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O terceiro encontro do Segundo Ciclo da Practical Community in Business Model 

(PCBM) foi marcado pela reflexão sobre os impactos da aplicação de novas tecnologias na 

tomada de decisões estratégicas por parte das empresas. A escolha do tema resultou do interesse 

das próprias empresas participantes em resposta à sondagem da equipe da PCBM sobre os 

assuntos mais adequados à realidade de cada uma.  

Na abertura, o professor da FDC e fundador da PCBM, Dr. Fabian Salum, reforçou 

o papel da comunidade como ambiente de convivência que proporciona a discussão e cocriação 

de conhecimento relevante para a estratégia das empresas.  

 Em um momento de apresentação e integração entre os participantes, eles foram 

convidados pelo professor Salum a dialogar sobre seu grau de envolvimento com os temas Big 

Data, Business Analytics e Data Science. Esse encontro envolveu 42 participantes, entre 

membros da PCBM e convidados, representando ao todo 26 instituições (23 empresas e 3 

instituições educacionais). 

O evento foi dividido em dois momentos: a parte da manhã, dedicada ao lançamento 

das bases conceituais que ancoram o tema; e a tarde, marcada pelos debates e discussões da 

aplicação dos conceitos anteriores à realidade das empresas convidadas a apresentar seus casos 

e também dos membros da comunidade. 

Assim, após a abertura, o professor Dr. Luiz Paulo Fávero da USP introduziu como 

conceitos tão em voga como Big Data, Business Analytics e Data Science podem, de fato, gerar 

resultados para a tomada de decisão. Primeiramente, o professor Fávero situou os conceitos e 

suas definições, explicando que uma vez que os dados são o novo petróleo, é preciso saber o 

que fazer com eles, como tratá-los de forma a gerar informação e resultado efetivo. 

Os três círculos entrelaçados na Figura 1 mostram a conexão entre três conceitos 

essenciais. Analytics ou análise de dados envolve modelos econométricos e técnicas de análise 

estatística. Além disto, existem os métodos e algoritmos – no segundo círculo – que abrangem 

modelos relativos à otimização e simulação, algoritmos necessários à criação de um modelo 

preditivo. A interseção da análise de dados tradicional com os algoritmos está relacionada com 

o estabelecimento de Machine Learning ou com ferramentas que auxiliam o reconhecimento 

de padrões nos dados. 

No terceiro grande círculo encontra-se o Big Data que não tem a ver apenas com o 

volume de dados existente hoje, essa é somente uma das facetas do conceito. Existem ainda três 

outras vertentes: velocidade de geração de dados, variedade das fontes originárias dos dados 

(primárias e secundárias) e a variabilidade dos dados que apontam para um mundo cada vez 
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menos determinístico. A junção de Big Data com as ferramentas de análise implica a criação 

de mecanismos para a mineração dos dados (data mining). Por outo lado, a relação do Big Data 

com os métodos e algoritmos resulta no desenvolvimento de softwares com funções específicas. 

E finalmente, todas essas relações fazem parte do universo denominado Data Science. 

Figura 1: Universo da ciência de dados  

Fonte: Apresentação do Dr. Luiz Paulo Fávero na PCBM (março, 2019) 

  

Por meio do aplicativo sli.do, o professor Fávero coletou e analisou em tempo real as 

respostas dos participantes sobre o uso destas ferramentas em suas empresas, gerando um rico 

debate sobre o assunto. Diante das respostas, o professor destacou que a importância não está 

na ferramenta por si só, mas na capacidade de transformar os dados em mecanismos recorrentes 

de tomada de decisão. Ele ilustrou o argumento com a necessidade de combinar as habilidades 

exclusivamente humanas com o que a máquina pode oferecer em termos de análise da 

quantidade gigantesca de dados existente. A presença das ferramentas não consiste em uma 

aplicação passageira ou modismo, mas em algo que tende a permanecer, e o custo de não utilizá-

las para a tomada de decisão estratégica pode ser elevado em termos de sobrevivência. 

