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Computação cognitiva 
para resolver 

problemas reais

O celular já não serve 
somente para fazer 
chamadas, virou um 
assistente pessoal. 
O avanço de alto-
falantes inteligentes, 
chips de automóveis 
e redes sociais nos 
mostram o quanto 
somos dependentes da 
tecnologia

Ainda que a ficção 
tenha de certa for-
ma distorcido nossa 

ideia sobre a Inteligência 
Artificial (IA), hoje, vemos 
que ela ajuda os radiolo-
gistas a detectar o câncer, 
apoia o judiciário na revisão 
de centenas de páginas na 
busca de precedentes e na 
proposição de sentenças 
em poucos minutos, além 
de otimizar a identificação 
de portfólios ideais para 
bancos ou fundos de inves-
timentos.

No entanto, vemos que 
o mercado brasileiro ain-
da é muito dependente 
do empirismo para basear 
tomadas de decisão. Com 
exceção do setor financei-
ro, este sempre na van-
guarda da Transformação 
Digital, vemos os demais 
setores ainda engatinhar 
no uso da tecnologia para 
fomentar suas estratégias 
de negócios. 

Atualmente, o Brasil está 
na 38ª posição entre 62 
países no Global Al Index, 
índice mundial elaborado 
pela área de Inteligência da 
Tortoise Media para avaliar 
os níveis de investimento, 
inovação e implementação 
de IA. Sem surpresas, os 
Estados Unidos ocupam o 
1° lugar e, em seguida, apa-
recem China, Reino Unido, 
Canadá e Coreia do Sul. É 
preciso que a inovação seja 
dinâmica e que tecnologias 
e frameworks permitam ao 
negócio mudar de direção 
quantas vezes forem neces-
sárias e medir o resultado 
tendo os dados disponíveis 

o tempo todo. 
Segundo a consultoria 

Gartner, até 2023 cerca 
de 20% das organizações 
orçarão projetos de compu-
tação quântica, o que per-
mitirá no futuro a execução 
paralela e a escalabilidade 
exponencial da capacidade 
de processamento, permi-
tindo resolver problemas 
complexos de maneira ex-
tremamente eficiente. Hoje 
já está mais do que provado 
que a capacidade da IA para 
solucionar os desafios das 
empresas e que ela agrega 
mais valor em menos tempo 
do que qualquer outro tipo 
de estratégia. 

Temos aplicações já tes-
tadas à exaustão no merca-
do tais como: determinação 
das melhores rotas para 
caminhões de entrega; 
identificação dos padrões 
de costura ideais para ro-
bôs de soldagem seguirem 
em uma linha de montagem 
automotiva; maximização 
do retorno do investimen-
to para concessionárias, 
e, no setor farmacêutico, 
otimização da descoberta 
de novas substâncias e 
desenvolvimento de novos 
medicamentos.

Mesmo um pouco defa-
sados nessa corrida tecno-
lógica, ainda temos tempo 
para mudar o destino de 
nossas nações, para isso é 
fundamental fomentar um 
ecossistema que nutra um 
ambiente com condições 
para avançarmos para essa 
realidade que irá habili-
tar, por exemplo, todo o 
potencial da Industria 4.0 
e das decisões baseadas 
puramente em dados. 

Assim, iremos evoluir de 
uma indústria de manufa-
tura rudimentar para uma 
economia de dados que 
impulsiona as mudanças 
tecnológicas e a adaptação 
à nova realidade da IA.
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de agricultura regenerativa Regenagri® – programa internacional de 
agricultura regenerativa, que visa garantir a saúde da terra e o cuidado 
com quem nela vive. Concedido pela empresa britânica Control Union, 
presente em mais de 70 países, o certificado reconhece as boas práticas 
e o uso da tecnologia, aliada às ações sustentáveis com foco na agri-
cultura regenerativa, que emprega a restauração do solo degradado, 
melhoramento da biodiversidade entre os polinizadores (especialmente 
abelhas e borboletas) e aumento da captura de carbono no solo para 
criar benefícios ambientais duradouros. Outras informações: (https://
agrobeloni.com.br/).  

E - Mercado Imobiliário
A Alphaville Urbanismo, líder em empreendimentos horizontais, anuncia 
o lançamento de um residencial em Campinas no primeiro semestre de 
2022. Acontece 25 anos após a entrada da companhia na cidade, onde 
apresentou, na época, o primeiro residencial fora de sua cidade-sede, 
Barueri. O novo projeto, que estará localizado em um dos pontos mais 
estratégicos e nobres, Avenida das Alamandas, marca a estratégia da 
companhia de investir na região que tem registrado ascensão no mercado 
imobiliário. Segundo um levantamento realizado pelo Secovi-SP, em 
apenas nove meses de 2021, a quantidade de lançamentos imobiliários 
aumentou 34,9% na cidade, em comparação com todo o ano anterior 
(www.alphavilleurbanismo.com.br).

