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Coluna do Heródoto

A urna é a principal 
suspeita. Os perdedores 
encontram um culpado 
pela derrota sofrida 
na eleição. Há fraude, 
proclamam. 

Atestam que a urna eleitoral 
não é indevassável e por 
isso os manipuladores 

podem impor o resultado das 
eleições e manter os grupos 
oligárquicos no poder. Outra 
evidência é a lentidão com que 
os resultados são divulgados, 
prova que os votos são contados 
e recontados até que apareça 
o resultado que lhes interessa. 
Afinal é preciso justificar toda a 
dinheirama investida no pleito e 
o que os investidores esperam é 
a vitória de seus aliados. 

Por outro lado os que tiveram 
seus nomes divulgados como os 
primeiros vencedores resistem 
e devolvem a acusação de frau-
dadores para os que duvidam da 
idoneidade do processo eleitoral 
e das urnas. Isto esconde a dispu-
ta pelo poder no Brasil, que tem 
como base o domínio do poder 
local. Ele é a base da pirâmide 
que passa pelo controle dos es-
tados e culmina com a posse do 
poder federal, que mesmo com 
a garantia da constituição da 
autonomia dos estados, acumula 
um grande poder. 

Tudo passa pelas mãos do 
presidente da república. Não 
há divergência sobre o tipo de 
cédula que se deve adotar para 
a escolha dos prefeitos, gover-
nadores e presidente.  O voto de 
papel é confiável. É uma cédula 
física, onde aparece o nome por 
inteiro do candidato, do seu 
partido político  e se houver 
qualquer fraude é facilmente 
identificável. 

Caso haja divergência na 
contagem dos votos, é possí-
vel uma rápida recontagem, 
para isso as cédulas usadas na 
eleição devem ser guardadas 
durante um  tempo e só depois 
de passado o prazo de recurso 
serem destruídas. Assim, dizem 
os arautos do sistema eleitoral 
vigente, preserva-se a lisura do 
pleito, o direito do eleitor ter a 
sua escolha política preservada. 

Isto é a base da democracia 
republicana. O que está por trás 
de tudo isso é um sistema que 
tem como meta manter o poder 
nas mãos de poucos. Aparente-
mente se submetem à vontade 

popular, mas a realidade é que 
encenam uma falsa democracia 
para que tudo mude e fique tudo 
como está. É uma farsa política. 
Através dela há o domínio do Es-
tado  em seus diversos patamares 
e a utilização do seu potencial 
para benefício de poucos, das 
oligarquias estaduais. 

É uma das explicações porque 
os partidos não se batem por   mu-
danças reais, está bom do jeito 
que está. Eles são organizações 
de cunho local e regional e não 
tem programa, ideologia nem 
compromisso a não ser com a 
demagogia, divulgada durante 
as campanha eleitorais.

A política está restrita a cada 
quatro anos,  tempo do mandato 
dos eleitos.  Depois disso desapa-
recem das ruas e se fecham nos 
conchavos dos grupos dominan-
tes, nos almoços e jantares para 
poucos e nas reuniões regadas 
com bebida importada, onde 
decidem o que fazer com o país. 

Daí a importância da eleição, 
urna, campanha eleitoral e prin-
cipalmente garantir a vitória dos 
aliados a qualquer custo. Mesmo 
que tenham  que fraudar o pro-
cesso eleitoral. A mecânica é sim-
ples, o chefe local se incumbe de 
dar  suporte para instalação dos 
locais de votação, seus jagunços 
“garantem a ordem”, providen-
ciam o transporte  dos eleitores 
até o local onde podem exercer 
o direito de escolha. Desde que 
seja do indicado do oligarca. 

O dia da eleição é uma festa 
cívica. Troca de favores, pedidos 
atendidos e por atender, direito 
a ser recebido pelo coronel com 
sorriso, pinga, churrasco, beiji-
nho nas crianças e promessas de 
atendimento de pedidos. Se pos-
sível um cargo no funcionalismo 
público para o filho mais velho. 

