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News@TI
Startup brasileira lança assistente corporativo

@A startup Mr Turing criou o Alan, assistente corporativo inteligen-
te. Ele agiliza a gestão do conhecimento para operar melhorias 

em processos e sistemas, aumentar a produtividade e, principalmente, 
trazer mais inteligência para o negócio, de tal maneira que as empresas 
saiam mais rápido e mais fortes da crise. Utilizando algoritimos de 
inteligência artificial, o Alan aprende sozinho, interpreta, contex-
tualiza e sintetiza milhares de informações em poucos segundos. 
Além disso, não há necessidade de equipe de TI para implantá-lo e 
o usuário não precisa cadastrar perguntas, respostas e nem aprender 
linhas de código. Basta integrá-lo a uma base de dados que pode ser 
composta por PDF´s, e-mails, documentos ou até mesmo planilhas 
(www.misterturing.com).

Coluna do Heródoto

O povo está  de olho no 
preço dos produtos dos 
supermercados. 

Há uma forte pressão 
sobre os produtores 
e varejistas acusados 

e se aproveitar do momento 
e faturar em cima da procura 
por alimentos da cesta bá-
sica. Arroz, feijão e óleo de 
cozinha são eleitos os vilões 
do orçamento doméstico, 
especialmente em um ano 
em que muitos perdem os 
empregos por causa da crise 
vivida pelo Brasil. 

Há uma atmosfera geral 
de se formar grupos que 
apoiem o presidente. Es-
pontaneamente as pessoas 
se articulam para resistir ao 
que os economistas insistem 
em afirmar que há uma tal 
de lei da oferta e da procura 
que determinam os preços 
nas gôndolas dos  super-
mercados. Há um debate no 
meio político e acadêmico  
se o presidente deve ou 
não intervir na economia 
em nome dos mais pobres e 
da eleição que se aproxima. 

Os ventos do liberalismo 
parecem que  se tornaram 
obstáculos aos que defen-
dem uma mudança estru-
tural na economia do pais, 
com menos participação do 
Estado na condução dos ru-
mos da economia. Advogam  
o liberalismo econômico, 
ou seja que os preços se 
ajustem por si mesmos, de 
acordo com as regras do 
mercado como ocorre em 
outras democracias capita-
listas e liberais do mundo. 

A esquerda vê uma rara 
oportunidade de cavalgar 
na insatisfação popular e 
defender maior participa-
ção do Estado na economia. 
É totalmente contra a tese 
do Estado mínimo, que uma 
vez ou outra é defendida 
abertamente por setores da 
direita. É verdade que fazem 
isso de forma avergonhada, 
afinal, também vão disputar 
as eleições e não querem 
perder postos nem o poder. 

Nunca fica claro que tipo 
de economia o governo quer 
para o Brasil. Preços, infla-
ção, desemprego e aumento 
de salários são fatores que 
pesam em qualquer regime 
aberto no mundo. Por que 
não pesariam no Brasil? 
Fala-se  em intervenção do 
Estado na produção e nos 
supermercados como uma 
forma de impedir a esca-
lada de preços e os mais 
radicais identificam os “tu-
barões”, que monopolizam 
os produtos em toda a sua 
cadeia, do produtor rural 
à sacola do consumidor, e 

juntam grandes fortunas 
com intermediações. 

São os atravessadores na 
linguagem popular. Para 
se contrapor a isso apenas 
o Estado tem forças sufi-
cientes, ainda que a maioria 
dos ministros e do próprio 
Congresso Nacional se auto 
intitulem partidários da eco-
nomia de mercado. Mas até 
que ponto o que funciona 
em outros países ocidentais, 
necessariamente, funcio-
naria no Brasil? A América 
Latina tem vários exemplos 
de nações com forte partici-
pação do governo nos tratos 
econômicos. 

O ministro da economia 
é alvo da atenção de to-
dos. Apoiado pela direita, 
criticado pela esquerda 
está cada vez mais frágil. O 
regime adotado no Brasil 
é o presidencialismo e por 
isso a decisão final está nas 
mãos do chefe do executivo. 
Ele nomeia e demite quem 
quiser, uma vez que o cargo 
de ministro é dele, diz a 
constituição. 

Cogita-se a oficialização 
de fiscais dos preços no va-
rejo, que munidos de tabelas 
divulgadas pelo ministério 
da agricultura, iriam aos 
supermercados e, se iden-
tificassem alta dos produtos 
da chamada cesta básica, 
chamariam a polícia. Isto 
se torna realidade quando 
alguns estabelecimentos 
são fechados e os gerentes 
presos e indiciados em 
crime contra a economia 
popular. 

