
A capacidade de analisar dados e 
utilizá-los para o aprimoramento 
da infraestrutura de produção é 

um importante advento da indústria 
4.0. Esse fenômeno também pode ser 
chamado de inteligência artificial ou 
machine learning (aprendizado de 
máquina). 

Para entender mais sobre esse tema, 
a Associação Brasileira de Internet 
Industrial (ABII), conversou com um 
especialista no assunto: Luiz Henrique 
Buzzi, analista de produto da Pollux 
Part of Accenture, empresa associa-
da e referência em indústria 4.0 na 
América. Ele também participou como 
convidado do GT Tecnologia da ABII, 
apresentando a temática da inteli-
gência artificial e do deep learning de 
forma mais técnica e aprofundada. O 
GT definiu uma série de temas, que 
estão sendo estudados ao longo do ano. 
Os encontros e discussões do GT são 
exclusivos para associados.

Para iniciar o bate-papo, o questio-
namento foi sobre o motivo pelo qual o 
aprendizado de máquina não se encon-
tra destacado naquele famoso quadro 
com as nove tecnologias habilitadoras 
da indústria 4.0. “O machine learning 
e o deep learning não são destacados 
ali como tecnologias habilitadoras, 
pois estão embutidos dentro de outra 
área. Eles são parte do Big Data e 
Data Analytics, onde há um universo 
muito maior de exploração dos dados”, 
argumenta Luiz.

Sendo uma tecnologia habilitadora 
da indústria 4.0, o Data Analytics tem 
o potencial de transformar a capacida-
de de interpretar os acontecimentos 
da produção, por meio de leituras 
profundas e contínuas dos dados. E a 
inteligência artificial, como ela pode 
auxiliar a indústria 4.0 com o seu po-
tencial de aprendizagem contínua? O 
Luiz explica esse fenômeno utilizando 
um exemplo prático:

“Pense em um robô, quando ele é 
novo dificilmente apresenta problemas, 
depois de alguns anos ele começa a 
apresentar manutenção devido a sua 
utilização. Se você não consegue pre-
ver a falha, isso pode ser prejudicial, 
ocasionando paradas não planejadas 
da sua linha produtiva. Mas se você 
conseguir prever, com base em dados 
e na inteligência artificial, então você 
poderá atuar de forma preventiva na 
sua linha”. Observa-se que a inteligên-
cia artificial atua de forma paralela na 
indústria 4.0, ela não oferece mudanças 
por si só, porém, oferece os caminhos 
para que outras tecnologias possam 
atuar no momento certo. 

Conforme explicado pelo entrevista-
do, nem sempre será possível utilizar 
modelos simples para interpretar as 
situações. O aprendizado de máquina 
surge como solução para que os dados 
possam ser utilizados de uma forma 
mais abrangente, utilizando métodos 
de aprendizado de máquina para en-
contrar relações entre as variáveis do 

processo. Essas tecnologias são muito 
utilizadas na manutenção preventiva, 
possibilitando analisar falhas e oferecer 
um monitoramento constante.

Para poder entender a real diferença 
entre a machine learning e deep lear-
ning, Luiz explica que existe uma grande 
filosofia por trás dessa história: “Tudo 
nasceu do interesse do homem em que-
rer desenvolver algo que pensasse como 
ele. Essa é uma filosofia antiga, anterior 
à década de 50, que foi quando ganhou 
força acadêmica. No princípio essas 
soluções eram baseadas em algoritmos 
simples, porém, a evolução da ciência 
e da tecnologia permitiu a criação de 
modelos mais complexos de machine 
learning utilizados atualmente.” 