Para isto, as empresas se deparam com o desafio de contar com equipes que sejam 

“centauros” capazes de combinar as particularidades e potencialidades do ser humano e da 

máquina. E por outro lado, “unicórnios” – em função da raridade – representados por 

profissionais que tenham a visão de todo o processo, desde a implementação de um algoritmo 

até a análise que ancora a tomada de decisão. Assim, o conhecimento neste campo não pode se 
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restringir somente ao técnico, tecnológico ou estratégico, mas abrange diferentes dimensões do 

processo de tomada de decisão. 

Os resultados de uma pesquisa do MIT (Massachusetts Institute of Technology) feita no 

ano passado em 27 países com 2300 executivos c-level – totalmente ou parcialmente envolvidos 

com o uso de dados – mostram que 89% consideram que os dados constituem a base para 

tomada de decisão e influenciam o crescimento da organização. Além disto, 93% concordam 

que os dados são a chave para obterem melhores resultados para a empresa e seus clientes; 88% 

afirmam que precisam garantir a máxima eficiência possível do uso da análise de dados; e 89% 

concordam que os dados ou o desenvolvimento tecnológico serão excelentes impulsionadores 

de receita digital. Esses dados reforçam e argumentam a favor da importância do uso. Porém, 

quais são as principais barreiras para implantação de uma estratégia neste sentido? O professor 

Fávero coletou pelo sli.do as respostas abertas dos participantes a esta questão levantada pelo 

MIT. Na pesquisa do MIT, as respostas giraram em torno de custos e orçamento, aceitação e 

envolvimento de stakeholders. Entre os participantes da PCBM, algumas das barreiras mais 

destacadas e debatidas entre eles foram: conhecimento, cultura, gestão e recursos. O professor 

concluiu com os resultados de outra pesquisa do MIT que contemplava a seguinte pergunta feita 

a cerca de 3000 executivos brasileiros: o que o Brasil precisa corrigir para se tornar mais 

competitivo em Data Science? As respostas que serviram para reflexão e debate dos 

participantes foram: garantir que as políticas governamentais apoiem a inovação; ampliar a 

integração da economia brasileira à economia global; e aproximar universidades e empresas. 

Em seguida à apresentação do professor Fávero, a discussão sobre as soluções para 

tomada de decisão orientada por Big Data foi conduzida pelo Thiago Cardoso, cofundador e 

Chief Technology Officer da Hekima. Essa é uma empresa que já atua há uma década com 

inteligência artificial. Thiago dividiu sua apresentação em três etapas: aprofundar a explicação 

sobre Machine Learning (ML); explorar os insights sobre o mercado brasileiro acerca da 

aplicação deste conhecimento nas empresas; e mostrar o que a Hekima tem visto em termos de 

riscos e os próximos passos da aplicação desse tipo de tecnologia. 

 A programação tradicional do computador é como seguir uma receita, ele recebe uma 

informação (dados) e um script para operar a partir dela, oferecendo uma resposta adequada ao 

usuário. Porém, diante da complexidade de algumas informações e demandas de aplicação, a 

receita já não se mostra o meio mais adequado. Nesse momento entra o aprendizado de máquina 

que inverte a lógica tradicional: em vez de entregar o dado e a receita (algoritmo pronto para 
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execução), entrega-se aquilo que se espera que o computador execute. A aplicação deste 

aprendizado de máquina, ao longo do tempo, tem permitido a descoberta de conhecimento. 

 Contudo, mesmo diante da consciência sobre a importância da aplicação do ML na 

automação de vários processos nos negócios e do tipo de conhecimento que pode ser gerado, 

resta uma pergunta: se sua empresa pudesse ter informação sobre determinado problema com 

100% de precisão, o que ela faria? Se soubesse de antemão, por exemplo, quem está mais 

propenso a cancelar a matricula em sua escola, o que faria com esta informação? Segundo 

Thiago, é interessante observar que muitos não sabem responder os passos que se seguem à 

obtenção da informação. Assim, com base no livro “Creating a Data-Driven Organization” de 

Carl Anderson, Thiago esclarece que o processo envolve a transformação de dados em 

resultados (Figura 2). 

