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Empreendedorismo  
é para todos?

Carol Olival (*)

Num passado não muito distante acredi-
távamos que sucesso era construir uma 

carreira em uma área específica, trabalhando 
numa mesma empresa por décadas, marcando 
nossa trajetória com promoções pontuais e 
esperando nossa tão sonhada aposentadoria. 
Nossos sobrenomes eram os nomes de nossas 
empresas e nossas missões eram tão somente 
mantermos nossos empregos.

Que cenário diferente vivemos hoje! So-
mos chamados diariamente por inúmeros 
desafios em velocidade digital, num mundo 

em constante transformação. Somos causa 
e consequência dessas transformações, sem 
pausa para respiro. O cenário atual exige foco, 
concentração e muito estudo. Tudo muda, o 
tempo todo. O profissional que não acompa-
nha as mudanças, que não se adapta, não se 
prepara e não encontra espaço no ambiente 
de trabalho fluido de hoje.

Dentro desse cenário é importante sabermos 
a que viemos. É fundamental entendermos que 
somos, independente de sermos assalariados 
ou não, nossa própria empresa. A antiga segu-
rança que o mundo corporativo oferecia, hoje 
foi trocada pela possibilidade de contribuirmos 
verdadeiramente com o mundo que ajudamos 
a construir, mas isso depende de enxergarmos 
as oportunidades como elas são. 

Um exemplo de como somos nossas próprias 
empresas é a forma como gerenciamos nossas 
redes sociais. Mesmo que nossos perfis sejam 
pessoais, é nossa persona corporativa que 
estamos publicando a cada foto, comentário 
e compartilhamento postado. Nossa imagem 
projetada, aquilo com o que queremos ser iden-
tificados pela nossa audiência.

A diferença entre sermos criaturas ou cria-
dores está na nossa forma de administrar nossa 
própria carreira e nosso propósito. Está na forma 
com a qual contribuímos com o mundo. Nos 
projetos que escolhemos. Nos trabalhos em que 
entramos. No coletivo que construímos. Nossa 
força individual de trabalho é nosso exército de 
um homem só. Somos todos empreendedores, 
quer queiramos, quer não. 

Membro dos Empreendedores Compulsivos, com gradu-
ação em Arquitetura, pós-graduação em Administração, 

MBA em Empreendedorismo e Inovação, atualmente 
cursando um mestrado internacional em Digital Market-

ing, Carol Olival tem perfil multidisciplinar e transita com 
segurança pelos mercados de educação, marketing, 

vendas e treinamento.

Anteriormente, todos os visitantes do marketplace viam a 
mesma vitrine, o que não era muito atrativo e resultava em 
poucas vendas diretas. Com a solução, é como se o cliente 
fosse atendido por um vendedor que conhece o seu gosto, 
e vai oferecer um produto que combina com seu estilo. A 
transformação digital no relacionamento com os clientes 
vem com um adicional que também pode ser trabalhado 
com IA: o alto volume de dados. 

E aqui reside, hoje, o que pode diferenciar competitiva-
mente uma organização. Com inteligência artificial por meio 
de uma das suas ramificações, o Business Intelligence (BI), 
os dados que a empresa gera no relacionamento com os 
clientes podem ser tratados para se transformar em infor-
mações. Isso significa que, pode-se identificar padrões de 
interações, por exemplo, como dúvidas mais frequentes, 
problemas recorrentes e padrões de uso. 

Ele também pode ser usado para entender o comporta-
mento de prospects e até do seu público. Esse material gera 
inteligência de mercado, que pode se transformar em ações 
customizadas e inovadoras.A vantagem do BI, portanto, vai 
além de embasar ações para relacionamento com clientes, 
ela envolve as áreas de produto, passando por marketing e 
comercial, até chegar em customer success.

Mas também há desafios que impedem um crescimento 
mais acelerado desse mercado. De acordo com relatório da 
consultoria global Gartner, divulgado no ano passado, a maior 
parte das organizações tem dificuldade de levar programas-
-piloto em IA para toda a empresa, o que limita a percepção 
de valor desses projetos. Os motivos disso são incerteza, risco, 
mindset, custos e infraestrutura, segundo o documento. 