Com uma eleição  pela 
frente, mais uma vez, se em-
purra a adoção de medidas 
impopulares para frente, 
como a redução dos gastos 
das gigantescas máquinas 
públicas federal, estadual 
e municipal. O ministro da 
economia Dilson Funaro 
apresenta o Plano Cruzado, 
apoiado pelo presidente 
José Sarney, como a espada 
para combater o aumento 
dos preços com tabelamen-
to e os especuladores res-
ponsáveis pela desgraça dos 
mais pobres. Foi aprovado 
pela Câmara e no senado só 
tem um único voto  contra. 

Os populares se identi-
ficam com os “Fiscais do 
Sarney”. E o partido dele, 
PMDB, elege mais da me-
tade dos deputados, e a 
maioria dos governadores. 
É um sucesso político. Um 
estelionato eleitoral dizem 
umas poucas vozes. 

O Plano tem o apoio da 
esquerda e da direita e dura 
apenas um ano. 

 
(*) - É ancora do Jornal da Record 

News em multiplataforma 
(herodoto.com.br).
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O impacto da transformação 
cultural sobre a área fiscal

Régis Lima (*)

O debate por dentro do avanço 
tecnológico costuma centralizar 
o foco nos benefícios técnicos 

obtidos através da máquina. Não há 
nada de errado com essa proposta, 
pelo contrário, é importante indicar 
com clareza as reais contribuições da 
inovação para a realidade das empre-
sas nacionais. No entanto, para que os 
resultados obtidos sejam proveitosos e 
favoráveis ao crescimento do negócio 
em sua totalidade, a discussão deve se 
estender à participação dos profissio-
nais nesse cenário.

O processo é amplo e demanda um 
planejamento estratégico condizente 
com as particularidades apresentadas 
por cada organização. Nesse sentido, o 
setor fiscal serve como um parâmetro 
relevante na medida em que representa 
um braço operacional decisivo para 
a saúde financeira e a eficiência das 
atividades. Entre tantas novidades e 
conceitos voltados para a inovação 
empresarial, os dados assumem uma 
função primordial nos dias de hoje, 
representando outro componente in-
dispensável para a abordagem do tema.

Como o líder encabeça a 
transformação?

Uma mudança completa no sistema 
de trabalho proporcionado aos profis-
sionais não é realizada da noite para 
o dia. Antes de qualquer coisa, o líder 
deve se perguntar sobre o que está ou 
não funcionando na cultura organiza-
cional estabelecida, passando por pon-
tos acerca da comunicação, manuseio 
de dados e até mesmo atributos de ética 
e transparência. Com essa avaliação 
de valores culturais e a identificação 
de possíveis lacunas, torna-se muito 
mais simples o processo de inserção da 
tecnologia em setores mais carentes, 
sempre sob o pretexto da harmonia 
entre as pessoas envolvidas.

O exemplo precisa ter início nas 
figuras de liderança da empresa que 
deseja abraçar a transformação digital 
sem desconsiderar a participação hu-
mana. É por meio da conscientização 
de diretores e colaboradores que essa 
transição será realizada de forma gra-
dual, sem forçar uma situação ainda 
imatura em termos operacionais.

Mudança no mindset é inevitável
Com os profissionais conscientes do 

sionalmente pode ser deixado de lado 
por empresas cuja especialização com 
assuntos fiscais é mínima ou quase nula. 
Opções de outsourcing, considerando 
o prestígio do BPO e sua abrangência, 
são capazes de pavimentar um caminho 
seguro e em harmonia com as atualiza-
ções de um quadro fiscal em constante 
mudança.

A inovação existe e está à disposição 
do empresariado. Com a Lei Geral de 
Proteção dos Dados (LGPD) entrando 
em vigor, a preservação das informa-
ções armazenadas pelas organizações 
ganha tons de obrigatoriedade, exi-
gindo uma resposta tecnológica que 
priorize a integridade dos dados. Esse, 
talvez, seja um dos momentos mais 
importantes no quesito de amadure-
cimento fiscal da legislação brasileira. 

No fim das contas, discutir a trans-
formação cultural das companhias é o 
mesmo que destrinchar o real impacto 
da tecnologia sobre os profissionais e 
seus hábitos de trabalho. A coexistência 
é um objetivo alcançável e pode ser 
benéfica para o negócio como um todo, 
se aplicada com seriedade e dedicação 
pelos responsáveis por introduzir a 
digitalização no ambiente empresarial.

Qual é a sua opinião sobre a transfor-
mação cultural e sua influência sobre 
a área fiscal?

(*) É Diretor Executivo e de Operações na Lumen IT. 
Possui mais de 20 anos de experiência em Gestão 

de Equipes e atuação em cargos executivos de 
empresas nacionais e multinacionais 

do mercado de TI.

