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aos 33 anos, li tudo o que pude encontrar so-
bre líderes empresariais lendários e sobre as 
empresas que criaram. Eu tentava descobrir o 
segredo para construir uma empresa inovado-
ra que capacitasse os funcionários, cumprisse 
nossa missão ousada de desenvolver um novo 
remédio contra o câncer e recompensasse os 
stakeholders. A resposta, para muitos, era a cul-
tura corporativa:

“O bom de nossa cultura é que nove em cada 
dez vezes as pessoas dizem certo, vamos tentar. 
Vamos ver o que acontece.”

“Você pode se 
diVertir um pouco, 
pensar fora dos 
padrões.. .  cometer 
erros.”

“conseguimos 
construir uma marca 
tão forte e uma 
presença global.. . 
porque realmente 
construímos uma 
cultura incríVel.”

Infelizmente estas citações vieram dos CEOs 
da GE, Nokia e RIM (BlackBerry) pouco antes de 
o valor de mercado de suas empresas despen-
car, coletivamente, em meio trilhão de dólares. 
As empresas eram experimentais, “divertidas”, 

Em resumo

O PROBLEMA
Conforme as startups 
se tornam empresas 
maiores e mais 
burocráticas, aumenta 
sua probabilidade 
de favorecer a 
inovação segura 
e incremental em 
detrimento do trabalho 
potencialmente mais 
arriscado e inovador.

A SOLUÇÃO
Os líderes geralmente 
afirmam que a 
cultura é a chave 
para impulsionar 
a inovação. Mas 
alavancas estruturais 
também podem 
ajudar empresas em 
crescimento a evitar a 
guinada da inovação 
verdadeira para a 
incremental. Elas 
incluem a medida pela 
qual a remuneração 
reflete o resultado de 
projetos em oposição 
à hierarquia dentro da 
empresa; proporção 
entre o ajuste de 
habilidade ao projeto 
(quão adequados 
são os funcionários 
às tarefas que lhes 
são atribuídas) e o 
retorno da política (os 
benefícios acumulados 
pelo networking 
e politicagem); 
abrangência da 
gestão (o número de 
subordinados diretos 
por líder); e aumento de 
salário (os benefícios 
financeiros resultantes 
de ascensão na 
hierarquia).

INOVAÇÃO

tolerantes a erros e capazes de promover um 
trabalho inovador — até não serem mais.

As teorias de gestão que se concentram na 
cultura sempre me pareceram frágeis. Como  
físico, eu procurava uma ciência mais exata. 
Como essas empresas deixavam de estimular 
tão rapidamente projetos “malucos” — os  
“loonshots” que transformam setores — e pas-
savam a repudiar inovações importantes? Por 
que as boas equipes, com pessoas excelentes e 
as melhores intenções, matam grandes ideias? 
Isso me lembrou o que os cientistas chamam de 
transição de fase: uma mudança repentina no 
comportamento coletivo das muitas partes que 
interagem em um sistema. No caso da água, por 
exemplo, a mudança se dá a zero grau Celsius; 
as moléculas param de vagar livremente (líqui-
do) e, em vez disso, fixam-se rigidamente no lu-
gar (gelo). Na última década, os cientistas apli-
caram esse princípio para nos ajudar a entender 
como os pássaros migram, o cérebro funciona, 
as pessoas votam, o tráfego flui, os mercados se 
comportam, as ideias se espalham, as doenças 
surgem e os ecossistemas colapsam. Nos últi-
mos anos, construí um modelo que aplica a ci-
ência de transição de fase para ajudar a enten-
der como as empresas mudam.

O modelo se baseia na minha experiência em 
diferentes locais de trabalho (desde uma empre-
sa de consultoria global até uma startup de du-
as pessoas que se transformou em empresa de 
capital aberto), bem como em pesquisas em ou-
tras empresas. Ele mostra que há certo tamanho 
no qual os grupos humanos deixam de abraçar 
ideias radicais e passam a reprimi-las. Vamos 
chamar isso de número mágico M.

O modelo nos mostra mais: esse ponto de 
transição não é fixo. É uma função de duas for-
ças conflitantes cuja força relativa pode ser 
ajustada mediante variáveis que chamamos de 
parâmetros de controle. Na água, esse cabo de 
guerra está entre as forças de ligação (que favo-
recem a rigidez) e a entropia (que favorece a cir-
culação). O sistema geralmente dá o salto a zero 
grau, mas quando você introduz outro elemen-
to, como o sal, o ponto de congelamento muda 
para temperatura mais baixa. Nas empresas, as 
forças conflitantes podem ser descritas como 
“participação nos resultados” versus “vanta-
gens de hierarquia”. Quando os funcionários 
sentem que têm mais a ganhar com o resultado 
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coletivo do grupo, investem mais energia. Quando sentem 
que suas maiores recompensas vêm ao subir a escada corpo-
rativa, param de apostar em ideias novas e arriscadas cujo 
fracasso poderia lhes prejudicar a carreira.

Os líderes podem virar o jogo e elevar o valor de M — ga-
rantindo que a inovação radical continue até mesmo na 
maior das empresas — aprimorando quatro parâmetros-cha-
ve de controle. São eles a fração de equity (E), índice de ade-
quação (ou F, do inglês fitness ratio), abrangência de gestão 
(ou S, de management span) e aumento salarial (G, de salary 
growth). Note que nenhum deles é elemento de “cultura”. 
Eles são mais bem descritos como elementos de estrutura: 
design de organização. Como a equação abaixo ilustra, um  
M maior resulta do aumento de E, S e F (os parâmetros no  
numerador) e diminuição de G (o denominador).

M = (E x S2 x F) 
 G
Vamos ver como os quatro parâmetros funcionam na prática.

Os quatro parâmetros  
de controle
Imagine que você é projetista de uma empresa de dispositi-
vos médicos e seu trabalho é desenvolver um marca-passo 
melhor. Às 16 horas você precisa decidir como vai passar a úl-
tima hora do dia de trabalho. Você deve fazer mais experiên- 
cias com o seu design, ou usar o tempo para networking ou ba-
julação ao chefe ou outros gestores influentes? Em outras pa-
lavras, você deve focar o trabalho do projeto ou a política?

Tais escolhas diárias, enfrentadas por projetistas de mar- 
ca-passos e trabalhadores de nível médio de todos os tipos, é o 
que realmente determina o nível de inovação na empresa — e 
não as mudanças culturais instauradas do topo. Loonshots, a 
base da inovação, são frágeis e precisam de amplo apoio; impor 
um ponto de vista não leva ideias ao mercado. Protótipos de-
vem ser projetados e construídos, segmentos de mercado ser 
identificados, testes de campo ser conduzidos e assim por dian-
te. Para que as ideias “loucas” se transformem em produtos de 
sucesso, as pessoas de toda a empresa precisam ser incentiva-
das a investir seu tempo nos projetos — e não nelas mesmas.

Veja como cada parâmetro de controle afeta o comporta- 
mento:

Fração de equity. Esta variável representa a medida em 
que os incentivos refletem o resultado dos projetos em opo-
sição à hierarquia na empresa. A fração de equity vincula seu 
pagamento diretamente à qualidade de seu trabalho. Se você 
criar um marca-passo revolucionário, a empresa provavel-
mente fará muitas vendas e o valor do seu patrimônio cresce-
rá. O equity se apresenta em dois formatos, financeiro e difu-
so. O financeiro inclui opções de ações, subsídios, comissões, 
bônus e assim por diante. Os fundos de investimento pagam 
aos gestores de carteira uma porcentagem dos retornos ajus-
tados ao risco, e as empresas de serviços profissionais remu-
neram os sócios com base na receita dos clientes. A fabrican-
te chinesa de eletrodomésticos Haier mantém o salário base 
baixo e paga às pequenas empresas voltadas para o cliente 
em unidades, de acordo com as vendas ao cliente.

O equity difuso — participações não financeiras, como  
reconhecimento de pares — também conta. Se o design do 
seu marca-passo pode ser enviado para um prêmio do setor, 
você terá uma participação de equity difuso no sucesso do 
seu projeto.

Quanto maior sua participação de equity, seja ela financei-
ra, seja difusa, maior a probabilidade de você gastar essa hora 
extra trabalhando no projeto, e não em política.

Índice de adequação. Esse parâmetro é a proporção entre 
o ajuste de habilidades ao projeto (PSF, na sigla em inglês) e o 
retorno da política (ROP): F = PSF/ROP. Os economistas cha-
mariam isso de proporção entre dois retornos marginais. O 
numerador é uma medida da recompensa pelo tempo inves-
tido no projeto. O denominador é uma medida das recom-
pensas pelo investimento na política.

Suponha que você seja um projetista de dispositivos mé-
dicos altamente qualificado. Uma hora extra por dia investi-
da no trabalho em seu marca-passo pode dobrar ou triplicar 
seu valor; você pode até criar um design que supere qualquer 
outro no setor. O excelente ajuste entre suas habilidades e o 
projeto (alto PSF) sugere que você dedique mais tempo tra-
balhando nele. Não haveria necessidade de tentar ganhar 
vantagens ; seu triunfo falaria por si. Suponha, por outro la-
do, que você não está bem adaptado aos projetos para os 
quais foi designado (baixo PSF). Suas habilidades de design 
são ruins e mais uma hora não ajudaria muito. Você também 
poderia investir essa hora na política; pode ser a melhor ou a 
única maneira de ganhar uma promoção.

Em alguns casos, um ajuste ruim com o projeto resulta da 
falta de qualificação: as habilidades e a experiência de deter-
minado funcionário não estão à altura da tarefa. Mas excesso 
de qualificação — as habilidades são tão superiores às neces-
sidades do projeto que o funcionário contribui com apenas 
uma fração daquilo que poderia oferecer — é também pro-
blema. Imagine um jovem Elon Musk atribuído ao projeto do 
marca-passo. O projeto ofereceria pouco desafio, e ele teria 
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muito tempo para começar a fazer politicagem. A empresa al-
cança alto nível de ajuste entre projeto e habilidade quando a 
carga dos funcionários em suas funções não é muito grande 
nem muito pequena. 

O retorno sobre a política, o denominador na razão de 
ajuste, é um fator que todo funcionário sente, mesmo que se-
ja difícil de medir. É até que ponto o lobby, o networking e a 
autopromoção afetam as decisões de promoção. Isso varia de 
equipe para equipe, mas toda empresa terá um nível médio. 
Considere dois fabricantes globais, a empresa A e a empresa B. 
Cada uma tem um escritório na Califórnia com três vice-pre-
sidentes e 30 designers de produto. Nas duas empresas, uma 
vaga se abre para um quarto vice-presidente; um dos 30  
designers será selecionado. A empresa A é como a maioria das 
empresas: o escritório local decidirá quem será promovido. 
Durante todo o processo de tomada de decisão — que levará 
quase um ano —, os 30 designers competirão para agradar os 
VPs. O retorno da política é alto. Na empresa B, no entanto, 
um avaliador independente que não tem vínculo com nin-
guém no escritório da Califórnia conduzirá uma avaliação e 
apresentará as conclusões a um grupo independente de exe-
cutivos que tomarão a decisão. Como há pouco benefício em 
fazer lobby, os designers da empresa B provavelmente estarão 
focados em seus projetos e em colaborar bem. O retorno so-
bre a política é muito menor.

Abrangência de gestão. Também chamada de abrangên-
cia de controle, refere-se ao número médio de subordina-
dos diretos dos executivos da empresa. A questão de qual é a 
“melhor” abrangência de gestão é debatida na literatura or-
ganizacional há anos. Para verificar como esse parâmetro afe-
ta a inovação, imagine que você trabalha em uma empresa de 
mil pessoas com um nível de gestão médio de dois. Isso sig-
nifica que existem dez níveis na hierarquia (o CEO tem dois 
subordinados diretos; esses dois gestores têm dois subordi-
nados; esses quatro gestores têm dois e assim por diante). 
Quando as empresas têm muitas camadas — ou seja, abran-
gência limitada —, as promoções estão na mente de todos, “o 
que cria nos pesquisadores a tentação de se preocupar mais 
com títulos e status do que com solução de problemas”, co-
mo observou Bob Taylor, pioneiro da internet. Agora, pense 
na mesma empresa com abrangência média de gestão de 32. 
Nesse caso, há apenas uma camada de gestão entre o CEO e 
as pessoas que fazem o trabalho real. Promoções ocorrem tão 
raramente que ninguém pensa nelas; em vez disso, as pesso-
as se concentram em seu trabalho. O grande grupo de colegas 
de mesmo nível fornece “uma forma contínua de avaliação 
por pares”, disse Taylor. “Projetos empolgantes e desafiado-
res obtêm mais do que apoio financeiro ou administrativo; 
recebem ajuda e participação de outros... pesquisadores. Co-
mo resultado, o trabalho de qualidade viceja; trabalhos me-
nos interessantes tendem a definhar.”

Aumento salarial. Outro fator importante é o aumento 
médio no salário-base (e outras vantagens executivas) que  
os funcionários recebem à medida que ascendem na hierar-
quia. Mais uma vez, imagine-se no lugar do projetista de  
marca-passo e pense em como o aumento salarial pode afetar 
suas decisões. Se cada promoção em sua empresa resultar  
no incrível aumento de 200% no salário, você vai tentar  
garantir que todas as pessoas influentes saibam exatamente 
quem você é e por que você, e não seu colega no fim do  
corredor, deve ser promovido. Se, no entanto, as promoções 
renderem apenas um aumento irrisório de 2%, talvez seja 
melhor investir sua energia em seu projeto, pois algum esfor-
ço extra pode gerar um bônus maior ou aumentar o valor da 
sua participação no sucesso da empresa. Baixas taxas de  
aumento salarial incentivam as pessoas a usar a última hora 
do dia trabalhando, não fazendo politicagem. Estudos aca- 
dêmicos recentes chegaram a conclusão semelhante. Um  
deles concluiu que “quanto maior a variação nos salários, 
menor a produtividade, menor a cooperação e maior o volu-
me de negócios”.

Todos juntos
Há diversas formas pelas quais as empresas podem ajustar os 
parâmetros de controle para aumentar M e aprimorar a ino-
vação. Aqui estão algumas:

Valorize os resultados, não a hierarquia. Para aumen- 
tar a fração de equity e reduzir a taxa de aumento salarial,  
a gestão deve estruturar as recompensas para que se baseiem 
mais em resultados do que em nível hierárquico. A maioria 
das empresas hoje faz o oposto: nos EUA, não só as taxas  
de aumento de salário-base estão crescendo, mas as opor-
tunidades de bônus nos níveis iniciais são pequenas ou ine-
xistentes (10% ou menos que o salário-base). Por outro lado, 
o aumento na fração de bônus em níveis seniores pode ser 
superior a 50%. Valorizar os resultados em vez da hierarquia 
significa mudar as práticas de remuneração — e eliminar  
(ou diminuir) certas regalias como retiros executivos de luxo, 
restaurantes especiais, vagas cativas de estacionamento e  
assim por diante.

Use o equity difuso. Muitos estudos mostraram que  
pessoas diferentes são motivadas por coisas diferentes.  

AS PESSOAS PRECISAM SER 
INCENTIVADAS A INVESTIR 
EM SEUS PROJETOS — NÃO 
NELAS MESMAS.
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Para alguns, as recompensas financeiras tangíveis são mais 
importantes. Outros são motivados pelo reconhecimento  
dos colegas ou pelo desejo de ajudar as pessoas, ou por  
motivações intrínsecas, como o senso de realização e cresci-
mento pessoal. As empresas devem identificar e usar todos 
os meios à sua disposição — financeiros e não financeiros — 
para aumentar a participações dos funcionários no sucesso 
de seus projetos.

Tire a política da equação. Os funcionários precisam  
entender que fazer lobby por aumentos e promoções  
não os ajudará. Uma maneira mais eficaz é fazer com que  
decisões desse tipo dependam menos do gestor do funcio- 
nário e mais de avaliações imparciais de alguém neutro. 
Quando a McKinsey avalia uma promoção, por exemplo,  
de um sócio de um escritório diferente e, de preferência,  
de uma prática funcional diferente, entrevista os colegas  
e clientes do candidato e, em seguida, relata suas observa-
ções a um grupo de sócios que toma decisões. A Google  
usa um processo semelhante. Como explica o ex-chefe de  
RH Laszlo Block, os novos gestores “estão estupefatos  
por não poderem promover unilateralmente aqueles que 
acreditam ser seus melhores funcionários”. O tempo e as  
despesas envolvidos na criação de tal sistema são signifi- 
cativos, mas é um investimento em adequação que vale a  
pena para a empresa.

Invista em treinamento. As empresas costumam inves-
tir na formação de funcionários com o objetivo de melhorar 
os produtos ou aumentar as vendas. Mande um projetista de 
dispositivos para um workshop técnico e você provavelmente 
obterá melhores marca-passos. Mande um vendedor para um 
coach vocal e seu discurso de venda talvez melhore. Mas há 
outro benefício: o projetista que aprendeu novas técnicas vai 
querer praticá-las. O treinamento incentiva os funcionários a 
dedicar mais tempo aos projetos, o que reduz o tempo gasto 
com lobby e networking.

Posicionamento perfeito do empregado. Escolha uma 
pessoa ou uma equipe central pequena para rastrear a empre-
sa regularmente, avaliando a adequação entre habilidade  
e projeto das pessoas e garantindo que todos, de novatos a 
veteranos, estejam no emprego certo e na hora certa. Para  
garantir uma visão ampla da empresa, a pessoa ou a equipe 
designada para a tarefa não deve ter nenhuma relação com  
as funções específicas sendo avaliadas. O diretor de 

desenvolvimento de produtos, por exemplo, talvez não seja a  
melhor pessoa para julgar se um projetista de dispositivos 
que está em dificuldades seja no futuro um ótimo represen-
tante de vendas.

Faça o ajuste fino da abrangência. As empresas devem 
aumentar a abrangência de gestão e projetar controles mais 
fracos para os grupos cujo objetivo é a inovação radical. Essas 
estruturas encorajam a experimentação, a resolução de pro-
blemas entre pares e o engajamento no projeto. O ex-diretor 
de engenharia da Google Bill Coughran chegou a ter 180 su-
bordinados diretos.

Indique um diretor de incentivos. As empresas preci- 
sam de executivos de alto nível que sejam bem treinados  
no sutil alinhamento de incentivos e focados exclusivamente 
em alcançar um sistema de remuneração de última geração. 
O bom executivo de incentivos identifica bônus excedentes 
(como opções gerais de ação e bônus baseado no desempe-
nho de toda a empresa, em vez de grupos ou indivíduos);  
reduz os riscos de incentivos perversos (por exemplo, quan-
do a meta de vendas de vendedores de concessionárias re-
dunda em preço alto para os clientes); e explora cuidadosa-
mente o poder das recompensas não financeiras (reconheci-
mento dos pares, escolha de tarefas, liberdade para trabalhar 
no projeto favorito e assim por diante). O objetivo de conse-
guir a maior motivação possível dos funcionários para deter-
minado orçamento de remuneração é tão importante e es-
tratégico para as empresas quanto o objetivo de conseguir as 
maiores vendas para determinado orçamento de marketing 
(área do diretor de receita) ou os melhores sistemas de TI pa-
ra determinado orçamento de tecnologia (terreno do diretor 
de informações).