Figura 2: Transformando dados em resultado 

Fonte: Apresentação de Thiago Cardoso da Hekima na PCBM (março, 2019) 

 

Porém, a questão é que começar pelos dados nem sempre é o melhor caminho (por isto 

a seta invertida na parte inferior da Figura 2). Thiago afirma que a proposta é começar do final, 

perguntando-se: quais são os desafios que a empresa tem, em quais ela pode se beneficiar do 

uso da inteligência artificial, e como isso pode impactar os processos e a forma com que a 

empresa faz negócios. Diante da resposta a essas perguntas é que se torna possível voltar aos 

dados para, então, tratá-los de acordo com as necessidades identificadas. 
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Quanto a essa discussão sobre aplicação do ML, Thiago mostra que no mercado 

brasileiro é possível ver quatro estágios: 1. Descoberta; 2. Exploração; 3. Execução; 4. 

Transformação. Segundo ele, as empresas brasileiras têm se movido rapidamente entre os 

estágios (Figura 3). 

 

Figura 3: Estágios da aplicação de ML no mercado brasileiro 

Fonte: Apresentação de Thiago Cardoso da Hekima na PCBM (março, 2019) 

 

Mas, e quanto aos desafios para a continuidade da aplicação dessa tecnologia? Thiago 

explica que os gestores e tomadores de decisão precisam estar atentos a três fatores: fairness, 

accountability e transparency. O primeiro tem a ver com a questão de os modelos dos 

algoritmos serem justos nas decisões que tomam. O segundo lida com a responsabilização, 

quem é o responsável, por exemplo, se o carro autônomo atropelar uma pessoa? Como lidar 

com estes dilemas? E, finalmente, a transparência está relacionada com o caminho e os motivos 

para tomada de decisão por um algoritmo, por exemplo, a classificação de indivíduos para o 

recebimento de crédito. É preciso ter em mente, conclui Thiago, que o ML é influenciado pelos 

vieses das pessoas em todas as etapas. 

A parte da tarde do encontro da PCBM foi dedicada às apresentações de empresas que 

demonstraram suas experiências com as aplicações de novas tecnologias no apoio à tomada de 

decisão. Primeiramente, Robson Rocha, executivo sênior de Digital Innovation da Tivit, 

mostrou os desafios da transformação digital na era 4.0. Ele explorou quatro insights da Tivit 
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sobre o tema: produção em massa de produtos personalizados; sincronicidade que atenda ao 

momento de vida do consumidor; constante avaliação da reputação nas redes sociais; e novos 

modelos de negócio XaaS (experience as a service). Robson destaca que na Tivit, uma empresa 

que já atua há duas décadas, a jornada de transformação com os clientes começa com o seu 

ecossistema digital (Figura 4). 

 

Figura 4: Ecossistema Digital Tivit 

Fonte: Apresentação de Robson Rocha da Tivit na PCBM (março, 2019) 

 

Robson Rocha explorou cada um dos conceitos envolvidos na figura do ecossistema da 

Tivit e como a empresa os aplica na prática. Mas concluiu que o fio condutor de suas ações é a 

ideia de que a inovação na era 4.0 se desloca do “sabemos como fazer” para o “sabemos como 

aprender com vocês para fazermos juntos”. 