Com a inserção de novas tecnologias no ambiente fiscal das empresas, é necessário redirecionar as 
atenções para o papel humano e seu comportamento quanto à presença da inovação no cotidiano de 
trabalho

Freepik

que precisa ser aprimorado a fim de 
facilitar a implantação de mudanças no 
método de trabalho, lidar com as ferra-
mentas e os insumos produzidos pela 
tecnologia será um hábito comum e de 
alta assimilação. Os ganhos produtivos 
são variados e apontam para a obtenção 
de uma estabilidade fiscal consolidada, 
sem brechas para falhas manuais e erros 
críticos. A transformação cultural pode 
ser entendida como uma orientação 
comportamental em harmonia com o 
que se espera de organizações inseridas 
no contexto digital. Em resumo, trata-se 
da sustentação de uma governança forte 
e bem estruturada, capaz de abraçar as 
soluções escolhidas pelo gestor.

Finalmente, com esse aspecto 
subjetivo exercitado internamente 
e institucionalizado como uma nova 
política de gestão, a recepção à imple-
mentação tecnológica será compatível 
com a utilização analítica dos materiais 
extraídos sob o auxílio da automatiza-
ção. Uma cultura orientada à inovação 
precisa conceder liberdade e autonomia 
para que as equipes tomem decisões e 
pensem fora de uma zona de conforto 
pouco produtiva. Dessa vez, com a 
máquina oferecendo o respaldo técnico 
desejado.

Nova realidade dos dados e o papel 
da inovação

Na prática, como a transformação 
cultural se relaciona com a área fiscal? 
Olhando para o mercado, existem inú-
meras alternativas operacionais para 
se fortalecer um segmento que oca-

A inovação por si só é uma fortaleza e 
multiplica seu valor quando feita de forma 
constante. Muitas empresas perceberam 
neste período de pandemia que, caso 
tivessem processos contínuos de inova-
ção, estariam melhores preparadas para 
enfrentar a crise atual.

Algumas empresas ainda não iniciaram 
seu processo de inovação, deixando de 
lado os benefícios concretos. A chave não 
é congelar, mas sim colocar em movimento 
e tomar decisões para provocar a inova-
ção na organização de forma orgânica, 
horizontal, multidisciplinar e sistemática.

A principal mudança que ocorre é 
social. O novo normal terá novos hábitos 
de consumo e organizacionais. O home 
office definitivamente adquire um novo 
status no mundo pós-pandêmico e este 
cenário está forçando a mudança nos 
modelos de negócios de muitas empresas. 
Embora a atenção pessoal continue a ser 
fundamental e insubstituível, começará 
uma nova etapa, muito mais globalizada, 
cuja tecnologia, comunicação e cultura 
de inovação terão papéis ainda mais 
relevantes.

Sob essa premissa, o foco deve ser 
promover a inovação interna, transfor-

mar a cultura organizacional e aprender 
a trabalhar em ecossistemas dinâmicos, 
confiáveis e que acelerem os processos 
por meio da inovação aberta com empre-
endedores e outras organizações. Sem 
dúvida, essas ações representarão um 
grande diferencial.

Para que a inovação tenha um verda-
deiro impacto nos negócios e na transfor-
mação digital é necessário democratizar 
a inovação interna. Ou seja, empoderar 
os colaboradores, transformando-os em 
empreendedores internos por meio de me-
canismos para incentivar, recompensar, 
compartilhar e estimular. Neste modelo, 
denominado intraempreendedorismo, 
cria-se um ambiente que incentiva a par-
ticipação dos colaboradores no processo 
de inovação.

Caminhamos para uma nova etapa da 
Economia Digital com ecossistemas de 
valores nos quais o trabalho colaborati-
vo entre empresas e empreendedores é 
essencial. O futuro está totalmente digi-
talizado e com cadeias de suprimentos 
integradas de ponta a ponta.

Enquanto caminhamos para um novo 
mundo pós-pandêmico, com novas formas 
de relacionamento proporcionadas pela 

tecnologia, o contato humano não será 
substituído. A tecnologia está nos mos-
trando que é uma excelente alternativa 
neste contexto e que pode nos ajudar a 
construir novas formas de trabalho.

Em muitos casos, está democratizando 
a comunicação. Veja, por exemplo, nas 
reuniões virtuais. Agora estamos todos 
em pé de igualdade, independentemente 
de onde nos conectamos. Além disso, 
esta crise está mudando o paradigma do 
contato pessoal e as habilidades “soft”, 
como a empatia a distância, serão cada 
vez mais importantes.

Ainda temos tempo para reverter os 
danos ao meio ambiente e evitar erros 
pré-Covid, viver em harmonia com a 
natureza e o descanso do ser humano é 
obrigatório no novo normal. O novo normal 
é um mundo onde a inovação precisa ser 
sustentável, sempre com um propósito 
que constitua o meio para impulsionar as 
empresas para a prosperidade, com um 
compromisso solidário e com a qualidade 
de vida das suas comunidades.

(Fonte: Maximiliano Cortés é Chief Operation 
Officer da Parabolt, uma divisão da Globant 
dedicada à inovação e desenvolvimento de 

software).

Inovação aberta, essencial para 
a sobrevivência empresarial pós-Covid


