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NA CORRIDA PELA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL, o setor de 
Saúde vem mostrando fôlego para brigar por melhores posi-
ções, se comparado a outros que lideram esse páreo, como o 
segmento financeiro. A previsão para 2017 é que o gasto total do 
setor de Saúde no Brasil cresça cerca de 8%. Pode ser bem menos 
do que se espera de outras verticais, mas é bem mais do que se 
projeta para o PIB, algo em torno 0,50%.

Segundo relatório da McKinsey, alguns aspectos influen-
ciam essa evolução como o envelhecimento da população bra-

sileira, a consequente adesão aos planos de saúde, além da pressão para que seja uma 
prioridade nacional. Entre os fatores que aceleram o ritmo do setor está, sem dúvida 
nenhuma, o uso da Tecnologia da Informação em doses cada vez maiores. 

Entre essas aplicações, de acordo com o relatório, se destacam a explosão do big data, 
a maior disponibilidade de informações, análise de dados mais sofisticada, uso generali-
zado de sensores e inovações na área de monitoramento. Hoje, qualquer hospital, labora-
tório ou mesmo clínica médica sabe que conquistar novas posições exige não só eficiên-
cia operacional e novos talentos, mas um lugar de destaque na disputa digital. 

Dois casos recentes ilustram essa verdadeira maratona. O mais interessante ain-
da, nesses exemplos, é a tecnologia de ponta empregada. O Hospital das Clinicas de 
São Paulo criou uma plataforma de inteligência hospitalar, utilizando soluções analí-
ticas para desenvolver um sistema de apoio à decisão que suporte as áreas administra-
tiva e assistencial. 

A informatização do hospital foi um dos grandes alicerces para o convencimento do 
uso de sistemas analíticos pela equipe assistencial. O objetivo é aprofundar o conheci-
mento dos dados capturados e transforma-los em ações que gerem resultados estratégi-
cos. A instituição tem um protótipo em funcionamento que deverá entrar em produção 
ainda no primeiro semestre de 2017.

Já o Grupo Fleury está apostando em computação cognitiva para alcançar maior 
precisão nos diagnósticos e tratamentos de pacientes com câncer. Para isso, está imple-
mentando o Watson for Genomics, em parceria com a IBM. Para a Executiva Médica e 
Técnica do Laboratório Fleury, Jeane Tsutsui, o avanço tecnológico vai ajudar o setor a 
ser inovador, conscientizando as pessoas sobre a importância de cuidar do corpo, para 
viver mais e melhor.

Os dois cases, além de uma entrevista exclusiva com o presidente da IBM Brasil, 
Marcelo Porto, tornam essa edição da Decision Report uma leitura indispensável para apro-
fundar os conhecimentos sobre computação cognitiva e para entender o quanto esse tema 
está sendo importante, tanto para clientes, quanto para a estratégia da IBM no Brasil.

Boa leitura!

Graça Sermoud

Saúde em dia

V I S Ã O
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DIANTE DE UM CENÁRIO mais previsível no âmbito político 
e no contexto econômico, 2017 será um ano melhor para o 
mercado de Tecnologia da Informação, principalmente na 
retomada de projetos e investimentos em inovação. Segundo 
as previsões da IDC, no Brasil, a perspectiva para 2017 é de um 
crescimento de cerca de 2,5% em relação a 2016, puxado pelo 
segmento de TI, que deve crescer 5,7%, enquanto telecom 
deve permanecer estável, com aumento de 0,4% no período. 

“Não há mais espaço para postergar projetos de transfor-
mação e inovação e mais de 6% dos CIOs pretendem investir 
para melhorar a estratégia de entrega multicanais em 2017”, 
pontua Denis Arcieri, diretor geral da IDC Brasil. Segundo ele, 
o processo de transformação digital (DX) é um caminho sem 
volta para as empresas em busca de eficiência e competitivida-
de, pouco mais de 10% das empresas já investem cerca de 5% 
de seu faturamento em tecnologias inovadoras. 

“A transformação digital interfere em diversos aspectos, 
na medida em que novas competências tecnológicas alavan-
cam mudanças e impulsionam novos modelos de negócios, 
integração de produtos e serviços físicos e digitais, melhores 
experiências dos clientes, e mais eficiência operacional e orga-
nizacional”, acrescenta Luciano Ramos, gerente de Pesquisa e 
Consultoria de Software e Serviços da IDC Brasil.

IDC Brasil prevê 
retomada de 
projetos de TI  
APESAR DO CENÁRIO AINDA RECESSIVO, 
CONSULTORIA ESTIMA CRESCIMENTO DE 2,5% PARA 
O MERCADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, 
COM DESTAQUE PARA TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL, INTERNET DAS COISAS E ANALYTICS

INTERNET DAS COISAS. A IoT deve pegar embalo no segundo 
semestre, com a definição de uma política pública e de incenti-
vos pelo BNDES, comenta Pietro Delai, gerente de Consultoria e 
Pesquisa de Infraestrutura e Telecom da IDC Brasil. A previsão 
é de que o ecossistema de internet das coisas no Brasil dobre 
de tamanho até o final da década, superando US$ 13 bilhões. 

O avanço do IoT estará conectado com o uso de Analytics, 
fundamental para transformar dados em valor para os negó-
cios, e com computação em nuvem, que será a plataforma 
para processamento desses dados. Até 2019, cerca de 43% 
dos dados de IoT serão tratados em cloud.

ANALYTICS E CLOUD. Já o mercado de Business Analytics 
Software crescerá 4,8% em 2017, movimentando US$ 848 
milhões no Brasil. Em busca de decisões mais rápidas e asser-
tivas, as organizações vão investir em capacidades analíticas 
para trazer cada vez mais inteligência e insight a cada proces-
so em seus negócios. O reconhecimento da importância de 
informações não estruturadas, especialmente daquelas vindas 
de redes sociais e de interações diretas com clientes, vai dar 
força às iniciativas de Big Data. 

Até pouco tempo vista como tendência, a computação em nu-
vem chega em 2017 como mainstream. De acordo com o estudo 
da IDc, o mercado de cloud pública deve crescer 20% neste ano, 
atingindo US$ 890 milhões. “Há muitos casos de sucesso, mas as 
empresas já conhecem os benefícios da nuvem e estão superan-
do seus receios ao perceber que provedores estão aumentando a 
segurança”, diz Pietro Delai. Apesar do cenário ainda recessivo, as 
empresas devem investir em cloud por conta de vantagens como 
redução de custos e mais agilidade a entrega de soluções.

TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS. Computação cognitiva e 
inteligência artificial também merecem destaque, assumindo 
uma posição importante à frente da mudança das fontes de 
trabalho nas organizações para suportar com muito mais força 
os processos de relacionamento com o cliente e de tomada 
de decisão. Segundo Luciano Ramos, a expectativa é que nos 
próximos três anos o mercado quintuplique os investimentos, 
ainda em fase inicial, para atendimento inteligente ao cliente, 
respostas automatizadas e chatbots. 

Realidade Aumentada/Realidade Virtual aparece com boas 
perspectivas em 2017. A previsão da IDC é que o mercado 
brasileiro dobre em unidades, ultrapassando a barreira dos 
100 mil produtos. Estima-se que uma em cada 10 das maiores 
empresas voltadas para o consumidor experimentará AR/
VR como parte de seus esforços de marketing neste ano. Há 
aplicações em fase de teste no País nas áreas de Arquitetura, 
Serviços, Varejo e Indústria. z
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A CIÊNCIA DE DADOS é, de longe, a tendência que mais vai 
gerar negócios nas empresas nos próximos anos. Enquanto 
muitas companhias ainda estão entendendo como fazer, 
de maneira eficaz, a coleta de informações, poucas organi-
zações conseguem transformar a montanha de dados em 
ações estratégicas.