Em seguida, André Medina, gerente de inovação da Andrade Gutierrez (AG), 

apresentou aos participantes da PCBM os projetos e conexões entre grandes organizações como 

a AG e as startups. A Figura 5 mostra a linha do tempo da história da inovação na AG e suas 

iniciativas. 
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Figura 5: A história da inovação na AG 

Fonte: Apresentação de André Medina da Andrade Gutierrez na PCBM (março, 2019) 

 

Entre elas, encontra-se o Vetor AG, um programa de aceleração para permitir a inserção 

de pilotos em escala real na Andrade Gutierrez, buscando soluções para serem implementadas 

e levando as startups para o canteiro de obras dentro e fora do Brasil. Estas startups são 

chamadas por meio de editais e os pilotos são testados antes da contratação das soluções. Mas 

o projeto tem interesse em qualquer tipo de solução inovadora que traga resultado financeiro. 

Assim, independente dos editais, faz conexão com startups a qualquer momento. Contudo, 

André adverte que a ponte das grandes empresas com as startups não é tão simples, 

especialmente porque as startups nem sempre podem oferecer garantias ou apresentar o balanço 

dos últimos cinco anos, por exemplo. 

O Vetor AG faz parte da estratégia de inovação da AG que se assenta sobre quatro 

pilares: inovar em qualquer nível e a todo momento; aumentar margem e ampliar mercados; ser 

ágil e diminuir retrabalho; ser reconhecida e desejada. Além disso, o processo de inovação 

envolve quatro estágios e questões correspondentes: idealização (quais são as oportunidades?); 

seleção (serão mesmo oportunidades?); desenvolvimento (transformar ideias em soluções); 

implementação (aplicar as soluções). A aceleração proposta pelo Vetor AG entra 

predominantemente no desenvolvimento, ou seja, na transformação de ideias em solução.  
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Finalmente, o CEO do Civi-co, Ricardo Podval, antes de conduzir o debate para 

aglutinar os insights dos casos apresentados no período da tarde, apresentou o trabalho e as 

potencialidades do ecossistema de negócios de impacto social. O Civi-co atua nos 17 objetivos 

de desenvolvimento sustentável (ODS) das Organizações das Nações Unidas (ONU). Para que 

alguma iniciativa de solução de impacto social entre como residente no Civi-co é necessário 

que ela tenha clareza sobre o ODS no qual ela atua, o impacto gerado, a escalabilidade de seu 

projeto e como esse projeto pode se sustentar financeiramente. 

Além disso, Podval introduziu um dos projetos de tecnologia aplicada aos negócios de 

impacto social residente no Civi-co: a Trackmob. A apresentação foi feita pelo seu director of 

business partner, Marcelo Jambeiro. A Trackmob é um “ecossistema financeiro de referência 

para impactar e conectar pessoas que queiram um mundo melhor”. O objetivo, destacado por 

Jambeiro é “criar uma experiência de doação mais próxima, mais positiva e mais transparente, 

com vantagens para todos os stakeholders”. Assim, desloca-se do modelo tradicional de 

conexão entre ONGs e doadores, para a ideia de conectar três públicos por meio de um único 

propósito: doadores, captadores e recebedores. Esses papéis estão sobrepostos atualmente, o 

que a Trackmob quer é que a tecnologia gere mais confiabilidade e transparência para toda essa 

cadeia a fim de gerar mais valor para todos (Figura 6). 

 

Figura 6: Ferramentas criadas pela Trackmob 

Fonte: Apresentação de Marcelo Jambeiro da Trackmob na PCBM (março, 2019) 
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O encontro da PCBM foi finalizado com um painel de debate conduzido pelo CEO do 

Civi-Co, Ricardo Podval. Esse painel foi composto por todos os speakers do dia em um formato 

de bate-papo com os participantes. Podval começou pela questão de como aproximar os 

mundos, isto é, os negócios das startups e as grandes empresas. Dessa discussão seguem alguns 

destaques: 

O desafio das startups não é a venda em si, elas podem se perder nas etapas da 

esteira de compras. Então, se uma grande empresa constrói um caminho, 

conforme citado pelo André Medina da AG, que se torne mais fácil e simples para 

a startup, isto é suficiente para gerar uma aproximação bem forte (Thiago 

Cardoso – Hekima) 

