Procel terminam domingo, dia 30

@As inscrições para a segunda chamada pública do Programa 
Lab Procel terminam neste domingo (30/8), às 19h. Promoção 

da Eletrobras e Firjan SENAI, o programa é voltado para os empre-
endimentos interessados em acelerar projetos que portem soluções 
inovadoras em eficiência energética, com aplicações generalistas nos 
setores residencial, comercial, industrial, de serviços e setor público. 
Podem participar: Microempreendedor Individual (MEI), Microempresa 
(ME), Pequena Empresa (PE), Empresa Individual de Responsabilidade 
Limitada (Eireli), Empresa de Pequeno Porte (EPP) - startups, micro 
e pequenas empresas inovadoras de base tecnológica. Para inscrever 
sua empresa e seu projeto, acesse o link https://orquestra.firjan.com.
br/orquestra/workflow/wfFlow_Execute_Embed.aspx?c=U4KL2Nuq
Qfi2pkVz8Du%2fKB3XCR8AQPLmlAqWSHht%2fsBpUzRxT0prPbk
8TvJH%2f2b6uOpPwzdjM7CvhAIHIvxiHw%3d%3d

Coluna do Heródoto

O famoso quiromante 
lê a mão que lhe é  
estendida. O jovem 
espera que o mago lhe 
diga coisas boas como 
enriquecer, arranjar 
um bom casamento ou 
um emprego em uma 
empresa confiável. 

Nada disso. Depois de 
algum tempo lendo 
as linhas das mão do 

consulente vaticina: “vejo 
que você vai fazer uma 
brilhante carreira política 
entre outros postos vai ser 
deputado e depois presi-
dente da república. Vai ser 
assassinado como o presi-
dente americano Abraham 
Lincoln em um atentado 
em uma cidade do interior 
do Brasil”.

Ninguém leva à sério nem 
a previsão nem as lágrimas 
que rolam dos olhos do 
mago. A carreira política 
do consultado é meteórica 
e em pouco tempo está às 
portas do Palácio do Planal-
to. Brasília é o seu objetivo 
e a presidência seu sonho 
maior. Alguém já disse que 
ser presidente da república 
é destino, outros dizem que 
é pura sorte, outros ainda 
acham que é fruto de uma 
carreira política passo a pas-
so conquistados com muito 
apoio, dinheiro e traição. 

O partido não quer saber 
do nome dele na eleição 
presidencial. Nos bastidores 
é chamado de paranoico, 
sinistro ou de tendências 
ditatoriais. Contudo, os par-
tidos não possuem ideologia 
nem programa de governo. 

Tem apenas apetite para 
chegar ao poder, dividir os 
ministérios com porteira 
fechada, rifar os cargos no 
governo federal e negociar 
com a elite econômica as 
obras e vantagens que 
rendem propinas para os 
áulicos. O resto não importa. 

É necessário possuir um 
tema e um slogan que mo-
vimentem uma massa de 
eleitores que não prestam 
atenção no que realmente 
se passa atrás do biombo 
que esconde um verdadeiro 
bacanal político. 

Quer um salvador da 
pátria, o mesmo que está 
sendo esperado desde os 
tempos iniciais da república 
com Antonio Conselheiro, 
que foi morto e virou herói 
no sertão do nordeste. Um 
dia o sertão vai virar mar e 
o mar vai virar sertão... e aí 
as coisas vão mudar. 

Se o pretendente tem o 
apelo popular necessário 
para somar os votos e um 
compromisso com os diri-
gentes partidários, isso é 
o que interessa. Não passa 
pela cabeça de ninguém 
que ele vá mudar de lado 
e trair os compromissos 
assumidos. 

A previsão do bruxo se 
completa. Ele diz que o 
presidente será reeleito, 
mesmo que o partido que 
o apoiou o abandone e ele 
passe a procurar no Con-
gresso Nacional uma base 
de apoio. 

Não é difícil  com tantas 
bocas abertas como um car-
dume desesperado de fome 
dos benefícios de controlar 
o Estado. Está liberado pelo 
partido para escolher o seu 
colega de chapa, o candida-
to à vice presidência. Em 
clima de euforia o povo elege 
o candidato que tem como 
mote principal o combate à 
corrupção. 