Só homens alfabetizados vo-
tam. Têm que escrever o nome 
do candidato oficial, se tiver 
dificuldade tem a ajuda de um 
servidor do coronel que segura 
sua mão para  que assine o seu 
nome no registro de presença. 
Por isso a eleição é chamada de 
“bico de pena”, a caneta azul da 
República Velha. 

Tudo a descoberto, transpa-
rente, visível, democrático e sem 
fraude na contagem dos votos, 
uma vez que são contados antes 
mesmo de serem depositados na 
urna. O sistema sobreviveu até 
o movimento de 1930.

(*) - É âncora do Jornal da 
Record News em multiplataforma 

(https://herodoto.com.br/) 

Heródoto Barbeiro (*)
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O impacto da Inteligência Artificial no 
processo de inovação das empresas

Evandro Abreu (*)

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. Nesse cenário, a 
grande questão é: qual é o verdadeiro 
impacto da inteligência artificial nas 
empresas durante a pandemia? 

É fato que a tecnologia potencializa a 
capacidade racional do ser humano de 
simular situações e resolver problemas 
práticos. Quando falamos sobre inteli-
gência artificial, muitos ainda pensam 
em robôs substituindo o ser humano 
em uma determinada atividade, o que 
não é verdade, já que sua importância 
vai além da automação. A inteligência 
artificial permite que sistemas simulem 
uma inteligência similar à humana, ul-
trapassando a programação de ordens 
específicas para a efetiva tomada de 
decisão de forma autônoma, precisa 
e apoiada em dados digitais. Hoje, a 
IA está mais relacionada a produtos 
que já fazem parte do nosso cotidiano 
do que vendida como algo individual. 
Portanto, esta tecnologia está em to-
dos os lugares e presente mais do que 
nunca na indústria, nas redes sociais, 
nos dispositivos móveis e buscadores 
de internet. 

Com a pandemia, muitas empresas 
depararam-se com a necessidade de 
digitalizar seus processos para sobre-
viver. Aquelas que não estavam ade-
quadas às novas demandas, correram 
atrás do prejuízo e investiram em novas 
tecnologias. No entanto, muito antes 
da pandemia, o mercado já enxergava 
a inteligência artificial como um pilar 
fundamental para os negócios, por con-
ta do volume de informação disponível 
e impossível de ser processada por 
qualquer humano: são toneladas de 
dados e a serem analisados, e isso só é 
possível com máquinas especializadas. 
Do corretor ortográfico às análises da 
bolsa de valores, os recursos de inte-
ligência artificial precisam fazer parte 
da rotina das empresas que querem se 
destacar frente à concorrência. 

Afinal, onde se aplica a inteligência 
artificial?

Uma das aplicações mais perceptí-
veis da IA está relacionada ao aten-
dimento ao cliente, principalmente 
neste momento de isolamento social. 
O surgimento dos chatbots permitiu a 
resolução de problemas de modo fácil 

face humana e permite a identificação 
e criação de um “CPF facial” de cada 
pessoa, facilitando assim o embarque 
de passageiros e acabando com a 
necessidade de apresentar o cartão 
de embarque impresso ou na tela do 
celular para entrar na aeronave. 

Inteligência artificial é o caminho 
para a inovação nas empresas

Muitos especialistas acreditam que 
estamos entrando na quarta revo-
lução industrial, caracterizada pela 
convergência de tecnologias digitais, 
físicas e biológicas. Nesse contexto, 
a inteligência artificial tem papel 
protagonista nessa próxima onda de 
inovação, trazendo grandes mudanças 
na maneira como pessoas e empresas 
se relacionam com tecnologia. Segundo 
a consultoria PricewaterhouseCoopers 
(PWC), os investimentos estimados 
nessas tecnologias atingirão US $ 70 
bilhões, ainda em 2020.

A inteligência artificial tornou-se 
possível por meio da união de big data, 
computação em nuvem e bons modelos 
de dados. Sem dúvida alguma, essa 
tecnologia nunca foi tão real quanto pre-
senciamos hoje. A inteligência artificial 
combinada com a capacidade humana, 
pode impulsionar pessoas e empresas a 
fazerem coisas incríveis. Desta forma, é 
importante salientar que, no mundo dos 
negócios, se você não está sendo disrup-
tivo em seu setor, certamente alguém 
está. E a IA pode ser a maior parceira 
para contribuir com a transformação 
digital que as empresas tanto almejam, 
especialmente neste momento delicado 
que o mundo enfrenta.  

