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O valor dos dados 
e da IA para a área 
da comunicação

Seres humanos e 
máquinas trabalham 
muito bem juntos 

E apesar de toda a 
polêmica em torno 
desse tema, sabemos 

que não é possível substituir 
um pelo outro, já que ambos 
se complementam. Os robôs 
precisam das pessoas para 
programá-los, por outro 
lado, nós precisamos dessas 
tecnologias para ganhar 
agilidade. 

Na área da comunicação 
os impactos são extrema-
mente positivos, refletin-
do-se na aceleração da 
produção de conteúdo, na 
expansão da circulação de 
novos produtos, na facili-
dade de acesso a dados e 
a fontes de informação, no 
aumento de produtividade, 
e principalmente no comba-
te às fake news . 

Li uma pesquisa global 
sobre jornalismo e inteligên-
cia artificial da The London 
School of Economics and 
Political Science (LSE), 
realizada com 71 organi-
zações de notícias de 32 
países, constatando que as 
redações usam inteligência 
artificial para coletar infor-
mações, produzir conteúdo 
e distribuir notícias. 

Segundo a pesquisa, os 
principais motivos para 
usarem essa tecnologia são: 
tornar o trabalho dos jorna-
listas mais eficiente (68%), 
fornecer conteúdo mais 
relevante para os usuários 
(45%) e melhorar a eficiên-
cia dos negócios (18%). Já 
em relação ao que poderia 
ajudar a enfrentar os de-
safios de um futuro com a 
inteligência artificial, 44% 
responderam treinamentos, 
educação e alfabetização, e 
43% mencionaram a neces-
sidade de recrutar pessoas 

com novas habilidades. 
A inteligência artificial 

deve ser vista como uma 
aliada já que procura, pro-
cessa, filtra e sugere os 
conteúdos que devem ser 
transmitidos. Há quem já 
utilize a tecnologia para 
processar dados e transfo-
má-los em notícia, como é o 
caso da Narrative Science, 
empresa norte-americana. 

Ou ainda agências de 
notícias como Associated 
Press que utiliza a ferra-
menta Automated Insights, 
responsável por ajudar as 
organizações a melhorar 
sua comunicação e tomar as 
melhores decisões através 
do poder das histórias orien-
tadas por dados. No Brasil 
existe um robô checador de 
informações chamado “Fáti-
ma” do Aos Fatos, que atua 
no WhatsApp, Messenger e 
Twitter. 

O valor dos dados e da 
inteligência artificial é imen-
surável e pode ser refletido, 
por exemplo, no processa-
mento de um grande volume 
de dados coletados via redes 
sociais, ou na busca por 
informações segmentadas 
ou sazonais. Com a ajuda da 
tecnologia é possível anali-
sar os dados corretamente, 
promover o cruzamento 
deles e obter novos insights, 
seja para o jornalismo ou 
para qualquer outra área. 

Vejo um futuro brilhante 
com a colaboração entre os 
seres humanos e as máqui-
nas, já que ambos possuem 
características únicas para a 
descoberta de novas formas 
de trabalho. A tecnologia 
nos proporciona agilidade, 
precisão e trabalho ininter-
rupto, já através do nosso 
trabalho, proporcionamos 
atividades com criatividade, 
senso crítico e empatia. 

(*) - É head de marketing da Hitachi 
Vantara (www.hitachivantara.com). 

Paulo Henneberg (*)

A Ilha Isola Madre, em 
Taranto,  na região da 
Puglia, lançou um proje-
to para vender casas por 
apenas um euro como 
forma de repovoamento da 
região italiana. A decisão 
foi tomada pela Câmara 
Municipal de Taranto por 
meio de um edital, onde 
estão disponíveis todas 
as informações sobre os 
imóveis, e diz respeito a 
sete edifícios localizados 
na “cidade velha”.

Segundo o documento, 
todos os interessados, como 
empresas, agências ou cida-
dãos, têm até 20 de novem-
bro para apresentarem suas 
propostas.

“Um euro é uma contri-
buição simbólica para um 
objetivo histórico: repovoar 
a Cidade Velha, nossa Isola 
Madre depois de décadas”, 
disse o prefeito de Taranto, 
Rinaldi Melucci.

Localizada no sul da Itá-

lia, a Isola Madre remonta 
a um antigo povoado cons-
truído entre dois mares, 
fundado em 706 a.C. A re-
gião chegou a ser destruída 
mais de um milênio depois, 
mas foi reconstruída em 
927 pelo imperador bi-
zantino Niceforo II Focas, 
com a ajuda de arquitetos 
gregos.

Com sua ruelas estreitas, 
“o encanto de Taranto e a 
sua história já se revelaram 
um poderoso atrativo”, 
acrescentou Melucci, desta-
cando o interesse “de todo 
o mundo”.