É eleito com 48% dos 
votos enquanto o candidato 
apoiado pela esquerda ob-
tém apenas 28 %. A previsão 
do atentado contra a  vida 
do presidente não se con-
cretiza, alguns até dizem 
que é uma pantomima para 
angariar apoio popular. 

Jânio da Silva Quadros é 
eleito presidente do Brasil e 
vai governar na nova capital, 
Brasília. O povo comemo-
ra com o hit musical da 
época: ”varre, varre, varre 
vassourinha/varre toda a 
bandalheira/que o povo está 
cansado/de sofrer desta 
maneira”. 

O governo anterior deixa o 
país quebrado, gastou o que 
pôde e não pode com a nova 
capital, mas deu início a uma 
elite de empreiteiros que vai 
ficar famosa no Brasil. 

 
(*) - É editor chefe e ancora do Jornal 
da Record News em multiplataforma  

(www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)

Presidente 
sem partido 

Dos assistentes virtuais aos robôs 
amigáveis: como a inteligência artificial 

transforma a relação com o cliente?

Rodrigo Kruger (*)

O fato é que, cada vez mais, gran-
des empresas têm apostado na 
inteligência artificial para me-

lhorar a interação com os consumido-
res. Muitas vezes, são vozes femininas, 
bem-humoradas e que sempre estão 
prontas para resolver problemas e 
processos de atendimento em geral.

O interessante é que, com o tempo, 
esses “personagens” têm sido humani-
zados, a ponto das pessoas se identifi-
carem e não sentirem que estão sendo 
atendidas por uma máquina.

Esse modelo de atendimento foi 
popularizado a partir de 2011 e, até 
2021, estima-se que 25% dos profis-
sionais usarão diariamente assistentes 
virtuais empresariais, segundo estudo 
do Gartner.

Além dessas assistentes  virtuais, 
soluções que combinam inteligência 
artificial e machine learning possibili-
tam a criação de avatares/robôs, que 
também imitam as pessoas na execu-
ção de tarefas. Entre elas está uma 
plataforma, que chamamos de digital 
human – é um robô, que possui alguns 
comportamentos humanos.

Esse robô tem habilidades para fazer 
o reconhecimento facial e de voz, para 
acompanhar o movimento dos olhos e 
as expressões faciais, fazer leitura de 
gestos, entre outras movimentações.

Uma das aplicações da plataforma 
digital human é, justamente, a de uma 
assistente de vendas – a Mia. Inclusive, 
foi feito um projeto piloto com a Kia 
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recepcionista. O robô faz a identifica-
ção de determinada pessoa que chega 
até a empresa, encaminha a mesma 
para a sala de reuniões, a coloca em 
contato com o colaborador que está 
aguardando por ela, recebe corres-
pondências. Enfim, são avatares que 
auxiliam o trabalho das pessoas no dia 
a dia, quanto à execução de algumas de 
suas funções, fator que possibilita que 
as mesmas tenham mais tempo para se 
dedicar a outras tarefas que exigem a 
inteligência humana.

Em breve, as pessoas poderão ver um 
robô ou assistente de voz fazer uma 
reunião com os executivos da empresa 
e, posteriormente, mandar um relatório 
por e-mail, verificar tarefas para o dia e 
agendar compromissos para eles.

(*) É Delivery Manager da FH, empresa de tecnologia 
especializada em processos de negócios e software. 

Ninguém mais estranharia ser atendido por um assistente virtual ao acessar uma  loja via internet ou 
aplicativo pelo celular. A maioria das pessoas já ouviu falar na Siri, na Alexa, na Lu, na Bia – essas são 
algumas das mais conhecidas assistentes virtuais que se relacionam com os clientes.

AI/FH

Motors, na Dinamarca, em que o robô 
está sendo utilizado nas concessionárias 
para a revenda de automóveis.

A Mia consegue fazer parte do aten-
dimento ao cliente e, mais do que isso, 
pode entender as emoções dele. Ela 
pode, por exemplo, prestar as infor-
mações sobre determinado modelo de 
veículo, as tecnologias que a empresa 
utiliza para o mesmo, mostrar vídeos 
educativos, em relação ao uso dos 
carros da marca, e até lembrar do 
que conversou, caso reencontre essa 
pessoa. São tecnologias que suprem 
as necessidades do novo consumidor, 
cada vez mais digital e que deseja ob-
ter informações mais precisas e não 
superficiais.