JÁ OBSERVAMOS EMPRESAS mudar de repente e de forma mis-
teriosa. Equipes inovadoras, amplamente elogiadas pela vi-
são e pelos produtos inovadores, começam a rejeitar ideias 
mais radicais. As pessoas são as mesmas; a cultura é a mes-
ma — mas as pessoas de repente param de correr riscos. A má 
notícia é que todas as empresas são suscetíveis a essas tran-
sições de fase. A boa notícia é que, assim como o ponto de 
congelamento da água pode ser reduzido pela introdução de 
elementos que favorecem a entropia, os elementos-chave da 
empresa podem ser geridos para promover equipes mais ino-
vadoras, mesmo quando ela aumenta de tamanho. A cultura 
ainda é importante, é claro, mas é hora de prestar um pouco 
mais de atenção à estrutura.   
HBR Reprint R1906–D

Safi Bahcall é físico e empresário. Ele é o autor de Loonshots: 
how to nurture the crazy ideas that win wars, cure diseases, and 

transform industries (St. Martin, 2019).
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Está concluída a quarta Edição do Prêmio EmPrEsa 
mais digital, cujo objetivo é promover as melhores 
práticas no uso de tecnologia digital no Brasil. Ao longo 
de todas as edições, foram distribuídos 32 prêmios a 29 
empresas. Com a edição de 2019, o número de funcio-
nários das empresas participantes ultrapassou a marca 
de 1 milhão. Organizações de todos os tamanhos, em 
diversas indústrias, foram avaliadas e reconhecidas. A 
metodologia do Prêmio, atualizado ano a ano com base 
nas inovações e tendências mais recentes, foi validada 
por empresas especializadas em pesquisas.

Em 2019, entre os temas que mais se destacaram no 
processo de transformação digital, estão o uso e o apri-
moramento dos bots. Essas aplicações de Inteligência 
Artificial (IA), que na terceira edição do Prêmio pare-
ciam mais focadas no atendimento ao cliente, começam 
agora a fazer parte dos processos de administração e 
negócios de maneira mais ampla, em áreas como ges-
tão de cobranças e recursos humanos. Sempre que há 
um grande número de interações com pessoas – sejam 
clientes, funcionários ou parceiros –, existe potencial 
para o uso de bots, capazes de entregar respostas mais 
rápidas a qualquer momento e ainda economizar recur-
sos. A substituição de seres humanos por bots talvez 
seja, hoje, a maior evidência da transformação digital. 
Produtos e serviços de empresas que não trilharem 
esse caminho poderão perder competitividade em pre-
ço e, com isso, depender de outros atributos para se 
manter no mercado.

Outro tema em destaque é a implantação de novos 
modelos de sistemas de gestão, grande parte deles 
em nuvem – prática que tem reduzido o tempo gasto 
em tarefas operacionais e, com isso, elevado a pro-
dutividade dos funcionários. As empresas estão aos 
poucos abandonando as planilhas e seu caráter mais 
“individualizado”, em prol de sistemas integrados que 
privilegiam a colaboração e a interação de todos sobre 
as informações.

A crescente migração para a nuvem incentiva a mo-
bilidade e possibilita que grande parte dos funcioná-
rios se mantenha produtiva mesmo fora do escritório. 

Apesar disso, a presença física em espaços comparti-
lhados ainda é considerada um fator muito importante 
para o desenvolvimento do espírito de equipe – que, 
por sua vez, tende a aumentar o engajamento com a 
organização.

A computação quântica, tema introduzido nesta 
edição, parece ainda estar distante da realidade das 
empresas, que avaliam como suficiente (ao menos por 
enquanto) o poder de processamento atual. Pelo visto, 
ainda são necessárias muitas pesquisas para avaliar os 
possíveis benefícios dessa nova tecnologia.

Outro tema introduzido nesta edição foi o uso de 
blockchain. Algumas organizações já começaram a 
estudar o assunto e a esboçar projetos. Contudo, de 
modo geral, elas ainda estão observando os movimen-
tos do mercado para entender como essa tecnologia 
de descentralização e registro distribuído pode gerar 
benefícios.

 
Desenvolver o time e a comunidade por meio de 

universidades digitais, sejam elas da própria empresa 
ou de terceiros, também é uma prática cada vez mais 
frequente. Nesses ambientes virtuais de treinamento, 
os usuários recebem o conteúdo dentro das suas pre-
ferências e possibilidades – em termos de horário, local 
e dispositivo –, e sua jornada de aprendizagem é avalia-
da de forma permanente. Nesse processo, surge espa-
ço para a gamificação e para a distribuição de “badges” 
que atestam as habilidades adquiridas e incentivam o 
desenvolvimento pessoal.

As inscrições para a edição 2020 do Prêmio 
Empresa Mais Digital já estão abertas. Acesse  
bit.ly/award2020 e inscreva sua organização. Além de 
concorrer à premiação, as empresas participantes re-
cebem, ao fim do processo, um relatório de diagnóstico 
digital e comparação com o mercado.

Até a próxima!

Francisco Gioielli, CEO do +Digital Institute

agosto 2019 | +digital institute 11
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alinhar milharEs dE colaboradorEs, criar e en-
contrar caminhos em meio ao acelerado processo 
de transformação digital, manter-se na vanguarda da 
oferta de serviços em tecnologia: esses são alguns 
dos desafios que lideranças e associados da Algar 
Tech enfrentam diariamente. Para dar conta, a empre-
sa de serviços em tecnologia do Grupo Algar investe 
em processos bem estruturados de inovação, desen-
volvimento e gestão de talentos.

Ricardo Murer, diretor de tecnologia e inovação, 
explica que a prioridade atual da Algar Tech é a im-
plementação de soluções em nuvem e inteligência ar-
tificial (IA). A empresa mantém uma divisão de profis-
sionais dedicada ao estudo de recursos de machine 

Algar Tech: vencedora do  
Prêmio Empresa Mais Digital 2019  
na categoria Grande Porte

Soluções 
digitais em 
grande escala

learning, em contato direto com o grupo de pesquisas 
em IA da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

A eficiênciA dos bots
Entre as soluções de destaque implementadas pela 

Algar Tech estão os bots de atendimento e suporte. Um 
dos mais conhecidos recebe o nome de Estella e tem 
sua eficiência traduzida em números: cerca de 12.700 
interações realizadas em pouco mais de um ano, 26% 
de otimização no tempo de suporte e 95% dos usuá-
rios satisfeitos. “É enorme o ganho em termos de pro-
dutividade”, comenta Murer. “O tempo médio para re-
set de senha, por exemplo, é de dois minutos quando 
conduzido pelo bot, enquanto um atendente humano 
leva entre 5 e 6 minutos.”

A tecnologia também é usada na área de cobran-
ças. A agente virtual Duda, criada pela Algar por meio 
de uma plataforma integrada com o serviço IBM Wat-
son, realizou 285 mil contatos com clientes inadimplen-
tes e negociou R$ 24 milhões em 12 meses. Murer afir-
ma que a área de IA é estratégica para a organização. 
“A partir dela, geramos soluções para aplicar direta-
mente em nossas torres de negócio.”

digitAlizAção em RH
Dentro da Algar Tech, as soluções digitais otimizam 

os processos de recrutamento e gestão de pessoas. 
A empresa trabalha com um sistema digital de cadas-
tro de currículos e pré-seleção. Uma vez aprovado no 
processo seletivo, o colaborador – que na Algar Tech 
é chamado de associado – consegue fornecer dados 
e documentos para a admissão usando um aplicati-
vo. “Com isso, conseguimos enxugar o fluxo de do-
cumentação”, afirma Júlio Emmert, diretor executivo 
de gente.

A área também já aproveita a eficiência dos bots.  
Enquanto a chatbot Ju tira dúvidas em relação a paga- 

Ricardo Murer, diretor 
de tecnologia e inovação

Prêmio Empresa Mais Digital 2019  Algar Tech

Avatar do  
bot Estella



agosto 2019 | +digital institute 13

mentos e benefícios, o robô Bart atua como um con-
cierge do associado: distribui comunicados, informa o 
cardápio do restaurante corporativo e permite ao cola-
borador bater ponto por meio do Whatsapp, entre ou-
tras funcionalidades. De acordo com os gestores, os 
bots estão em contínuo processo de aprimoramento e 
devem se tornar cada vez mais proativos, capazes de 
levar informações importantes aos usuários antes mes-
mo que eles as solicitem.

Outro aspecto importante da gestão interna  
é o incentivo ao trabalho remoto. A empresa estabele-
ceu uma meta global: áreas em que a prática é possí-
vel devem criar escalas para que cada associado tra-
balhe pelo menos um dia por semana em home office. 
Marcelo Ferreira, VP de marketing, afirma que o exem-
plo vem da alta gestão. “A presidente e toda a diretoria 
executiva fazem home office uma vez por semana. Is-
so deixa os demais associados mais confortáveis para 
adotar o hábito.”

Júlio Emmert explica que, para a Algar Tech, a im-
portância de estimular o home office vai além da sa-
tisfação com a flexibilidade ou da economia com real  
estate. “Como estamos espalhados por todo o país e 

por toda a América Latina, é essencial desenvolver-
mos a cultura de trabalho remoto. As pessoas preci-
sam saber como colaborar a distância”. A empresa 
também incentiva o home office para mulheres voltan-
do de licença maternidade e adotantes: até a criança 
completar um ano de idade, a associada tem direito a 
trabalhar pelo menos meio período de forma remota.

inovAção e pRocessAmento
Ricardo Murer explica que os projetos de inovação 

dentro da Algar Tech, quando diretamente relaciona-
dos às operações, seguem um plano de negócios. 
“Nosso processo de inovação precisa acompanhar es-
se planejamento para gerar resultado. Falhas podem 
ocorrer, mas fazem parte do processo de aprendiza-
gem, ainda mais quando falamos de inovação. Nesse 
caso, precisamos voltar, analisar o erro e nos adaptar.”

O executivo conta também que a empresa opera 
com grandes volumes de informação e que, por en-
quanto, a capacidade de processamento não é um 
gargalo. A organização gerencia em torno de 50 tera-
bytes de dados, enquanto empresas importantes do 
mercado de big data lidam com 100 terabytes, em mé-
dia. “A capacidade dos nossos servidores está bem 
adequada, mas é uma questão que, claro, acompa-
nhamos de perto.”

AlgAR tecH

Área de negócios: gestão de ambientes de  
tecnologia e processos de negócios.
número de funcionários: 12 mil
sede: Uberlândia (MG)
site: https://algartech.com/pt/

pontos foRtes no diAgnóstico +digitAl

de acordo com os gestores da Algar tech que 
responderam à pesquisa:
➤ os sistemas da empresa permitem o trabalho remoto;
➤ os meios virtuais de comunicação da empresa são de  
    boa qualidade e estão sempre funcionando;
➤ a empresa está atenta às mais recentes soluções em  
    digitalização e processamento;
➤ os colaboradores têm um sistema para enviar críticas  
    e sugestões e sempre recebem uma resposta;
➤ a organização está aproveitando as oportunidades  
    da internet para gerar negócios.

Júlio Emmert,  
diretor executivo de gente

Marcelo Ferreira,  
VP de marketing
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IPNET Growth Partner: vencedora  
do Prêmio Empresa Mais Digital 2019  
na categoria Governança

Soluções 
digitais  
e offline em 
harmonia

não ExistE uma rEcEita única para tirar proveito da 
transformação digital. Para muitas empresas, nem 
sempre é fácil decidir em quais tecnologias e ferra-
mentas investir – afinal, as opções e possibilidades de 
combinação são inúmeras. A melhor alternativa nesse 
caso pode ser contratar serviços de uma organização 
que alie atividades de consultoria à implementação 
de soluções. Essa é a área de negócios da IPNET 
Growth Partner, empresa brasileira que desenvolve 
projetos personalizados com foco em performance e 
crescimento.

A IPNET oferece serviços e produtos relacionados 
a computação em nuvem, análise de dados, arquite-
tura de nuvem, desenvolvimento de aplicativos e solu-
ções de geoprocessamento. Nesta edição do Prêmio 
Empresa Mais Digital, a organização se destacou no 
diagnóstico de governança de tecnologia – ou seja, a 
aplicação de ferramentas digitais em processos inter-
nos e nos serviços oferecidos aos clientes ocorre de 
maneira bem alinhada entre times e gestores.

tRAnsfoRmAção
Fábio Carneiro, fundador e CEO da IPNET, explica 

que desde 2017 a empresa tem investido em novos 
formatos de trabalho e organização. O principal deles 
envolve aspectos do mundo offline: tornar o organo-
grama mais horizontal e criar espaços de trabalho que 
estimulem trocas e comunicação. Em sua sede, no Rio 
de Janeiro, a IPNET trocou um ambiente de escritó-
rios tradicionais, com salas fechadas, por um espaço 
aberto que aproxima gestores e times. “O ambiente fí-

Fábio Carneiro,  
fundador e CEO da IPNET

Prêmio Empresa Mais Digital 2019  IPNET
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sico tem ajudado demais na fluidez do trabalho”, conta 
Fábio. “Ter um open space pode ser mais caro, mas é 
muito melhor em termos de custo-benefício.”

Em 2018, a IPNET foi reconhecida pelo Google co-
mo seu melhor parceiro de serviços na América Latina. 
Trabalhar com uma das maiores companhias de tec- 
nologia do mundo, contudo, não impede que a IPNET 
invista em projetos da casa. Um das metas da empresa 
é que, até 2020, 40% de sua receita seja proveniente 
de soluções próprias no modelo SaaS (Software as a 
Service).

pés no cHão
David Garrana, líder de soluções em nuvem na  

IPNET, afirma que um dos princípios da empresa é 
testar e utilizar internamente o que é oferecido aos 
clientes. Ao vender soluções em tecnologia, é essen-
cial manter os pés no chão e ter clareza sobre as pos-
sibilidades e os limites de cada uma delas. 

David explica que é comum, por exemplo, a ideia 
de que recursos de inteligência artificial (IA) e machine 
learning (ML) seriam uma espécie de solução mágica 
para tratar grandes volumes de dados. “Na verdade, 
existe uma trajetória de maturidade”, ele ressalva. “Pri-
meiro, é preciso entender onde estão os dados, como 
eles se relacionam, se existem obstáculos técnicos e 
qual é a dinâmica entre as diversas áreas da organiza-
ção. Só após esse trabalho de base é possível imple-
mentar soluções de IA e ML que sejam úteis de fato.”

Em seus processos internos, a IPNET tem apostado 
na automatização e no uso da nuvem para armazena-
mento e gestão de dados. A organização trabalha, por 
exemplo, com um data lake no Google BigQuery, ser- 
viço de big data analytics. Em outra plataforma do 
Google, a Data Studio, a área comercial consegue 
acessar informações úteis sobre clientes e negocia-
ções. “Para nós, é muito bom ter as informações orga-

nizadas em um único lugar”, avalia Caio Inacio, diretor 
comercial. “Hoje, consigo com facilidade acompanhar 
as novas vendas, contratos, projetos e tomar decisões 
de maneira mais assertiva.”

Por fim, os gestores da IPNET reforçam a importân-
cia de investir em talentos e em soluções que mante-
nham os times inspirados. A organização deve passar 
a usar, em breve, uma ferramenta que permita mapear 
e acompanhar o desenvolvimento de competências 
na empresa. “Isso está 100% em nosso radar”, revela 
Fábio Carneiro. “Acredito que esse processo de de-
senvolvimento é vital para nosso negócio.”

ipnet gRowtH pARtneR

Área de negócios: soluções em nuvem, cloud architecture,  
data analytics e geo services.
número de funcionários: 60
sede: Rio de Janeiro
site: https://www.ipnet.cloud/

pontos foRtes no diAgnóstico +digitAl

de acordo com os colaboradores da ipnet que 
responderam à pesquisa:
➤ soluções em inteligência artificial já contribuem de  
    forma significativa para os resultados da empresa;
➤ os sistemas utilizados pela organização permitem o  
    trabalho remoto;
➤ o uso de ferramentas colaborativas é essencial para  
    a realização do trabalho;
➤ os funcionários têm um sistema para enviar críticas e
    sugestões e sempre recebem uma resposta;
➤ os colaboradores são incentivados a inovar de  
    forma independente.

David Garrana, líder de  
soluções em nuvem na IPNET

Caio Inacio,  
diretor comercial
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Itaú Unibanco: vencedor do Prêmio 
Empresa Mais Digital 2019 na categoria 
Líder de Indústria em Transformação

Negócios e 
tecnologia 
com foco 
no cliente

as fintEchs vêm ganhando EsPaço no mercado de 
serviços financeiros, mas as grandes e mais conheci-
das organizações do setor continuam com as maiores 
carteiras de clientes e registrando crescimento ano a 

ano. Para Estevão Lazanha e Renato Mansur, diretores 
do Itaú Unibanco, se por um lado as novas ferramentas 
e empresas digitais trazem maiores desafios e compe-
titividade ao setor, por outro geram oportunidades de 
aprendizado e de diversificação dos serviços ofereci-
dos aos clientes.

A preocupação com o cliente, aliás, é o que orienta 
as discussões e os projetos do Itaú, afirma Lazanha. 
“Não fazemos tech for tech  . Estamos usando recursos 
digitais para resolver questões reais dos nossos clien-
tes. Olhamos para a tecnologia como uma prateleira 
de possibilidades.” Mansur complementa: “nosso ob-
jetivo é sempre garantir a sustentabilidade do negócio 
e das relações no longo prazo”.

Recentemente, por exemplo, uma análise de big 
data mostrou que a proximidade do vencimento do  
IPVA (Imposto sobre Propriedades de Veículos Auto- 
motores) faria um grupo de correntistas do banco en-
trar no cheque especial. Mesmo reduzindo a lucrati-
vidade no curto prazo, os gestores decidiram realizar 
uma oferta de crédito e parcelamento para esses clien-
tes, evitando que suas contas ficassem no negativo.  

Prêmio Empresa Mais Digital 2019  Itaú Unibanco
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“Algo que temos feito muito, a partir da base de dados, 
são essas ofertas contextualizadas”, conta Mansur. 
“São soluções muito poderosas, pois conversam com 
uma dor iminente e real para as pessoas.”

integRAção
De acordo com os gestores, não faz mais sentido 

falar em distanciamento entre as áreas de negócios e 
tecnologia. “Para todos os níveis de gestão, está bem 
clara a necessidade de transitar bem entre esses uni-
versos. Hoje, muitos executivos do banco falam sobre 
blockchain ou inteligência artificial, por exemplo”, afir-
ma Lazanha. Várias das lideranças da área de tecnolo-
gia no Itaú passaram por departamentos de negócios.

Para determinadas tendências digitais, como inteli-
gência artificial, os gestores organizam fóruns e encon-
tros periódicos entre equipes multidisciplinares, com o 
objetivo de apresentar e discutir novas possibilidades 
de uso alinhadas aos objetivos da organização.

Segundo os executivos, o banco oferece uma pla-
taforma diversificada de produtos e serviços. A grande 
estrutura da organização permite, por exemplo, ofertar 
ao mesmo tempo serviços 100% digitais e formatos 
tradicionais de atendimento em agências físicas.

RH e inovAção
Lazanha e Mansur explicam que o home office já 

é uma realidade para várias áreas do Itaú Unibanco. 
Com a distribuição de celulares e notebooks corpora-
tivos, muitos colaboradores conseguem trabalhar de 
forma remota. Essa mudança faz parte de uma inicia-
tiva maior de flexibilização de práticas e ambientes de 
trabalho, que inclui ações para dar maior autonomia 
aos times e tornar o organograma menos vertical.

Esse cenário também dá mais espaço às iniciati- 
vas de inovação e aperfeiçoamento. Há cerca de 
dois anos, o Itaú implementou programas de de- 
senvolvimento baseados em trilhas de  conhecimen- 
to: conforme o colaborador avança dentro de uma  
determinada trilha, ele recebe badges que atestam 
suas habilidades.

cubo
Uma das iniciativas mais conhecidas do banco pa-

ra apoio à inovação é o Cubo, idealizado pelo Itaú em 
parceria com o fundo Redpoint eVentures. Localizado 
em São Paulo e voltado às startups, o espaço é consi-
derado o maior centro de empreendedorismo tecnoló-
gico da América Latina. Para que uma startup se torne 
residente ou membro do Cubo, ela precisa apresentar 
uma solução com potencial de escala que tenha sido 
testada por clientes.