F - Cadastro Positivo 
O Banco Central aprovou a TransUnion, companhia de insights de dados 
e prevenção à fraude, para atuar como gestora de banco de dados do 
Cadastro Positivo no Brasil. A empresa poderá se tornar catalisadora na 
construção de confiança e equidade entre corporações e consumidores, 
expandindo sua atuação local e trazendo a sua expertise de operação 
em mais de 30 países, incluindo bureaus de crédito nos Estados Unidos, 
Colômbia, Índia e Reino Unido. A operação está em fase de implemen-
tação. Com a aprovação do BC, está habilitada a receber os dados de 
consumidores conforme a legislação vigente. A previsão é que passem a 
oferecer, a partir do terceiro trimestre de 2022, novas soluções que tragam 
inovações ao mercado, incluindo uma análise de dados mais poderosa e 
avaliação de crédito mais justa. Saiba mais: (www.transunion.com.br).  

G -  Tefal, o Retorno
O Groupe SEB, empresa francesa referência em eletroportáteis e outros 
itens para o lar, anuncia o retorno da Tefal ao Brasil. A marca, que esteve 
presente no país dos anos 80 até 2017, é líder mundial em cookware 

A - Formação de Programadores 
A Blue EdTech que atua como uma escola de tecnologia para formar progra-
madores e ajudá-los a conquistar uma vaga de emprego na área, está come-
morando mais de 400 alunos inscritos em seus cursos de programação de TI, 
que atualmente estão com inscrições abertas para a sexta turma. A startup, 
que nasceu com um aporte de R$ 5 milhões e planeja faturar R$ 100 milhões 
em 2025, abrirá 1200 vagas para seus cursos em 2022, com a meta de formar 
15 mil alunos até 2026. Voltados à formação de jovens carentes, oferece um 
modelo de financiamento no qual o aluno só começa a pagar o equivalente a 
17% do seu salário quando ingressar no mercado e estiver ganhando a partir 
de R$ 3 mil mensais. Saiba mais em: (https://selecao.thefutureisblue.me/) 

B - Pesquisadores de Acervo
A Justiça Federal da 3ª Região disponibiliza um portal de acesso aos 
documentos permanentes da Justiça Federal de São Paulo e do Tribunal 
Regional Federal da 3ª Região. O site (acervo.trf3.jus.br) é voltado para 
pesquisadores, estudantes e interessados em conteúdo histórico. Os arqui-
vos são hospedados por meio da plataforma AtoM, Access to Memory, um 
software desenvolvido a pedido do Conselho Internacional de Arquivos para 
armazenamento, difusão e descrições arquivísticas baseadas em normas 
internacionais. Ele ainda apresenta garantia da preservação e da não adul-
teração de documentos. O usuário encontra documentos textuais, como 
processos judiciais, peças processuais de caráter decisório, exemplares 
da produção editorial do órgão e discursos proferidos em solenidades.

C - Atendimentos Digitais
O Poupatempo/SP registrou mais de 11,5 milhões de atendimentos em 
janeiro. Desse total, 10,4 milhões foram realizados pelos canais eletrônicos 
do programa, correspondendo a 90% dos serviços concluídos de forma 
online. Esse é o maior número já registrado durante toda a pandemia, 
o recorde anterior pertencia a dezembro de 2021, com cerca de 8 mi-
lhões de atendimentos digitais. Entre as opções mais procuradas pelas 
plataformas eletrônicas do Poupatempo – portal (www.poupatempo.
sp.gov.br), aplicativo Poupatempo Digital e totens de autoatendimento 
– estão a carteira de vacinação da Covid-19, com 3,2 milhões de acessos, 
licenciamento de veículo e pesquisa de pontuação, com 1,7 milhão cada, 
consulta de IPVA, com 1 milhão, e renovação de CNH com 226 mil.

D - Agricultura Regenerativa
A fazenda Santa Cruz da Vargem Grande, do município de Patrocínio/
MG, é a primeira produtora de café no mundo a receber a certificação 

(utensílios de cozinha) e criadora da primeira panela antiaderente do 
mundo. Com o crescimento do setor, ela volta ao mercado brasileiro para 
alcançar a fatia premium do segmento e atender a hábitos impulsionados 
pela pandemia. O Groupe SEB, que já atua no segmento de utensílios 
de cozinha no país com a marca Rochedo, traz Tefal com a estratégia de 
entrar na categoria de “presenteiros” (lojas de presentes finos), na qual 
o grupo ainda não está presente, e ao qual objetiva atender com a linha 
de panelas Tefal Opti’Space, criada para otimizar o espaço na cozinha 
e proporcionar excelência à experiência gastronômica.