Não para por aí. A outra aplicação 
desse avatar é destinada ao trabalho de 

Como consequência da pandemia 
do novo coronavírus (Covid-19), 
uma série de eventos dos mais 
diversos segmentos tiveram que 
ser cancelados ou adiados. Entre-
tanto, outros eventos se adapta-
ram ao momento de quarentena e, 
buscando respeitar o isolamento 
social, optaram por realizar suas 
ações virtualmente. Nessa linha de 
encontros estabelecidos de forma 
remota, os empreendedores Ricardo 
Branco e Henrique Mol, da holding 
Encontre Sua Franquia, colocaram 
no ar a Feira Virtual de Franquia. A 
sua quarta edição aconteceu ontem 
(27), abrangendo o estado de São 
Paulo, e contou com a Cuidare Brasil, 
maior rede de cuidadores de pessoas 
do país. A marca apresentou suas 
novidades e o modelo de negócio 
que tem conquistado o mercado e 
impulsionado o empreendedorismo 
no Brasil e no exterior. São mais de 
80 unidades em território nacional e 
Portugal, além de operações previs-
tas para Canadá e Argentina.

A Cuidare é uma rede de franquias 
de cuidadores de pessoas especiali-
zada no atendimento em domicílio. 
Tendo o idoso como seu principal pú-

Para empreender sem sair de casa
e tecnológico da franqueadora.

O formato da Feira Virtual tem 
como principal objetivo conectar 
interessados em empreender com 
marcas franqueadoras, possibili-
tando que sejam feitas reuniões, 
com segurança, comodidade e 
economia de tempo, sem sair de 
casa ou do escritório. Outro fator 
importante é o baixo investimento. 
Com isso, não há despesas com: 
mesas, stands, material impresso, 
hospedagem e custo com passagens 
aéreas e transportes. No total, oito 
estados e mais o Distrito Federal 
estão recebendo o evento entre 
julho e setembro. A estimativa dos 
organizadores é que cada edição 
movimente, aproximadamente, R$ 
1 milhão em negócios.

O encontro é realizado através da 
plataforma Zoom, que pode reunir até 
1.000 interessados nas marcas que 
serão apresentadas. Apesar de ser 
feito de forma virtual, o evento tem 
regiões determinadas para expansão, 
para que o contato entre investidor 
e franqueadora seja relacionado aos 
interesses de expansão das marcas. 
Para participar, acesse www.feiravir-
tualdefranquia.com.br

blico, oferece mão de obra profissional e 
qualificada, sempre considerando todas 
as necessidades do cliente assistido, 
mantendo uma postura de atenção, 
zelo e cuidado. O seu formato de mi-
crofranquia possibilita ao franqueado 
uma estrutura enxuta, de baixo custo 
e a gestão do negócio pode ser feita 
de casa, acompanhando a tendência 
do novo normal: o home office. Isso 
com todo suporte logístico, consultivo 
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Quebec recruta brasileiros para oportunidades de emprego e estudo
A região da cidade de Quebec, no 

Canadá, está gradualmente retomando 
suas atividades de recrutamento. A 
Québec na Cabeça, iniciativa da agência 
de desenvolvimento econômico Qué-
bec International, acaba de anunciar o 
lançamento de um processo de recruta-
mento on-line em que trabalhadores e 
estudantes brasileiros podem participar. 

As inscrições vão até o dia 14 de se-

tembro e as entrevistas de seleção, que 
serão realizadas em modo virtual, estão 
previstas para outubro de 2020. Há vagas 
nas áreas de tecnologia da informação 
e transformação alimentar, além de 
programas de estudo de nível técnico e 
profissionalizante de 11 instituições da 
cidade de Quebec e região que oferecem 
mais de 60 cursos diferentes.

“Tendo pandemia ou não, setores 

como o de tecnologia têm alta demanda. 
Ainda não temos muitas informações 
sobre o processo seletivo, pois tudo 
depende da evolução da Covid-19, mas 
ele será on-line, inclusive as entrevis-
tas”, destaca Daniel Braun, presidente 
da Cebrusa, um das empresas que está 
auxiliando os candidatos na prepara-
ção para o processo de recrutamento 
(contato@cebrusa.com.br).

Rodrigo Kruger


