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Questões relevantes que tem transformado os negócios 

Com base no processo de monitoramento contínuo do macro e microambiente realizado pelo time de especialistas da Nous 

Sensemaking, disponibilizamos por meio deste boletim, as principais questões recentes que merecem atenção e consideração 

dos decisores no âmbito da análise, monitoramento e possíveis ajustes que os mesmos possam ensejar nos respectivos planos  

estratégicos e táticos de suas organizações.   
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1.  ÁSIA: RETORNO AO CENTRO DO MUNDO 

Os cenários criados e discutidos há alguns anos, por especialistas em diversos campos do conhecimento, se concretizaram. 

Pelo menos, no que tange à “assunção” da região asiática, como “centro” do mundo, retomando sua antiga posição (século 

XVII). Segundo dados da Conferência das Nações Unidas (Unctad), as economias asiáticas serão maiores que o resto do mundo 

em 2020. A Ásia já e considerada o centro da atividade econômica mundial e, portanto, o motor de crescimento do mundo.  

Para termos uma ideia do que estamos falando, 

vejamos alguns dados. Já nesse ano (2019), a Ásia será 

composta por metade de toda classe média mundial (rende 

per capita diária entre U$ 10 e U$ 100, PPP). Já possui mais 

da metade de população mundial. Segundo a ONU das trinta 

maiores cidades do planeta, vinte e uma estão na Ásia. Há 

mais de uma década é a região que mais compra carros e 

caminhões no mundo. Segundo análises de especialistas, em 

2030, estarão comprando mais veículos por ano do que 

todas as outras regiões do mundo somadas. 

Essa constatação já vem há algum tempo, trazendo 

fortes impactos nas estratégias geopolíticas de diver-

sos países e regiões; assim como das organizações. Dentre 

várias frentes, duas têm se destacado no campo das disputas 

entre as nações (regiões e empresas): a primeira é a guerra 

pelos cérebros, ou seja, uma disputa feroz pelos profissionais 

capazes de catapultarem toda essa latência; a segunda, é a 

disputa por mercados, tanto consumidores quanto fornece-

dores. As empresas brasileiras, independente do seu porte, 

deveriam considerar fortemente o estabelecimento de 

relações, também comerciais, com essa região. 

2. O ASSUSTADOR UNIVERSO DAS DEEPFAKES 

“Deepfake”, algo como “falso profundo”, numa tradução livre literal, é a utilização de recursos no campo da Inteligência 

Artificial, para a criação de imagens e sons humanos. Indo direto ao ponto, pelas técnicas que compõe o chamado “deepfake”, 

é possível criar áudios, fotos e vídeos sobre pessoas e situações que na verdade nunca existiram. 

Inicialmente, o “deepfake” foi muito utilizado na criação 

de vídeos pornográficos falsos de celebridades, assim 

como na criação de “peças” como fotos, sons, vídeos; mas 

principalmente vídeos pornográficos, por motivos de 

vingança. Tecnologias como o aplicativo Deep Voice e o Ten-

sorFlow, do Google; ou uma solução anunciada pela Adobe, 

que cria falas de uma pessoa a partir de amostras de outras 

falas dessa pessoa, estão em alta. Mais recentemente estão 

surgindo aplicativos capazes de construir reencenações fa-

ciais, onde as falas e expressões de uma pessoa são repro-

duzidas em outra, além da chamada sincronização labial, den-

tre outros. 

Se as chamadas “fakenews” já tem causado enormes 

problemas, ao nível dos países e organizações, é 

possível imaginarmos o que as aplicações da Inteligência 

Artificial, no contexto da chamada “deepfake”, podem 

causar. É possível imaginarmos o estrago de uma “falsa” 

declaração de um executivo “c-level”, postada em alguma 

rede social. Como explicar, na mesma velocidade em que 

tais fatos se espalham, que na verdade, aquela pessoa que 

está falando naquele vídeo, na verdade não é aquela pes-

soa? Antídotos para isso ainda não existem!!! 