H - Doença Genética
A JCR Farmacêutica, empresa de origem japonesa focada em tratamento 
de doenças raras e presente no Brasil desde março de 2020, recebeu na 
World Symposium 2022, conferência focada em doenças lisossômicas, o 
New Treatment Award, prêmio que homenageia os “novos tratamentos” 
que agregam valor a pacientes com doenças lisossômicas e estão em 
fase de aprovação regulatória. O prêmio, entregue no último dia 10, em 
San Diego, CA, exalta os avanços nas pesquisas de terapia da MPS II, 
mais conhecida como Síndrome de Hunter, uma enfermidade ultra-rara 
causada pela falta de uma enzima, ocasionado o acúmulo de moléculas 
complexas no organismo, o que atrapalha o desenvolvimento do paciente 
podendo levar à morte na primeira década de vida. Outras informações: 
(https://www.jcrpharm.co.jp/).

I - Storytelling para Restaurantes
Comida e afeto andam lado a lado – seja através de uma receita especial, 
seja pela carga cultural ou até mesmo pela história de quem a prepara. 
Portanto, há muito por trás de cada prato. E por que não trazer toda 
essa história para o conceito do restaurante, apresentando-a para os 
clientes? “A técnica do storytelling é cada vez mais usada no marke-
ting, despertando empatia e emoções nos clientes. É uma tendência no 
ramo gastronômico e pode fazer a diferença entre um bom restaurante 
e um endereço convencional”, afirma Claudia Novaes, especialista em 
arquitetura gastronômica à frente do escritório CN Dois Arquitetura. O 
storytelling é a arte de contar histórias e se tornou uma grande estratégia 
de marketing para bons estabelecimentos, pois tem o poder de cativar 
um cliente. Mais informações: (https://cndois.com.br/).

J - Escola de Empreendedorismo
A BiUP Educação, escola de educação empreendedora, está promovendo 
um curso online e gratuito de alta performance em vendas para todos 
que desejam desenvolver suas competências comerciais na prática, 
diretamente com profissionais especialistas e altamente capacitados. 
O treinamento tem duração de duas semanas consecutivas, com aulas 
teóricas ao vivo e online todos os dias pela manhã e atividades práticas 
essenciais para o desenvolvimento do aluno. Além disso, ao colocar 
os aprendizados em prática, os alunos do treinamento encontram 
uma oportunidade de remuneração por performance diária, podendo 
realizar vendas reais para colocar em prática as novas competências. 
Informações e inscrições: (https://www.survio.com/survey/d/E8D/
inscricaoUVB).

Em 2021, mais de 3,9 
milhões de empreen-
dedores formalizaram 

micro e pequenas empresas 
ou se registraram como 
microempreendedores in-
dividuais (MEIs). O número 
representa crescimento de 
19,8% em relação a 2020, 
quando foram abertos 3,3 
milhões de negócios. Em 
relação a 2018, a expansão 
chega a 53,9%. Naquele ano, 
foram criados 2,5 milhões 
de cadastros nacionais de 
pessoas jurídicas (CNPJ).

Segundo o Sebrae, ao 
mesmo tempo que a pande-
mia forçou muitas pessoas 
a irem para o empreende-
dorismo por necessidade, 
ela também estimulou a 
busca desse meio de vida 
por oportunidade. O órgão 
avalia que a tendência de 
crescimento continuará nos 
próximos anos. Em 2020, o 

Levantamento do Sebrae mostra recorde 
de micro e pequenas empresas.

Caixa agiliza 
processos relativos 
ao Dpvat

O julgamento de processos 
judiciais envolvendo o Seguro de 
Trânsito - Danos Pessoais Cau-
sados por Veículos Automotores 
de Via Terrestre (Dpvat) deve 
ficar mais ágil. A Caixa e os con-
selhos Nacional de Justiça e da 
Justiça Federal celebraram um 
acordo de cooperação técnica. A 
Caixa disponibiliza ao CNJ e ao 
CJF, mediante sistemas informa-
tizados, as informações relativas 
aos Dpvat. “A solução viabiliza 
o acesso direto às informações 
do Dpvat pelos magistrados da 
Justiça Federal, no âmbito da 
análise técnica realizada admi-
nistrativamente pela Caixa”, diz 
a nota do banco, responsável 
por administrar o seguro. O 
Dpvat é um seguro obrigatório, 
criado para amparar as vítimas 
de acidentes de trânsito no país, 
não importando de quem seja a 
culpa do acidente.