(*) É Diretor Executivo da Provider IT, uma das 
principais consultorias e provedoras 

de serviços de TI do país.

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 aplicações 
relacionadas à Inteligência Artificial (IA), e 42% das empresas mantiveram seus projetos inalterados, 
mesmo depois da pandemia originada pela COVID-19.

e descomplicado, aumentando a satis-
fação dos clientes e promovendo maior 
agilidade e facilidade na comunicação, 
agora a distância. Entretanto, empre-
sas mais maduras tecnologicamente 
optam por oferecer uma solução mais 
personalizada do que o chatbot, como 
um assistente de voz que reproduz 
perfeitamente a linguagem humana. 
Além de ser uma solução omnichannel, 
a implantação é praticamente plug and 
play (tecnologia ligar e usar).   

A inteligência artificial também 
está nas lojas virtuais quando ofere-
ce recomendações personalizadas 
de produtos para clientes de acordo 
com suas pesquisas e seus hábitos de 
consumo. Além disso, o mercado já 
oferece tecnologias especializadas na 
gestão do estoque e layout dos sites. 
Existem até mesmo recursos capazes 
de negociar variações de preço com os 
clientes direto do site. Encontramos 
também sistemas que utilizam a IA 
como recurso de automação e análise, 
atuando de maneira objetiva e precisa 
na avaliação de crédito automático de 
consumidores ou até em diagnósticos 
de exames clínicos. As aplicações da 
inteligência artificial são inúmeras. No 
segmento bancário, por exemplo, esta 
tecnologia permitiu que vários bancos 
digitais passassem a ser completamente 
virtuais e de fácil acesso.

Segundo dados da consultoria Allied 
Market Research, o setor de reconhe-
cimento facial está em rápida evolução 
e deve crescer cerca de 21,3% ao ano, 
movimentando US$ 9,6 bilhões em 
2022. Nesse sentido, um modelo de 
inteligência artificial muito utilizado 
em empresas aéreas é a biometria fa-
cial, que captura mais de mil pontos da 

News@TI 

Startup oferece serviço digitalização do 
histórico médico de pacientes

@Todo o histórico de exames feitos pelo paciente na rede privada de 
saúde é organizado por meio de robotização de processos (sem in-

tervenção humana) e estará disponível na gaveta digital do paciente com 
vários tipos de filtros e organizadores e poderá ser compartilhado com 
seu médico pelo tempo determinado pelo próprio paciente. Por exem-
plo: o paciente poderá filtrar todos os ultrassons feitos, seja por clínica, 
período ou data que o fez. Carolina Ribeiro, criadora da Plataforma clipo 
Saúde, explica que esta é uma mudança de cultura no Brasil. “Isso traz 
tranquilidade de um histórico de saúde consolidado em uma plataforma 
própria do paciente. Mesmo se trocar de convênio, mudar de cidade ou 
país, seus dados médicos continuarão lá” (https://www.cliposaude.com.br/).

Soluções de modernização e unificação de 
sistemas para concessionárias de energia 

@Modernizar o centro unificado de operação da geração e 
transmissão da Copel (Companhia Paranaense de Energia) foi 

a missão da Hitachi ABB Power Grids com a concessionária, após 
um detalhado processo de concorrência, por meio de um edital, 
vencido pela companhia líder em tecnologias voltadas ao setor 
elétrico. A Copel, que operava até então com um software distinto 
em cada usina, passará a ter uma plataforma unificada para gera-
ção e transmissão. Isso será feito por meio do Network Manager, 
solução robusta da Hitachi ABB Power Grids, que já está em sua 
décima versão, e atende um grande volume de concessionárias em 
todo o mundo. A solução vai melhorar as condições de operação da 
geração de toda a Copel, o que significa aprimorar o atendimento 
para toda a população da Paraná, onde a concessionária possui mais 
de quatro milhões e meio de medidores/clientes conectados à sua 
rede (www.hitachiabb-powergrids.com).