3.  “I AM AI”  

“I am AI”, em português “eu sou IA (Inteligência Artificial), foi o primeiro álbum musical construído, recentemente, totalmente 

com a utilização da Inteligência Artificial, nos EUA. Seu criador, uma jovem mulher, apesar de não saber tocar nenhum 

instrumento, disse sentir que a música é sua. Música funcional, é como um dos aplicativos mais conhecidos utilizados nessa 

área, o Amper, descrevem essas canções. 

Assim, como os livros, onde já temos diversos deles 

escritos sem qualquer intervenção humana; ou como 

nas pinturas, onde tivemos em 2018, uma tradicional empre-

sa de venda e leilão de arte, a londrina Christie’s, leiloando 

uma pintura, “Retrato de Edmond de Belamy”, feita total-

mente utilizando Inteligência Artificial, usando uma base de 

15 mil retratos pintados entre os séculos 14 e 20 e criado por 

um “coletivo de arte” francês, chamado Obvious. A música 

parece ser mais um campo efervescência da aplicação da IA. 

Por um lado, é necessária uma reflexão profunda da 

sociedade como um todo, sobre o estágio da chamada 

singularidade tecnológica (a hipótese que relaciona o cresci-

mento tecnológico da IA a mudanças irreversíveis na civili-

zação humana), que alguns especialistas estimam possa ser 

alcançada até 2045. Por outro, é necessário deixar de lado 

clichês, modismos e “palavras grávidas”, e realmente e 

efetivamente tentarmos entender, o que isso (IA) significa e 

como impacta nossos negócios, produtos, serviços, clientes, 

fornecedores e stakeholders. 

4.  UM PERFUME PRA CHAMAR DE SEU 

Recentemente um grande player do segmento de cosméticos (assim como em outros segmentos, seria esse, ainda, o nome 

mais pertinente para nominação desse segmento?), anunciou a criação do primeiro perfume do mundo usando Inteligência 

Artificial (para quem não entendeu os insights do tema anterior...). 

A iniciativa se baseou na utilização de algoritmos avan-

çados, alimentados por milhões de informações de 

fórmulas de perfumes, dados sobre a história da per-

fumaria e dados como as taxas de aceitação fragrâncias pelos 

consumidores, dentre outros, coletados em redes sociais ou 

diretamente com clientes. 

Além de demonstrar como a IA e outras tecnologias, 

tem trazido grande impacto para a forma como as 

organizações concebem, desenvolvem, distribuem e 

acessam mercados; é possível visualizar as possibilidades 

para aplicação do mesmo ferramental visando a criação de 

uma fragrância única para cada pessoa, ou pelo menos, para 

um grupo muito pequeno de pessoas com gostos muito 

parecidos. Portanto, um conceito sobre o qual as organi-

zações deveriam pensar, ou seja, como alcançar a produção 

customizada, ou “massificação da customização”? Algorit-

mos e tecnologia de ponta a custos muito próximos do zero 

ou zero, não faltam! 

5. NO CAMPOS DOS TESTES CLÍNICOS ESTÁ SE DELINEANDO UMA NOVA EQUAÇÃO   

As gigantes da tecnologia e também as startups, têm disputado um novo nicho de mercado, possibilitado pelas abordagens e 

tecnologias do campo da analítica (data analytics) e das chamadas tecnologias vestíveis (wearables). E o novo cenário dessa 

guerra de mercado, se dá no campo dos ensaios clínicos. Um mercado que movimenta U$ 65 bi/ano. 

Numa das fases mais críticas do processo de desenvol-

vimento de novos medicamentos, a etapa de testes em 

seres humanos, a chamada tecnologia 

“vestível” (relógios, calçados, roupas e etc.); tem se tornado 

uma possibilidade efetiva de obtenção de maior controle, 

menor tempo e maior capacidade de análise da utilização dos 

medicamentos pelos grupos de testes. Ao que parece as pos-

sibilidades de impacto são brutais. Na média, são necessários 

7,5 anos e um custo U$ 2 bi por medicamento. 