A indenização do seguro pode 
ser solicitada pelo aplicativo 
 Dpvat Caixa, disponível nas lojas 
de aplicativos para smartphone 
Play Store (Android) e App 
Store (iOS), ou nas agências do 
banco. A Caixa foi contratada em 
2021 pela Superintendência de 
Seguros Privados (Susep) para 
gerir e operacionalizar esse tipo 
de seguro (ABr).

Mais de 66 milhões de 
pessoas físicas e empresas 
já fizeram consultas ao 
sistema que busca valores 
esquecidos em instituições 
financeiras, informou o 
Banco Central (BC). Desde 
a abertura do site, na noite 
de domingo (13), até as 
18h de terça-feira (15), 
66.003.771 consultas foram 
registradas. Nas últimas 24 
horas, cerca de 28,7 mi-
lhões acessaram a página. 
Desse total, 64.739.954 
consultas foram feitas por 
pessoas físicas e 1.263.817, 
por pessoas jurídicas. 

De acordo com o BC, 
13.465.002 (20,4%) resul-
taram em saldos a resgatar, 
dos quais 12.201.185 se 
referem a pessoas físicas 
e 88.612 a empresas. A 
consulta pode ser feita por 
qualquer cidadão ou em-
presa em qualquer horário. 
No entanto, caso o sistema 
informe recursos a receber, 
os usuários foram divididos 
em três grupos, baseados 
na data de nascimento 

O BC esclarece que o direito a receber os recursos são definitivos 
e continuarão guardados até o correntista pedir o saque.

Quase quatro milhões de novos 
negócios foram abertos em 2021
A abertura de pequenos negócios no país bateu recorde no ano passado, mostra levantamento 
divulgado pelo Sebrae

ca, de 2019, pela integração 
das juntas comerciais e por 
melhorias no registro eletrô-
nico simplificado de novas 
empresas. 

O principal destaque foi 
a consolidação da figura 
jurídica do microempreen-
dedor individual (MEI), que 
respondeu por 3,1 milhões 
de negócios abertos no ano 
passado, 80% do total. Em 
2018 e 2019, a categoria 
representava 75% dos ne-
gócios criados. Em 2021, 
foram abertas 682,7 mil 
microempresas (17,35% 
do total), com faturamento 
de até R$ 360 mil por ano, 
recorde da série histórica 
para o segmento. Foram 
criadas 121,9 mil empresas 
de pequeno porte (2,65% 
do total). A categoria inclui 
empresas que faturam de R$ 
360 mil a R$ 4,8 milhões por 
ano (ABr).

relatório Monitor do Empre-
endedorismo Global (Global 
Entrepreneurship Monitor, 
em inglês) estimou que 50 
milhões de brasileiros que 
ainda não empreendiam 
tinham planos de abrir o 
próprio negócio nos próxi-
mos três anos. 

Desse total, um terço teria 
a pandemia como principal 

motivação, mas dois terços 
têm tendência “natural” para 
empreender. O relatório foi 
elaborado pelo Sebrae e 
pelo Instituto Brasileiro de 
Qualidade e Produtividade 
(IBPQ). O Sebrae atribui 
o aumento da abertura de 
empresas à redução da bu-
rocracia, proporcionada pela 
Lei de Liberdade Econômi-
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Busca a valores esquecidos registra 
mais de 66 milhões de consultas

ou na data de fundação da 
empresa.

Quem nasceu antes de 1968 
ou abriu a empresa antes 
desse ano poderá conhecer 
o saldo residual e pedir o 
resgate entre 7 e 11 de mar-
ço, no mesmo site. A própria 
página informará o horário e a 
data para pedir o saque. Para 
pessoas nascidas entre 1968 
e 1983 ou empresas fundadas 
nesse período, o prazo será 
de 14 a 18 de março, com 
repescagem em 19 de março. 

Quem nasceu a partir de 
1984 ou abriu empresa nes-
se ano, a data vai de 21 e 25 
de março, com repescagem 
em 26 de março. 

O BC esclarece que o 
cidadão ou empresa que 
perderem os prazos não 
precisam se preocupar. O 
direito a receber os recur-
sos são definitivos e con-
tinuarão guardados pelas 
instituições financeiras até 
o correntista pedir o saque 
(ABr).
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