O banco, contudo, não investe diretamente  
nas companhias que participam da iniciativa. Segun-
do Lazanha, a intenção é manter a independência  
dos residentes. “Nossa função primordial ali é fomen-
tar o ambiente de empreendedorismo com o uso de 
tecnologia”, explica o diretor. Mansur acrescenta: 
“também é uma forma de nos aproximarmos des- 
se universo da inovação, das novas ideias que 
orientam o uso da tecnologia para resolver proble- 
mas importantes.”

Renato Mansur,  
diretor do Itaú Unibanco

Estevão Lazanha,  
diretor do Itaú Unibanco
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sE ExistE um concEito fundamEntal para guiar a evo-
lução digital de empresas varejistas, essa ideia é a de 
experiência do cliente. O ato de comprar envolve muito 
mais do que a troca de valores por produtos: marcas 
atentas às tendências em tecnologia sabem que é 
preciso estar em canais digitais, atender às novas de-
mandas e oferecer ideias inspiradoras. A multinacional 
francesa Leroy Merlin – especializada em bricolagem, 
materiais de construção, decoração e jardinagem – 
está passando justamente por essa transformação.

Fundada em 1923 na França, a empresa atua em 
11 países e tem mais de 100 mil funcionários, 9 mil 
deles no Brasil. Hoje, uma das prioridades da Leroy é 
o crescimento das vendas on-line. Segundo Ari Silva 

Leroy Merlin: vencedora do  
Prêmio Empresa Mais Digital 2019  
na categoria Comércio

A  
transformação 
de uma gigante 
do varejo

(ao lado), Líder Digital Data & Inovação/CIO, em 2019 
o número de compras realizadas na plataforma de e-
commerce da empresa vem crescendo exponencial-
mente na comparação mês a mês com 2018. 

O objetivo não é reduzir as vendas in loco nem a 
quantidade de lojas físicas, responsáveis pela maior 
fatia da receita. O que os gestores buscam, na verda-
de, é integrar cada vez mais os dois mundos. As lojas 
físicas são fundamentais, por exemplo, para agilizar 
a entrega de pedidos on-line. “Não trabalhamos mais 
com um único centro de distribuição dedicado às ven-
das digitais”, explica Ari. “Hoje, nosso cliente on-line 
tem todos os itens de uma loja disponíveis para com-
pra no e-commerce. Dependendo da proximidade do 
cliente com a loja, em duas horas conseguimos efetuar 
a entrega ou disponibilizar o produto para retirada.”

No meio digital, a Leroy caminha para se tornar 
um marketplace de produtos e serviços para a casa, 
além de oferecer dicas sobre organização dos espa-
ços e manutenção. Por meio do aplicativo da marca, 
o cliente também receberá conteúdo e promoções 
personalizadas. 

Benoit Truy, diretor de performance, explica que 
os algoritmos conseguem detectar padrões que antes 
estavam fora do radar das equipes de vendas. A tec-
nologia é capaz, por exemplo, de identificar itens apa-
rentemente não relacionados presentes em compras 
já realizadas pelos clientes e, com base na recorrência 
desse comportamento, fazer a sugestão para novos 
consumidores no site.

iA e nuvem
A empresa utiliza a tecnologia Watson, da IBM, nas 

ações do chatbot LIA (sigla para Leroy Merlin Inteli-
gência Artificial), responsável pelo atendimento virtual 
no site da rede e em processos internos das áreas 
de recursos humanos e suporte. Na Central de Aten-
dimento Leroy Merlin, ela é capaz de responder com 
pertinência a 95% das perguntas sobre 53 assuntos 

Benoit Truy,  
diretor de performance

Prêmio Empresa Mais Digital 2019  Leroy Merlin
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diferentes. Por mês, atende em torno de 37 mil clientes 
e gera cerca de 100 mil interações.

No Service Desk, LIA realiza cerca de mil aten-
dimentos por mês, prestando apoio em consulta de 
chamados, solicitações de acesso e reset de senhas. 
Agora, ela está sendo treinada para tirar dúvidas dos 
colaboradores em assuntos de RH.

Charles Schweitzer, gerente de inovação, explica 
que o próximo passo é tornar o chatbot mais autônomo 
em ações internas. “São ações on behalf. Em vez de 
descrever o caminho no sistema para agendar férias, 
por exemplo, a LIA poderá fazer esse agendamento 
por si mesma, a partir dos pedidos ou respostas do 
colaborador.”

A maior parte das aplicações e dos sistemas da 
empresa já está em nuvem, o que garante agilidade e 
escalabilidade, além de possibilitar o trabalho remoto. 
De acordo com Ari Silva, a operação das lojas depen-
de do acesso à nuvem e, por isso, elas trabalham com 
links redundantes de internet para garantir a conecti-
vidade. Em termos de preferência por fornecedores, o 
diretor diz que a organização é “agnóstica” em tecno-
logia. “Usamos as soluções que apresentarem melhor 
relação custo-benefício.”

Para valorizar e aproveitar iniciativas de inovação, 
a empresa mantém há dois anos o portal Inova Leroy 

Merlin (www.inovaleroymerlin.com.br), onde tanto os 
colaboradores quanto o público externo podem apre-
sentar projetos e ideias de melhorias. As propostas 
mais bem votadas na plataforma são avaliadas por 
um time de curadores e, depois, levadas ao fórum de 
inovação anual da organização. O board da empresa 
decide quais serão colocadas em prática.

Leroy MerLin

Área de negócios: varejo de materiais de construção, 
bricolagem, decoração e jardim.
Número de funcionários: 9 mil no Brasil;  
+100 mil no mundo.
Sede: Ronchin, França.
Site: https://www.leroymerlin.com.br/

PoNtoS forteS No diagNóStico +digital

de acordo com os colaboradores da leroy Merlin 
que responderam à pesquisa:
➤ os sistemas usados pela organização permitem o  
    trabalho remoto;
➤ ferramentas colaborativas são essenciais para o  
    desenvolvimento do trabalho;
➤ aplicações internas já entregam informações relevantes  
    de forma proativa;
➤ sistemas digitais auxiliam em processos de seleção e  
    desenvolvimento de competências;
➤ os colaboradores são incentivados a inovar.

Charles Schweitzer,  
gerente de inovação

Letícia Mansur,  
gerente de arquitetura

oS beNefícioS da ModelageM virtual

Um dos projetos abordados no fórum de inovação da 
Leroy Merlin deste ano será o uso da tecnologia BIM (Building 
Information Modeling) nos projetos internos de arquitetura e 
construção da empresa. Letícia Mansur, gerente de arquitetura, 
explica que por meio de softwares é possível simular uma 
edificação, envolvendo recursos de realidade virtual e aumentada.

O BIM auxilia na tomada de decisões sobre o projeto e 
reduz a necessidade de mudanças em planos de obra – com 
isso, permite economia em cobranças por aditivos de contrato. 
Segundo Letícia, colocar o BIM em prática revelou ainda 
muitas outras vantagens do método. Ele facilita, por exemplo, a 
compreensão dos espaços por clientes internos que não são do 
meio da arquitetura ou da engenharia. Também permite antecipar 
soluções de obra, ainda na fase de projeto, e listar com muito mais 
precisão a quantidade necessária de materiais e insumos.
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a nEtglobE é uma EmPrEsa EsPEcializada em pro-
dutos e serviços de videocolaboração que está há 17 
anos no mercado. É testemunha e participante, portan-
to, das grandes transformações digitais do século 21. 
A organização, que no início apenas vendia equipa-
mentos de comunicação, hoje entrega aos seus mais 
de 300 clientes uma gama de soluções que vão do 
físico ao virtual: da avaliação e adaptação de ambien-
tes para videoconferências à gestão de plataformas de 
comunicação multimídia.

Diego Biscaia, diretor de vendas e marketing, de-
fine a NetGlobe como uma “empresa jovem”, que se 
adaptou ao longo de suas quase duas décadas para 

NetGlobe: vencedora do Prêmio 
Empresa Mais Digital 2019 na  
categoria Empresa de TI

Novas 
fronteiras da 
comunicação

atrair e reter talentos. Entre seus cerca de 60 colabora-
dores, a média de idade é de 25 anos. A organização 
tem seu escritório em Campinas (SP), mas conta com 
representantes em outras grandes cidades brasileiras 
– como Rio de Janeiro e Curitiba – e está presente em 
17 países. Cerca de 200 mil conexões passam mensal-
mente por suas plataformas de comunicação.

usuÁRiA do pRópRio seRviço
Em seus contatos com parceiros e possíveis clien-

tes, a NetGlobe põe em uso as próprias soluções. Ao 
solicitar atendimento online no site da empresa, por 
exemplo, o usuário (prospect) é logo encaminhado 
para uma conversa em vídeo. Eduardo Fernandes, VP 

Diego Biscaia,  
diretor de vendas e marketing

Prêmio Empresa Mais Digital 2019  NetGlobe
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de operações e inovações, explica que a plataforma 
da organização, a NetGlobe Video Cloud, está adap-
tada para operar com diferentes larguras de banda 
– inclusive internet via rádio. Assim, não há problemas 
para conectar simultaneamente, por exemplo, pessoas 
em grandes centros urbanos com alguém que esteja 
no interior do país. Em termos técnicos, o que permite 
essa adaptabilidade é o padrão H.264, capaz de for-
necer boa qualidade de vídeo mesmo em situações de 
menor taxa de transferência de dados.

A plataforma da NetGlobe é oferecida no formato 
SaaS (Software as a Service) e pode ser acessada 
via browser em diversos dispositivos (computadores, 
tablets e celulares), com diferentes sistemas opera-
cionais. Ela também funciona de maneira integrada 
com outros aplicativos de comunicação, como Skype 
e Hangouts Meet. Diego aponta, contudo, que o gran- 
de diferencial da NetGlobe é fornecer atendimento 
personalizado e humanizado, incluindo um serviço de 
concierge para videoconferências.

O acesso à NetGlobe Video Cloud e a locação de 
equipamentos de comunicação multimídia compõem o 
braço de serviços da organização – hoje, já responsá-
vel pela maior parte da receita da NetGlobe. A empre-
sa também continua atuando na comercialização de 

equipamentos. Inclusive, recebeu o prêmio Collabora-
tion Excellence 2018 como parceira da Cisco Systems, 
reconhecida no mundo todo por seus dispositivos de 
rede e comunicação.

pARA dentRo do bAlcão
A NetGlobe está empenhada também em digitalizar 

suas rotinas internas. Durante quatro meses, a empre-
sa estudou uma nova solução de CRM, implementada 
no início de 2019 de maneira a integrar informações 
de diferentes fontes, como contas de e-mail, agendas 
e o próprio sistema de telefonia. A ferramenta concen-
tra informações como contatos, dados de cobrança, 
chamados abertos e tickets de suporte. No setor de 
atendimento, a empresa tem integração com o IBM 
Watson, plataforma de serviços cognitivos da gigante 
norte-americana.

Josiane Santana, gerente de marketing, aponta que 
a jovialidade da equipe da NetGlobe faz a empresa 
buscar inovações continuamente. “Estimulamos que 
os colaboradores participem, compartilhem e inovem. 
São transformações que vão muito além de disponibi-
lizar pufes e videogames.” O LinkedIn e o Instagram 
são as redes sociais mais usadas pela empresa – o 
primeiro, para contato e fortalecimento da relação com 
clientes e fornecedores; o segundo, para estimular um 
bom clima interno. Segundo os gestores da NetGlobe, 
o engajamento da comunidade é fundamental, tanto 
para dentro quanto para fora.

netglobe

Área de negócios: soluções para videocolaboração. 
número de funcionários: 66 
sede: Campinas (SP) 
site: http://netglobe.com.br/

pontos foRtes no diAgnóstico +digitAl

de acordo com os gestores da netglobe que 
responderam à pesquisa: 
➤ os sistemas da empresa permitem o trabalho remoto; 
➤ os meios virtuais de comunicação da empresa são de  
     boa qualidade e estão sempre funcionando; 
➤ ferramentas colaborativas são fundamentais para o trabalho  
     e o crescimento da empresa; 
➤ os colaboradores têm liberdade para inovar; 
➤ a comunidade é essencial para o resultado do negócio.

Eduardo Fernandes,  
VP de operações e inovações

Josiane Santana,  
gerente de marketing
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as fErramEntas digitais têm mudado a maneira co-
mo empresas e outras organizações conduzem pes-
quisas de mercado. Os variados meios de acesso ao 
público (e-mail, aplicativos, redes sociais), combina-
dos às inúmeras possibilidades de análise dos dados 
coletados, facilitam o trabalho ao mesmo tempo em 
que estimulam ideias inovadoras – criando, assim, es-
paço para novas complexidades. 

É nesse universo de constante transformação que 
atua a empresa mineira Opinion Box. Fundada em 
2013 como startup, a organização oferece dois tipos 
de soluções: pesquisas de mercado customizadas e 
pesquisas no molde “faça você mesmo”. No primeiro 
caso, o time do Opinion Box gerencia os processos de 
planejamento e coleta de informações. No segundo, o 
cliente tem acesso a uma plataforma on-line em que 
ele mesmo pode configurar e executar a pesquisa – 
modalidade que já corresponde a 30% dos projetos 
realizados pela empresa. 

As pesquisas podem ser realizadas com o mailing 
do próprio cliente ou com o painel de consumidores 
mantido pelo Opinion Box. No painel estão cadastra-
das mais de 150 mil pessoas, distribuídas em cerca 
de 3 mil cidades brasileiras. Em todos os cenários, 
os consumidores participam de forma digital, respon-
dendo às perguntas em computadores, tablets ou 
celulares. 

Os alertas de novas pesquisas chegam aos parti-
cipantes do painel por e-mail ou aplicativo. Christian 
Reed, CEO do Opinion Box, informa que atualmente 
cerca de 60% das respostas são coletadas via mo- 
bile. Quem participa recebe microrrecompensas, co-

Opinion Box: vencedor do Prêmio 
Empresa Mais Digital 2019 na  
categoria Pequeno Porte

Soluções 
digitais para 
a tomada 
de decisão

mo bônus para celular e cupons para sorteios. Para 
garantir a segurança, são verificados o IP, o e-mail 
cadastrado e o CPF de cada participante junto à Re-
ceita Federal. 

Atendimento digitAl
De acordo com o CEO, entre 85% e 90% das ven-

das feitas pela empresa são conduzidas a distância. 
“Temos clientes que não estão no Brasil. Existem, por 

Christian Reed,  
CEO do Opinion Box

Prêmio Empresa Mais Digital 2019  Opinion Box
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exemplo, organizações estrangeiras que nos pro-
curam para avaliar a entrada de um produto ou modelo 
de negócio no mercado brasileiro.”

No site da empresa, é possível calcular o preço da 
pesquisa que se pretende encomendar, partindo da 
quantidade de entrevistas, do tamanho do questio- 
nário e dos critérios de segmentação. Felipe Schepers, 
COO, explica que a plataforma self-service atende  
um público diversificado, que inclui pequenas em- 
presas, empreendedores, acadêmicos e grandes 
organizações em busca de pesquisas mais curtas e  
rápidas. “É claro que, se surge uma grande empre-
sa com uma demanda mais complexa, oferecemos 
um serviço customizado. Mas, para tomadas de deci- 
são no dia a dia, a plataforma oferece uma boa base 
de dados.”

nuvem, AutomAção e pRocessAmento
O Opinion Box trabalha com sistemas em nuvem 

tanto na oferta de serviços quanto em suas rotinas 
internas – solução que agiliza o trabalho remoto e 
minimiza problemas em caso de quebra ou perda  
de equipamentos. Os gestores alertam, contudo, que  
é necessário tomar cuidado com riscos trabalhistas. 
Por isso, a empresa orienta seus funcionários a regis-

trar em planilhas as horas trabalhadas fora do expe-
diente regular. 

A empresa também investe em processos de auto-
matização de tarefas operacionais. Para Felipe Sche-
pers, esse movimento faz parte da maturação de uma 
empresa que nasceu como startup. “É uma etapa 
ainda em construção. Iniciamos no fim de 2017 um 
movimento para mapear nossos processos internos e 
automatizar o que for possível.”

A equipe do Opinion Box também está atenta às 
inovações para processamento de grandes volumes 
de dados. Marcelo Maia, líder de TI, explica que es-
se ainda não é um gargalo para a organização, mas 
aposta que inovações como a computação quântica 
em breve entregarão soluções para empresas que tra-
balham com imensos volumes de informação.

opinion box

Área de negócios: pesquisas de mercado on-line. 
número de funcionários: 25 
sede: Belo Horizonte 
site: https://www.opinionbox.com/

pontos foRtes no diAgnóstico +digitAl

de acordo com os colaboradores do opinion box 
que responderam à pesquisa:
➤ os sistemas utilizados pela empresa permitem o  
    trabalho remoto;
➤ os meios de comunicação da organização estão sempre  
    funcionando;
➤ as informações disponíveis nos sistemas da empresa são  
    de boa qualidade, suficientes e acessíveis;
➤ os colaboradores são incentivados a inovar de forma  
    independente;
➤ a empresa está aproveitando as oportunidades da internet  
    para gerar negócios.

Felipe Schepers,  
COO

Marcelo Maia,  
líder de TI

impulsionAndo Reflexões

Os gestores do Opinion Box, empresa especializada em 
pesquisas, validaram o conteúdo e a metodologia do 
diagnóstico realizado pelo Prêmio Empresa Mais Digital.  
“São questões que levantam boas reflexões dentro da empresa 
e nos ajudam a visualizar em que áreas podemos melhorar”, 
avalia o COO Felipe Schepers.
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é PossívEl quE, Em brEvE, robôs e algoritmos substi-
tuam as pessoas na produção de conteúdo? Na cria-
ção de textos mais simples, pode ser que sim, mas a 
análise e a conexão de ideias complexas ainda de-
mandam esforços humanos. Hoje, o papel que a tec-
nologia tem assumido na área é o de auxiliar: facilitar 
a comunicação entre clientes e redatores, reduzir o 
tempo gasto com tarefas repetitivas e permitir a gestão 
do trabalho em ambientes colaborativos. 

No Brasil, uma das líderes dessa transformação é a 
Rock Content, empresa pioneira na área de marketing 
de conteúdo que registra números impressionantes: 
em seis anos de existência, a organização conquistou 
2 mil clientes e viu seu time crescer de 3 para quase 
400 profissionais.

A Rock Content produz diversos formatos de con-
teúdo em parceria com uma comunidade de profissio-
nais freelancers. Todo o processo de trabalho é gerido 
em uma plataforma na nuvem, desenvolvida e aprimo-

Rock Content: vencedora do  
Prêmio Empresa Mais Digital 2019  
na categoria Médio Porte

Quando 
tecnologia e 
conteúdo se 
encontram

rada pela própria equipe da Rock. A vocação digital 
está nas raízes da empresa: seus três fundadores tra-
balhavam com programação e consideravam impor-
tante ter total domínio sobre a solução que conectaria 
clientes, fornecedores e colaboradores. 

Ter a plataforma hospedada na nuvem garante esca-
labilidade sempre que necessário. “À medida que a em-
presa foi crescendo, uma das principais preocupações 
era manter nossa plataforma sempre no ar e oferecer 
uma internet de qualidade em nosso escritório”, expli-
ca Rita Lisboa, head de conteúdo. Segundo a gestora, 
qualquer parada de conexão representa perda de pro-
dutividade – além do tempo fora do ar, é preciso levar 
em conta a demora para que todos se conectem nova-
mente e voltem a se engajar em suas tarefas.

RecuRsos de iA
A gerente geral Maria Fernanda Chicri afirma que a 

Rock Content tem pesquisado e desenvolvido soluções 
em inteligência artificial (IA) para aprimorar seus produ-
tos e ferramentas de trabalho. Um dos objetivos é reduzir 
o número de tarefas operacionais e repetitivas. “Quere-
mos que a tecnologia permita que os colaboradores se 
concentrem em atividades mais estratégicas, nas quais 
a inteligência deles é crucial”, complementa Rita.