E complementa: “Com o passar do 
tempo, descobriu-se que era possível 
ir além dentro do machine learning, os 
estudos biológicos do cérebro humano 
e a evolução dos algoritmos permitiram 
recriar um modelo simplificado da cog-
nição, que mais se assemelha ao pensa-
mento da mente humana. Isso permitiu 
o desenvolvimento de redes neurais que 
possuem um aprendizado mais profundo, 
o que é conhecido por deep learning”.
	 •	Deep	 learning	 e	 a	 produção	 de	

vacinas - O deep learning é um 
modelo muito específico por conta 
de seu aprendizado profundo e de 
alto nível de complexidade, mas, 
em suma, é uma tecnologia que 
incorpora o machine learning, 
porém, com um modelamento 
diferenciado. A ABII solicitou ao 
entrevistado exemplos de boas 
práticas da aplicação do deep learn-
ing. E na explicação, ele trouxe um 
recente uso da tecnologia. 

A pandemia assombrou o mundo 
nos últimos tempos e trouxe consigo 
um cenário de milhões de mortes 
pelo globo. A principal ferramenta de 
combate à pandemia é, sem dúvidas, a 
vacina. Porém o processo de criação de 
várias vacinas contou com a inteligên-
cia artificial como aliada. Inicialmente 
analisando e resumindo publicações 
produzidas ao redor do mundo. Com 
o volume de dados produzido seria 
impossível tudo ser analisado sem 
auxílio de ferramentas de inteligência 
artificial.

De que forma seria possível criar uma 
vacina sem que se tivesse o mapeamen-
to genético do vírus? As ferramentas 
de inteligência artificial auxiliaram no 
processo de análise de milhares de 
amostras de DNA do vírus coletados 
de pessoas infectadas, fazendo a ta-
refa de entender a sua estrutura. A 
partir desta analise a ferramenta pode 
sugerir componentes para as vacinas. 
Esse estudo não teria sido realizado 
em tempo tão hábil se não fossem os 
benefícios da utilização da inteligência 
artificial, que permitiu que utilizassem 
algoritmos complexos para mapear a 
estrutura do código genético do vírus. 

No caso da indústria, explica Luiz, 

“Em cenários em que se exige uma ins-
peção muito complexa, o deep learning 
pode ser utilizado. A tecnologia pode 
aprender por meio da análise de milha-
res de imagens quais são os padrões 
ideais para cenários de realização de 
solda ou do fechamento de embalagens, 
por exemplo”. A precisão no aprendi-
zado de padrões faz do deep learning 
uma tecnologia muito importante para 
que se possa entender esses padrões 
e aprimorar os processos, sobretudo 
aqueles com análises muito complexas.
	 •	Os maiores desafios para a in-

dústria - Toda nova tecnologia é 
acompanhada por novos desafios. 
Com o machine learning e o deep 
learning não poderia ser diferente. 
Luiz explica que o grande desafio 
da tecnologia é treiná-la para que 
obtenha o aprendizado esperado. 
“O grande desafio está relacionado 
ao volume de dados catalogados 
que a ferramenta precisa. Como 
eu vou treiná-la? Para aplicações 
em sistemas de visão é preciso ter 
imagens (exemplos de resultados) 
o suficiente para que ela possa 
aprender. Quanto mais complexo 
for o problema, maior deve ser o 
volume dos dados”.

Portanto, observa-se que o machine 
learning por si só não entrega resulta-
do, exceto quando ele passa por um 
processo de aprendizagem para se 
especializar no problema. Para que 
isso possa acontecer, a interferência 
humana se faz necessária. O especia-
lista destaca também que o custo não é 
em hipótese alguma o maior empecilho 
para a adoção da tecnologia, afinal não 
é uma ferramenta de alto custo. O 
único processo desafiador é, de fato, 
o processo de aprendizagem. 
	 •	Compreenda	as	principais	diferen-

ças:
	 •	Inteligência artificial: con-

junto de tecnologias que fazem 
com que máquinas percebam, 
compreendam, aprendam e exe-
cutem algumas atividades por 
aprendizado. 

	 •	Machine Learning: um subcon-
junto de tecnologias de Inteligên-
cia Artificial que usa estatísticas 
para permitir que as máquinas 
aprendam com as experiências. 

