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Imagine a seguinte situação: um hacker invade uma rede im-
portantíssima com informações sigilosas sobre uma organização e 
ninguém consegue impedi-lo, resultando em prejuízos incalculáveis 
de imagem e financeiro. Ou então, um consumidor tem um perfil 
de compra e é super fiel a uma determinada marca, porém perde 
uma promoção incrível, pois a empresa não tem ferramentas de 
inteligência artificial para detectar as preferências do cliente e 
sugerir para ele.   

Problemas resolvidos com análise preditiva

De acordo com pesquisa do Gartner, realizada em setembro de 
2020, com cerca de 200 profissionais de negócios e de tecnologia, 
24% das organizações aumentaram seus investimentos em aplica-
ções relacionadas à Inteligência Artificial (IA), e 42% das empresas 
mantiveram seus projetos inalterados, mesmo depois da pandemia 
originada pela COVID-19. O estudo destaca ainda que as áreas com 
maior concentração são relacionadas à experiência e retenção de 
clientes, que incluem novas formas de crescimento de receitas e de 
otimização de custos.   

Impacto da IA no processo de inovação

Atualmente, com a recuperação empresarial e retomada gradual das 
atividades, é comum encontrarmos desafios internos condizentes com 
o quadro de instabilidade e crise econômica que o país está passando. 
Esse cenário acaba se refletindo em ações orientadas ao imediatismo, e 
de pouco embasamento técnico. Quando pensamos em gerenciamento 
e execução de projeto, características como essas não só prejudicam a 
perspectiva estratégica corporativa, como dificultam a produtividade 
dos profissionais envolvidos na parte operacional.   

A construção ideal de projetos

Pexels

Negócios em Pauta

Cozinha Regional Italiana 
A 9ª edição da Settimana della Cucina Regionale Italiana 

acontece em formato diferente por conta da pandemia: a 
partir de hoje (24), os interessados poderão pedir alguns 
dos pratos exclusivos do evento e receber em casa. O even-
to, organizado pelo Consulado Geral da Itália, com apoio 
da Accademia Italiana della Cucina, terá a modalidade de 
"Assagio", definida como "uma pequena degustação de 
receitas que vão constar nos menus dos restaurantes par-
ticipantes". A cada semana, dois restaurantes participantes 
do evento preparam uma receita cada um - selecionadas 
dos menus das regiões italianas que eles representam. Para 
mais informações, acesse: (www.settimanacucinaitaliana.
com).   Leia a coluna completa na página 3
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Programa piloto de inovação aberta 
com startups

@O Hapvida, um dos maiores sistemas de saúde suplementar 
do Brasil, lança, neste mês, um programa piloto de inovação 

aberta com startups (equity free), batizado de Explora. A ideia 
é selecionar cinco startups em âmbito nacional que possam 
implementar pilotos em um prazo de até quatro meses, atuando 
com os seguintes desafios da companhia: como dar escala a pro-
gramas de saúde preventiva, como implementar uma ferramenta 
para diagnóstico, gestão e treinamento quanto à LGPD, como 
melhorar a gestão de saúde e bem-estar do cliente a partir do 
seu histórico na empresa, como criar novas oportunidades a 
partir dos dados gerados pela empresa e como criar um canal 
mobile único de comunicação e serviços de RH com os nossos 
colaboradores. O registro de interesse das startups deve ser feito 
a partir do link https://app.pipefy.com/public/form/qkvUxre7, 
até dia 25/11.   Leia a coluna  completa na página 2
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Nas projeções para 2020, 
era difícil imaginar o que 
aconteceria no mundo todo 
como desdobramento da 
pandemia da Covid-19.

Diante do lockdown que descentralizou 
grande parte das empresas e aumentou 

o percentual de funcionários trabalhando 
em sistema home office, a importância da 
computação em nuvem ganhou contornos 
estratégicos. 

Na opinião de Adriano Filadoro (*) o 
uso de múltiplas nuvens é uma das ten-
dências que veio para ficar, otimizando a 
rede e atendendo aos principais objetivos 
corporativos de modo eficiente. Ao extrair 
o melhor de cada provedor, determinada 
nuvem pode servir como um backup no caso 
de uma das outras nuvens ficar inativa. A 
multicloud pode ser composta de nuvens 
públicas, privadas e híbridas.

 
Filadoro explica que não se trata apenas 

de infraestrutura, mas de estratégia. Esse é 
um passo enorme e de relativamente baixo 
custo para as empresas - que podem contar 
com uma nuvem para cada especificidade 
de serviço, com resolução mais rápida de 
problemas e maior segurança. 