De acordo com o prefeito 
italiano, o município fará 
uma lista com as propostas e, 
posteriormente, avaliará to-
das as candidatas seguindo 
três parâmetros principais: 
ecosustentabilidade; desti-
nação do projeto; e contrato 
de patrocínio. Os escolhidos 
terão um ano para iniciar a 
obra no local (ANSA).

Os comércios se viram 
obrigados a remode-
lar seus sistemas de 

vendas para abranger um 
público não físico, o que 
impulsionou e acendeu a 
ascensão dos e-commerces.

Segundo dados coletados 
pela consultoria Conver-
sion, em um pesquisa rea-
lizada com os 200 maiores 
sites de vendas virtuais 
do país, o e-commerce no 
Brasil alcançou, no último 
mês, a marca de 1,29 bilhões 
de acessos, crescendo em 
média 25% comparado ao  
mês anterior. 

Entre as empresas mais 
afetadas, está a Via Varejo, 
comércio varejista brasileiro 
responsável por redes como 
Casas Bahia e Pontofrio, que 
mostrou resultados surpre-
endentes esta semana. Com 
quase 80% de suas lojas 
fechadas no 2º trimestre, 
a companhia revelou um 
volume bruto vendido nas 
operações online de R$ 
5,08 bilhões, representando 

As principais empresas do mundo hoje são do setor de 
e-commerce. A pandemia acelerou o processo.
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O avanço da tecnologia 
cresce a passos largos e 
vem contribuindo para 
diversas áreas de traba-
lho, como por exemplo, a 
jurídica. Se antes o traba-
lho manual era realizado 
somente por advogados e 
funcionários administrati-
vos, hoje observamos uma 
grande demanda de robôs 
que otimizam o andamento 
de processos e aumentam 
a produtividade dos escri-
tórios de advocacia.

“Com essa tecnologia a 
empresa pode realizar con-
sultas processuais em gran-
des volumes e até realizar 
levantamento de valores e 
outras informações, após 
nossos robôs capturarem 
diversos dados documen-
tais” explica João Drum-
mond, CEO da Crawly , 
startup especializada na 
criação de robôs persona-
lizados para automação de 
rotinas de dados. 

Outra área que observa 
um “boom tecnológico” 
é a imobiliária, que usa 
robôs de coleta de dados 
para gerar insights e trazer 
informação de diversos si-
tes, simultaneamente e em 
grande volume. Esses robôs 
de captura de dados podem 
encontrar inúmeras infor-
mações sobre preço médio 
de uma região, “tempo de 
prateleira” de imóveis tanto 
para venda quanto para 
aluguel, cruzamento de 
dados de IPTU e registro de 
imóveis, enriquecimento 
com dados do IBGE, dentre 
outros. 

Já a área fiscal é outro 
setor que vem sendo bene-
ficiado com o uso do RPA. 
De acordo com uma pes-
quisa do Banco Mundial, o 
Brasil gasta mais de 1500 
horas para pagamentos de 
tributos no ano. 

Robôs otimizam o andamento de processos e aumentam a 
produtividade dos escritórios.
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Empresários 
apostam na 
reunião 1 a 1 para 
ampliar negócios

Não é de hoje que o famo-
so “quem indica” funciona 
muito bem. É assim que 
grupos de empresários tem 
apostado suas fichas em reu-
niões que eles chamam de 1 
a 1, que nada mais é do que 
empresários que se reúnem, 
semanalmente, para fazer 
negócios. Porém, todos os 
membros têm o compromisso 
de participar ativamente do 
grupo indicando, potenciais 
clientes para os demais.

É mais ou menos assim: 
suponhamos que Rafael é 
membro, gerente de uma 
assessoria contábil, e está 
em busca de empresas do 
segmento da construção civil. 
E Renato conhece o gerente 
de uma construtora. Então, 
cabe a ele, agendar uma 
reunião 1 a 1, ou seja, Renato 
apresenta, pessoalmente, o 
Rafael da assessoria contábil 
para o colega da construtora, 
criando assim mais possi-
bilidades de gerar negócios 
entre essas empresas. 

É o famoso “quem indica”. 
Mas no BNI se fala “quem 
referencia”, bem diferente 
do Rafael bater na porta da 
construtora, sem conhecer 
ninguém para oferecer seus 
serviços. É claro que essa é 
uma situação fictícia, mas 
é exatamente assim que 
funciona no dia a dia. Os va-
lores em negócios são muito 
expressivos e são registrados 
pelos líderes que acompa-
nham as ações dos membros 
para saber se todos estão 
evoluindo. Já que a finalidade 
do grupo é fazer negócios, 
todos precisam atingir seus 
objetivos e prosperar.