As organizações precisam alinhar as áreas de negócios à 
de TI, de modo a priorizar ações mais simples inicialmen-
te, mas que gerem valor rapidamente. Ter um time com 
experiência bem-sucedida em projetos em IA pode ajudar 
a minimizar esses fatores de risco.

(*) - É diretor Comercial na Supero Tecnologia, empresa de soluções de TI e 
alocação de mão de obra especializada.
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música. Elas resolvem e automatizam vários processos que 
não precisam ser executados por humanos. 

Entender o que os clientes dizem para evoluir o atendi-
mento da inteligência conversacional e permitir que um 
assistente virtual, que hoje responde a comandos, crie 
diálogos proativos e contínuos com clientes, enviando 
mensagens na hora em que eles precisam, é uma das 
grandes oportunidades deste mercado. Com IA, por 
exemplo, os dados gerados no relacionamento entre em-
presa e clientes podem ser trabalhados e transformados 
em informações para identificar padrões de interações, 
como dúvidas mais frequentes, problemas recorrentes 
e padrões de uso. 

Foi dessa forma que a Supero Tecnologia criou uma 
solução que melhorou a experiência de compras para os 
clientes do Posthaus - portal de moda com mais 15 mil 
itens de marcas nacionais e internacionais. Com base na 
experiência de compra anterior, o site passou a oferecer 
uma vitrine personalizada para cada pessoa, triplicando as 
vendas do e-commerce nos locais em que a solução já foi 
implementada. 

Em seu livro AI Superpowers, o cientista da computação, empresário e escritor americano Kai-Fu Le parte de uma situação corriqueira 
para mostrar como a Inteligência Artificial (AI, na sigla em inglês) pode ajudar empresas a aprimorar o relacionamento com clientes. 

Adriano Kasburg (*)

Ele descreve uma ida ao supermercado: já na entrada, um 
carrinho de compras cumprimenta cada pessoa como 
se fosse um velho amigo. Sensores imperceptíveis 

escaneiam os rostos e os ligam aos seus comportamentos, 
círculo social e hábitos de compra. 

À medida que se desloca, ao se aproximar de uma tela, 
uma voz conversa com o cliente, enquanto a lista de compras 
semanais aparece para ele. Não apenas com os itens dos 
quais gosta, mas também com os preferidos dos familiares. 
Se a data coincidir com a do aniversário de um deles, os 
atendentes "invisíveis" saberão que a pessoa deve estar 
procurando algo especial para a ocasião.

Mas, quem pensa que só robôs sabem coisas tão parti-
culares, se engana. Atendentes humanos também estão a 
par dessas informações e as usam para ajudar na jornada 
de compra, cujo pagamento será feito com escaneamento 
facial e a entrega, diretamente no endereço desejado pelo 
cliente. Tudo isso é baseado em ferramentas da IA, como a 
business intelligence, o deep learning e o machine learning.

E o atendimento daquele supermercado não é utopia: 
já há condições, pelo menos em termos tecnológicos, de 
oferecer uma experiência como essa. No Brasil, os gastos 
com Inteligência Artificial (IA) devem atingir os US$ 464 
milhões este ano (algo em torno de R$ 2,5 bilhões), puxados 
pelos investimentos em chatbots, com taxas de crescimento 
próximas a 30% sobre o ano de 2020. As previsões constam 
no mais recente relatório anual da Associação das Empresas 
de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom).

Hoje, chatbots, assistentes virtuais e plataformas de 
comunicação com machine learning são a bola da vez na 
criação de pontos de contato efetivos com os clientes. Só 
em 2019, a Amazon vendeu 100 milhões de downloads da 
assistente virtual Alexa. Interagir com a IA tem se tornado 
cada vez mais comum. Isso porque o poder de comandos 
por voz, por exemplo, adequa-se perfeitamente a tarefas 
cotidianas, como ligar um eletrodoméstico ou tocar uma 
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