Na visão do Gartner, mais de 40% das tarefas da ciência de 
dados serão automatizadas até 2020, resultado de um au-
mento de produtividade e uso mais profundo do analytics por 
citizen data scientists, a pessoa que cria ou gera modelos com 
uso da inteligência analítica de forma avançada, gerando um 
diagnóstico ou capacidades preditivas. Esse profissional, se-
gundo o Gartner, tem como função principal de trabalho estar 
fora do campo da estatística e da análise de dados.

Os citizen data scientists são capazes de realizar análises 
sofisticadas que anteriormente demandariam mais conheci-

O que a ciência 
de dados pode 
fazer pelas 
empresas?

COM USO DA INTELIGÊNCIA ANALÍTICA AVANÇADA, 
OS CITIZEN DATA SCIENTISTS GERARÃO 
DIAGNÓSTICOS, CAPACIDADES PREDITIVAS E 
MELHORIAS SIGNIFICATIVAS NA PRODUTIVIDADE

mento. Com a ciência de dados emergindo como um signifi-
cativo diferenciador nas indústrias, a maior parte dos forne-
cedores de plataformas de software agora está concentrada 
em fazer da simplificação seu principal objetivo por meio da 
automação de várias tarefas, tais como integração de dados e 
construção de modelos.

“Tornar os produtos da ciência de dados mais fáceis para 
o uso pelos citizen data scientists aumentará o alcance dos 
fornecedores na empresa e ajudará a superar as falhas nas 
competências. O segredo para a simplicidade são a automação 
de tarefas que são repetitivas, a intensidade manual e não exi-
gir conhecimento profundo dessa ciência “, explica Alexander 
Linden, vice-presidente de Pesquisas do Gartner.

PRODUTIVIDADE. Linden afirma que o aumento da auto-
mação também proporcionará melhorias significativas na 
produtividade para cientistas de dados. Poucos profissionais 
serão necessários para fazer a mesma quantidade de traba-
lho, mas cada projeto avançado da ciência de dados ainda 
precisará de pelo menos um ou dois cientistas.

Muitos materiais produzidos pelos citizen data scientists 
alimentarão e impactarão os negócios, criando um ambiente 
conduzido por analytics mais abrangente, enquanto, ao mes-
mo tempo, suportarão os profissionais tradicionais que podem 
mudar seu foco para uma análise mais complexa.

“A maioria das organizações não tem cientistas de dados 
suficientes que estejam consistentemente disponíveis no 
negócio, mas elas possuem muitos analistas de informações 
qualificados que poderiam se tornar citizen data scientists”, 
afirma Joao Tapadinhas, diretor de Pesquisas do Gartner. 

“Equipados com ferramentas apropriadas, eles podem 
realizar análises diagnósticas complexas e criar modelos que 
alavanquem o analytics preditivo ou prescritivo. Isso permite 
a eles ir além do alcance da análise de dados comum de ne-
gócios para processos com maior profundidade e amplitude”, 
completa o diretor.

De acordo com o Gartner, o resultado será o acesso a 
mais fontes de dados, incluindo tipos mais complexos, uma 
variedade de capacidades analíticas mais amplas e sofistica-
das e o empoderamento de um grande público de analistas 
em toda a organização.

“Atualmente, o acesso à ciência de dados é desigual 
devido à falta de recursos e à complexidade. Nem todas as 
empresas poderão alavancá-la. Para algumas organizações, a 
citizen data scientists será, portanto, uma solução mais sim-
ples e rápida. O melhor caminho para o analytics avançado”, 
completa Tapadinhas. z
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EM 2016, AS VENDAS no comércio brasileiro amargaram 
uma queda de 6,2%, segundo o IBGE -Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística. Entretanto, no e-commerce, o cenário 
caminha um pouco diferente: o setor registrou um faturamen-
to de R$ 44,4 bilhões, em 2016, alta de 7,4%, de acordo com o 
relatório da Ebit, Webshoppers. 

Por mais que o varejo online represente apenas 3,8% do 
comércio em geral no País, as estimativas são positivas. “Nos 
próximos quatro anos, devemos dobrar esse número”, pontua 
o CEO da Ebit, Pedro Guasti. Para este ano, a Ebit estima um 
movimento de R$ 49,7 bilhões no e-commerce brasileiro, com 
crescimento nominal de 12%.

Segundo Guasti, a Tecnologia da Informação tem papel fun-
damental para o bom desempenho do comércio eletrônico, mas 
tem uma atuação bem diferente entre os varejistas. Enquanto 
as grandes redes concentram seus investimentos em inovação 
e integração sistêmica entre canais físicos e online, o pequeno 
varejista se sente motivado a buscar um marketplace, que já 
tem uma infraestrutura tecnológica pronta para ele operar. 

“O atual cenário macroeconômico do Brasil, com uma taxa 
de desemprego em torno dos 12%, impacta muito a atuação no 
Varejo. Enquanto 108 mil estabelecimentos fecharam as por-
tas em 2016, milhares de brasileiros abriram lojas online para 
complementar a renda familiar. E isso tem sido muito positivo 
até para a indústria, que consegue oferecer plataformas de e-
-commerce com preços mais competitivos”, esclarece o CEO.

DADOS DO RELATÓRIO. A mobilidade segue como destaque 
no comércio eletrônico, 21,5% das vendas online foram realiza-
das via dispositivos móveis, tanto em tablets quando smartpho-
nes. Este número pode chegar a 32% até dezembro de 2017.

Seguindo a tendência registrada desde julho de 2014, as 

E-commerce movimenta 
R$ 44,4 bilhões no Brasil

SEGUNDO RELATÓRIO WEBSHOPPERS, DA EBIT, COMÉRCIO ELETRÔNICO CRESCEU 
7,4% EM 2016 E PODE CHEGAR A R$ 49,7 BILHÕES ATÉ DEZEMBRO

lojas de e-commerce mantiveram a estratégia de cobrar pelo 
frete. Em dezembro de 2016, apenas 36% das vendas foram 
realizadas sem a cobrança adicional pela entrega. 

Ao todo, as compras realizadas no e-commerce geraram 
um ganho econômico de R$ 10,6 bilhões em 2016, relativo à 
economia de preço e do poder de barganha dos consumidores 
junto ao varejo físico derivado das buscas na internet.  

Entre as categorias mais vendidas em 2016, em volume de 
pedidos ficou concentrado em Moda/Acessórios (13%); Eletro-
domésticos (13%); Livros/Assinaturas/Apostilas (12%);  Saú-
de/Cosméticos/Perfumaria (11%); e Telefonia/Celulares (10%).

Outro destaque do relatório é o aumento do número de 
e-consumidores, que saltou de 39, em 2015, para 48 milhões 
de pessoas em 2016. A Black Friday e as datas sazonais con-
tribuíram para esse crescimento. Só o faturamento da Black 
Friday foi de R$ 1,9 bilhão no dia 25 de novembro, o que equi-
vale a 13 vezes a média de um dia comum de vendas. 

“A data sozinha não salvou o e-commerce brasileiro, mas 
contribuiu para o crescimento como um todo e trouxe novas 
pessoas que nunca haviam comprado pela internet. O comér-
cio eletrônico terá um crescimento impulsionado pelo aumen-
to de preços e participação das vendas de produtos de maior 
valor agregado”, finaliza Guasti. z

 A TI tem papel fundamental para o bom desempenho 

do e-commerce, mas tem atuação diferente entre os 

varejistas: enquanto grandes redes investem em inovação 

e integração sistêmica entre canais, os pequenos varejistas 

apostam em plataformas de marketplace

A NOT E!
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nos próximos quatro anos em solo na-
cional. Segundo o relatório da Ebit, 

Webshoppers, o comércio eletrô-
nico brasileiro registrou cres-

cimento de 7,4% em 2016, 
com faturamento de R$ 

44,4 bilhões. Para este 
ano, o relatório esti-
ma um movimento 
de R$ 49,7 bilhões, 
um avanço nominal 
de 12%.