Na área de atendimento, entretanto, a empatia e o 
contato humanizado são considerados fundamentais pe-
la empresa. “Temos, por exemplo, os customer heroes”, 
conta a analista de relações públicas Adriana Testa. “To-
do mês premiamos algum colaborador que tenha feito 
algo de excepcional para o cliente. O treinamento do 
nosso time de suporte é 100% voltado à humanização.”

No ambiente interno, a Rock Content dispõe de apli-
cações inteligentes que alertam os funcionários sobre 
atualizações em contratos de clientes e, no caso dos 
times de desenvolvedores, sobre pontos críticos nos 
códigos que possam gerar falhas – isso, antes mesmo 
que elas interfiram nas entregas.

Rita Lisboa,  
head de conteúdo

Prêmio Empresa Mais Digital 2019  Rock Content
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tRAbAlHo Remoto e colAboRAção
A equipe de desenvolvimento da Rock Content con-

ta com a colaboração de profissionais que estão em 
outros países e fusos-horários. O time trabalha com fer-
ramentas de repositórios de códigos e aplicações que 
permitem centralizar, compartilhar e rastrear o traba-
lho realizado, como o Slack. Rafael Castelli, diretor de 
produtos, explica que todo código produzido por um 
engenheiro é revisado por outro profissional e, depois, 
colocado em uma fila de automação e implementação. 

O fato de haver desenvolvedores trabalhando em 
fusos diferentes cria uma dinâmica interessante de 
trabalho. “Por exemplo: o profissional sai do nosso es-
critório em BH sem nenhuma novidade. Quando ele 
chega no dia seguinte, na primeira hora já terá coisas 
para revisar e colocar em produção”, conta Rafael.

incentivo e foRmAção
Rita afirma que a Rock Content também incenti-

va seus colaboradores a apontar tarefas burocráticas 
que estejam atrapalhando a rotina de trabalho. Após o 
envio da reclamação, os times responsáveis procuram 
resolver o problema em até 60 dias. “É uma iniciativa 
importante para reforçar a ideia de que burocracia não 
é trabalho”, avalia Rita.

Com o objetivo de manter parceiros e funcionários 
atualizados com as boas práticas do marketing digital, 
a empresa mantém a Universidade Rock Content, uma 
plataforma de cursos e certificações aberta a todos 
que se interessem pelo tema. Os gestores da empresa 
também ressaltam a importância de incentivar a inova-
ção entre os colaboradores e tolerar eventuais falhas. 
“Como ‘aprender’ é um dos nossos pilares, as pessoas 
se sentem seguras para propor e testar ideias”, explica 
Maria Fernanda Chicri. “E entendemos que errar faz 
parte desse processo de aprendizado.” 

Rock content

Área de negócios: marketing de conteúdo. 
número de funcionários: 360 
sede: Belo Horizonte 
site: https://rockcontent.com/

pontos foRtes no diAgnóstico +digitAl

de acordo com os colaboradores da Rock content 
que responderam à pesquisa: 
➤ os sistemas utilizados pela empresa permitem o  
    trabalho remoto; 
➤ os meios virtuais de comunicação da empresa são  
    de boa qualidade e estão sempre funcionando; 
➤ ferramentas colaborativas são fundamentais para os  
    times da empresa; 
➤ soluções digitais entregam informações relevantes  
    para o trabalho de forma proativa; 
➤ os colaboradores são incentivados a inovar de forma  
    independente; 
➤ a empresa é rápida na adoção de novas tecnologias  
    para impulsionar os negócios.

Maria Fernanda Chicri,  
gerente geral

Adriana Testa,  
analista de relações públicas

Rafael Castelli,  
diretor de produtos
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Para EmPrEsas dE E-commErcE, carrinhos de compra 
abandonados pelos clientes são uma fonte ao mesmo 
tempo de frustração e oportunidade. No mundo das 
vendas on-line, sem vendedores de carne e osso, os 
consumidores se sentem mais à vontade para desis-
tir da compra no meio do processo. Por outro lado, 
o cliente que demonstra interesse em determinado 
produto e vai embora é um lead valiosíssimo. Como 
atraí-lo de volta à loja para concluir a compra? Hoje, 
existem empresas que vendem estratégias para solu-
cionar questões como essa.

Uma delas é a Ve Global, com sede no Reino Unido 
e filiais em 18 países. Em sua subsidiária no Brasil, 
responsável pela operação na América Latina e nos 
Estados Unidos, onze colaboradores trabalham para 
entregar consultoria em soluções de mídia programá-
tica (direcionamento de publicidade para públicos es-

Ve Global Brasil: vencedora do  
Prêmio Empresa Mais Digital 2019  
na categoria Microporte

Resolvendo 
as dores do 
e-commerce

pecíficos), aumento de conversões e recuperação de 
vendas perdidas. 

Fábio Gonçalves de Oliveira, gerente de operações, 
explica que a Ve consegue oferecer pacotes de servi-
ços integrados, que combinam estratégias de conversão 
tanto dentro das lojas dos clientes (on-site) quanto fora  
(off-site). No primeiro caso, o objetivo é evitar que o usuá-
rio deixe o site sem efetuar a compra – uma possibilidade 
é oferecer, por exemplo, cupons de desconto quando se 
detecta que o consumidor está prestes a sair da loja. O 
segundo caso (off-site) envolve principalmente o envio de 
e-mails e a exibição de anúncios para o usuário.

iA e Atendimento
O executivo de vendas Jefferson Ferreira diz que 

soluções de inteligência artificial (IA) são fundamentais 
para o negócio. Afinal, é ela que ajuda a definir qual 
o perfil de cada consumidor e quais estratégias são 

Fábio Gonçalves de oliveira, 
gerente de operações

Prêmio Empresa Mais Digital 2019  Ve Global Brasil
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mais adequadas a ele. Fábio complementa: “em mídia 
programática, por exemplo, não compramos espaço 
publicitário neste ou naquele site, mas de acordo com 
o perfil do usuário – que interesses ele tem, qual sua 
faixa etária, entre outras características”. 

Se o cliente ainda está navegando na loja, o obje-
tivo é passar do interesse pelos produtos à compra  
de fato. Ou, se isso não for possível, ao menos conseguir 
o e-mail dele – para, dali a algum tempo, oferecer no-
vamente o produto de interesse via e-mail remarketing. 
“Não é um mero disparo de e-mail”, explica Fábio. “É 
um envio direcionado, apenas para quem entrou no site 
e demonstrou interesse naquele produto específico.”

Olhando para dentro da empresa, os gestores 
acreditam que soluções de IA e Software as a Service 
(Saas) – modalidade em que o software é disponibili-
zado ao cliente via internet – terão impacto significativo 
nas rotinas ao longo dos próximos anos. É provável, 
por exemplo, que a área de atendimento se torne cada 
vez mais automatizada. 

Por outro lado, o mercado brasileiro costuma ser 
um pouco mais resistente ao autoatendimento e ao 
suporte prestado por meio de bots. “No Brasil, pela 
cultura do mercado, acho que a curva de adaptação é 
um pouco mais lenta”, avalia Fábio. “O brasileiro ainda 

é acostumado a contratar um serviço, e não uma pla-
taforma que ele mesmo opere.”

sistemAs integRAdos
Ao longo de 2018 e 2019, as rotinas internas da Ve 

Global Brasil vêm passando por um intenso processo 
de transformação digital. Por meio de ferramentas in-
tegradas, a equipe está conseguindo reduzir o tempo 
gasto em tarefas operacionais e repetitivas, além de 
minimizar o risco de falhas. “A empresa conseguiu 
chegar a um patamar em que todas as áreas têm um 
sistema específico”, diz Fábio. Entre as ferramen- 
tas usadas pela Ve no Brasil estão as plataformas 
Hubspot, Freshdesk e NetSuite. 

Camila Crocco, coordenadora de finanças, explica 
que a fase inicial – de transferência e inserção de da-
dos nas plataformas – pode ser um pouco demorada, 
mas avalia que o ganho em performance e organiza-
ção compensa. “Hoje, temos uma planilha ou outra em 
compartilhamento on-line, mas no geral já consegui-
mos fazer tudo nos sistemas”. 

Por ser uma empresa global, os sistemas utilizados 
pela Ve têm também opções de customização. No caso 
da área fiscal, por exemplo, cada país tem suas parti-
cularidades. Então, basta ao colaborador selecionar na 
plataforma o local em que ele está, e o sistema gera a 
configuração necessária. Para um escritório com clien-
tes em vários países, é sem dúvida um recurso essencial.

ve globAl

Área de negócios: soluções em mídia programática, 
aumento de conversões e remarketing para e-commerce.
número de funcionários: 11 no Brasil; 250 no mundo.
sede: Londres, Reino Unido
site: https://www.ve.com/pt/

pontos foRtes no diAgnóstico +digitAl

de acordo com os colaboradores da  
ve global brasil que responderam à pesquisa:
➤ os sistemas utilizados pela empresa permitem o  
    trabalho remoto;
➤ os meios de comunicação da organização estão sempre  
    funcionando;
➤ ferramentas colaborativas são fundamentais para a  
    realização do trabalho;
➤ é fácil e rápido encontrar as informações nos sistemas  
    da empresa.

Jefferson Ferreira,  
executivo de vendas

Camila Crocco, 
coordenadora de finanças
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décadas as organizações públicas e privadas sofrem 
com a gestão na área de segurança da informação. 
As empresas e os países possuem suas próprias bar-
reiras e desafi os organizacionais a enfrentar e ultra-
passar para terem uma gestão efetiva da segurança 
da informação que envolva desde o acesso físico às 
suas instalações ao acesso aos dados e informações 
em seus parques digitais. 

Devido à globalização, a grande maioria das em-
presas e nações está cada vez mais exposta a ataques 
reais ou cibernéticos. Para evitar ataques e inciden-
tes de segurança e resolver possíveis falhas em su-
as políticas de segurança, CEOs, gestores seniores 
e tomadores de decisão podem aprender com as li-
ções da Organização Internacional de Polícia Crimi-
nal (Interpol). A Interpol é a maior organização poli-
cial do mundo, composta das polícias de 190 países. 

Sua missão primordial é conectar as forças policiais 
dos países membros para apoiar e auxiliar as organi-
zações (públicas, privadas, ONGs) e autoridades no 
provimento de serviços de segurança de forma inte-
ligente e efetiva e com procedimentos operacionais 
internacionalmente aceitos. Hoje, portanto, as po-
lícias da Interpol fazem parte de uma rede de mul-
tiagências capaz de detectar possíveis ataques e in-
cidentes à segurança da informação de forma efi caz 
e efi ciente, aplicando a melhor estratégia/modelo de 
ação para cada especifi cidade em nível individual, 
organizacional, nacional ou mesmo global.

Atualmente, um dos grandes temores de paí-
ses desenvolvidos como Estados Unidos, Inglaterra, 
França e Alemanha é a segurança dos dados — sem 
falar, é claro, da problemática do terrorismo, do cri-
me organizado e da imigração ilegal. Por sua vez, nos 
países em desenvolvimento como Brasil, Rússia, Ín-
dia e África do Sul os delitos de grandes proporções, 
como corrupção, lavagem de dinheiro, tráfi co de en-
torpecentes e homicídios, se mantêm no topo da lis-
ta de problemas a serem enfrentados, mas a seguran-
ça da informação desponta como um problema críti-
co, e com um nível de vulnerabilidade ainda maior 
do que o verifi cado nos países desenvolvidos.

O problema da segurança é grande e complexo 
não tanto devido aos mecanismos operacionais co-
mo contratação de vigilantes, aquisição e uso de equi-
pamentos tecnológicos e programas computacionais 
de criptografi a avançada, mas sim pela falta de prepa-
ro na administração e gestão da Política de Segurança 
da Informação (PSI) por parte dos dirigentes, toma-
dores de decisão e funcionários de forma geral.

indicadores de sucesso 
e seus fatores-chave
Os objetivos principais deste artigo são: dar uma vi-
são geral do que é a Gestão de Segurança da Informa-
ção (GSI) tomando como base o ambiente de traba-
lho internacional da Interpol; alertar sobre possíveis 
erros nas políticas de segurança e propor soluções 
para as eventuais falhas e vulnerabilidades. Funda-
mentado em estudos de casos práticos, vivenciados 
por vários países membros da Interpol, foi possível 
identificar indicadores de sucesso e seus respecti-
vos fatores-chave que podem ter repercussões ino-
vadoras no universo que envolve a GSI (ver quadro 
Indicadores de sucesso). Esses indicadores de suces-
so podem ser utilizados como padrões tanto por for-
ças policiais, nos mais diferentes países, quanto por foNte noGueIra, 2015 (HttP://www.IrCConferenCes.Com/ConferenCe-ProCeeDInGs.HtmL)
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empresas, independentemente de seu tamanho ou 
setor da economia.
Somente os critérios técnicos da TI não garantem 
uma gestão efi ciente e efi caz das informações e das 
operações de combate. É preciso, por exemplo, que 
seja fornecido algum modelo ou estratégia para CE-
Os, líderes e gestores basearem as suas decisões. 
Fundamentado em análise qualitativa com dados 
coletados dos estudos de casos reais foi possível evi-
denciar um padrão de similaridade e construir um 
modelo básico de GSI composto de oito indicado-
res de sucesso relacionados diretamente a 23 fatores-
chave (ver quadro Gestão de segurança da informa-
ção). Esse modelo serve como um guia para a cria-
ção de estratégias e mecanismos efetivos de gestão 
de segurança da informação nas organizações.

O indicador de governança mostra uma rela-
ção direta com: a estrutura física das unidades or-
ganizacionais (departamentos, divisões, coordena-
ções) disponibilizada pela empresa para a implemen-
tação da GSI; a PSI divulgada para todos os funcioná-
rios e stakeholders; os papéis e responsabilidades de 
cada setor envolvido com a GSI; e as normas inter-
nas e legislações pertinentes a cada empresa e ramo 
de negócio. 

O indicador de serviço pode ser visto como 
uma divisão hierárquica composta de quatro tipos 
de serviço ativados antes, durante e depois de um 
incidente, violação, ou ameaça à PSI. Os quatro são: 
os serviços de preparação para um possível inciden-
te de segurança; de resposta ao incidente; de recupe-
ração do incidente; e de mitigação do incidente. 

O indicador de recurso está relacionado com 
a mobilização de diferentes fatores, como os recur-
sos humanos, as ferramentas e tecnologias, e a in-
fraestrutura dos meios de comunicação e redes de 
computadores. 

O indicador rede multiagência correspon-
de ao capital social (contratos formais e relações in-
formais) e ao capital humano (habilidades, conhe-
cimentos especializados e ações), notadamente de 
acordos e relacionamentos. 

O indicador referente aos stakeholders cor-
responde aos fatores relativos aos diferentes tipos 
de setor (público, privado, ONG) e atores (interna-
cionais, regionais, nacionais, locais, organizacionais, 
individuais). 

O indicador de fi nanças diz respeito às formas 
de captação de recursos fi nanceiros: renda e contri-
buições obtidas pela organização. 

ESTUDO DE CASO 2 
operação: Strikeback
data: abril a maio de 2014
descrição: operação internacional coordenada pela Interpol 
realizada contra indivíduos ligados a casos de extorsão sexual. tal 
prática é conhecida como sextortion. Sextortion pode ser defi nido como 
chantagem sexual em que dados, informações, imagens ou vídeos são 
usados para extorquir favores sexuais e/ou dinheiro das vítimas.
os países participaNtes da operação: Hong kong (China), 
filipinas, singapura.

resultados:
➢  58 indivíduos presos; 
➢  250 peças de provas eletrônicas apreendidas, incluindo telefones
 celulares, notebooks, mídias de armazenamento, bem como
 munição de verdade.

Fevereiro 2016 Harvard Business review 73

EDiÇÃO BRASiL

ESTUDO DE CASO 1 
operação: Unmask
data: fevereiro a março de 2012
descrição: operação internacional coordenada pela Interpol 
realizada contra indivíduos ligados a um grupo de pirataria cibernética 
internacional. o ataque cibernético aproveitou falhas na segurança da 
informação da Colômbia e do Chile para praticar uma série de ataques 
contra alvos no ministério da defesa colombiano, sites da presidência 
da república colombiana, assim como na biblioteca nacional e em 
companhias de eletricidade no Chile, entre outros órgãos públicos.
os países participaNtes da operação: argentina, Chile, Colômbia 
e espanha, e mais tarde a república Dominicana.

resultados:
➢  47 buscas domiciliárias em 19 cidades em cinco países;
➢  34 indivíduos identifi cados e/ou detidos;
➢  apreensão de equipamentos de informática, telefones celulares 
      e cartões de pagamento.
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O indicador barreira corresponde aos obstácu-
los estratégicos, táticos e operacionais enfrentados 
pelas empresas na implementação da GSI. 

Por último, o indicador facilitador  também re-
lacionado com os níveis estratégico, tático e opera-
cional, corresponde aos elementos que facilitam o 
bom andamento da GSI.

Lições aprendidas

lição 1
valoração da informação. 
É preciso dar o devido valor às informações que tra-
fegam nas organizações, seja de uso interno ou ex-
terno. O valor da informação para uma empresa en-
volve a resposta para a seguinte pergunta: por que a 
segurança da informação é importante em uma em-
presa e qual o seu impacto? A resposta a essa pergun-
ta envolve três motivações principais aprendidas por 
policias da Interpol e devem ser vistas como essen-
ciais para funcionários de qualquer tipo de empresa.

I. dependência das organizações aos siste-
mas de informação. Na atual conjuntura tecnoló-
gica globalizada, é impossível para as empresas for-
necer seus produtos ou serviços sem um sistema de 
informação. Na esfera policial é vital ter a noção de 
que os sistemas de informação possuem dados sigilo-
sos, que, se tornados públicos, podem causar prejuí-
zo, perda de confi ança e, em alguns casos, o fracasso 
total de uma missão ou operação policial. Nas empre-
sas, principalmente nas privadas, esse dano pode ser 
fatal e acarretar o encerramento do negócio.

II. Informação é um ativo e precisa de inves-
timento. A informação e os seus equipamentos de 
apoio — catracas eletrônicas, sistemas de acesso bio-
métricos, portais com detectores de metal e raios X, 
aplicativos, banco de dados e redes de computadores 

— são ativos caros e, portanto, devem ser protegidos 
como qualquer outro recurso valioso. Para proteger 
as infraestruturas críticas de informação é necessário 
investimento maciço em segurança, pois a competiti-
vidade, a lucratividade, o atendimento aos requisitos 
legais e a imagem da organização junto ao mercado, 
aos fornecedores e aos clientes dependem da concre-
tização de um bom investimento em GSI.

III. vulnerabilidade dos sistemas. Os sistemas 
de informação das organizações são expostos a diver-
sos tipos de risco e ameaça, incluindo catástrofes co-
mo incêndio acidental ou intencional, alagamentos, 

ESTUDO DE CASO 3 
operação: First Light
data: dezembro de 2014
descrição: operação internacional coordenada pela Interpol 
realizada contra alvos (criminosos cibernéticos) que se aproveitavam 
de falhas na segurança da informação e transacionavam vários milhões 
de dólares usando ataques de furto de identidade via telefone e email, 
em toda a região Ásia/Pacífi co.
os países participaNtes da operação: 23, incluindo China, 
tailândia, Indonésia, Camboja.

resultados:
➢  mais de 500 indivíduos presos; 
➢  Centenas peças de provas eletrônicas apreendidas, incluindo 
 computadores, notebooks, pendrives e telefones celulares;
➢  fechamento de 15 centros de atendimento onde eram praticadas  
 as fraudes.