Marketplace auxilia fornecedores aalavancar 
vendas no mercado B2B  

@O avanço da transformação digital promoveu mudanças em todos os 
setores, principalmente na forma como as empresas realizam negócios 

- com a pandemia. Esse fenômeno foi acelerado e quem não acompanhar 
provavelmente será prejudicado. No caso do mercado B2B, os marketplaces 
trouxeram a mais alta tecnologia disponível para potencializar o comércio 
entre empresas e facilitar o processo de digitalização. As plataformas de 
e-commerce B2B que contam com um marketplace disponibilizam aos 
compradores uma ampla comunidade de empresas fornecedoras de dife-
rentes portes e segmentos. Dessa forma, as empresas podem inserir em seus 
processos de compras novas fontes de fornecimento e, com isso, conquistar 
importantes resultados e aumentar suas parcerias de negócios (me.com.br).

Aplicativo de votação online para Projeto 
Eleições do Futuro

@A Embratel participou do Projeto Eleições do Futuro, idealizado 
pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e apresentou um aplicativo 

de votação online durante o primeiro turno das eleições municipais de 
Curitiba (PR). O Projeto Eleições do Futuro realiza estudos e avaliações 
sobre a implementação de inovações no sistema eletrônico de votação 
brasileiro. A Embratel foi uma das empresas selecionadas para demons-
trar sua inovação após edital de chamamento público ser lançado pelo 
Tribunal Superior Eleitoral para companhias de tecnologia interessadas 
em apresentar propostas de soluções. O sistema de votação online da 
Embratel possibilitou aos eleitores participar de uma eleição simulada e 
votar em candidatos hipotéticos a partir de uma sessão eleitoral instalada 
pelo TSE para os testes. A tecnologia foi capaz de identificar o votante, 
que recebeu um número de título de eleitor fictício, contabilizou seu 
voto e garantiu total sigilo da escolha, com segurança da informação 
baseada em criptografia (www.embratel.com.br).

ricardosouza@netjen.com.br

Premium

A Kantar acaba de lançar, por 
meio do seu Marketplace, uma nova 
versão da solução Context Lab, que 
auxilia a identificar os melhores con-
textos para as propagandas digitais 
feitas por uma marca. A solução 
ajuda a responder perguntas impor-
tantes, seja nas propagandas digitais 
tradicionais, conteúdo patrocinado e 
até marketing de influência:  

•	 Quais são os contextos com 
melhor performance para a 
minha marca? 

•	 Como posso otimizar o con-
teúdo das minhas peças para 
maximizar a performance 
por contexto? 

O foco dessa nova versão é agili-
dade, rapidez e insights aprofunda-
dos, tudo dentro de uma plataforma 
digital, a Marketplace Kantar: 

•	 Resultados em 24 – 72 horas 
•	 Possibilidades de comparar 

resultados entre Facebook 
e Youtube 

•	 Possibilidades de testar 
conteúdo patrocinado e de 
marketing de influência, 
além de formatos tradicio-
nais do mundo digital 

“Com o investimento digital 
aumentando a cada ano - e prin-
cipalmente com o crescimento de 
formatos não tradicionais como 
influenciadores e conteúdo pa-
trocinado - poder ter a confiança 
de escolher os ambientes de 
publicidade corretos, de forma 
rápida e fácil, é essencial para 
garantir campanhas mais efi-
cientes”, afirma Juliano Piccoli, 
diretor e líder do Marketplace 
para a Kantar.  

Veja mais sobre a solução Con-
text Lab na Kantar Marketplace em 
(https://www.kantar.com/marke-
tplace/solutions/media-planning-
-and-effectiveness/digital-media-
-optimisation).

Solução para análise de eficiência 
de mídia digital que traz insights 

a partir de 24 horas

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL -
 UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação - Pregão Eletrônico nº. 070/2020; Objeto: 
Registro de Preços para aquisições de equipamentos de ar condicionado, com 
serviços de instalação - Entrega das Propostas: a partir de 20/11/2020 às 08h00 no 
site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Data de Abertura das Propostas: 
02/12/2020 às 09h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Edital 
disponível no site supra e na página eletrônica do município: https://www.licitacao.
vgsul.sp.gov.br - Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br;

Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras
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