E tudo isso não 
seria possível sem a 

tecnologia aplicada ao 
negócio, até porque os 

consumidores já são digi-
tais, fazendo com que as em-

presas repensem seus modelos de 
negócio sob a perspectiva do cliente em 
primeiro lugar. Esse consumidor endeu-
sado pressiona a equipe de vendas desa-
fiando conhecimentos de produtos, exige 
novos meios de pagamentos e presença da 
marca em múltiplas plataformas, sejam 
elas físicas ou online.

Para atender os anseios dos clientes, 
os varejistas não só estão em processo de 
reestruturação estratégica, mas estudam 
– e os melhores preparados já estão em 
fase de implementação –  novas tecnolo-
gias que trarão um novo sentido aos ne-
gócios. Realidades virtual e aumentada, 
computação cognitiva e analytics devem 
ganhar maturidade e adoção em massa 
nos próximos anos. Já a cloud compu-
ting, sensores com câmeras ligadas ao 
wi-fi para monitorar comportamentos de 
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Qual o papel da TI no 
futuro do Varejo?

Engajamento de pessoas, propó-
sito de marca e cultura digital. 
Esses temas viraram um ver-
dadeiro mantra no novo mapa 

do varejo global. Além disso, o comércio 
eletrônico está avançando em todo o mun-
do e tem impulsionado a globalização do 
setor, com marcas vendendo produtos 
além das fronteiras do mundo físico.

E o e-commerce não é uma tendên-
cia, é uma realidade que veio para ficar.  
Ele já representa 19% das vendas no co-
mércio chinês, 18% no Reino Unido, 10% 
nos Estados Unidos e 3% no Brasil, com 
estimativas que esse percentual dobre 

compra em lojas físicas, novos meios de 
pagamentos e self-checkout são soluções 
que estão disponíveis no mercado e po-
dem fazer uma diferença mais imediata 
no Varejo.

A 106ª edição da NRF Retail’s Big 
Show, que aconteceu em meados de ja-
neiro em Nova Iorque, mais uma vez foi 
o palco para os insights e tendências tec-
nológicas que guiarão o varejo brasileiro 
o ano todo. A delegação da BTR Varese, 
liderada por Eduardo Terra, presidente da 
SBVC, e Alberto Serrentino, sócio funda-
dor da Varese Retail, levou 270 brasileiros 
para vivenciar a experiência informativa 
de todo conteúdo apresentado no evento.

Para eles, quase todos os painéis da 
conferência falavam sobre a transforma-
ção do comércio impulsionada pela tecno-
logia. Ou seja, será o fim do Varejo como 
o conhecemos hoje. O futuro deste seg-
mento inclui a loja física, novos modelos 
de negócio, da cadeia de valor, do propó-
sito da marca e do poder da informação.

Eles listaram as seis principais ten-
dências do Varejo mundial que de uma 
forma ou de outra vão influenciar o mer-
cado brasileiro.

GLOBALIZAÇÃO CONTINUA EM ALTA
O comércio eletrônico tem um papel 

fundamental para o avanço da globali-
zação no setor. Até porque o Varejo não 
é uma indústria global. No Brasil, por 
exemplo, existem muitas redes de super-
mercados, drogarias e materiais de cons-
trução com uma penetração regional mui-
to forte e isso se repete em outros países.

DURANTE A 106ª EDIÇÃO 
DA NRF RETAIL’S BIG SHOW, 
ESPECIALISTAS DESTACAM 
SEIS TENDÊNCIAS 
TECNOLÓGICAS E INSIGHTS 
QUE GUIARÃO O VAREJO 
BRASILEIRO NESTE ANO
P O R  L É I A  M A C H A D O
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o planejamento estratégico dos negó-
cios, até porque, o futuro do Varejo pas-
sa por revisões de modelos de negócio”, 
alerta Serrentino.

CULTURA E ENGAJAMENTO
Este foi o tema central da NRF 2017 ao 

destacar o papel das pessoas na entrega 
de uma experiência de compra relevante 
aos consumidores. O mundo omnichan-
nel do futuro irá muito além de levar co-
nectividade às lojas e se relacionará ao 
entendimento de como o cliente se com-
porta na loja física, diante da pesquisa 
online e, principalmente, qual é o impac-
to em tempo real dessas informações para 
a geração de insights sobre o cliente e a 
produtividade das equipes.

“O varejo é e continuará sendo feito 
de gente. Propósitos, princípios, valore 
e causas formam a cultura da empresa. 
Líderes engajam equipes, que por sua vez 
são capazes de engajar e fidelizar clien-
tes”, completa Serrentino. z

O e-commerce tem um papel funda-
mental no mapa do Varejo global para 
quebrar fronteiras e levar marcas para 
uma atuação mais globalizada. “Um terço 
das maiores empresas varejistas tem ope-
ração apenas no seu país de origem. Mas 
com o crescimento do comércio eletrônico, 
veremos o Varejo se tornar uma indústria 
global de vendas”, pontua Eduardo Terra.

Segundo ele, os segmentos de moda e 
luxo tendem a entrar nessa globalização 
mais rapidamente, mas o tema deve es-
tar na agenda dos executivos. “Quem não 
tinha o e-commerce como prioridade es-
tratégica, terá que rever o planejamento 
para esse ano. Com a estabilização da eco-
nomia, que deve acontecer mais perto do 
segundo semestre deste ano, os varejistas 
brasileiros terão uma janela para trabalhar 
essa expansão”, acrescenta o especialista

TECNOLOGIAS EMERGENTES
E ACESSÍVEIS. Mais que pirotecnia, 
existem tecnologias que já estão dispo-
níveis e podem fazer a diferença hoje no 
Varejo, tanto no bakcoffice quanto na 
entrega de experiência de compra e fide-
lização de clientes.

Realidade virtual com comando de 
voz; realidade aumenta muito além de 
Pokémon Go;  robótica com uma certa 
humanização dos robôs de atendimento; 
e computação cognitiva; são tecnologias 
emergentes e disruptivas que liderarão os 
processos de varejo nos próximos anos.

Entre as tecnologias que já estão 
acessíveis para o mercado brasileiro, o 
destaque vai para os sensores com câ-
meras ligadas ao wi-fi para monitorar 
comportamentos de compra em lojas fí-
sicas. Além de algoritmos matemáticos 
para melhorar processos; mineração de 
dados de redes sociais; novos meios de 
pagamentos; self-checkout; mapas de 
calor; análise de dados; prateleiras inte-
ligentes; gestão inteligente de conteúdo; 
e business inteligence.

INFORMAÇÃO É A NOVA MOEDA
O setor tem o desafio de ter na loja 

aquilo que o cliente quer comprar. Para 
isso, é preciso ter informação e muita 
inteligência para entregar a proposta de 
valor de cada marca. “Ainda não conse-
guimos transformar dados em tomadas 
de decisão que gerem ações e resultados. 
O que tende a mudar esse jogo é a com-
putação cognitiva, que vai entregar para 
os decisores muito mais que um relatório 
informativo. Isso porque essa tecnologia 
trabalha com análise e algoritmos que 
dominarão as decisões do Varejo daqui 
pra frente”, alerta Terra.

O FUTURO DA LOJA ESTÁ
NA HOSPITALIDADE. Qual é o papel da 
loja física em um cenário dominado pelo 
digital? Os atritos são os principais obs-
táculos que deixam os espaços irrelevan-
tes para o consumidor. Barreiras como 
dificuldade em estacionar, entender a 
disposição das mercadorias, pagar ou 
trocar algum produto podem atrapalhar 
o desempenho da loja. 

Na visão de Alberto Serrentino, todo 
atrito deve ser quebrado e a experiência 
precisa guiar as ações dentro da loja físi-
ca. “As pessoas não irão em lojas porque 
precisam comprar, irão porque querem. 
Elas desejam provar produtos, experi-
mentar e referendar as percepções e isso 
continuará sendo a motivação da compra. 
O Varejo deve trabalhar para que isso con-
tinue acontecendo”, diz o especialista.