	 •	Deep Learning: um subconjunto 
de Machine Learning que usa 
Redes Neurais para resolução 
de problemas mais complexos. 
Deep Learning ou Aprendizagem 
Profunda é quando a tecnologia 
de Inteligência Artificial é utiliza-
da para resolução de problemas 
complexos. Utiliza Redes Neurais 
para formação de camadas de 
abstração, que por meio de treina-
mento permitem ao equipamento 
identificar padrões. - Fonte e 
outras informações:  Associação 
Brasileira de Internet Industrial 
(ABII).
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Discute-se, com 
a melhor das 
intenções, um 
anteprojeto de 
MP que proíbe ao 
Registro de Imóveis a 
análise dos contratos 
que transferem 
propriedade e 
constituem garantias 
imobiliárias

Neste novo modelo, 
o cartório registra 
resumos digitais 

apresentados unilateral-
mente, por um interessa-
do ou qualquer uma das 
partes. 

É isso mesmo. O car-
tório não mais verificará 
a correção jurídica do 
contrato que transfere a 
propriedade das famílias 
brasileiras. O cartório 
aceitará, como correto, 
um resumo eletrônico de 
um contrato que estará 
proibido de analisar. 

Podemos adiantar as 
consequências desta pro-
posta, sob o ponto de vista 
da segurança jurídica. 
Primeiro, os Registradores 
não serão mais responsá-
veis pela correção dos atos 
de registro. A responsa-
bilidade civil e criminal 
passará dos cartórios para 
a pessoa que apresentar o 
resumo digital ao Registro 
de Imóveis. 

Se alguém perder sua 
propriedade por um erro 
do resumo digital somente 
poderá demandar judi-
cialmente o apresentante 
deste resumo, seja este 
uma instituição financeira 
ou um particular qualquer. 
O cartório já não terá mais 
nada a ver com isso. 

Segundo, a porta do 
Registro de Imóveis estará 
aberta para recepcionar 
todo o tipo de fraudes. 
Qualquer apresentante 
poderá modificar a situ-
ação jurídica alheia ou 
própria mediante simples 
apresentação de resumo 
eletrônico. O Brasil será o 
paraíso para aqueles inte-
ressados em sumir com os 
próprios bens do alcance 
de credores ou dos este-
lionatários interessados 
em vender os bens alheios. 

Os cartórios, que no mo-
delo atual impedem que 
fraudes ocorram, estarão 
impedidos de cumprir 
sua função institucional. 
Para os proprietários, 
credores e compradores 
esta proposta cria risco 
e diminui a segurança. O 
Custo Brasil aumentará 
com fim da análise jurí-
dica dos contratos pelos 

Registradores, piorando 
ainda mais o ambiente de 
negócios. 

Economias desenvolvi-
das contam com Registros 
de Direitos, como o que 
temos hoje no Brasil há 
mais de um século. É o 
caso de Alemanha, In-
glaterra e Espanha, por 
exemplo. Nestes países 
é justamente a análise 
jurídica dos Registradores 
que garante a confiança e 
a certeza na contratação 
sobre direitos imobiliários. 

A função que os Re-
gistradores Imobiliários 
realizam é a de “depurar” 
direitos, permitindo que 
somente obtenha regis-
tro em cartório o que é 
correto. Somente assim a 
sociedade pode confiar no 
que está inscrito e fazer 
negócios em um merca-
do impessoal em que as 
pessoas, de fato, não se 
conhecem. 

Nas palavras de Fer-
nando Mendéz González, 
registrador imobiliário de 
Barcelona e diretor da 
European Land Registry 
Association: “Quando o re-
gistrador exercita a quali-
ficação registral, não está a 
representar os interesses 
das partes, mas os de toda 
a sociedade, vigiando para 
que não se violem normas 
imperativas na aquisição 
imobiliária. Nesse caso, 
deferindo o registro, dá-
se o reconhecimento da 
titularidade pelo próprio 
Estado”. 

Os tempos que vivemos, 
de vazamentos de dados 
pessoais e de tentativas 
de hackers em violar 
processos, pedem respon-
sabilidade, prudência e 
segurança nas propostas 
de mudança legislativa. 
A sociedade brasileira é 
a favor dos avanços na 
digitalização e da desbu-
rocratização das funções 
públicas, que não se con-
fundem com insegurança 
jurídica. A melhoria no 
ambiente de negócios 
em nosso país implica no 
aumento da segurança 
jurídica. 

