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FATOS & QUEST ÕES que impactam os negócios 

O IN2 da NOUS SenseMaking, é um recorte do processo de monitoramento de mercado realizado internamente pelo time 

de consultores e especialistas. Seu objetivo é gerar insights, avaliar os possíveis impactos e desdobramentos nos planos 

estratégicos de médio e longo prazo nas organizações, e que merecem atenção e consideração nas análises dos 

tomadores de decisão.  

Boa Leitura! 
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1. BIG DATA, BIG DECISIONS? 

Sim e não. É com esse oximoro, que respondemos à questão acima e começamos a discussão sobre decisões no 

ambiente empreendedor em tempos de analítica avançada. Pressão, diversas funções reportando ao decisor, 

muitas vezes suas diversas opiniões e visões sobre o mesmo fato, pouco tempo e recursos e a urgente necessidade 

de acertar, ou pelo menos, não errar totalmente. 

Os avanços em múltiplas aplicações com o apoio 

de big data analytics e inteligência artificial, são 

inegáveis.  Preços dinâmicos, otimização de processos 

produtivos, manutenção preditiva, logística inteligente, 

são alguns exemplos dos benefícios e impactos que a 

analítica avançada tem oferecido. Mas...ainda temos 

um campo vasto para avançar, já que em sua grande 

maioria, as análises e indicações de decisão disponibili-

zadas pela analítica avançada, ainda estão muito direci-

onados para questões e problemas nos níveis táticos e 

operacionais. 

Ou seja, questões de cunho estratégico e, por-

tanto, de maior amplitude e profundidade 

quanto ao seu impacto, ainda estão muito dependen-

tes do processo decisório humano. O conceito de raci-

onalidade limitada de Herbert Simon, é mais importan-

te do que nunca. Pensar que provavelmente nunca 

teremos todas as informações de que necessitamos e 

nem o tempo necessário para analisar todo esse con-

junto, já ajuda a entender que devemos buscar as me-

lhores decisões possíveis; pois a decisão ótima, só po-

deria ser alcançada de forma fortuita. 

2.  PANDEMIC, THE DAY AFTER 

O tema “transformação digital” tem tomado conta de reuniões e planos estratégicos, não por acaso, suas 
contribuições e soluções são abrangentes no curto, médio e longo prazo e, portanto, não deve ser ignorada, 
principalmente quando tenta-se quantificar seus reais benefícios nesse momento conturbado de pandemia. 

No âmbito das organizações, a atenção deve ser 

redobrada, pois não se trata de simplesmente 

implementá-la e esperar que os resultados apareçam 

por si só, pelo contrário, a visão, principalmente de um 

líder, precisa mapear como as equipes se relacionarão e 

conduzirão essas ferramentas, assim como as reais mu-

danças provocadas em suas funções.  

Neste momento a única certeza que se tem é da 

incerteza sobre como as organizações se com-

portarão frente aos desafios informacionais de alta 

complexidade. Um dos caminhos a seguir seria a cons-

trução de mini cenários, com o apoio em algumas fren-

tes, da construção de análises preditivas. Pensando nis-

so, como as organizações tem trabalhado essa frente 

estratégica? Quais recortes e fatores tem levado em 

consideração no desenho desses mini cenários?  
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3.BITCOIN HYBRID  

Uma disputa no mundo da tecnologia tem rendido inúmeras discussões quando se trata de criptografia. Quando a 

computação quântica irá substituir o Bitcoin (blockchain)? Embora o poder de processamento dessas máquinas 

quânticas está longe de desvendar a criptografia de uma moeda digital, alguns especialistas já acenam para um 

modelo híbrido. 

Recentemente cientistas conseguiram criar uma 

rede quântica híbrida, ou seja, utilizando as duas 

tecnologias diferentes para um sistema de codificação 

inquebrável, aumentando assim a segurança dos dados 

e a velocidade de processamento.  

Embora estejamos falando de soluções que pode-

rão ocorrer entre cinco e dez anos, a utilização de 

sistemas quânticos híbridos afetará a indústria da com-

putação e da segurança de dados. Novos modelos de 

inteligência artificial (IA) serão descobertos e outros rea-

justados e sua capacidade de análise e resposta aumen-

tada. É aguardar para ver! 

4.  RACIOCÍNIO SIMBÓLICO: NOVA FRENTE DE RESULTADOS DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

O uso do aprendizado de máquina tem se expandido a vários setores da economia e com as técnicas de Raciocínio 

Simbólico (RS) poderá ir ainda mais longe. O RS caracteriza-se por uma forma de implementarmos, a representação 

de conceitos e seus relacionamentos via código, tornando a familiaridade dos algoritmos ao nosso linguajar e 

comportamento muito mais rápida que as funções de treinamento do machine learning, trazendo ganhos de 

tempo e precisão para os algoritmos de inteligência artificial. 

Complementos das atuais funções de aprendizado 

de máquina (machine learning) e aprendizado 

profundo (deep learning), podem ser passadas dos la-

boratórios científicos para os aplicativos e processos 

organizacionais ao alcance de consumidores e usuários. 

Um grande potencial existe na implementação comple-

mentar das duas tecnologias, onde o aprendizado de 

máquina poderia refinar e adequar os relacionamentos 

definidos em RS, tornando a operação mais imediata e 

os ganhos de inteligência artificial mais eficazes.  