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
Assim como em outras indústrias, 

a transformação digital é inevitável, 
necessária e disruptiva para o varejo. A 
questão fundamental é entender os com-
portamentos dos clientes para que essa 
mudança comece na cultura da empresa 
e reflita no atendimento na ponta.

“Essa transformação fundamental-
mente passa pela cultura da organiza-
ção. Isso precisa ser uma prioridade para 
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Nunca se falou tanto de pessoas 
e propósito de marcas durante 
a NRF 2017, o principal evento 

de varejo do mundo, que aconteceu em 
meados de janeiro, em Nova Iorque. Na 
visão dos especialistas brasileiros que 
acompanharam o evento, Alberto Serren-
tino, sócio fundador da Varese Retail, e 
Eduardo Terra, presidente da SBVC, esse 
engajamento de pessoas, tanto de colabo-
radores quanto dos próprios clientes, será 
a principal tendência para o setor neste 
ano. Isso porque o encanto da marca traz 
um propósito capaz de trazer diferencia-
ção de produtos e fidelização de clientes.

Esse tema faz todo sentido quando o 
assunto é loja física. Ao contrário do que 
muitos pensavam, o varejo físico tem 
papel fundamental para a experiência de 
marca, contato com produtos e olho no 
olho. “As pessoas não irão em lojas porque 
precisam comprar, irão porque querem. 
Elas querem provar as mercadorias, expe-
rimentar e referendar as percepções e isso 
continuará sendo a motivação da compra. 
O varejo terá que trabalhar para que isso 
continue acontecendo”, diz Serrentino.

Entretanto, no Brasil, a prática do en-
gajamento será um dos maiores desafios 
para os varejistas, até porque nossa cultura 
é bem diferente se comparada aos demais 
mercados. O presidente da Livraria Cultu-
ra, Sergio Herz, demonstrou claramente 

Líderes inspiram 
liderados, que 
fidelizam clientes
EXECUTIVOS DO SUPERMERCADO LOPES E LIVRARIA CULTURA 
DESTACAM O DESAFIO DE ENGAJAMENTO E PROPÓSITO 
DE MARCA, AÇÕES QUE CATIVAM TODO ECOSSISTEMA DE 
PARCEIROS E COLABORADORES, ALÉM DO CONSUMIDOR

seu desencanto com esse pilar tão falado 
pelos experts do varejo internacional.

“Aplicar essas tendências é um desa-
fio enorme para nós brasileiros, o Estado 
joga contra você. É difícil rentabilizar a 
experiência de compra, pois tenho alto 
custo para manter uma loja física e sem 
contar a dificuldade de aplicar mudanças 
culturais nos colaboradores. Duvido que 
tenha uma pessoa que vá trabalhar feliz 
e engajada em um domingo ou feriado”, 
desabafa Herz. 

Mesmo com esses desafios, a Livraria 
Cultura é um caso de sucesso no vare-
jo, pois conseguiu reinventar a cultura 
organizacional e atendimento ao con-
sumidor. Segundo o presidente, esse 
exercício é constante de erros e acertos 
para manter a harmonia entre os depar-
tamentos e acabar com a concorrência 
entre o físico e online. 

“Eu trabalho sobre um estigma de que 
as livrarias vão acabar. O varejo é árduo, 
fisicamente e emocionalmente desgas-
tante e tem horários ingratos. Por isso 
preciso sempre revisitar os processos e en-
gajamento do meu colaborador, pois é ele 
que está à frente do cliente”, acrescenta.

No Supermercado Lopes, cativar os 
colaboradores também é um desafio, 
principalmente por ser um setor muito 
dinâmico e com cargos de primeiro em-
prego. Segundo o sócio Pedro Lopes, esse 

gargalo é superado com uma estratégia 
de Recursos Humanos bem desenhada, 
mostrando ao funcionário que a empresa 
está ao lado dele, inclusive com incenti-
vos de crescimento profissional. 

“O respeito é a base de tudo. Temos 
uma cultura humana e fazemos com 
que nosso colaborador se sinta acolhido 
na equipe. Concordo com o Sergio Herz 
que trabalhar aos domingos e feriados 
é muito árduo, mas é uma cultura que 
já está enraizada no Brasil e será muito 
difícil reverter”, pontua Lopes.

Além do engajamento, a rede de su-
permercado também apostou na tecnolo-
gia para se manter competitiva. “Temos 
uma atenção especial nesse tema, troca-
mos nosso antigo legado por um sistema 
SAP e estamos trabalhando no nosso pla-
no de expansão. Com tecnologia e estraté-
gia bem desenhada, é possível aplicar as 
melhores práticas no varejo e proporcio-
nar melhor experiência aos nossos clien-
tes e colaboradores”, completa Lopes. z





Ser ou não ser, 
uma nova IBM

MARCELO LYRA PORTO, PRESIDENTE DA IBM BRASIL
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Com a computação cognitiva a IBM se reinventa mais uma vez? Para 
Marcelo Porto, presidente da empresa no Brasil, a página da reinvenção já 
foi virada há algum tempo. Em entrevista exclusiva à Decision Report, ele 
fala sobre esse e outros temas que marcam a sua gestão e a longa trajetória da 
companhia, que completa 100 anos de Brasil. “Não existe a velha e a nova 
IBM. Somos uma única empresa” |  P O R  G R A Ç A  S E R M O U D

O NOME É MARCELO LYRA PORTO. O cargo, presidente de uma das maiores 
empresas de tecnologia do mundo. Mas o executivo poderia ser caracterizado 
como um amante da tecnologia e que dedicou a maior parte de sua vida pro-
fissional a uma empresa cuja história se confunde com a própria evolução do 
mundo digital. Estamos falando do atual presidente da IBM Brasil, há dois 
anos no cargo e com mais de trinta anos na organização. Com um estilo mais 
low profile do que seus antecessores, Porto admite que colocar o Brasil na van-
guarda da computação cognitiva será, inevitavelmente, uma marca de sua 
gestão. Entretanto, se apressa em afirmar que o mérito não é dele e sim da 
equipe que organizou. Em dois anos, Marcelo Porto reestruturou a empresa e 
criou, segundo ele, um time diversificado, que busca o equilíbrio entre gerações, 
para extrair o melhor de cada uma.  

Em um agradável café da manhã, na sede da empresa, em São Paulo, Marcelo 
Porto concedeu essa entrevista exclusiva à revista Decision Report, onde 
fez um balanço do início de sua gestão, dos avanços da computação cognitiva, 
das mudanças efetuadas na organização, do desafio da transformação digital 
e da cybersecurity hoje nas empresas. Naquela mesmo dia, Marcelo Porto faria 
uma reunião com uma grande empresa do setor de Saúde para concluir mais 
um projeto de computação cognitiva. Estar com clientes é, sem dúvida, o que 
mais gosta de fazer e o que sempre privilegiou em sua trajetória na IBM. Esse 
poderia ser, então, um traço de sua personalidade profissional? Sim, admite 
ele. “Ano passado, visitei 160 clientes”.

E N T R E V I S TA  /  C A P A

Graça Sermoud: Você completou dois anos 
à frente da operação IBM no Brasil, mas tem 
quase trinta anos de atuação dentro da com-
panhia. Qual seria a principal marca da sua 
gestão? Quais os avanços que você considera 
significativos nesse período? 
Marcelo Porto: Pelo modelo da companhia, 
não posso atribuir avanços a mim. Não gosto de 
personificar o que implementamos no País, por-
que fazemos tudo como um time. Isso é uma es-
trutura. No meu cartão de visitas, o logo da IBM 
vale mais que meu nome. Essa é a forma como 
a companhia trabalha. É uma empresa global-
mente integrada, não é uma multinacional. É 
muito diferente, há centros de competência e 
uma estrutura global muito bem estabelecida. 
Se nós podemos ter um mérito aqui no Brasil 
é o nosso pioneirismo em abraçar a causa da 
computação cognitiva. Nós temos esse DNA em 
ser o primeiro a fazer as coisas. Implementar 
computação cognitiva, trazer o Watson para o 
Brasil, brigar pelo Watson Health marcaram 
esses últimos dois anos da IBM no País. 