Antes da startup entrar na AG tenho que definir com o sponsor da área ou da 

obra específica qual será o KPI (key performance indicator). Se ele for validado, 

temos um compromisso de contratar a startup correspondente. Mas ainda há 

dificuldade da startup entender o que é o KPI, ela precisa ter em mente que a 

grande empresa vai pensar sempre no indicador, e isto não é tão simples de se 

conseguir (André Medina – Andrade Gutierrez) 

Estamos acostumados com a cultura determinando o comportamento, precisamos 

sair desta lógica e o comportamento gerar uma nova cultura. Os departamentos 

têm medo deste contato, então, no nosso caso levamos o RH e o departamento de 

compras para dentro da startup com o desafio de que eles conheçam as pessoas 

e o modo como a startup pode mudar seu modo de pensar (Robson Rocha – Tivit) 

Esbarramos em questões de governança recorrentemente. Quem encabeça a 

iniciativa dentro das grandes empresas? Algumas vezes são áreas que 

influenciam, mas não tem poder de decisão. Vamos navegado no meio deste 

processo (Marcelo Jambeiro – Trackmob) 

Vamos colocar nessa discussão um terceiro player além de startups e grandes 

empresas: a universidade. Seu papel tem sido lamentável com raras exceções a 

exemplo deste evento aqui para facilitar esse tipo de aproximação. O professor 

Fabian citou o exemplo de algumas startups da USP que tiveram medo de 

conversar hoje com grandes empresas. A universidade não pode se colocar em 

um pedestal, especialmente na área de business, pois o conhecimento não é 
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gerado só dentro dela, mas em uma via de mão dupla: universidade e mercado 

(Luiz Paulo Fávero – USP) 

Em resposta à pergunta de um dos CEOs participantes da PCBM sobre como encontrar 

as startups mais adequadas ao seu negócio, foram gerados os seguintes insights: 

 Segundo Podval, esse é um problema dos dois lados, a startup também não sabe como 

encontrar o cliente certo para o negócio dela. A sugestão é fazer um roadshow, expor-se a uma 

visita guiada pelos ecossistemas que existem como por exemplo, o Civi-co, São Paulo Hub, 

Porto Digital e outros. É preciso entender quem estão nesses lugares, o que estão fazendo e que 

empresas os apoiam. André Medina complementou a resposta com três pontos: 1. Ter uma dor 

bem definida, saber qual é o seu principal desafio, esse é o ponto de partida da procura; 2. Achar 

a solução em aceleradoras que podem mapear o mercado, espaços que tenham portfólio de 

startups; 3. E depois, não basta encontrá-las, mas a empresa precisa analisar se realmente está 

preparada para implementar a solução. Segundo Medina, o mais difícil não é encontrar, mas ter 

clareza do que se quer e de como vai aproveitar a solução encontrada. A dica do Robson Rocha 

nesse sentido é que a empresa não precisa escolher o seu maior problema, algo do seu core 

business, e sim começar com algo lateral, mas que tenha um alto impacto com a resolução.  

Ao final do encontro, aproveitando todo o debate sobre a aproximação entre grandes 

empresas e startups, o professor Fabian reforçou o convite para que os membros da PCBM 

visitem em conjunto o ecossistema que se encontra no Porto Digital no Recife. Além disso, 

o professor desafiou os participantes em dois sentidos: 1. Serem mentores de startups, 

conhecendo e circulando nesses ambientes; 2. Compartilhar o conhecimento gerado nas ricas 

discussões da PCBM. O próximo encontro presencial da comunidade acontecerá no dia 5 de 

junho. Como estabelecido desde o primeiro encontro, os macrotemas levantados 

previamente junto aos participantes serão utilizados como referência para o seu 

desenvolvimento. Os relatórios e cases produzidos podem ser conferidos sempre no site 

practicalbusinessmodel.com. 