ESTUDO DE CASO 4 
operação: Aces
data: junho a julho de 2015
descrição: operação internacional coordenada pela Interpol 
realizada contra indivíduos ligados a fraude fi nanceira e jogo online 
ilegal em vários países asiáticos.
os países participaNtes da operação: Camboja, Coreia, filipinas, 
tailândia e Vietnã.

resultados:
➢  48 indivíduos presos; 
➢  100 peças de provas eletrônicas apreendidas, incluindo 
 computadores, pendrives e telefones celulares;
➢  fechamento de dois centros de atendimento onde eram
 praticadas as fraudes.
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modificação não autorizada. Ou seja, os dados de-
vem chegar do emissor ao receptor exatamente co-
mo foram enviados. Imagine um caso em que os sal-
dos bancários não estejam íntegros, com divergência 
entre os valores depositados pelos correntistas e os 
valores registrados no sistema. A integridade do sis-
tema de informação estaria violada, o que provoca-
ria sérios danos econômicos e fi nanceiros, bem como 
mancharia a reputação da empresa.

III. Confi dencialidade (privacidade): Dados, 
informações e respectivos sistemas devem ser pro-
tegidos contra leitura desautorizada. É o sigilo contra 
a divulgação indevida de informações. É preciso ga-
rantir que a informação seja acessada somente pelas 
pessoas autorizadas. Imagine que o seu computador 
foi invadido e que os dados de seu cartão de crédito 
e senha foram capturados. Nas mãos dos hackers es-
ses dados podem ser utilizados para as mais diferen-
tes fi nalidades, desde chantagem até compras inde-
vidas. Nas empresas, esse tipo de invasão pode ter 
consequências de grandes proporções, inclusive o 
fi m da atividade empresarial. 

lição 3
Experiência comprovada. 
Uma lição fundamental na área de segurança advinda 
da experiência policial internacional é que, por mais 
perfeitos que sejam o material e as atualizações técni-
cas, o elo vulnerável normalmente vem do ser huma-
no. Erros cometidos por administradores como contra-
tação equivocada, feitas com base em amizade ou ne-
potismo, e falta de defi nição de níveis de controle de 
acesso físico e lógico pelos funcionários podem abrir 
a porta de sua empresa para a grande maioria dos ata-
ques bem-sucedidos à segurança da informação.

desabamentos, terremotos; supressão de serviços por: 
falha de energia elétrica; queda nas comunicações; pa-
ne nos equipamentos, pane na rede, problemas nos sis-
temas corporativos; comportamentos antissociais (pa-
ralisações, greves, invasões); falta de controle dos recur-
sos humanos (ausências ou demissão de funcionários, 
estresse ou sobrecarga de trabalho, alta rotatividade de 
funcionários, contratação de terceirizados); ações cri-
minosas (furtos, fraudes, sabotagem, espionagem); e 
ataques cibernéticos (capturadores de teclado — keylog-
gers; capturadores de telas — screenlogg ers; negação de 
serviço — DoS; ataques através de rede de robôs — bot-
net; roubo de identidade — phishing/pharming/vishing/
smishing; grampo telemático — sniff er). Logo, os siste-
mas de informação são ativos e altamente vulneráveis e 
necessitam de cuidados especiais, como vigilância per-
manente, capacitação contínua dos profi ssionais envol-
vidos, cópias de segurança (backups) das informações 
armazenadas em diferentes locais, atualização dos sof-
twares e banco de dados, entre outros.

lição 2
Princípios fundamentais. 
Qualquer empresa deve seguir alguns princípios fun-
damentais de segurança da informação: disponibili-
dade, integridade e confi dencialidade. Os policiais 
da Interpol aprendem e seguem esses princípios, se-
ja em missão de campo ou no escritório. A experiên-
cia tem demonstrado que o compromisso com esses 
princípios basilares deve ser seguido não só por ser-
vidores de empresas públicas, mas principalmente 
por empregados em todos os níveis e em qualquer 
tipo de empresa ou ramo de negócio.

I. disponibilidade: Dados, informações e res-
pectivos sistemas devem ser protegidos de modo 
que não se tornem indisponíveis ou autodestruam 
sem autorização. É uma proteção contra a interrup-
ção do serviço, pois todo e qualquer sistema de infor-
mação deve funcionar conforme planejado na exe-
cução de seu projeto. Imagine uma empresa de ven-
da de produtos na internet ou uma operadora de te-
lefonia que deixe seus sistemas indisponíveis por ho-
ras ou dias. Essa paralisação não só provocaria danos 
econômicos e fi nanceiros como também mancharia 
imagem, credibilidade e reputação da instituição.

II. Integridade: Os dados e informações, aí in-
cluídos sistemas aplicativos e banco de dados em for-
mato digital, devem ser protegidos contra qualquer 
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Um a PSi deve:
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•  refl etir os objetivos e atividades do negócio

•  incluir análise, avaliação e gestão de riscos

•  classifi car os vários tipos de documento em formato físico ou digital

•  ter um mecanismo de implementação, manutenção, monitoramento e melhoria

•  considerar o comprometimento e o apoio de todos os níveis gerenciais

•  prover recursos fi nanceiros e orçamentários para o desenvolvimento das atividades 
    de gestão de segurança da informação (Gsi)

•  prover treinamentos e sistema de avaliação da segurança da informação

•  divulgar a psi a funcionários e demais stakeholders já no primeiro contato com a empresa

•  prever sanções formais, trabalhistas e criminais para quem infringir a psi da empresa
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não interessa a sua patente ou infl uência em sua or-
ganização no país de origem. Por exemplo, o proces-
so seletivo para um cargo de gestor sênior, como o de 
diretor mundial de polícia forense, tem muitas etapas. 
Primeiramente são feitas avaliações curriculares e téc-
nicas sobre os assuntos nos quais o candidato deverá 
trabalhar, incluindo capacidade em gestão de seguran-
ça da informação. Em seguida, são realizadas rodadas 
de perguntas por uma banca de avaliadores em vários 
idiomas para testar a experiência prática vivenciada 
pelo candidato. Essa mesma banca propõe diversos 
problemas, situações, incidentes e crises estratégicas, 
táticas e operacionais para o candidato dar uma solu-
ção imediata. Depois é realizada uma investigação so-
cial aprofundada da conduta ética, moral e profi ssio-
nal do candidato, dentro e fora da instituição de ori-
gem. Esse processo seletivo leva meses. Todo esse ri-
gor tem um motivo: o policial da Interpol trabalha com 
informações sensíveis e sigilosas, tem acesso a siste-
mas de informação e banco de dados especializados 
do mundo todo. Uma má gestão de segurança da infor-
mação pode acarretar diversos incidentes, até mesmo 
em nível diplomático entre diversos países. Logo, a li-
ção que fi ca é: quanto maiores forem o poder de toma-
da de decisão e o nível de acesso à informação, maior 
deverá ser o nível de complexidade no processo sele-
tivo, independentemente de apadrinhamentos ou pa-
tentes. Em mais de 100 anos de existência, a Interpol 
nunca teve um caso de vazamento de informação por 
parte de funcionários, sejam eles policiais, civis ou ter-
ceirizados. Vale destacar que os profi ssionais de orga-
nizações públicas ou privadas devem ter uma escala 
de complexidade e rigor na seleção de seus servidores 
e funcionários, principalmente os que vão atuar dire-
tamente na TI, pois muitas das informações sensíveis 
e sigilosas trafegarão por eles.

lição 4
Política de Segurança 
da informação (PSi). 
Toda a atividade de segurança da informação na In-
terpol é baseada em um conjunto de regras e proto-
colos formais para acesso e uso dos sistemas de infor-
mação, sendo obrigatória uma classifi cação prévia 
de qualquer documento em papel ou em meio digital. 
Nenhum documento trafega na Interpol sem antes 
ter sido classifi cado conforme critérios pré-estabele-
cidos. Por exemplo, a Interpol utiliza a classifi cação 
da informação com três níveis de confi dencialidade 

Você colocaria alguém inexperiente para gerir sua 
empresa? Ou pior, alguém que nunca teve experiên-
cia ou vivência na prática de gestão de dados e infor-
mações empresariais, em empresas públicas ou pri-
vadas ou mesmo agências internacionais?

É de estranhar, mas em alguns países, funcioná-
rios ou mesmo servidores públicos tornam-se gesto-
res de uma imensa gama de recursos humanos, ma-
teriais e de serviços sem nunca ter estudado, viven-
ciado e, principalmente, sem ter colocado em prática 
os diversos instrumentos de gestão necessários à boa 
governança de uma organização. Algumas organiza-
ções públicas e privadas ao redor do mundo, sobretu-
do nos países menos desenvolvidos, contratam ou in-
dicam gestores e tomadores de decisão inexperientes 

— e sem nenhuma formação em administração de sis-
temas de informação ou informática — para lidar di-
retamente com os sistemas de informação fundamen-
tais da organização. Novamente, a Interpol pode servir 
de exemplo, pois implantou uma gestão por compe-
tência. Os policiais recrutados passam por um proces-
so seletivo rigoroso. A vaga vai para o candidato mais 
competente, com mais méritos para conduzir a gestão, 

ESTUDO DE CASO  
operação Simda botnet
data: abril de 2015
descrição: operação internacional coordenada pela Interpol 
juntamente com microsoft, kaspersky Lab, trend micro e Japan’s 
Cyber Defense Institute contra indivíduos ligados a disseminação 
de programas computacionais maliciosos – malwares. o simda 
Botnetconsiste em uma rede de robôs virtuais contendo malwares. essa 
rede foi usada por criminosos cibernéticos para obter acesso remoto 
a computadores e roubar dados pessoais, incluindo senhas bancárias, 
números de cartões de crédito, bem como para instalar e espalhar 
vários tipos de malware. acredita-se que mais de 770 mil computadores 
ao redor do mundo foram infectados com o simda Botnet.
os países participaNtes da operação: Luxemburgo, Holanda, 
Polônia, rússia, eua.

resultados:
➢  Dezenas de indivíduos presos
➢  Dezenas de peças de provas eletrônicas apreendidas, incluindo 
 computadores servidores que controlavam a rede simda 
 Botnet apreendidos na Holanda, eua, rússia, Luxemburgo e Polônia.
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Pilares de sustentação de uma GSI efetiva
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e um nível público. Essa classifi cação refl ete o grau 
de risco que pode surgir com a divulgação não auto-
rizada de informação:
 •  Confi dencial (Interpol Confi dential)
 •  Restrito (Interpol Restricted)
 •  Uso interno (Interpol For offi  cial use only)
 •  Público (Interpol Not Classifi ed)

As informações devem ser classifi cadas conforme 
o grau de risco:  

(a) “Confi dencial” caso a divulgação não auto-
rizada possa causar crime ou trazer sérios prejuízos 
para a organização, seus funcionários, seus mem-
bros, entidades nacionais, empresas ou pessoas que 
façam uso da informação.

(b) “Restrito” caso a divulgação não autorizada 
possa comprometer as atividades da organização ou 
causar danos a seus funcionários, seus membros, en-
tidades nacionais, empresas ou pessoas que façam 
uso da informação.

(c) “Uso Interno” caso a divulgação não autori-
zada possa afetar negativamente, causar desvanta-
gem ou desacreditar a organização, seus funcioná-
rios, seus membros, entidades nacionais, empresas 
ou pessoas que façam uso da informação; 

(d) “Público” caso a informação não seja sensí-
vel e a divulgação não autorizada não afeta a organi-
zação, seus funcionários, seus membros, entidades 
nacionais, empresas ou pessoas que façam uso da 
informação.

Na iniciativa privada esse conjunto de regras po-
de e deve fazer parte da PSI. Uma PSI é formada pelo 
conjunto de diretivas de gerenciamento e suporte à 
segurança. Normalmente uma PSI envolve: planeja-
mento das necessidades de segurança, identifi cação 
dos riscos, análise custo/benefício, implementação, 
auditoria, gestão de incidentes de segurança.

A experiência da Interpol tem demonstrado que 
os seguintes fatores são críticos para o sucesso da 
implementação da PSI. Eles podem ser adaptados e 
adotados por qualquer empresa. 

lição 5
Pilares de sustentação. 
Mesmo no cenário multifacetado da segurança da 
informação em uma agência global como a Interpol, 
é possível reconhecer cinco pilares comuns e fun-
damentais para ter uma GSI efetiva em qualquer ti-
po de empresa, em nível local, regional, nacional ou 

internacional. São eles: a divulgação da PSI; o respei-
to aos princípios básicos da segurança da informação; 
a divulgação dos procedimentos operacionais padrão 
(POPs) da GSI; o uso de ferramentas físicas e lógicas 
apropriadas; respeito à legislação vigente em cada país 
(ver quadro Pilares de sustentação de uma GSI efetiva). 

Os indicadores de sucesso e seus respectivos fa-
tores-chave servem como guias não somente para 
as empresas de segurança pública e forças policiais, 
mas principalmente para empresas privadas e ON-
Gs que não possuam, ainda, a cultura de segurança 
da informação implantada em seus objetivos orga-
nizacionais. Esse modelo de ação é bastante útil em 
todos os ramos de negócio, podendo ajudar líderes, 
gestores e tomadores de decisão em empresas ao re-
dor do mundo a estabelecer uma agenda de debate 
e mudanças em suas políticas e gestões na área de 
segurança da informação.  
HBR Reprint r1601G–P Pedidos, página 10
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C ontratos, transações e seus registros são 
algumas das estruturas básicas que formam 
os sistemas econômicos, legais e políticos. 
Elas protegem os ativos e estabelecem 
fronteiras organizacionais; estabelecem e 
verificam identidades; registram eventos; 
governam as interações entre nações, 
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organizações, comunidades e indivíduos; e orientam 
a atuação gestora e social. 

No entanto, essas ferramentas fundamentais e a 
burocracia formada para gerenciá-las não acompa-
nharam a transformação digital da economia. São co-
mo um engarrafamento no horário de pico aprisionan-
do um carro de Fórmula 1. No mundo digital, a forma 
como regulamos e mantemos o controle administrati-
vo precisa mudar.

A blockchain, a tecnologia bitcoin e de outras mo-
edas virtuais, promete resolver esse problema. A 
blockchain é um registro contábil aberto e distri-
buído capaz de gravar transações entre duas partes 
de forma permanente e eficiente. O próprio regis-
tro pode ser programado para disparar as transações 
automaticamente. (Ver barra lateral “Como funciona 
a blockchain”.)

A blockchain permite imaginar um mundo em que 
os contratos seriam embutidos em código digital e ar-
mazenados em bancos de dados transparentes, com-
partilhados e protegidos de exclusão, adulteração e re-
visão. Cada acordo, processo, tarefa e pagamento te-
riam um registro digital e uma assinatura possível de 
ser identifi cada, validada, armazenada e compartilha-
da. Advogados, corretores, banqueiros e outros inter-
mediários já não seriam necessários. Indivíduos, or-
ganizações, máquinas e algoritmos fariam transações 
livremente com pouco ou nenhum confl ito. Esse é o 
imenso potencial da blockchain.

Quase todo mundo já ouviu dizer que a blockchain 
vai revolucionar os negócios e redefi nir as empresas e 
a economia. Embora compartilhemos do entusiasmo 
pelo seu potencial, nós nos preocupamos com a propa-
ganda excessiva. Não são apenas questões de seguran-
ça (como o colapso, em 2014, de uma plataforma de ne-
gociação de bitcoins e as recentes invasões de outras) 
que nos preocupam. Nossa experiência em inovação 
tecnológica nos diz que, se a blockchain causar uma re-
volução, muitas barreiras — tecnológicas, governa-
mentais, organizacionais e até mesmo sociais — deve-
rão cair. Seria um erro se jogar de cabeça nas inovações 
blockchain sem entender como elas vão se estabelecer.

Acreditamos que a verdadeira transformação dos 
negócios e do governo gerada pela blockchain ainda 
está muito distante. Isso ocorre porque a blockchain 
não é uma tecnologia “disruptiva” que possa atacar 
um modelo de negócio tradicional com uma solu-
ção de menor custo e pegar as empresas de surpresa. 
A blockchain é uma tecnologia de base: ela tem poten-
cial para criar novos alicerces para nossos sistemas 
econômicos e sociais. Mas, embora o impacto seja 
enorme, levará décadas para que a blockchain se infi l-
tre em nossa infraestrutura econômica e social. O pro-
cesso de adoção não será repentino, mas sim gradu-
al e estável, à medida que as ondas de mudança tec-
nológica e institucional ganhem impulso. São esses 
insights e suas implicações estratégicas que explorare-
mos neste artigo.

padrÕes de adoção de teCnologia
Antes de mergulhar na estratégia de blockchain e seus 
investimentos, vamos refl etir sobre o que já sabemos 
a respeito da adoção de tecnologias e, em particular, 
o processo de transformação típico de outras tecno-
logias de base. Um dos exemplos mais relevantes é a 
adoção do TCP/IP (protocolo de controle de transmis-
são/protocolo de internet), que estabeleceu as bases 
para a tecnologia em rede de computadores e o desen-
volvimento da internet.

Introduzido em 1972, o primeiro avanço do TCP/
IP foi em uma única funcionalidade: como a base do 
email entre pesquisadores no ARPAnet, o precursor 
da internet comercial desenvolvido pelo departamen-
to de Defesa dos Estados Unidos. Antes do TCP/IP, a 
arquitetura de telecomunicações era baseada na “co-
mutação de circuitos”, na qual as conexões entre du-
as partes ou máquinas deveriam ser preestabelecidas 
e sustentadas durante toda a troca. Para garantir que 
dois pontos pudessem se comunicar, os provedores de 
serviços de telecomunicações e os fabricantes de equi-
pamentos investiram bilhões na construção de linhas 
dedicadas. 

O TCP/IP virou esse modelo de ponta-cabeça. O no-
vo protocolo transmite informações digitalizando-as e 
dividindo-as em pacotes muito pequenos, todos com 
informações de endereço. Uma vez liberados na rede, 
os pacotes podem tomar qualquer rota até o destinatá-
rio. Pontos inteligentes de recepção e envio nas extre-
midades da rede conseguem desmontar e remontar os 
pacotes e interpretar os dados codifi cados. Não havia 
necessidade de linhas privadas dedicadas ou infraes-
trutura maciça. O TCP/IP criou uma rede pública aber-
ta e compartilhada, sem nenhuma autoridade central 
ou parte responsável pela sua manutenção e melhoria.

Os setores tradicionais de telecomunicações e 
computação olharam o TCP/IP com ceticismo. Poucos 
imaginavam que conexões robustas de dados, mensa-
gens, voz e vídeo poderiam ser estabelecidas na nova 
arquitetura, ou que o sistema associado poderia se tor-
nar seguro e ser expandido. Porém, no fi m da década 
de 1980 e da de 1990, um número crescente de empre-
sas, como Sun, NeXT, Hewlett-Packard e Silicon Gra-
phics, usaram o TCP/IP em parte para criar redes pri-
vadas restritas dentro das organizações. Para isso, de-
senvolveram ferramentas e blocos de construção que 
ampliaram seu uso para além do email, substituindo 
gradualmente tecnologias e padrões de redes locais 
mais tradicionais. À medida que as organizações ado-
taram essas ferramentas e esses blocos de construção, 
tiveram enormes ganhos de produtividade.

Em meados da década de 1990, o TCP/IP irrompeu no 
uso público amplo com o advento da World Wide Web. As 
empresas de novas tecnologias emergiram rapidamen-
te para fornecer a estrutura necessária — o hardware, o 
software e os serviços — à conexão com a rede, agora pú-
blica, e à troca de informações. A Netscape comerciali-
zou navegadores, servidores web e outras ferramentas 

a eXpeCtativa
Todos já ouviram dizer 
que a blockchain vai 
revolucionar os negócios, 
mas vai demorar muito 
mais tempo do que 
muitos afi rmam.

o motivo
Como o TCP/iP (no qual 
a internet se baseia), 
a blockchain é uma 
tecnologia de base que 
exigirá ampla coordenação. 
O nível de complexidade 
— tecnológico, regulatório 
e social — não terá 
precedentes.

a verdade
a adoção do TCP/iP 
sugere que a blockchain
seguirá um caminho 
bastante previsível. O 
processo levará anos, mas 
as empresas já devem 
começar a se planejar.

em resumo
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e componentes que auxiliaram no desenvolvimento e 
adoção de serviços e aplicativos de internet. A Sun lide-
rou o desenvolvimento da linguagem de programação 
de aplicativos Java. Como as informações na web aumen-
taram exponencialmente, a Infoseek, a Excite, a AltaVis-
ta e a Yahoo nasceram para guiar os usuários.