GS: Quais tecnologias estão em destaque no Garagem 11.57? 

MP: Um dos DNAs é o Blockchain. E essa iniciativa, assim 
como Security, é cross. O tema é muito novo, mas já saiu da-
qui algo nessa linha. Porque já começamos antes mesmo de 
ter essa garagem física, pegamos umas salinhas, trancamos 
e transformamos numa garagem virtual. Já soltamos MVPs 
para clientes, específicos para finanças. E uma coisa que me 
surpreendeu, porque ajudei muito a alavancar o blockchain 
dentro da companhia, foi que, nas palestras e eventos que 
faço para CEOs, ao perguntar para a plateia quem conhece 
blockchain, de 400, somente 8 a 10 levantam a mão.  

 
REINVENÇÃO DA IBM

GS: Em termos organizacionais, com esse novo reposicio-
namento, ainda podemos esperar mudanças?

MP: Nós criamos uma unidade chamada Cognitive Solutions 
Unit, onde Security está lá dentro, Watson, Analytics, toda a 
parte de Social Collaboration, a parte de Commerce. A área que 
tem que explodir é a IBM Startup, a que está nos resultados e 
cresce dois dígitos. Costumo dizer que esse é o trabalho para 
meus sucessores. Tem um outro lado, que é muito importan-
te, que eu chamo de “core franchising” da IBM, e que inves-
timos pesado nisso e onde está o nosso portfólio de systems 
hardware – mainframe. Esse ano estamos anunciando a nova 
plataforma, chamada de Znext, que vários clientes do setor 
financeiro já compraram antes de sair.

GS: O desafio da IBM é o mesmo de outras empresas. Criar 
uma área nova, mais disruptiva, para atender os clientes 
que estão nessa trilha, mas também cuidar dessa operação 
tradicional que sustenta essa transformação?

MP: Vou até mais além, ela não só sustenta, mas é o “core 
portfólio” da companhia que vive o seu processo de transfor-
mação. Ele não pode ser um portfólio estático, ele se adapta, 
se moderniza. Hoje, nossa maior plataforma para Big Data 
– até gosto de chamar de Fast Data – é o próprio mainframe. 
Temos vários clientes que usam exclusivamente para Linux

GS: Isso não chega a ser o que já se aventou, duas IBMs 
em uma? 

MP: Não, eu tenho muito cuidado sobre isso porque não 
existe segregação, é tudo integrado. Uma coisa que eu cos-
tumo dizer aqui, nesses últimos 30 anos, é que eu trabalhei 
em todas as áreas da companhia. Eu conheço ela inteira. Nós 
temos a preocupação de fazer com que as pessoas conheçam 
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GS: Que outras novidades, então, podemos esperar da 
gestão Marcelo Porto? 

MP: Em janeiro, inauguramos a Garagem 11.57. É um IBM 
Garage que segue processos e metodologia mundiais. Essa é 
a 9ª delas e se propõe a ser uma ferramenta para ajudar os 
clientes a materializarem projetos em áreas disruptivas e ino-
vadoras. Quando você olha o ciclo de engajamento numa fer-
ramenta de inovação qualquer, o processo de design thinking, 
agile, onde você vai achar a área de oportunidade, isso tudo 
conseguimos fazer muito bem. Você chega, faz iteração, passa 
para o PoC (Proof of Concept) e aí tem lá do outro lado do rio 
um projeto finalizado, supercomplexo e integrado, caríssimo, 
e que acaba parando desse lado porque não consegue chegar 
do outro lado da margem. O custo para sair desse PoC, onde 
uma demo foi construída para você de fato ter um produto nas 
mãos, pode ficar velho, pode levar 1 ano. 

GS: Esse conceito pode ser o que outras empresas estão 
chamando de Lab?

MP: Mais do que isso. Veja só, imagina que você passou por 
essas fases todas (design thinking, agile, iteração, PoC), você 
tem um demo. Antes de pular para o outro lado, preciso ter no 
meio do caminho essa ponte, que vá construir um MVP (Mi-
nimum Viable Product). Quero sair já com um primeiro pro-
duto minimamente viável. A garagem se propõe a isso, que se 
consiga aterrissar, materializar essas novas tecnologias já em 
MVPs. Então serão engagements, projetos de 4 a 8 semanas, 
onde a ideia é sair já com um MVP construído com o cliente.
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a estrutura e andem de um lado para o outro, até porque é a 
forma que você tem de ter novas oportunidades aqui dentro, 
conhecer todo o modelo da organização, preparar os líderes 
do futuro – essas pessoas não são teóricas, elas estão vivendo 
isso tudo –, esses movimentos laterais fazem parte do desen-
volvimento profissional. Você dá oportunidades. Ou seja, nin-
guém pode tomar decisões aqui dentro colocando a unidade 
de negócio antes da IBM.  
 

GS: Essa estrutura da IBM você vê como uma vantagem 
para a companhia não criar esse modelo desconectado, de 
estar atuando numa frente mais disruptiva, mais inova-
dora e, ao mesmo tempo, conectada com toda a sua plata-
forma tradicional?

MP: Sim, mas nesse contexto você também tem que trazer 
recursos de fora. Globalmente hoje, 45% da população da IBM 
é composta por Millennials. É um número muito significati-
vo. No evento que fizemos em virtude do centenário da IBM, 
trouxemos duas pessoas para o palco. Uma com 42 anos de 
companhia, que é alguém que se transformou e falou muito 
sobre isso: da paixão pela transformação, inovação, o que nos 
leva a trabalhar tanto tempo numa companhia. Te asseguro 
que não é porque precisa do emprego. É porque acreditamos 
no propósito. Por estar numa empresa que não só se transfor-
ma, mas muda a sociedade, traz inovação, te tira da zona de 
conforto. Troquei de posição nessa companhia em média a 
cada 4 anos. A outra pessoa que trouxemos para o palco tinha 

3 meses. Fiz a mesma pergunta e era uma empreendedora, 
que esteve no Vale do Silício e ela respondeu a mesma coisa. 
Se uma companhia centenária tem capacidade de atrair esse 
tipo de talento...

GS: Qual a vantagem de liderar uma empresa onde você 
passou tanto tempo? Você considera que o fato de ter atu-
ado em várias áreas é um diferencial hoje na sua gestão? 

MP: É um diferencial, sim. Agora, temos que mesclar o que 
vem de fora. Falei com um líder de consultoria, que tem me-
nos de 1 ano de IBM. Em um desses eventos perguntamos o 
que na IBM o tinha atraído. Ele respondeu que é o fato de 
“escorrer” patentes pelas paredes. Porque é um DNA de uma 
empresa que põe 6 bilhões de dólares para desenvolver pa-
tentes. Ano passado registramos 8088 patentes. É o 23º ano 
seguido que somos a empresa que mais registra patentes no 
mundo. Somando todos os concorrentes de tecnologia eles não 
chegam nesse valor. É mais do que orgulho trabalhar numa 
empresa que tem isso. Na realidade é provocativo. Você pensa 
assim: “se eu não me atualizar, essa empresa vai me engolir! 
Vou ficar obsoleto aqui dentro”. 

GS: Pela sua trajetória, você teve um trabalho muito gran-
de junto a clientes. Você considera isso uma característica 
importante do seu estilo de gestão? 