O grupo de empresários 
faz parte do BNI Múltiplo, 
uma organização com mais 
de 35 anos, líder mundial 
em networking e geração 
de referências de qualidade. 
Seus membros são profis-
sionais de vários segmentos, 
que ajudam uns aos outros 
a desenvolverem seus negó-
cios, por isso, tem sucesso e 
resultados mais efetivos. Os 
encontros de network acon-
tecem, semanalmente, agora 
de forma virtual, mesmo 
assim com uma agenda bem 
definida de compromissos 
entre todos os participantes.

Saiba mais em: (www.bni-
brasil.net.br).

Desempenho positivo 
dos e-commerces atrai 

novos investidores
físicas só conseguiram 30% 
de participação nas vendas, 
o resto foi tudo online. 
Isso mostra que a empresa 
mudou quase que comple-
tamente, tornando-se ex-
tremamente diversificada 
graças ao investimento e 
integração do seu serviço 
de e-commerce”, afirma.

Para Daniela Casabona, 
Sócia-Diretora da FB We-
alth, todas as empresas que 
estão investindo em tec-
nologia e no mundo online 
merecem atenção dos inves-
tidores. “Se a gente olhar 
para as principais empresas 
do mundo no mundo atual, 
elas são do setor de e-com-
merce. A pandemia apenas 
acelerou um processo que 
talvez seria um pouco mais 
moroso aqui no Brasil, mas 
também criou um alerta 
para todas as organizações 
de que elas também preci-
sam se adequar e apostar no 
futuro que já estamos vendo 
lá fora”, completa (Fonte: 
Gueratto Press).

Adaptação é a palavra-chave para muitas empresas diante da crise do novo Coronavírus (Covid-19)

quase 70% das vendas no 
período.

De acordo com Pedro 
Paulo Silveira, Economis-
ta-Chefe da Nova Futura 
Investimentos, esse é um 
ótimo resultado para a em-
presa e evidencia que ela 
melhorou bastante em re-
lação ao que vinha fazendo 
nos últimos tempos. “4 anos 
atrás, a Via Varejo estava 
ameaçada de ir à falência de 
acordo com muitas pessoas 

do mercado. A empresa 
tem boa parte do lucro do 
seu negócio no presencial, 
mas por conta da pandemia, 
teve que ficar com as lojas 
fechadas durante o começo 
do trimestre, pagando por 
esse prejuízo. 

Porém, mesmo com a 
margem operacional extre-
mamente prejudicada, eles 
tiveram um desempenho 
significativo que chamou a 
atenção da Bolsa. As lojas 

Automação de processos 
é tendência entre mercados

Auxiliando as empresas a 
otimizar tempo e ter resul-
tados assertivos, a Dootax, 
startup especializada em 
simplificação de tarefas fis-
cais, oferece soluções para 
a otimização de pagamentos 
de tributos Federais, Esta-
duais e Municipais, como 
IPI, PIS, COFINS, GNRE, 
DIFAL, ICMS, entre outros, 
por meio de um software 
que atua com a utilização de 
Robotic Process Automation 
(RPA), operando em escala 
de 24 por 7 e agilizando os 
processos. 

“Em poucas palavras, 
automação fiscal é deixar 
o trabalho manual, repeti-
tivo e que não agrega valor 
algum, nem para o profis-
sional que executa, nem 
para a empresa, a cargo 
dos robôs”, explica Thiago 
Souza, co-founder e head 
de marketing da empresa. 
Em meio à pandemia do 
novo Coronavírus, a star-
tup vem se destacando por 
minimizar a burocracia e 
auxiliar com eficácia as 
empresas do ramo hospi-
talar, que precisam agir 
depressa. 

Como no caso da multi-
nacional GE Healthcare. A 
empresa produz e distribui 

respiradores, máquinas 
de ultrassom e tomografia 
para grandes hospitais e 
os processos que antes de-
moravam várias horas e se 
a necessidade do hospital 
fosse em feriado ou fim de 
semana teria de aguardar 
pelo dia útil seguinte, ago-
ra são feitos em minutos, 
através do uso do software 
de automação fiscal. 

Além de empresas de 
diversos setores, a startup 
também beneficia ope-
rações que atuam no e-
commerce, agilizando os 
processos de logística para 
entregas interestaduais, 
graças à automação da 
parte fiscal para emissão e 
pagamento de GNRE que 
deve ser feito antes do 
transporte. 

A automação robótica de 
processos é uma forte ten-
dência desse movimento 
de modernização das em-
presas, como foi apontada 
pelo estudo Global Industry 
Vision. Até 2025, a expec-
tativa dos pesquisadores 
é que 10% das tarefas das 
empresas usarão essas so-
luções de automação no dia 
a dia do trabalho. Fonte e 
mais informações: (https://
dootax.com.br/).

Ilha no sul da Itália 
vende casas 

por apenas 1 euro

Prefeito de Taranto abriu um edital para os interessados.
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