Uma vez que essa infraestrutura básica ganhou 
massa crítica, uma nova geração de empresas aprovei-
tou a conectividade de baixo custo através da criação de 
serviços de internet que eram substitutos atraentes para 
as empresas existentes. A CNET levou as notícias para 
a internet. A Amazon ofereceu uma variedade de livros 
maior que a de qualquer livraria. A Priceline e a Expe-
dia tornaram mais fácil — além de extraordinariamente 
transparente — comprar passagens aéreas. A capacida-
de dos recém-chegados de arrebanhar clientela nume-
rosa a um custo relativamente baixo impactou negócios 
tradicionais, como jornais e lojas físicas de varejo.

Baseando-se na ampla conectividade com a inter-
net, a próxima onda de empresas criou aplicações no-
vas e transformadoras que mudaram fundamental-
mente a maneira como as empresas geravam e captu-
ravam valor. Essas empresas foram construídas sobre 
uma nova arquitetura ponto a ponto e criaram valor 
coordenando redes distribuídas de usuários. Pense 
em como a eBay mudou o varejo online por meio de 
leilões, a Napster mudou a indústria musical, a Skype 
mudou as telecomunicações e a Google, que explorou 
os links gerados pelo usuário para fornecer resultados 
mais relevantes, mudou a pesquisa na web.

Em última análise, levou mais de 30 anos para o 
TCP/IP passar por todas as fases — uso único, uso lo-
calizado, substituição e transformação — e remodelar 
a economia. Hoje, mais de metade das empresas de ca-
pital aberto mais valiosas do mundo tem modelos de 
negócio baseados na internet e em plataformas. A pró-
pria base da nossa economia mudou. Escala física e pro-
priedade intelectual diferenciada já não conferem van-
tagens imbatíveis: hoje os líderes econômicos são em-
presas que atuam como “pedras fundamentais”, orga-
nizando, promovendo e coordenando proativamente 
redes de comunidades, usuários e organizações.

a nova arquitetura
A blockchain — uma rede ponto a ponto apoiada na 
internet — foi introduzida em outubro de 2008 como 
parte de uma proposta para a bitcoin, um sistema de 
moeda virtual que dispensava uma autoridade cen-
tral para emitir moeda, transferir propriedades e con-
firmar transações. A bitcoin é a primeira aplicação da 
tecnologia blockchain.

Os paralelos entre a blockchain e o TCP/IP são cla-
ros. Assim como o email possibilitou a troca de mensa-
gens bilaterais, a bitcoin permite transações financei-
ras bilaterais. O desenvolvimento e a manutenção de 
blockchains são abertos, distribuídos e compartilhados 
— assim como o TCP/IP. Uma equipe de voluntários 

em todo o mundo mantém o software principal. E as-
sim como o email, a bitcoin floresceu primeiro em uma 
comunidade relativamente pequena de entusiastas.

O TCP/IP desbloqueou um novo valor econômico 
reduzindo drasticamente o custo das conexões. Da 
mesma forma, a blockchain pode reduzir drasticamen-
te o custo das transações. Ele tem o potencial para se 
tornar o sistema de registro de todas as transações. Se 
isso acontecer, a economia voltará a sofrer uma mu-
dança radical à medida que surjam novas fontes de in-
fluência e controle baseadas em blockchains.

Considere como os negócios funcionam agora. Man-
ter registros contínuos de transações é função básica de 
qualquer empresa. Eles rastreiam ações passadas e de-
sempenho e guiam o planejamento para o futuro. Refle-
tem o modo como a organização trabalha internamen-
te, mas também suas relações externas. Toda empresa 
mantém seus próprios registros, que são privados. Mui-
tas não têm um livro de registro principal de todas as 
suas atividades. Em vez disso, os registros são distribu-
ídos entre unidades e funções internas. O problema é 
que comparar transações entre livros de registro indivi-
duais e privados leva muito tempo e tende a gerar erros.

Uma transação típica de ações, por exemplo, po-
de ser executada em microssegundos, muitas vezes 

a BLOCKCHAIN 
pode reduzir 
drastiCamente o 
Custo das transaçÕes 
e — se adotado 
universalmente 
— reabilitar a 
eConomia.
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sem intervenção humana. No entanto, a liquidação — 
a transferência de propriedade das ações — pode le-
var até uma semana. Isso ocorre porque as partes não 
têm acesso mútuo aos livros de registro e não podem 
verificar automaticamente o proprietário dos ativos e 
se estes podem ser transferidos. Em vez disso, muitos 
intermediários atuam como garantidores de ativos, já 
que o registro de transações atravessa organizações e 
os livros de registros são atualizados individualmente.

No sistema de blockchain, o livro de registro é repli-
cado em um grande número de bancos de dados idên-
ticos, cada um hospedado e mantido por uma parte in-
teressada. Quando as alterações são inseridas em uma 
cópia, todas as outras cópias são atualizadas simultane-
amente. Assim, conforme as transações ocorrem, os re-
gistros do valor e dos ativos trocados são permanente-
mente inseridos em todos os livros de registro. Não é ne-
cessário que intermediários verifiquem ou transfiram a 
propriedade. Transações de ações, por exemplo, são fi-
nalizadas em segundos, com segurança e veracidade. (Os 
infames hackers que atacaram a plataforma de negocia-
ção de bitcoins expuseram as fragilidades não da própria  
blockchain, mas de outros sistemas usuários da blockchain.)

uma metodologia para adoção da BLOCKCHAIN
Se a bitcoin é como o primeiro email, será que a  
blockchain está longe de atingir seu pleno potencial? 
Em nossa opinião, a resposta é um sim qualificado. 
Não podemos prever exatamente em quanto tempo 
se dará a transformação, mas podemos adivinhar que 
tipos de aplicação avançarão primeiro e como vai ser a 
futura e ampla aceitação da blockchain.

Em nossa análise, a história sugere que duas di-
mensões afetam a forma como uma tecnologia de 
base e seu uso nos negócios evoluem. A primeira é a 
novidade — o grau em que uma aplicação é nova pa-
ra o mundo. Quanto mais nova for, mais esforço será 
necessário para garantir que usuários entendam que 
problemas ela resolve. A segunda dimensão é a com-
plexidade, representada pelo nível de coordenação do 
ecossistema envolvido — o número e a diversidade de 
partes que precisam trabalhar juntas para produzir 
valor com a tecnologia. Por exemplo, uma rede social 
com apenas um membro é de pouca utilidade. Uma re-
de social só tem valor quando muitos de seus próprios 
contatos participam dela. Outros usuários do aplica-
tivo devem ser trazidos para gerar valor para todos os 
participantes. O mesmo será verdadeiro para muitas 
aplicações de blockchain. E, à medida que a escala e 
o impacto dessas aplicações aumentarem, sua adoção 
exigirá mudanças institucionais significativas.

Desenvolvemos uma metodologia que mapeia ino-
vações de acordo com essas duas dimensões contex- 
tuais, dividindo-as em quadrantes. (Ver quadro “Como 
as tecnologias de base se estabelecem”.) Cada quadrante 
representa uma fase de desenvolvimento da tecnolo-
gia. Identificar em qual delas se enquadra a inovação 

de blockchain ajudará executivos a compreender os ti-
pos de desafio que ela apresenta e o nível necessário de 
colaboração, consenso e esforços legislativos e regula-
tórios. O mapa vai sugerir o tipo de processos e infraes-
trutura devem ser implantados para facilitar a adoção 
da inovação. Os gerentes podem usá-lo para avaliar o 
estado de desenvolvimento da blockchain em qualquer 
setor, além dos investimentos estratégicos envolvidos.

Uso único. No primeiro quadrante ficam as aplica-
ções menos atuais e que exigem menos coordenação, 
capazes de criar soluções melhores, menos dispendio-
sas e altamente focadas. O email, uma alternativa ba-
rata para chamadas, fax e correio tradicional, era uma 
aplicação de uso único para TCP/IP (mesmo que seu 
valor tenha aumentado com o número de usuários). A 
bitcoin fica nesse quadrante. Mesmo em seus primór-
dios, a bitcoin oferecia valor imediato às poucas pesso-
as que a usavam simplesmente como método alterna-
tivo de pagamento. (Veja-o como um email complexo 
que transfere não apenas informações, mas também 

Como as teCnologias de base se 
estabeleCem
geralmente, a adoção de tecnologias de base ocorre 
em quatro fases. Cada fase é definida pela novidade 
das aplicações e pela complexidade dos elementos 
de coordenação necessários para torná-las viáveis. 
aplicações com pouca novidade e complexidade ganham 
aceitação primeiro. aplicações com muita novidade e 
complexidade levam décadas para evoluir, mas podem 
transformar a economia. a tecnologia TCP/iP, introduzida 
no aRPanet em 1972, já atingiu a fase de transformação, 
mas as aplicações blockchain (em vermelho) estão em 
seus primórdios.
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valor real.) No fi m de 2016, esperava-se que o valor das 
transações em bitcoins atingiria US$ 92 bilhões — uma 
minúscula fração do total de US$ 411 trilhões em paga-
mentos globais, mas a bitcoin está crescendo rapida-
mente e é cada vez mais importante em pagamentos 
instantâneos e negociações de moedas estrangeiras e 
ativos, que são contextos nos quais o atual sistema fi -
nanceiro tem limitações.

Localização. O segundo quadrante inclui inova-
ções que precisam apenas de um número limitado de 
usuários para criar valor imediato, por isso ainda são re-
lativamente fáceis de adotar. Se a blockchain seguir o 
caminho das tecnologias de rede nos negócios, pode-
mos esperar que as inovações decorrentes se desenvol-
vam a partir de aplicações de uso único para criar re-
des privadas locais nas quais várias organizações estão 
conectadas através de um livro de registro distribuído.

Grande parte do desenvolvimento privado inicial de 
blockchain está ocorrendo no setor de serviços fi nancei-
ros, muitas vezes dentro de pequenas redes de empre-
sas, de modo que os requisitos de coordenação são rela-
tivamente modestos. A Nasdaq está trabalhando com a 
Chain.com, um dos muitos fornecedores de infraestru-
tura de blockchain, para fornecer tecnologia para pro-
cessar e validar transações fi nanceiras. O Bank of Ame-
rica, o J. P. Morgan, a New York Stock Exchange, a Fide-
lity Investments e a Standard Chartered estão testando 
a tecnologia blockchain como substituta do processa-
mento de transações manuais e em papel em áreas co-
mo fi nanciamento de comércio internacional, câmbio, 
liquidação internacional e liquidação de títulos. O Ban-
co do Canadá está testando uma moeda digital denomi-
nada CAD-coin para transferências interbancárias. Pre-
vemos uma proliferação de blockchains privados que 
servem a fi ns específi cos de vários setores.

Substituição. O terceiro quadrante contém apli-
cações que, embora pouco inovadoras porque se ba-
seiam em aplicações existentes restritas e de uso úni-
co, têm necessidades de coordenação elevadas por 
envolver usos cada vez mais amplos e públicos. Essas 
inovações visam substituir por completo formas de fa-
zer negócios. Enfrentam grandes barreiras à adoção: 
não só necessitam de mais coordenação, mas os pro-
cessos que pretendem substituir podem estar plena-
mente desenvolvidos e profundamente incorporados 
nas organizações e instituições. Exemplos de substitu-
tos incluem cripto-moedas — sistemas monetários no-
vos e totalmente desenvolvidos que cresceram a partir 
da tecnologia simples de pagamento com bitcoins. A 
diferença crítica é que uma criptografi a exige que to-
das as partes que fazem transações monetárias a ado-
tem, desafi ando governos e instituições que há muito 
tempo lidam com tais transações e as supervisionam. 
Os próprios consumidores precisam mudar o compor-
tamento e entender como implementar a nova capaci-
dade funcional da cripto-moeda.

Uma experiência recente no Massachusetts Insti-
tute of Technology (MIT) destaca os desafi os futuros 

Para saber mais sobre a 
adoção de tecnologia, 
consulte estes artigos no 
hbrbr.com.br:
“Onipresença digital”, 
de Marco iansiti e Karim 
r. lakhani, HBrBr, 
novembro de 2014.

“Estratégia como ecologia”, 
de Marco iansiti e roy 
levien, HBrBr, março 
de 2014.

“Tecnologia certa, 
hora errada”, 
de ron adner e rahul 
Kapoor, HBrBr, novembro 
de 2016)

leitura adiCional

1 base de dados distribuída
No sistema blockchain cada parte 
tem acesso a toda a base de dados 
e a sua história completa. Nenhuma 

parte isolada controla os dados ou as 
informações. Todas as partes podem 
verifi car os registros de seus parceiros 
de transação diretamente, sem 
intermediários.

2 transmissão ponto a ponto
A comunicação ocorre diretamente 
entre os pares e não através de um 
ponto central. Cada ponto armazena 

informações e as encaminha a todos os 
outros pontos.

 transparênCia Com pseudÔnimos
Cada transação e seu valor associado 
são visíveis para qualquer pessoa 
com acesso ao sistema. Cada ponto, 

ou usuário, em uma blockchain tem um 
endereço alfanumérico exclusivo de 30 
caracteres que o identifi ca. Os usuários 
podem optar por permanecer anônimos 
ou fornecer prova de sua identidade para 
outras pessoas. As transações ocorrem 
entre endereços blockchain.

 irreversibilidade dos registros
Uma vez que uma transação é 
inserida no banco de dados e as 
contas são atualizadas, os registros 

não podem ser alterados por estarem 
vinculados a cada registro de transação 
que veio antes deles. Vários algoritmos 
de  abordagens computacionais são 
implementados para garantir que 
a gravação no banco de dados seja 
permanente, cronologicamente ordenada 
e disponível para todos na rede.

 lógiCa ComputaCional
A natureza digital do livro de 
registro implica que as transações 
blockchain podem ser ligadas à 

lógica computacional e, em sua essência, 
programadas. Assim, os usuários 
podem confi gurar algoritmos e regras 
que desencadeiam automaticamente 
transações entre pontos.

Como a BLOCKCHAIN funCiona
Os cinco princípios fundamentais 
da tecnologia.
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para os sistemas de moeda digital. Em 2014, o MIT  
Bitcoin Club forneceu a cada um dos 4.494 graduados 
do do instituto US$ 100 em bitcoins. Curiosamente, 
30% dos alunos nem sequer se inscreveram para rece-
ber o dinheiro gratuito, e em poucas semanas 20% dos 
inscritos converteu a bitcoin em dinheiro. Até mesmo 
aqueles com experiência em tecnologia tiveram difi-
culdade de entender como ou onde usar as bitcoins.

Uma das mais ambiciosas aplicações substitutas de 
blockchain é a Stellar, organização não lucrativa que vi-
sa prestar serviços financeiros a quem nunca teve aces-
so a eles, incluindo serviços bancários, micropagamen-
tos e remessas de valores. A Stellar oferece sua própria 
moeda virtual, o lumens, e permite que os usuários 
guardem no seu sistema uma gama de ativos: outras 
moedas, minutos de telefone e créditos de dados, por 
exemplo. A Stellar inicialmente focou a África, especial-
mente a Nigéria, a maior economia do continente. Ela 
foi adotada significativamente por sua população-alvo 
e provou sua efetividade de custo e benefício. Mas seu 
futuro não é, de forma alguma, seguro, pois as dificul-
dades de coordenação do ecossistema são altas. Embo-
ra a adoção popular tenha demonstrado a viabilidade 
da Stellar, para se tornar um padrão bancário ela preci-
sará influenciar a política governamental e persuadir os 
bancos centrais e grandes organizações a usá-la, o que 
pode levar anos de trabalhosas negociações.

Transformação. No último quadrante, ficam apli-
cações completamente novas que, se bem-sucedidas, 
podem mudar a própria natureza dos sistemas econô-
micos, sociais e políticos. Elas envolvem a coordenação 
da atividade de muitos atores e a obtenção de um acor-
do institucional para padrões e processos. Sua adoção 
exigirá grandes mudanças sociais, legais e políticas.

“Contratos inteligentes” talvez seja a aplicação 
mais transformadora de blockchain no momento. Eles 
automatizam pagamentos e a transferência de moe-
da ou outros ativos conforme as condições negociadas 
são atendidas. Por exemplo, um contrato inteligente 
pode enviar um pagamento a um fornecedor assim 
que uma remessa é entregue. Uma empresa pode si-
nalizar via blockchain que um bem específico foi re-
cebido — ou o produto pode ter funcionalidade GPS, 
com registro automático de local atualizado que, por 
sua vez, aciona o pagamento. Já vimos algumas expe-
riências iniciais com tais contratos autoexecutáveis 
nas áreas de financiamento de risco, bancária e de ge-
renciamento de direitos digitais.

As implicações são fascinantes. As empresas são 
construídas com base em contratos, seja na fundação, 
nas relações entre compradores e fornecedores, ou nas 
relações com os funcionários. Se os contratos forem au-
tomatizados, que dirá as estruturas, processos e inter-
mediários como advogados e contadores? E os gesto-
res? Seu papel mudaria radicalmente. Antes de ficar-
mos muito animados, porém, é preciso lembrar que 
estamos a décadas da adoção generalizada de contra-
tos inteligentes. Eles não podem ser efetivados, por 

exemplo, sem apoio institucional. Será necessário um 
tremendo grau de coordenação e clareza sobre como os 
contratos inteligentes são projetados, verificados, im-
plementados e cumpridos. Acreditamos que as institui-
ções responsáveis por essas assustadoras tarefas leva-
rão muito tempo para evoluir. E os desafios tecnológi-
cos — especialmente de segurança — são assustadores.

Como abordar o investimento em BLOCKCHAIN 
Como os executivos devem pensar a blockchain nas 
empresas? Nossa metodologia pode ajudá-las a iden-
tificar as oportunidades certas.

Para a maioria, o lugar mais fácil de começar são as 
aplicações de uso único, que minimizam o risco porque 
não são novas e envolvem pouca coordenação com ter-
ceiros. Uma estratégia é fazer da bitcoin um mecanis-
mo de pagamento. A infraestrutura e o mercado para 
a bitcoin já estão bem desenvolvidos, e adotar a moe-
da virtual vai forçar uma ampla variedade de funções, 
como TI, finanças, contabilidade, vendas e marketing a 
construir capacidades de blockchain. Outra abordagem 
de baixo risco é usar a blockchain internamente como 
um banco de dados para gerenciar ativos físicos e di-
gitais, registrar transações internas, verificar identida-
des e outras aplicações. Essa pode ser uma solução es-
pecialmente útil para as empresas que têm dificuldade 
de conciliar múltiplos bancos de dados internos. Testar 
aplicações de uso único haverá de ajudá-las a desenvol-
ver as habilidades de que precisam para aplicações ain-
da mais avançadas. E graças ao surgimento de serviços 
em blockchain na nuvem, tanto em start-ups quanto em 
grandes plataformas como a Amazon e a Microsoft, a 
experimentação está ficando cada vez mais fácil.

As aplicações restritas são, naturalmente, o próximo 
passo para as empresas. Neste momento, grandes in-
vestimentos são feitos em redes privadas de blockchain, 
e os projetos envolvidos, aparentemente, estão prepa-
rados para um impacto real de curto prazo. As empre-
sas de serviços financeiros, por exemplo, descobriram 
que as redes privadas de blockchain que criaram com 
um número limitado de contrapartes confiáveis podem 
reduzir significativamente os custos de transação.

As empresas podem ter de enfrentar também pro-
blemas específicos em transações transnacionais com 
aplicações restritas. As que já usam a blockchain para 
rastrear itens através de cadeias de suprimentos com-
plexas, por exemplo. Isso está acontecendo na indús-
tria de diamantes, onde gemas são rastreadas das mi-
nas até os consumidores. A tecnologia para tais expe-
rimentos está agora disponível para compra.