MP: Minha formação não é de vendas, não fiz os cursos, 
mas sou um autodidata, porque trouxe o background técnico. 
Depois fiz um curso nos EUA, lá em 1993, de treinamento du-
rante 1 ano, quase que um MBA. Eu sempre digo que “prefiro 
ouvir um tiro do que levar um tiro”. Se estiver sentado aqui 
na minha sala, obviamente levarei vários tiros. Ano passado 
visitei 160 clientes e outras entidades do governo, etc. Quan-
do você está num processo de transformação, você tem todas 
as desculpas do mundo para ficar dentro de casa, por ter um 
desafio interno enorme. É complexo. Imagina um negócio 
como o nosso, que possui 15 mil pessoas, tem serviços, hard-
ware, consultoria... A companhia me ensinou isso. Um dos 
valores dessa empresa é: o cliente vem em primeiro lugar.   
 
COMPUTAÇÃO COGNITIVA

GS: O Watson virou sinônimo da estratégia de computação 
cognitiva da IBM, mas ela vai além do Watson, não?

MP: Subindo um pouco o degrau na estratégia da IBM, e aí 
vou chamar de capacidade cognitiva (não quero falar sobre 
Watson, especificamente), é que a gente está permeando-a 
em vários componentes do portfólio. Às vezes, as pessoas con-
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fundem capacidade analítica com capacidade cognitiva. Nem 
tudo terá cognitivo e muita coisa não terá um analytics por trás. 
Mas essa capacidade está sendo ampliada para todo o portfólio. 
Então, você tem outras áreas e competências, como é o Watson 
Health, onde ele vai entrar numa área de conhecimento especí-
fico para o setor de Saúde. Isso também se desdobra, inclusive 
aqui no Brasil já temos clientes em alguns desses segmentos, 
que é o Watson for Oncology, para a parte apenas de oncologia.  

GS: Mas vocês já anunciaram acordos com empresas na área 
de Saúde?

MP: Começamos um com o Fleury, que é Genomics. Esse é um 
segmento riquíssimo que está desenvolvendo conhecimento. 
O outro braço é o que a gente chama de Drug Discovery, que 
também fechamos negócio com uma empresa chamada The-
raSkin, que desenvolve produtos dermatológicos. Esses são o 
que chamamos de Solutions. Temos algumas verticais de solu-
ção para o Watson.
Algumas são cross, como cyber security, já outras são vertica-
lizados. Nos EUA, durante o comercial do Super Bowl, lan-
çamos uma parceria com uma empresa chamada H&R Block 
para confecção do Imposto de Renda nos EUA. O Watson terá 
várias verticais e irá se desenvolver junto com elas. Imagina-
mos que haverá um Watson for Education e assim sucessiva-
mente, conforme as verticais fizerem sentido.   
GS: Qual o maior desafio, no caso das verticais?

MP: Para você trazer uma área dessa para o Brasil, no caso de 
uma plataforma com capacidade cognitiva, você precisa passar 
pelo ensinamento. Chamamos de ingestão de dados, quando 
encapsulamos dentro da plataforma esse conhecimento. A gen-
te chama de “curadoria do dado”. Então, o que temos como uma 
preocupação muito grande é que, por trás de uma solução cogni-
tiva, existe algo essencial: “trust”. Por quê? Porque primeiro você 
precisa saber qual é o propósito da companhia que está desen-
volvendo essa solução cognitiva, qual a essência dessa empresa.  

GS: Onde está a maior complexidade em adotar a compu-
tação cognitiva?

MP: Nós divulgamos agora no começo do ano nossos princí-
pios por trás de uma plataforma cognitiva, que passa por três 
quesitos. Primeiro: o propósito da IBM não é substituir seres 
humanos, é aumentar a capacidade dos profissionais. Ou seja, 
é uma plataforma que vai ajudar os profissionais a serem mais 
produtivos e empregarem o seu dom, seu conhecimento, sua 
competência, sobre uma base que já foi curada por essa pla-
taforma. Então você não precisaria gastar tempo fazendo se-

arching de informação, para poder contextualizar. Deixa essa 
plataforma já te trazer o que é relevante, de uma forma muito 
mais ágil, rápida e eficiente, para você não perder o seu tempo 
valioso fazendo esse trabalho, aí sim você entra com seu co-
nhecimento e desenvolve a partir dali. Esse é o nosso propósito 
 

GS: E quais seriam os dois outros quesitos?

MP: O segundo é a transparência. Por que transparência é 
muito importante? Imagina alguém que vai entregar a educa-
ção da sua filha para uma professora particular. O que impor-
ta saber em relação àquela professora? Qual a formação dela, 
as experiências, onde ela trabalhou, etc. Você quer conhecer o 
background daquela pessoa que estará suportando a educação 
da sua filha. Mesma coisa em relação à transparência, que con-
sideramos importantíssimo. O cliente precisa saber que infor-
mações são usadas para curar essa plataforma, quem ensinou 
essa plataforma, qual o conteúdo de ensinamento, porque ela 
vai “tomar” decisões e vai, a partir daquela base, se desenvolver. 
Mas é muito importante saber como ela foi curada. Foi cura-
da com base em quê? Que literaturas sua plataforma estudou? 
Quem treinou? Qual o tamanho desse corpo de conhecimento? 
Quem é a entidade dessa plataforma e que vai estar dentro do 
meu negócio, me ajudando a tomar decisões? Você contrata um 
profissional de qual faculdade? Você vai olhar o currículo.

E o terceiro ponto é a capacitação humana. Você passa a 
entrar no que chamamos de “skills”. Você muda o perfil do 
profissional do seu negócio. Qual é o comprometimento da 
IBM com essa jornada de transformação? Então a questão é 

capacitar a sua organização para 
poder explorar novas tecnologias. 
Temos que ter o comprometimen-
to com o desenvolvimento da ca-
pacitação humana, profissional, 
que estará dentro da organização. 
Nossos princípios passam por essas 
três camadas.

GS: Essa estratégia está sendo re-
plicada aqui no Brasil e vai permear diversos setores, mas 
alguns parecem ser mais importantes, não?

MP:  Sim. Dentro dessas verticais precisamos achar entidades 
no País que sejam representativas e nos ajudem no processo de 
curadoria desses dados. Porque isso é muito importante para 
o futuro dessa plataforma, qualquer que seja a vertical. Posso 
estar falando de Educação, Saúde, Oncologia, Genoma, etc. 
Qualquer que seja, quem estiver curando esses dados, se a gente 
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quiser de fato democratizar o acesso à essas tecnologias, essa 
curadoria tem que ser muito bem-feita. Esse é o momento que 
estamos vivendo e não podemos pular essa etapa. 

GS: Para qualquer aplicação é preciso passar por essas 
três camadas?

MP: Depende. Existe um outro negócio, que está dentro 
da estrutura do Watson, que é o Watson APIs. Nesse caso é 
diferente porque usamos os serviços cognitivos do Watson, 
que já estão disponíveis na nuvem, e o cliente desenvolve sua 
própria aplicação. Existem diversos exemplos. Lembro que o 
primeiro que utilizamos aqui foi de uma software house de 
Santa Catarina, a Me Casei, que usam 3 ou 4 APIs do Watson, 
e transformaram o app deles, de gestão de casamentos, em 
um aplicativo cognitivo.  

Então, você consegue dialogar, em linguagem natural, 
com a gestora do seu casamento, para administrar lista de 
presentes, convidados, etc. Uma plataforma que faz todo o 
trabalho, que é rápida por estar usando serviços cognitivos e 
a aplicação realiza o propósito. A oferta está na cloud e a em-
presa paga um preço bem baixo quando utiliza além de uma 
franquia gratuita. Está atrelado ao consumo (Pay as you go). 
Existem uns 40 serviços lá, desde reconhecimento de imagem 
até speech-to-text, tone analyzer, reconhecimento facial, per-
sonality insight, etc. Vou dar um outro exemplo recente. O 
lançamento do Creta, da Hyundai, contava com um chatbot 
“Tire suas dúvidas”. Na verdade, quem tira as dúvidas sobre o 
carro é o Watson. Ele foi treinado sobre o Creta e as perguntas 
que você vai fazer sobre ele são respondidas pelo 
Watson através da API desse chatbot. 
 