O grande desafio é fazer a gestão das 
nuvens, de modo a extrair o melhor do que 
cada uma tem a oferecer. Nesse sentido, 
terceirizar essa gestão é a decisão mais 
acertada para empresas que não têm em 
Tecnologia da Informação (TI) o seu core 
business. O especialista aponta três das 
principais tendências da computação em 
nuvem, que devem desempenhar um papel 
ainda mais relevante em 2021: 

1. Maior sinergia entre os provedo-
res de nuvem. O mercado está se voltando 
cada vez mais para ambientes híbridos ou 
com várias nuvens, com requisitos de infra-

Computação na nuvem: o que 
esperar para 2021 

estrutura a serem implantados em vários 
modelos. Esse movimento deve promover 
maior sinergia entre os grandes provedores 
de soluções em nuvem (Microsoft, Google, 
Amazon) - que podem ser levados a criar 
"pontes" entre suas plataformas para 
atender a essa importante demanda da 
indústria. 

Apesar da resistência, isso beneficiaria 
empresas que precisam compartilhar dados 
e acesso com parceiros em sua cadeia de 
suprimentos, que podem estar trabalhando 
em diversos aplicativos e padrões de dados. 

2. Aperfeiçoamento da inteligência 
artificial (IA). Com o avanço da inteli-
gência artificial, novos dados são gerados 
e transformados em informações que às 
vezes nem haviam sido consideradas em sua 
importância global - encorajando equipes 
a melhorar o nível de desempenho profis-
sional, com resultados mais próximos do 
nível de excelência desejado. Trata-se de 
um avanço útil para os negócios. 

As plataformas como serviço (PaaS) ba-
seadas na nuvem permitem que os usuários 
usem praticamente qualquer orçamento 
para acessar funções de aprendizado de 
máquina, como ferramentas de reconheci-
mento de imagem, processamento de lin-
guagem e mecanismos de recomendação. 

A nuvem continuará a permitir que esses 
conjuntos de ferramentas revolucionárias 
se tornem mais amplamente implantados 
por empresas de todos os tamanhos e em 
todos os campos, levando a maior produ-
tividade e eficiência.

 
3. Nuvem como facilitador do "lazer 

seguro". Tudo o que era fonte de diver-
são coletiva foi fortemente impactado 
em 2020, por conta do risco à saúde da 
população. Um dos desdobramentos dessa 
situação foi o aumento expressivo do con-
sumo de jogos, vídeos, filmes, shows e até 
palestras online. Tudo isso vai continuar 
no próximo ano, mas especialmente os 
jogos online estão sofrendo uma mudança 
expressiva. 

Os players terão acesso instantâneo a 
vastas bibliotecas de jogos que podem ser 
reproduzidos por uma assinatura mensal. 
A exemplo do que já acontece com músi-
cas e filmes, essa é a principal tendência 
em termos de ‘lazer seguro’ no próximo 
ano - quando o mundo ainda aguarda 
ansiosamente por formas de se proteger, 
seja através de vacina, seja através de 
medicamentos eficientes.

 
(*) É diretor-presidente da Online Data Cloud 
- empresa de atuação na área de Segurança, 

Virtualização e Infraestrutura 
(www.onlinedatacloud.com.br). 
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COMéRCIO ELETRôNICO

Regeneron: uso emergencial 
A Agência de Medicamentos dos 

Estados Unidos (FDA) autorizou o uso 
em caráter emergencial do coquetel de 
anticorpos REGEN-COV2, criado pela 
empresa Regeneron, para o tratamento 
da Covid-19. O medicamento é o mes-
mo que foi utilizado pelo presidente 
do país, Donald Trump, durante sua 
internação em outubro. Esse é o se-
gundo remédio do tipo aprovado nos 
Estados Unidos, sendo que no dia 9 de 
novembro, a autorização foi dada para 
o laboratório Ely Lilly (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/black-friday-2020-o-ano-em-que-seu-e-commerce-pode-ser-campeao-de-vendas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-24-11-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-24-11-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/lesmas-e-camaleoes-em-mutacao/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-construcao-ideal-de-projetos-em-tempos-de-crise/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/seis-problemas-que-podem-ser-resolvidos-com-analise-preditiva/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-impacto-da-inteligencia-artificial-no-processo-de-inovacao-das-empresas-2/