O desenvolvimento de aplicações alternativas re-
quer um planejamento cuidadoso, uma vez que pode 
ser difícil remover as soluções existentes. Uma pos-
sibilidade é focar em substituições que, embora não 
exijam dos usuários finais mudar muito seu modo de 
operar, são caras ou pouco atrativas. O ideal é que ofe-
reçam funcionalidade tão boa quanto uma solução 
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tradicional e ser facilmente absorvidas e adotadas pe-
lo ecossistema. A incursão da First Data em cartões de 
presente baseados na blockchain é um bom exemplo 
de um substituto bem elaborado. Os varejistas que os 
oferecem aos consumidores podem reduzir drastica-
mente os custos por transação e aumentar a seguran-
ça usando a blockchain para rastrear o fluxo de moe-
da entre as contas — sem depender de processadores 
de pagamento externos. Esses novos cartões-presente 
permitem até transferências de saldos e de capacidade 
de transação entre os comerciantes por meio do livro 
de registro comum.

Aplicações transformadoras ainda são uma reali-
dade distante. Mas faz sentido avaliar suas possibili-
dades agora e investir no desenvolvimento de tecno-
logias que possam capacitá-las. Serão mais poderosas 
quando ligadas a um novo modelo de negócio em que 
a lógica da criação de valor e da captura se afaste das 
abordagens existentes. Embora seja difícil adotar mo-
delos de negócio desse tipo, eles poderão, futuramen-
te, destravar o crescimento das empresas.

Imagine como escritórios de advocacia terão de mu-
dar para tornar viáveis os contratos inteligentes. Eles 
precisarão desenvolver novos conhecimentos em pro-
gramação de software e blockchain. Precisarão também 
repensar o modelo de pagamento por hora e conside-
rar a ideia de cobrar taxas de transação ou de hospeda-
gem por contrato, só para citar duas abordagens possí-
veis. Seja ela qual for, os executivos devem ter certeza 
de que entenderam e testaram as implicações do mode-
lo de negócio antes de efetuar qualquer mudança.

Aplicações transformativas se propagarão por últi-
mo, mas agregarão enorme valor. Poderiam ter um im-
pacto profundo, por exemplo, em duas áreas: sistemas 
públicos de identificação em larga escala para funções 
como controle de passaportes; e tomada de decisão ba-
seada em algoritmos na prevenção da lavagem de di-
nheiro e em transações financeiras complexas. Não 
acreditamos que essas aplicações levem menos de uma 
década ou até mais para ser amplamente adotadas.

As aplicações transformativas darão origem a no-
vos atores no âmbito das plataformas que hão de co-
ordenar e governar os novos ecossistemas. Serão as 
Googles e Facebooks da próxima geração. Será preciso 
muita paciência para concretizar tais oportunidades. 
Embora possa ser prematuro fazer investimentos sig-
nificativos nelas agora, vale a pena desenvolver, desde 
já, as bases necessárias, como as ferramentas e os pa-
drões a ser adotados.

ALéM De FORneceR UM bOM MODeLO para a adoção da  
blockchain, o TCP/IP provavelmente preparou o terreno 
para ele. O TCP/IP tornou-se onipresente e as aplicações 
de blockchain estão sendo construídas sobre a infraes-
trutura de dados digital, comunicação e infraestrutura 
computacional, o que reduz o custo da experimentação 
e permitirá o surgimento de novos exemplos de uso.

Com a nossa metodologia, os executivos já podem 

muitas empresas 
já estão usando a 
BLOCKCHAIN para 
rastrear itens 
através de Cadeias 
CompleXas de 
forneCimento.

descobrir onde devem começar a construir suas capacida-
des organizacionais para a blockchain. Certificar-se de que 
seus funcionários aprendam tudo o que puderem sobre a 
blockchain, para desenvolver aplicações específicas para 
a empresa ao longo dos quadrantes que identificamos. E 
investir em infraestrutura de blockchain.

Contudo, considerando os horizontes temporais, 
as barreiras à adoção e a alta complexidade envol-
vida para chegar aos mesmos níveis de aceitação do 
TCP/IP, os executivos devem avaliar cuidadosamen-
te os riscos envolvidos em fazer experiências com a  
blockchain. Começar com algo pequeno é uma boa ma-
neira de desenvolver o know-how para crescer depois. 
Mas o nível de investimento depende do contexto da 
empresa e do setor. Empresas de serviços financeiros 
já avançaram rumo à adoção da blockchain. A manu-
fatura ainda não.

Independentemente do contexto, há uma forte 
possibilidade de que a blockchain venha a afetar sua 
empresa. A grande questão é quando. 
Hbr reprint r1704G–P                                Para pedidos, página 10

marCo iansiti é professor da cátedra david sarnoff da 
Harvard Business school. karim r. lakHani é professor de 

administração da Harvard Business school e o pesquisador 
principal do laboratório de inovação Coletiva do Harvard 
institute for Quantitative social science.
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Em 2013, o MD Anderson Cancer Center lançou 
um projeto moon shot (ou seja, ambicioso como 
o primeiro voo à lua): diagnosticar e recomendar 
planos de tratamento para certas formas de 
câncer usando o sistema cognitivo Watson, da 
IBM. Mas, em 2017, o projeto foi suspenso quando 
os custos ultrapassaram US$ 62 milhões — e o 
sistema ainda não havia sido usado em pacientes.
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Ao mesmo tempo, o grupo de TI testava tecnologias 
cognitivas em aplicações bem menos ambiciosas, 
como fazer recomendações de hotel e restaurante para 
os familiares dos pacientes, determinar quais pacientes 
precisavam de ajuda para pagar as contas e lidar com 
problemas do pessoal de TI. Os resultados desses pro-
jetos foram muito mais promissores: os novos sistemas 
contribuíram para aumentar a satisfação do paciente, 
melhorar o desempenho financeiro e diminuir o tempo 
gasto pelos gestores de cuidados hospitalares na te-
diosa tarefa de cuidar da entrada de dados. Apesar do 
revés no almejado moon shot, a MD Anderson continua 
empenhada em usar tecnologia cognitiva — isto é, a in-
teligência artificial (IA) da próxima geração — para me-
lhorar o tratamento de câncer e atualmente está desen-
volvendo uma série de novos projetos em seu centro de 
competência para a computação cognitiva .

O contraste entre as duas abordagens é relevante 
para quem planeja iniciativas de IA. Nossa pesquisa 
com 250 executivos familiarizados com o uso de tec-
nologia cognitiva mostra que três quartos deles acredi-
tam que, dentro de três anos, a IA transformará subs-
tancialmente suas empresas. No entanto, nosso es-
tudo com 152 projetos em um número quase igual de 
empresas revela, também, que moon shots altamente 
ambiciosos têm menos chance de ser bem-sucedidos 
do que projetos “pé no chão”, que aprimoram proces-
sos de negócios. Isso não deveria surpreender, pois foi 
assim com a grande maioria das novas tecnologias que 
as empresas adotaram no passado. Mas algumas orga-
nizações foram seduzidas pelo furor em torno da inte-
ligência artificial.

Neste artigo, analisaremos as várias categorias de 
IA utilizadas hoje e apresentaremos um método para 
as empresas começarem a desenvolver suas capacida-
des cognitivas nos próximos anos para alcançar seus 
objetivos comerciais

trÊS tIPoS DE Ia
É útil para as empresas olhar a IA pela lente das ca-
pacidades empresariais em vez das tecnologias. Em 
termos gerais, a IA pode apoiar três importantes ne-
cessidades empresariais: automação de processos de 
negócio, obtenção de informações através da análise  
de dados e envolvimento com clientes e funcionários 
(ver quadro “Projetos Cognitivos por Tipo”).

Automação de processos. Dos 152 projetos que 
estudamos, o tipo mais comum é a automação de ta-
refas físicas e digitais — geralmente atividades admi-
nistrativas e financeiras — por meio de tecnologias de 
automação de processos robóticos. A APR está mais 
avançada do que as ferramentas anteriores de auto-
mação de processos empresariais porque os “robôs” 
(ou seja, o código em um servidor) agem como huma-
nos fornecendo dados e consumindo informações de 
múltiplos sistemas de TI. As tarefas incluem:
•	 transferir dados de sistemas de email e call center 

para sistemas de registro — por exemplo, atualizar 
cadastro de clientes com alteração de endereço ou 
adição de serviços;

•	 substituir cartões perdidos de crédito ou débito, 
acionando múltiplos sistemas para atualizar regis-
tros e lidar com comunicações do cliente;

•	 reconciliar falhas de cobrança de serviços em diver-
sos sistemas de cobrança extraindo informações de 
vrios tipos de documento; e

•	 “ler” documentos legais e contratuais para extrair cláu-
sulas usando processamento de linguagem natural. 
Das tecnologias cognitivas que discutiremos aqui, 

a APR é a menos cara e a mais fácil de introduzir, e 
traz retornos grandes e rápidos sobre o investimento.  
(É também a menos “inteligente”, pois não está pro-
gramada para aprender e melhorar, embora os desen-
volvedores adotem, gradualmente, mais inteligência e 
capacidade de aprendizagem.) É adequada para traba-
lhar em vários sistemas back-end.

Na Nasa, as pressões de custo levaram a agência a 
lançar quatro pilotos de APR em contas a pagar e re-
cebíveis, gastos de TI e recursos humanos — todos 
geridos por um centro de serviços compartilhados.  
Os quatro projetos funcionaram bem — no aplicativo 
de RH, por exemplo, 86% das transações foram con-
cluídas sem intervenção humana — e estão sendo im-
plementados em toda a organização. A Nasa agora está 
lançando mais bots APR, alguns com níveis mais altos 
de inteligência. Como diz Jim Walker, líder do projeto 
da organização de serviços compartilhados: “Nada tão 
complicado, por enquanto”.

Imagina-se que a automação de processos robóticos 
fará com que as pessoas percam o emprego. Mas nos  
71 projetos de APR que revisamos (47% do total), a 
substituição de funcionários administrativos não era o 
principal objetivo nem um resultado comum. Apenas 
alguns projetos levaram a reduções na contagem de ca-
beças, e na maioria dos casos as tarefas já haviam sido 
transferidas para trabalhadores terceirizados. À medida 
que a tecnologia for aprimorada, os projetos de auto-
mação robótica levarão a algumas perdas de emprego 
no futuro, em particular no setor estrangeiro de tercei-
rização de processos de negócios. Se você pode terceiri-
zar uma tarefa, pode também automatizá-la.

Insight cognitivo. O segundo tipo de projeto mais 
comum em nosso estudo (38% do total) usava algo-
ritmos para detectar padrões em vastos volumes de 
dados e interpretar seu significado. É como se fos-
se “analytics com anabolizante”. Essas aplicações de 
aprendizado de máquinas estão sendo usadas para:
•	 prever o que determinado cliente comprará; 
•	 identificar fraudes de crédito em tempo real e de-

tectar fraude nos pedidos de seguro;
•	 analisar dados de garantia para identificar proble-

mas de segurança ou qualidade em automóveis e 
outros produtos industrializados;

•	 automatizar a segmentação personalizada de anún-
cios digitais; e 

EM RESUMO

O PROBLEMA
Tecnologias cognitivas são 
cada vez mais usadas para 
resolver problemas de 
negócios, mas muitos dos 
mais ambiciosos projetos de 
IA enfrentam contratempos 
ou fracassam.

A ABORDAGEM
As empresas devem adotar 
abordagem incremental e 
não transformadora, e se 
concentrar em aumentar 
em vez de substituir as 
capacidades humanas.

O PROCESSO
Para tirar o máximo 
proveito da AI, é essencial 
entender quais tecnologias 
executam quais tipos de 
tarefa, criar um portfólio 
prioritário de projetos com 
base nas necessidades e 
desenvolver planos para 
aumento de escala em  
toda a empresa.

70  haRvaRd business Review fEVEREIRO 2018

INTELIGêNCIA ARTIfICIAL PARA O MUNDO REAL

HBR_fev_2018.indb   70 01/02/18   4:52 PM



agosto 2019 | Harvard Business review 49

•	 fornecer às seguradoras modelagem atuarial mais 
precisa e detalhada.
Insights cognitivos fornecidos pela aprendizagem 

de máquinas são diferentes dos disponíveis segundo 
análises tradicionais por três motivos: geralmente são 
muito mais detalhados e intensivos em dados; os mo-
delos normalmente são treinados em alguma parte do 
conjunto de dados; e os modelos — isto é, sua capaci-
dade de usar novos dados para fazer previsões ou ca-
tegorizá-los — melhoram ao longo do tempo. 

Versões de aprendizado de máquinas (especial-
mente o aprendizado profundo, que tenta imitar a ati-
vidade do cérebro humano para reconhecer padrões) 
são capazes de proezas como reconhecer imagens e a 
fala. O aprendizado de máquinas pode também dispo-
nibilizar novos dados para melhorar a analytics. Em-
bora historicamente a atividade de curadoria de dados 
seja bastante intensiva em mão de obra, agora o apren-
dizado de máquina pode identificar correspondências 
probabilísticas — dados provavelmente associados à 
mesma pessoa ou empresa que, no entanto, apare-
cem em formatos diferentes — em vários bancos de 
dados. A GE usou essa tecnologia para integrar dados 

de fornecedores e economizou US$ 80 milhões em seu 
primeiro ano, eliminando redundâncias e negociando 
contratos anteriormente geridos no nível da unidade 
comercial. Da mesma forma, um grande banco usou 
essa tecnologia para extrair dados dos termos de con-
tratos de fornecedores, combinando-os com núme- 
ros de fatura e identificando dezenas de milhões de 
dólares em produtos e serviços não fornecidos. A  
Deloitte está usando insight cognitivo para extrair os 
termos dos contratos, o que permite à sua auditoria 
analisar uma proporção muito maior de documentos 
— muitas vezes 100% — sem a necessidade de leitura 
meticulosa por parte dos auditores humanos.

Aplicativos de insight cognitivo são usados em ge-
ral para melhorar o desempenho de tarefas que só as 
máquinas podem executar — como compra programá-
tica de anúncios que envolvem manipulação e auto-
mação de dados em velocidade que, há muito tempo, 
ultrapassa a capacidade humana —, por isso não cons-
tituem ameaça aos empregos humanos.

engajamento cognitivo. Em nosso estudo, o ti-
po menos comum de projeto (16% do total) são os 
que engajam funcionários e clientes com chatbots de 

ProJetoS coGNitiVoS Por tiPo
estudamos 152 projetos de tecnologia cognitiva e 
descobrimos que eles se encaixavam em três categorias. 

AutomAçÃo 
roBÓtiCA & 
CogNitiVA 

71
INSIGHT 

CogNitiVo 

57
eNgAJAmeNto 

CogNitiVo

24
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estado de saúde dos pacientes individuais e os tra-
tamentos anteriores.
As empresas em nosso estudo tendem a usar as tec-

nologias de engajamento cognitivo para interagir pre-
ferencialmente com os funcionários, mais do que com 
os clientes. Isso pode mudar à medida que as empre-
sas delegam para as máquinas as interações com clien-
tes. A Vanguard, por exemplo, está testando um con-
sultor inteligente que ajuda o pessoal de atendimento 
ao cliente a responder perguntas frequentes. O plano 
é, eventualmente, permitir que os clientes interajam 
diretamente com o agente cognitivo em vez dos agen-
tes humanos de atendimento ao cliente. O SEBank, 
na Suécia, e o gigante de tecnologia médica Becton  
Dickinson, nos Estados Unidos, estão usando a agen-
te inteligente Amélia, um avatar que interage com na-
turalidade, para servir como um funcionário interno 
no suporte de TI. O SEBank recentemente disponibi-
lizou a Amélia aos clientes, com algumas limitações, 
para testar seu desempenho e a resposta dos clientes.

Como as tecnologias de interação cognitiva são ain-
da incipientes, as empresas tendem a adotar abordagem 
conservadora na relação com o cliente. A Facebook, por 
exemplo, descobriu que os chatbots do Messenger não 
conseguiam responder 70% dos pedidos dos clientes 
sem intervenção humana. Como resultado, a Facebook 
e várias outras empresas estão limitando interfaces base-
adas em bots para certas áreas ou tipos de conversação.

Nossa pesquisa sugere que, atualmente, os aplica-
tivos de interação cognitiva não ameaçam o serviço 
de atendimento ao cliente ou os cargos dos represen-
tantes de vendas. Na maioria dos projetos que estuda-
mos, o objetivo não era reduzir os postos de trabalho, 
mas lidar com o crescente número de interações entre 
funcionários e clientes sem adicionar pessoal. Algu-
mas organizações planejavam passar as comunicações 
de rotina para as máquinas e transferir o pessoal de su-
porte ao cliente para atividades mais complexas, co-
mo abordar problemas de clientes que se intensificam, 
conduzir extensas conversas desestruturadas, ou pro-
curar clientes antes que eles liguem para reclamar.

À medida que as empresas se familiarizam com 
ferramentas cognitivas, testam projetos que combi-
nam elementos das três categorias para colher os be-
nefícios da IA. Uma seguradora italiana, por exemplo, 
desenvolveu um “help desk cognitivo” dentro de sua 
organização de TI. O sistema interage com funcioná-
rios usando tecnologia de aprendizado profundo (par-
te da categoria de insights cognitivos) para pesquisar 
perguntas e respostas mais frequentes, casos resolvi-
dos previamente e documentação para encontrar so-
luções para problemas dos funcionários. Ele usa não 
só capacidade de roteamento inteligente (automação 
de processos de negócios) para encaminhar os proble-
mas mais complexos para representantes humanos, 
como também processamento de linguagem natural 
para responder a solicitações de usuários em italiano.
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com o objetivo de conhecer seus objetivos para as iniciativas de ia, 
entrevistamos 250 executivos familiarizados com o uso de tecnologias 
cognitivas na respectiva empresa. Mais de metade disse que sua meta 
principal era melhorar os produtos existentes. a redução da força de 
trabalho foi mencionada por apenas 22%. 
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processamento de linguagem natural, agentes inteli-
gentes e aprendizado de máquina. Esta categoria inclui: 
•	 agentes inteligentes que oferecem serviços ao clien-

te 24/7, atendendo a uma ampla e crescente varie-
dade de questões, desde solicitações de senha até 
dúvidas de suporte técnico — tudo na linguagem 
natural do cliente;

•	 sites internos para responder a perguntas dos fun-
cionários sobre tópicos diversos, incluindo TI, be-
nefícios dos funcionários e política de RH; 

•	 sistemas de recomendação de serviços e produtos 
para varejistas que aumentam a personalização, o 
engajamento e as vendas — incluindo linguagem ri-
ca ou imagens; e

•	 sistemas de recomendação de tratamento de saúde 
que ajudam os provedores a criar planos de cuida- 
dos personalizados que levam em consideração o 
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ferramentas cognitivas, as empresas enfrentam obs-
táculos significativos no desenvolvimento e na imple-
mentação. Com base em nossa pesquisa, desenvolve-
mos um método em quatro etapas para integrar tec-
nologias de IA que possam ajudá-las a alcançar seus 
objetivos, sejam eles projetos moon shot ou melhorias 
nos processos de negócios.

1. ENtENDa aS tECNoLoGIaS
Antes de embarcarem em iniciativas de IA, as empre-
sas devem entender quais tecnologias executam quais 
tipos de tarefa e os pontos fortes e limitações de cada 
uma. Os sistemas especializados baseados em regras 
e a automação de processos robotizados, por exem-
plo, são transparentes na forma como trabalham, mas 
não são capazes de aprender e melhorar. O aprendiza-
do profundo, por outro lado, aprende muito bem com 
grandes volumes de dados rotulados, mas é quase im-
possível entender como cria os modelos. Essa questão 
da “caixa-preta” pode ser problemática em setores al-
tamente regulamentados, como os serviços financei-
ros, nos quais os reguladores insistem em saber por 
que as decisões são tomadas de determinada maneira.