GS: Os cases já conhecidos como o do Brades-
co, onde eles se enquadram? Por exemplo, o 
Bradesco não é API, certo?

MP: O Bradesco é uma mescla de coisas, tam-
bém possui APIs. Como foi nosso primeiro caso, 
nem tínhamos estrutura dessa forma. Ele foi 
muito importante para nós no desenvolvimento 
de uma habilidade do Watson que não havia naquela época, 
que era falar português. Como uma plataforma cognitiva, sa-
ber falar português não é traduzir frases. É entender a essên-
cia do que está sendo dito para poder tirar a intenção do que 
foi dito e depois tomar ações. O Bradesco é um dos maiores 
clientes do Watson no mundo e o que foi feito ali é muito 
parecido com o que comentei sobre o Creta. Nós ensinamos 
ao Watson sobre famílias e produtos do banco, para que pu-

déssemos suportar os funcionários no Brasil inteiro a tirar 
dúvidas sobre os processos internos do banco. Sobre como o 
funcionário lá no Macapá pode tirar dúvida de um cliente 
que quer um crédito agrícola ou rural, leasing de automóvel. 
Normalizar esse conhecimento entre todos os profissio-
nais do banco no País inteiro é um enorme desafio. 
 
GS: Como a estratégia deve avançar daqui para a frente? 
A tendência é que se acelere mais o processo via APIs ou 
um modelo que cumpra essa agenda dos três princípios 
básicos? 

MP: Acho que teremos algumas batalhas que serão determi-
nantes para o futuro da estratégia para quem está disposto a 
entrar na discussão de uma plataforma cognitiva. Uma que 
vou deixar sempre separado é que, você não terá sucesso se não 
possuir expertise de indústria, que são as verticais. Sempre 
que temos massa crítica, conseguimos segmentar qualquer 
organização dentro dessa companhia por indústria. Você 
pode ter algumas iniciativas que são cross, como Security, 
mas mesmo assim haverá uma intercessão com as verticais, 
porque há um desafio de segurança em banco que é completa-
mente diferente do varejo. Então, dentro de nossa estratégia, 
há sempre o pilar da segmentação do conhecimento pelas ver-
ticais de indústria. Isso permeia toda a estrutura. 

Há outro aspecto que considero chave para essa estraté-
gia que é o que chamamos da batalha da arquitetura ou da 
plataforma. Isso se quisermos ser relevantes nesse mercado 
no futuro, mesmo sabendo que a nossa proposta não é desen-

volver um assistente pessoal. Então, se eu tentar 
traçar um quadrante onde eu colocasse no eixo Y 
a capacidade de massificar o acesso e no eixo X a 
complexidade, você pode ter um assistente pesso-
al que é pouco complexo e pode ser muito massi-
ficado. A nossa proposta, que é sobre a plataforma 
com conhecimento da indústria que vão aumentar 
a capacidade de inteligência do profissional, eu não 
vou massificar isso, não vou levar para 60 milhões 
de brasileiros, vou levar para o médico, advogado, 
jornalista, arquiteto, mas o grau de complexidade 

da solução, porque ela requer uma curadoria profunda sobre 
aquele segmento, é maior.  
 

GS: Com a computação cognitiva a IBM se reinventa mais 
uma vez? 

MP:  Nossa CEO tem falado uma coisa e eu acredito muito 
nisso: “Falamos muito sobre a transformação da IBM, mas 
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transformação is over. Vira essa página da transformação”. Todo 
mundo cobra isso, mas se olharmos os resultados do último 
trimestre de 2016, esses pilares que chamamos de imperativos 
estratégicos (cloud, analytics, social) atingiram 41% da com-
panhia, um crescimento de 14%. O mercado respondeu bem 
com relação a isso. Tanto que as ações da IBM subiram muito 
no início de janeiro. 

GS: Então, na sua visão, não há uma reinvenção a reboque da 
computação cognitiva. A estratégia toda está reposicionada?

MP: Esse é o ponto! Ela está reposicionada. A companhia está 
aparelhada e reposicionada e tem uma estratégia claramente 
definida. Essas transformações, vamos chamar de “incremen-
tais” vão acontecer. Teremos sempre fazer ajustes no portfólio, 
até porque, ao longo dos 100 anos de IBM no Brasil, são a nossa 
essência, os valores e o propósito. Nós nunca deixamos de ser 
definidos pelos produtos que vendemos. Nosso propósito não é 
vender produto, é entender as dificuldades dos negócios e servir 
os clientes para resolver seus problemas. Existe uma propagan-
da de 1930 que diz: “IBM means services”. Nós temos a capaci-
dade de entender que, no portfólio, deve haver transformação 
contínua. A definição da estratégia não ocorre todo dia. A es-
tratégia de computação cognitiva está claramente estabelecida 
e no momento estamos na fase de execução. 

WATSON FOR CYBER SECURITY

GS: O Watson for Cyber Security acaba sendo, dentro da es-
tratégia da IBM, uma área de negócio? Qual o status e a im-
portância efetiva que a IBM está dando para essa abordagem 
de cibercrime?

MP: O Watson for Cyber Security está dentro da área de Segu-
rança da IBM. Ele está integrado aos produtos de segurança, 
como por exemplo, o QRadar, para a parte de SIEM e correlação 
de eventos. Ele ajuda porque está integrado ao sistema de pro-
teção, sendo ela no nível do perímetro ou mesmo além. Só que 
ele, com a capacidade cognitiva, fica monitorando blogs. Todo 
tipo de blog, do bem, do mal, de hackers, newsletters. O que 
você imaginar que saia sobre segurança, o Watson for Cyber 
Security está monitorando. Então ele consegue saber, com essa 

capacidade de entender dados não estruturados de eventos que 
ainda não ocorreram.

GS: Ele atua antes do SIEM e de toda essa arquitetura de 
segurança já existente?

MP: Isso. E o objetivo é que ele alimente, preventivamente, o 
sistema de segurança para que você tenha a capacidade não de 
reagir, mas de antever um ataque que você vai sofrer.

GS: Então para um banco, por exemplo, que tem uma grande 
e diversificada arquitetura de soluções de segurança, desde 
proteção de perímetro até outras mais estratégicas, a propos-
ta é que o Watson atue acima dessa arquitetura? 

MP: Vai se aproveitar de toda a estrutura de Segurança e de for-
ma independente, porque depois ele se integra às plataformas 
que estão por trás. No caso do SIEM, por exemplo, ele vai jogar 
tudo isso de forma mais estruturada para dentro do ambiente. 
No que você vai acabar caindo em algum momento é no modelo 
de APIs. Como você quer trazer isso para dentro da organização, 
a estratégia vai passar por aí. É um produto razoavelmente novo.

GS: Essa estratégia está sendo replicada no mundo? Por 
exemplo, no Brasil estamos no mesmo momento?

MP: Sim, estamos. O que a gente faz aqui está alinhado. O Bra-
sil é a 8ª operação da IBM em todo mundo. No fundo, nós somos 
um modelo de franquia, o que a gente faz aqui é um modelo da 
estratégia da corporação, temos massa crítica suficiente para o 
tamanho da nossa operação. Normalmente, conseguimos im-
plementar todos os pilares que lá fora são estabelecidos.

GS: E já tem beta, clientes usando o Watson for Cyber Security?