A redução de tempo e custo nos testes e, portanto, 

na aprovação de novos medicamentos, pode trazer 

um impacto sem precedentes no maior acesso aos 

mesmos, e no maior número de vidas que poderiam ser 

salvas. Esse é um mercado enorme, com oportunidades 

para praticamente qualquer empresa e profissional que 

detenha os requisitos necessários. Estimativas mostram um 

número muito restrito de profissionais com as habilidades 

corretas, vinculados ao campo da assistência médica. 



6.  IMIGRAÇÃO VIRTUAL E OS NOVOS CONTORNOS DA GLOBALIZAÇÃO 

As novas tecnologias, principalmente aquelas atreladas aos serviços de videoconferência, softwares de trabalho coletivo, sala 

de reuniões online e serviços de tradução simultânea e até mesmo telerrobôs, tem delineado uma nova faceta da chamada, e 

por muitos já considerada extinta, globalização. Centrada de maneira mais visível na comercialização e circulação de produtos, 

o crescimento de uma nova faceta, a dos serviços, tem delineado um novo personagem, o imigrante virtual. 

A junção de novas tecnologias, com novas formas de 

trabalho, que vem se tornando usuais, como o trabalho 

em casa (home working), novas plataformas que disponibili-

zam o espaço virtual adequado para o encontro entre oferta 

e demanda e uma condição de fator, antiga, a diferença de 

preços de serviços profissionais entre os países desenvolvidos 

e os países em desenvolvimento, são as condições que estão 

delineando essa nova realidade.  

Nesse novo cenário, o que importa, claro, não é o 

local de moradia do profissional, já que os serviços 

são prestados no país onde este reside, e devido às novas 

tecnologias, nem a barreira do idioma ter grande importân-

cia. O que tem valor é a capacidade, conhecimento e especi-

alização do prestador de serviço. Uma grande oportunidade 

para os profissionais de países como o Brasil, que tem en-

frentado uma difícil situação econômica nos últimos anos 

com elevado número de desempregados. Oportunidades 

também para as empresas ou iniciativas empreendedoras, 

que visem a criação dos ambientes para o encontro entre 

oferta e demanda. 
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7.  A BUSCA PELO NETFLIX DOS GAMES 

Recentemente, um dos maiores players de tecnologia do mundo, apresentou um novo serviço que possibilitará jogar 

videogames diretamente da nuvem, sem a necessidade de qualquer equipamento, como os tradicionais consoles. Esse 

anúncio, trouxe um sinal de alerta para diversos players e um sentimento de pânico para outros tantos. Isso porque, algumas 

das principais empresas de tecnologia e também aquelas de jogos, já vêm há algum tempo buscando uma solução como essa.  

Um dos principais gargalos e temores relativo a uma 

solução de oferta de games na nuvem, está vinculada 

à queda de performance, desempenho dos games. Ao que 

parece esse gargalo foi solucionado, por uma solução conhe-

cida como streaming de games. Nesse contexto os games 

poderão rodar com resolução de até 4k com HDR, o que rep-

resenta qualidade e velocidade suficientes para agradar os 

mais jogadores mais exigentes. E claro, capacidade para 

vários jogadores simultaneamente disputando um mesmo 

jogo, com acesso multicanal (smartphone, tablets, compu-

tadores, TV, e até mesmo ao assistir a um vídeo no YouTube). 

Para entendermos um pouco mais o anúncio dessa 

oferta no âmbito do mercado de games, basta compa-

rá-la, ipisis litteris, aos impactos causados pela Netflix no 

mercado de filmes ou o Spotfy no mercado de músicas. Um 

aprendizado que fica, é o que a nova economia tem trazido 

de maneira nítida, como pré-requisito para o sucesso na ma-

ior parte dos negócios, ou seja, as pessoas querem poder 

“usar” o produto/serviço, sem necessariamente ter que com-

prá-lo, querem “usar” quando necessitam ou tem vontade, 

sem a necessidade de um equipamento que tem que levar 

pra casa. Todas as empresas deveriam refletir sobre isso 

“pague pelo que usar”. 