Encontramos várias empresas que perderam tempo 
e dinheiro adotando a tecnologia errada para determi-
nado trabalho. Mas, se tiverem um bom entendimento 
das diferentes tecnologias, estarão mais bem posicio-
nadas para decidir qual delas lidará melhor com certas 
necessidades, com quais fornecedores trabalhar e com 
que rapidez implementar sistemas. Adquirir esse en-
tendimento requer pesquisa e estudo contínuo, geral-
mente na TI ou em um grupo de inovação.

Mais especificamente, as empresas precisarão alavan-
car as capacidades de funcionários-chave, como cientis-
tas de dados, que possuem as habilidades estatísticas e de 
dados necessárias para aprender as engrenagens dessas 
tecnologias. Um dos principais fatores de sucesso é a dis-
posição de aprender do seu pessoal. Alguns vão se atirar 
na oportunidade, mas outros preferirão manter as ferra-
mentas com as quais estão acostumados. O ideal é contar 
com uma alta porcentagem no primeiro grupo.

Se você não tem capacidade interna de ciência de 
dados ou analytics, provavelmente terá de construir, 
no curto prazo, um ecossistema de prestadores de ser-
viços externos. Se você espera implementar projetos 
de IA de longo prazo, precisará recrutar talentos inter-
nos especializados. De qualquer forma, ter as capaci-
dades certas é essencial para o progresso.

Dada a escassez de talentos de tecnologia cognitiva, a 
maioria das organizações deve estabelecer um conjunto 
de recursos — talvez em uma função centralizada, como 
TI ou estratégia — e disponibilizar especialistas para pro-
jetos de alta prioridade em toda a organização. À medida 
que as necessidades e o talento proliferam, pode fazer 
sentido dividir os grupos em funções ou unidades espe-
cíficas, mas, mesmo assim, uma função central de coor-
denação pode ser útil na gestão de projetos e carreiras.

2. CrIE UM PortfóLIo DE ProJEtoS
O próximo passo no lançamento de um programa de 
IA é avaliar sistematicamente necessidades e capaci-
dades e, em seguida, desenvolver um portfólio prio-
ritário de projetos. Nas empresas que estudamos, is-
so geralmente era feito em workshops ou por meio de 
consultorias rápidas. Recomendamos que as empre-
sas conduzam as avaliações em três grandes áreas:

identificar as oportunidades. A primeira avalia-
ção determina quais áreas da empresa poderiam mais 
se beneficiar de aplicações cognitivas. Em geral são as 
partes da empresa onde o “conhecimento” — insight 
derivado da análise de dados ou de uma coleção de 
textos — é valioso, mas, por algum motivo, não está 
disponível.
•	 Gargalos. Em alguns casos, a falta de insight cogniti-

vo é causada por gargalos no fluxo da informação; o 
conhecimento existe na organização, mas não tem 
distribuição ótima. Frequentemente isso se verifica 
na área de cuidados de saúde, por exemplo, onde o 
conhecimento tende a ficar represado em práticas, 
departamentos ou centros médicos acadêmicos.

•	 Aumentar a escala dos desafios. Em outros casos, o 
conhecimento existe, mas o processo para usá-lo é 
demorado demais ou é caro para aumentar de esca-
la. Frequentemente, esse é o caso do conhecimento 

oS deSAfioS dA iA
os executivos de nossa pesquisa identificaram vários fatores que  
podem atrasar ou comprometer as iniciativas de ia, desde questões  
de integração até escassez de talentos.
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desenvolvido por consultores financeiros. Por isso, 
agora, muitas empresas de gestão de investimento e 
patrimônio oferecem capacidades de “conselhos de 
robô” apoiadas por IA que proporcionam aos clien-
tes orientações para questões financeiras de rotina 
com bom custo/benefício.

•	    Na indústria farmacêutica, a Pfizer lida com o 
problema de escala usando o Watson da IBM para 
acelerar o laborioso processo de pesquisa para desc-
oberta de drogas em imuno-oncologia, uma abord-
agem emergente para o tratamento de câncer que 
usa o sistema imunológico do corpo para ajudar a 
combater a doença. Os medicamentos de imunolo-
gia podem levar até 12 anos para chegar ao mercado. 
Ao combinar uma análise abrangente da literatura 
com os dados da própria Pfizer, como relatórios 
de experiências, o Watson ajuda os pesquisadores 
a revelar relações e padrões ocultos que devem 
acelerar a identificação de novos alvos das drogas, 
terapias combinadas para estudo e estratégias de 
seleção para esta classe de drogas.

•	 Poder de fogo inadequado. Finalmente, as empre-
sas podem coletar mais dados do que sua capaci-
dade humana ou computacional permite analisar 
e aplicá-los adequadamente —, por exemplo, enor-
mes quantidades de dados sobre o comportamento 
digital dos consumidores, mas sem os insights sobre 
o que isso significa ou como pode ser aplicado es-
trategicamente. Para resolver isso, muitas empre-
sas estão usando o aprendizado de máquinas pa-
ra apoiar tarefas como a compra programática de 
anúncios digitais personalizados, ou, como a Cisco 
Systems e a IBM, para criar dezenas de milhares de 
“modelos de propensão” e assim determinar qual 
cliente vai comprar qual produto.
determinar onde usar. A segunda área de avalia-

ção examina os casos em que aplicações cognitivas 
podem gerar valor substancial e contribuir para o su-
cesso da empresa. Comece fazendo perguntas-chave, 
tais como: Quão crítico para sua estratégia geral é re-
solver o problema alvo? Quão difícil seria implementar 
a solução de IA proposta do ponto de vista técnico e 
organizacional? Os benefícios do lançamento da apli-
cação valem o esforço? Em seguida, priorize os casos 
de uso que oferecem maior valor no curto e longo pra-
zo e que, no final, poderão ser integrados em uma pla-
taforma mais ampla ou conjunto de capacidades cog-
nitivas para criar vantagem competitiva.

selecionar a tecnologia. A terceira área de ava-
liação verifica se as ferramentas de IA que estão sendo 
consideradas em cada caso são verdadeiramente ne-
cessárias para a tarefa. Chatbots e agentes inteligentes, 
por exemplo, podem frustrar algumas empresas por-
que a maioria deles ainda não está à altura da capaci-
dade humana de resolver problemas simples (embo-
ra estejam melhorando rapidamente). Outras tecno-
logias, como a automação de processos robotizados, 
que otimizam processos simples como faturamento, 

em muitos casos desaceleram os sistemas de produ-
ção mais complexos. E embora sistemas de reconhe-
cimento visual de aprendizado profundo possam re-
conhecer imagens fotográficas e vídeos, eles exigem 
muitos dados rotulados e nem sempre são capazes de 
apreender campos visuais complexos.

Com o tempo, as tecnologias cognitivas transfor-
marão o modo como as empresas fazem negócio. Ho-
je, no entanto, é mais sensato tomar medidas incre-
mentais com a tecnologia disponível atualmente en-
quanto se planejam mudanças transformadoras para 
um futuro não muito distante. Talvez, por exemplo, 
você queira transferir as interações dos clientes para 
bots, mas, por enquanto, provavelmente será mais fá-
cil — e sensato — dar um passo rumo ao objetivo final 
automatizando seu serviço interno de suporte de TI.

3. LaNCE PILotoS
Uma vez que a diferença entre as capacidades atuais 
e desejadas de IA nem sempre é óbvia, é mais sensato 
criar projetos-piloto para aplicações cognitivas antes 
de introduzi-las em toda a empresa.

Os pilotos de prova de conceito são particularmen-
te adequados para iniciativas que têm, potencialmen-
te, alto valor comercial ou permitem que a organiza-
ção teste diferentes tecnologias ao mesmo tempo. To-
me especial cuidado para evitar projetos “injetados” 
por executivos seniores influenciados por fornecedo-
res de tecnologia. Só porque executivos e conselheiros 
de administração se sentem pressionados a “fazer al-
go cognitivo”, isso não significa que você deva ignorar 
o rigoroso processo de pilotagem. Projetos injetados 
muitas vezes falham, o que pode acarretar atrasos sig-
nificativos no programa de IA da organização.

Se sua empresa planeja lançar vários pilotos, con-
sidere criar um centro cognitivo de excelência ou es-
trutura similar para gerenciá-los. Essa abordagem aju-
da a desenvolver as habilidades e capacidades tecno-
lógicas necessárias dentro da organização, ao mesmo 
tempo que ajuda a transformar pilotos pequenos em 
aplicações amplas que terão maior impacto. A Pfizer 
tem mais de 60 projetos que empregam alguma forma 
de tecnologia cognitiva — muitos são pilotos, e alguns 
agora estão em produção.

Na Becton Dickinson, uma função de “automação 
global” dentro da organização de TI supervisiona uma 
série de pilotos de tecnologia cognitiva que usam agen-
tes digitais inteligentes e APR (parte do trabalho é feita 
em parceria com a organização Global Shared Services 
da empresa). O grupo de automação global usa mapas 
de processos end-to-end para orientar a implementação 
e identificar oportunidades de automação. O grupo usa 
também “mapas de áreas quentes” que indicam as ati-
vidades organizacionais mais favoráveis às interven-
ções de IA. A empresa implementou com sucesso agen-
tes inteligentes em processos de suporte de TI, mas ain-
da não está pronta para apoiar processos empresariais 
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em larga escala, como “order-to-cash” (do pedido ao pa-
gamento). A seguradora de saúde Anthem desenvolveu 
uma função de IA centralizada parecida que ela chama 
de “divisão de capacidade cognitiva”.

reestruturação do processo empresarial. Con-
forme os projetos de tecnologia cognitiva são desen-
volvidos, pense cuidadosamente em como o fluxo de 
trabalho pode ser redesenhado, focalizando especi-
ficamente a divisão de trabalho entre humanos e IA. 
Em alguns projetos cognitivos, 80% das decisões se-
rão feitas por máquinas e 20% por humanos, e em ou-
tros a proporção será o oposto. A reestruturação siste-
mática do workflow é necessária para garantir que se-
res humanos e máquinas reforcem mutuamente seus 
pontos fortes e compensem os pontos fracos.

A consultoria de investimentos Vanguard, por 
exemplo, tem um novo “serviço de consultoria pesso-
al” (SCP) que combina consultoria de investimento au-
tomatizado com orientação de consultores humanos. 
No novo sistema, a tecnologia cognitiva é usada para 
executar muitas das tarefas tradicionais de consultoria 
de investimento, incluindo a construção de uma car-
teira personalizada, o reequilíbrio da carteira ao lon-
go do tempo, a compensação de perdas nos impostos 
e a seleção de investimentos com eficiência fiscal. Os 
consultores humanos da Vanguard, que atuam como 
“coaches de investimento”, são encarregados de res-
ponder às perguntas dos investidores, encorajar com-
portamentos financeiros saudáveis e ser, nas palavras 
da Vanguard, “disjuntores emocionais” para garantir 
que os investidores sigam o plano. Os consultores são 
estimulados a aprender finança comportamental pa-
ra desempenhar essas funções de forma eficaz. Rapi-
damente, a abordagem SCP acumulou patrimônio de 
mais de US$ 80 bilhões, os custos são menores do que 
os das consultorias operadas apenas com humanos  
e a satisfação do cliente é elevada (ver quadro “Divisão 
de trabalho em uma empresa”).

A Vanguard entendeu a importância de reorgani-
zar o trabalho ao instituir o SCP, mas muitas empresas 
simplesmente consolidam as práticas estabelecidas, 
automatizando processos de trabalho existentes, em 
especial quando se utiliza a tecnologia APR. Ao auto-
matizarem fluxos de trabalho estabelecidos, as empre-
sas podem implementar projetos com rapidez e conse-
guir retorno sobre o investimento (ROI), mas perdem 
a oportunidade de aproveitar ao máximo as capacida-
des de IA e melhorar substancialmente o processo.

Os esforços para reprojetar o trabalho cognitivo são 
plenamente compensados quando se aplicam princí-
pios de design-thinking: compreender as necessidades 
do cliente ou do usuário final envolvendo funcioná-
rios cujo trabalho será reestruturado; tratar projetos 
como “rascunhos” experimentais; considerar múlti-
plas alternativas; e considerar explicitamente capaci-
dades tecnológicas cognitivas no processo de design. 
A maioria dos projetos cognitivos é adequada também 
às abordagens iterativas e ágeis do desenvolvimento.

diViSÃo de trABALho  
eM UMA eMPreSA
a vanguard, empresa de serviços de investimento, usa tecnologia 
cognitiva para oferecer aos clientes consultoria de investimento 
com custo menor. seu serviço de consultoria pessoal automatiza 
muitas tarefas tradicionais de investimento, enquanto consultores 
humanos realizam atividades de maior valor. veja como a 
vanguard reorganizou seus processos de trabalho para tirar  
o máximo do novo sistema.

consultor

entende objetivos de investimento

personaliza um plano de implementação

Fornece análise de investimentos e 
planejamento de aposentadoria

desenvolve estratégias para a renda de 
aposentadoria e redução de insegurança 
social

serve como coach comportamental

monitora os gastos para incentivar a 
prestação de contas

oferece suporte contínuo ao 
planejamento financeiro 

lida com questões de planejamento 
patrimonial

FoNtE vanguarD group

tecnoloGIa coGnItIVa

Gera um plano financeiro

Fornece previsões baseadas em metas  
em tempo real

reequilibra o portfólio para a  
composição alvo da carteira

minimiza impostos

acompanha ativos agregados em  
um só lugar

envolve clientes virtualmente

4. aUMENtE a ESCaLa
Muitas organizações lançaram com êxito pilotos cog-
nitivos, mas não tiveram tanto sucesso ao ampliar a 
implantação. Para alcançarem seus objetivos, elas pre-
cisam de planos detalhados para aumentar a escala, 
o que requer colaboração entre especialistas em tec-
nologia e proprietários do processo comercial em fase 
de automação. Como as tecnologias cognitivas geral-
mente apoiam tarefas individuais em vez de proces-
sos inteiros, aumentar a escala quase sempre requer 
integração com sistemas e processos existentes. Em 
nossa pesquisa, os executivos relataram que essa in-
tegração foi o maior desafio que enfrentaram nas ini-
ciativas de IA.

As empresas devem começar o processo de ex-
pansão avaliando se a integração necessária é mes-
mo possível ou viável. Por exemplo, se o aplicativo de-
pende de tecnologia especial difícil de terceirizar, isso 
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limitará o aumento de escala. É imprescindível que 
seus proprietários de processos de negócio discutam 
as considerações de escala com a organização de TI an-
tes ou durante a fase piloto, pois driblar a TI provavel-
mente não dará certo, mesmo para tecnologias relati-
vamente simples, como a APR.

A seguradora de saúde Anthem, por exemplo, es-
tá implementando o desenvolvimento de tecnologias 
cognitivas como parte de um grande esforço de mo-
dernização de seus sistemas existentes. Em vez de afi-
xar novos aplicativos cognitivos em tecnologia legada, 
a Anthem está usando uma abordagem holística que 
maximiza o valor gerado pelas aplicações cognitivas, 
reduz o custo total de desenvolvimento e integração e 
cria um efeito halo, afetando sistemas legados. A em-
presa está também reprojetando processos concomi-
tantemente para, como diz o CIO Tom Miller, “usar a 
tecnologia cognitiva para nos alçar ao próximo nível”.

No aumento de escala, as empresas podem enfren-
tar desafios substanciais de gestão de mudanças. Em 
uma cadeia de varejo de vestuário dos EUA, por exem-
plo, o projeto piloto em um pequeno subconjunto de 
lojas usou o aprendizado de máquinas para fazer reco-
mendações de produtos online, previsões para inven-
tário otimizado e reabastecimento rápido e — a mais 
difícil das operações — merchandising. Os compra-
dores, acostumados a pedir produtos com base na in-
tuição, se sentiram ameaçados e passaram a fazer co-
mentários como “Se você confia nisso, por que preci-
sa de mim?”. Após o piloto, os compradores foram em 
grupo até CMO e pediram que o programa fosse extin-
to. O executivo argumentou que os resultados foram 
positivos e justificavam a expansão do projeto. Ele as-
segurou aos compradores que, liberados de certas ta-
refas de merchandising, poderiam assumir trabalhos 
valiosos que os seres humanos ainda fazem melhor 
que as máquinas, como entender os desejos dos clien-
tes mais jovens e determinar os planos futuros dos fa-
bricantes de vestuário. Ao mesmo tempo, reconheceu 
que os comerciantes precisavam ser educados para 
trabalhar de modo novo.

Para atingirem os resultados desejados no aumen-
to de escala, as empresas devem focar também no au-
mento de produtividade. Muitas, por exemplo, plane-
jam crescer em produtividade adicionando clientes e 
transações sem adicionar pessoal. As empresas que ci-
tam a redução de pessoal como a principal justificativa 
de investimento em IA deveriam, idealmente, planejar-se 
para alcançar esse objetivo ao longo do tempo, pela eli-
minação de novas contratações ou da terceirização.

a fUtUra EMPrESa CoGNItIVa
Nossa pesquisa e entrevistas sugerem que gestores 
com experiência em tecnologia cognitiva estão oti-
mistas em suas perspectivas. Embora os primeiros su-
cessos sejam relativamente modestos, prevemos que 
essas tecnologias transformarão o mundo do trabalho. 

As empresas que adotam a IA com moderação agora — 
e têm planos agressivos de adotá-la no futuro — esta-
rão tão bem posicionadas para colher benefícios quan-
to as que abraçaram a analytics desde o início. 

Pela aplicação da IA, áreas ricas em informação co-
mo marketing, cuidados de saúde, serviços financeiros, 
educação e serviços profissionais podem tornar-se si-
multaneamente mais valiosas e menos dispendiosas 
para a sociedade. O trabalho pesado das empresas em 
todos os setores e funções — supervisionar transa-
ções de rotina, responder repetidamente as mesmas 
perguntas e extrair dados de inúmeros documentos — 
pode se tornar o domínio das máquinas, liberando as 
pessoas para ser mais produtivas e criativas. Tecnolo-
gias cognitivas podem também catalisar o sucesso de 
outras tecnologias de dados, incluindo veículos autô-
nomos, internet das coisas e tecnologias de consumo 
móveis e multicanais.

O grande medo despertado pelas tecnologias cog-
nitivas é que tirem o emprego de um enorme contin-
gente de pessoas. É claro que algumas perdas de em-
prego são prováveis, uma vez que as máquinas inte-
ligentes assumem determinadas tarefas tradicional-
mente realizadas por seres humanos. No entanto, 
acreditamos que pouco há a temer neste momento. 
Sistemas cognitivos executam tarefas, mas não subs-
tituem empregos. As perdas de emprego humano por 
nós observadas ocorreram principalmente porque as 
vagas abertas não foram fechadas nem preenchidas 
por automação ou por trabalho terceirizado. A maio-
ria das tarefas cognitivas executadas atualmente au-
menta a atividade humana, realiza tarefas específicas 
de forma muito mais ampla, ou faz trabalho nunca fei-
to antes por humanos, como análise de big-data.

A maioria dos gestores com quem discutimos a 
questão da perda de emprego está comprometida com 
uma estratégia de ampliação de capacidades — ou se-
ja, integrar trabalho humano ao de máquina, em vez 
de substituir os humanos completamente. Em nossa 
pesquisa, apenas 22% dos executivos disseram que 
consideravam a redução na força de trabalho como o 
principal benefício da IA.

Acreditamos que todas as grandes empresas de-
vem explorar tecnologias cognitivas. Haverá alguns 
obstáculos no caminho, e não há espaço para com-
placência em questões de deslocamento da força de 
trabalho e ética das máquinas inteligentes. Mas com 
planejamento e desenvolvimento corretos, a tecnolo-
gia cognitiva pode inaugurar uma era dourada de pro-
dutividade, satisfação no trabalho e prosperidade.  
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