Certamente haverá um 
aprofundamento da pro-
posta, em benefício do 
crédito imobiliário, da 
segurança jurídica, da 
continuidade da atividade 
produtiva, a fim de tornar 
o Brasil mais confiável no 
cenário nacional e inter-
nacional. 

(*) - Doutor em Direito pela PUC/
SP e professor de Direito Comercial 

da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, foi Presidente da Junta 
Comercial do EstadoSP e do Ipem/

SP e ex-Secretário Nacional do 
Consumidor - Senacon.

Armando Luiz Rovai (*)

Responsabilidade  
com o Registro de 
Imóveis

O vocabulário inglês tem sido 
incorporado cada vez mais no 
contexto brasileiro e, no mun-
do empresarial não poderia ser 
diferente. São inúmeros termos 
que fazem parte de conversas, 
reuniões, negociações e cor-
reios-eletrônico no dia a dia de 
quem trabalha em um ambiente 
corporativo. 

E, apesar de vivermos no Brasil 
e o idioma local ser o português, 
a globalização e os negócios nos 
pedem o domínio de um segundo 
idioma. É diante desse cenário 
que Camila Zamberlan Maga-
lhães, coordenadora pedagógica 
da Wizard by Pearson, maior rede 
de ensino de idiomas do mundo, 

separou algumas palavras de 
origem inglesa, dando dicas de 
como esses termos são aplicados 
no dia a dia. 

“Se você está entrando no mer-
cado de trabalho, não tem como 
seguir sem saber as palavras mais 
usadas no mundo empresarial. 
E é melhor ainda quando você 
entende a origem do significado 
e dá continuidade a uma conversa 
sem nenhum tipo de embaraço”, 
explica a especialista. 
 1) Background - A palavra 

background se remete aos 
antecedentes de alguém. 
No mundo corporativo, 
está relacionado à baga-
gem profissional daquela 

pessoa. Qual cargo exerceu 
na empresa que trabalhou, 
quais eram suas funções, 
experiências anteriores 
e também sua formação 
acadêmica. 

 2) Budget - Essa é uma pa-
lavra utilizada no mundo 
dos negócios quando se 
trata das despesas de uma 
negociação ou atividade. É 
o orçamento possível para 
ser gasto em determinado 
planejamento. 

 3) Feedback - É usado na 
hora de dar uma devolutiva 
sobre algo que aconteceu. 
Normalmente, líderes ou 
gestores de empresa dão 

feed back aos seus fun-
cionários para, de forma 
construtiva, instruí-los e 
incentivá-los a aprimorar 
determinada habilidade ou 
aumentar a sua performance 
dentro da empresa, assim, 
os profissionais seguem em 
contínuo desenvolvimento. 

 4) Home office - A expressão 
do momento, ironicamente 
não é usada em inglês da 
maneira com que fazemos 
no Brasil. É claro que, para 
eles, existe sim o home office. 
No idioma é utilizado para se 
referir ao cômodo da casa 
destinado exclusivamente 
para atividades profissionais. 

Apesar de usarmos no mesmo 
sentido, a expressão “fazer 
home office” é total mérito 
da criatividade brasileira. 

 5) Networking - Como anda 
o seu networking, ou seja, 
como anda a sua rede de 
contatos? Essa rede se refere 
especificamente a pessoas 
com quem você se conecta no 
mundo corporativo e que po-
dem gerar futuras oportuni-
dades e parcerias, negócios, 
ou simplesmente influência 
para que você tenha uma 
indicação a um emprego ou 
para prestar um serviço. - 
Fonte e outras informações: 
(https://br.pearson.com). 

Os cinco termos em inglês que o mercado corporativo adora usar

Os impactos do aprendizado 
de máquina na indústria 4.0

Todas as revoluções ocorridas na indústria ao longo dos anos foram motivadas por eventos 
revolucionários que chegaram para trazer um novo potencial de inovação e produtividade
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