Para empresas, empreendedores e agentes públi-

cos torna-se estratégico entender os fundamen-

tos da inteligência artificial, seus alcances e implicações, 

uma vez que soluções mais sofisticadas e elaboradas, 

como o raciocínio simbólico alcançam o mercado rapida-

mente. Dado que a IA é um campo científico maduro e 

em constante evolução, a versatilidade de ofertas de 

recursos e serviços baseados nesta ciência tenderão a 

mais rapidamente adentrar e participar de nossos ambi-

entes domésticos, de ensino e empresariais em todo o 

seu escopo. 

5. INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA INTEGRAÇÃO E DEMOCRACIA  

Um grupo empresarial transnacional, liderado por uma das gigantes do mercado de mídias sociais e serviços de 

dados empreende a construção de um cabeamento submarino de cerca de 37 mil km de extensão, que circundará 

todo o continente africano, alcançando o sul do Mediterrâneo europeu e o Oriente Médio. Esta obra, que também 

servirá a comunicações Internet e redes 4G e 5G, resultará em quase três vezes a capacidade instalada atual, 

possibilitando o acesso aprimorado a estes serviços em 23 países, e aproximadamente 1,3 bilhão de pessoas. 

Já é comprovado que a disponibilidade de recursos 

eficazes para interconexão, além de habilitar a 

oferta de serviços digitais de maior complexidade – co-

mo os de plataformas de trabalho (projetos de softwa-

re, de engenharia, de saúde, entre outros) e os basea-

dos em vídeo e áudio integrados, dentre outros, podem 

prover também efetiva integração de comunidades, re-

giões e países, provendo o alicerce para estratégias de 

base digital.  

Embora sendo berço da humanidade, com gran-

de influência cultural e latente empreendedoris-

mo e capacitação em tecnologia, o continente Africano 

e seus vários países enfrentam relativo distanciamento 

dos principais mercados. Este grande projeto, além de 

ser um fato de esforço empreendedor social integrado, 

também poderá definir condições para desenvolvimen-

to de mercados, formação de opinião e maior liberdade 

social, pela oferta de serviços e produtos tecnológicos, 

determinando uma chance de expansão da transforma-

ção digital em todo o mundo.  
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7.  BLOCKCHAIN OF TOUCHLESS 

Dois gigantes da tecnologia se uniram para desenvolver um sistema de rastreamento com objetivo de monitorar 

possíveis indivíduos que tiveram contatos com pessoas infectadas pelo Covid-19. Disponibilizado a diversos 

governos o API (Interface de Programação) é acionado por Bluetooth no dispositivo eletrônico. 

Embora o uso esteja restrito ao monitoramento 

do Covid-19 e depende ainda da aprovação dos 

diversos governos para seu uso, a tecnologia em-

barcada permite às autoridades a rastreabilidade dos 

infectados e sua extensão de contatos, sem compro-

meter a privacidade dos usuários, ou seja, sem identifi-

car quem é o doente ou onde o contato ocorreu. 

Mais do que rastrear e monitorar os contatos, a 

tecnologia poderá permitir a aplicação em ou-

tras frentes como por exemplo no combate ao 

tráfico.  Ao observar suas aplicações, poderíamos con-

cluir que o monitoramento e a extensão do seu uso per-

mitem às organizações o acesso a informações sobre 

onde e como se comportam as pessoas. É importante 

entender as formas de controle e garantia da privacida-

de dessa solução. Imaginem esse tipo de tecnologia nas 

mãos de governos menos democráticos? 

6.  FACEMONSTER 

Uma das maiores empresas de tecnologia do nosso tempo, também é uma máquina de adoecer pessoas. Qual o 

pior emprego do mundo? Difícil de saber, pois teríamos de analisar uma lista consideravelmente grande e 

disputadíssima. De qualquer modo, poderíamos apontar alguns candidatos. Nesse âmbito, os “moderadores de 

conteúdo” não poderiam deixar de ser elencados. 

Um portal americano de notícias, realizou um le-

vantamento no âmbito de uma reportagem, sobre 

o ambiente de trabalho desses moderadores de conte-

údo. Terceirizados, recebem o equivalente a pouco 

mais de 10% do salário médio de um funcionário con-

tratado diretamente. São bombardeados diariamente 

por vídeos de assassinatos brutais, extermínio em mas-

sa, fetiches sexuais bizarros, dentre outros conteúdos 

assombrosos. Some-se a isso poucos e pequenos inter-

valos cronometrados e a pressão absurda por metas. 

Pronto. Temos aí uma verdadeira fábrica de pesso-

as com transtornos mentais severos. Foram identi-

ficados sintomas de transtorno pós-traumático nesses 

moderadores de conteúdo, uma doença em geral asso-

ciada a veteranos de guerra e sobreviventes de tortura 

e genocídios. Já falamos aqui sobre os “ghost workers”, 

novos profissionais trazidos pela indústria de tecnologia 

que parecem não existir e em geral exercem suas ativi-

dades em condições no mínimo precárias. Ao que pare-

ce a tecnologia, ao mesmo tempo que tem melhorado 

diversos aspectos de nossas vidas, também têm trazido 

novos difíceis problemas . 

Novo site da NOUS SenseMaking, mais dinâmico, com mais conteúdo 

e novidades.  

Acesse , confira nossas soluções e agende uma reunião com nossos 

especialistas.  
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