MP: Ele foi lançado no final do ano passado e existem projetos 
em desenvolvimento. Hoje por exemplo, tenho uma reunião 
importante com um cliente na área de saúde. O Watson for 
Cyber Security é assim: ele vai estar lá na ponta, vai integrar 
e, à medida que vai se desenvolvendo, como todo modelo de 
uma plataforma cognitiva, tem seu aprendizado e ensinamen-
to, como qualquer especialista de segurança. Imagina que ele 
era um trainee em outubro do ano passado, está ganhando as 
certificações e se tornando um expert em cybersecurity. z 
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EM PARCERIA COM A IBM, GRUPO IMPLEMENTA WATSON FOR GENOMICS, 
NA BUSCA DE MAIS PRECISÃO AOS DIAGNÓSTICOS E NOVOS TRATAMENTOS 

PARA PACIENTES COM CÂNCER   |  P O R  L É I A  M A C H A D O

Fleury aposta 
na computação 

cognitiva

A PRECISÃO no diagnóstico 
das mais diversas doenças 
da humanidade e a desco-
berta de tratamentos mais 
eficazes são os principais 

desafios da medicina atual. Em muitos 
casos, um diagnóstico errado ou a de-
mora no entendimento de determinados 
sintomas podem levar a pessoa à morte. 
Felizmente, a tecnologia virou hoje for-
te aliada dos profissionais da saúde ao 
oferecer inteligência nas análises clíni-
cas, ajudando na criação de tratamen-
tos mais precisos e até mesmo na cura 
para doenças complexas, como o câncer.

No final do ano passado, o Fleury Me-
dicina e Saúde deu mais um passo para 
manter a excelência do seu trabalho ao 
fechar uma parceria com a IBM para 
implementar a computação cognitiva 
nos seus processos. As duas empresas 
estão trabalhando para testar e validar 
o Watson for Genomics no Brasil a fim 
de auxiliar os médicos a identificar me-
dicamentos e ensaios clínicos relevan-

tes com base em alterações genômicas 
de um indivíduo e dados extraídos da 
literatura médica.

Esse projeto é o primeiro da unidade 
IBM Watson Health na América Latina 
e conta com uma solução hospedada na 
nuvem que utiliza pesquisas, estudos clí-
nicos e artigos científicos para cruzar in-
formações e ajudar médicos a planejarem 
opções terapêuticas personalizadas. O 
sistema fornece aos oncologistas um co-
nhecimento combinado das instituições 
de câncer mais importantes do mundo.

Segundo a Executiva Médica e Técni-
ca do Grupo Fleury, Dra. Jeane Tsutsui, 
a parceria é uma união de conhecimento 
médico do Fleury, que atua há 90 anos no 
segmento de Saúde, e da IBM, que aca-
ba de completar 100 anos de presença no 
Brasil. “O projeto, além de unir a exper-
tise das duas empresas, permite avanços 
nos estudos personalizados de cuidados 
com a saúde e acesso da comunidade mé-
dica à medicina de precisão, auxiliando 
os profissionais na etapa de tratamento 

de pacientes com câncer”, pontua Jeane.
Segundo a doutora, o Fleury traba-

lha há anos com a plataforma de bio-
logia molecular com sequenciamento 
de próxima geração, em que diferentes 
tipos de metodologia de exames geram 
vários diagnósticos. Incluir o Watson 
neste processo faz muito sentido, prin-
cipalmente quando falamos da análise 
da montanha de dados derivadas dos 
procedimentos médicos.

“Estamos em fase de testes da tecno-
logia de computação cognitiva no Grupo 
Fleury. No primeiro momento, a propos-
ta é usar a inteligência do Watson para 
exames em pacientes com câncer. Pe-
gamos uma amostra do tecido tumoral, 
fazemos o sequenciamento de próxima 
geração e essas informações são analis-
tas pelo Watson, que cruza os dados com 
os mais diversos estudos acadêmicos da 
literatura médica. Isso entrega um resul-
tado mais preciso no diagnóstico e um 
melhor direcionamento no tratamento”, 
explica Jeane.
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Medicina de precisão. Um estudo 
conduzido pelo The Rand Corporation, 
entidade que desenvolve pesquisas para 
o Departamento de Defesa dos Estados 
Unidos, apontou que menos de 50% das 
decisões médicas atuais são baseadas 
numa quantidade padrão de evidências 
clínicas. O uso de computação cogni-
tiva pode ajudar a mudar esse cenário 
atuando na medicina de precisão com 
prevenção de doenças, descobrindo tra-
tamentos mais eficazes e analisando 
mudanças no DNA de cada pessoa a fim 
de ajudar na recomendação de procedi-
mentos personalizados.

“A medicina de precisão é uma gran-
de tendência no setor de Saúde, pois ela 
agrega muito conhecimento em todos os 
procedimentos médicos. Ela pode fazer 
diagnósticos personalizados com trata-
mentos específicos para cada caso. Quan-
do falamos de medicina de precisão agre-
gada ao Watson, ganhamos muita agili-
dade e precisão, pois estamos falando de 
uma montanha de informações geradas 

“PRECISAMOS ACHAR 
MODELOS SUSTENTÁVEIS 
E CONSCIENTIZAR 
AS PESSOAS SOBRE A 
IMPORTÂNCIA DOS 
CUIDADOS COM O CORPO. 
O AVANÇO TECNOLÓGICO 
VAI NOS AJUDAR NÃO 
SÓ NESSE PROCESSO, 
MAS A SERMOS MAIS 
INOVADORES, VIVENDO 
MAIS E MELHOR”
DRA. JEANE TSUTSUI, 
Executiva Médica e Técnica do Grupo Fleury
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e desenvolvimento com profissionais 
PHDs em diversos produtos. Ao todo, são 
1.700 colaboradores no Grupo que fazem 
a medicina diagnóstica e alguns estão 
trabalhando nos testes do Watson for 
Genomics. Dra. Jeane não pôde precisar 
a data do final dos testes, mas informou 
que está no meio do processo.

C A S E  D E  S U C E S S O   S A Ú D E

em cada exame e análise de DNA. Cruzar 
esses dados com a literatura médica, que 
cada dia tem novos estudos, leva um tem-
po enorme e prejudica o atendimento ao 
paciente”, acrescenta Dra. Jeane.

Segundo ela, a parceria com a IBM fez 
sentido devido ao alinhamento estratégi-
co das duas empresas, que sempre bus-
caram a inovação. Além disso, o Fleury 
se especializou em algumas plataformas 
como o sequenciamento de próxima ge-
ração e precisava aprimorar esse projeto 
com uma tecnologia mais avançada na 
área de Genomics.

Vida longa. Atualmente, o Grupo 
Fleury está passando pelo período de tes-
tes na plataforma de computação cogni-
tiva. Como todo exame na área da Saúde 
exige rigor e atenção nos procedimentos, 
esses testes precisam ser validados para 
que possam entrar no portfólio do Fleury. 

Além da equipe técnica, o Grupo con-
ta com uma área específica de pesquisa 

“A computação cognitiva é mais 
um projeto do Fleury e estamos dando 
uma atenção especial para isso. Enxer-
gamos um grande potencial nesta fer-
ramenta para nos ajudar em diversas 
áreas, apoiando os médicos a darem 
um diagnóstico mais preciso”, pontua 
Dra. Jeane. Segundo ela, o Fleury tem 
3.500 tipos de exames no portfólio en-
volvendo 37 áreas diferentes, ou seja, a 
tecnologia é bem-vinda nesta análise de 
dados médicos e também no processo de 
transformação da Saúde.

“Estamos vivendo momentos muitos 
especiais no mundo quando se discuti 
sobre a saúde das pessoas. Precisamos 
achar modelos sustentáveis e conscien-
tizar as pessoas sobre a importância dos 
cuidados com o corpo, principalmente no 
quesito prevenção. E o avanço tecnológico 
vai nos ajudar a ser mais inovadores, vi-
ver mais e melhor”, conclui Dra. Jeane. z

GRUPO FLEURY
 EM NÚMEROS (2016):

R$ 2,3 bilhões de receita

60,3 milhões de exames produzidos

187,2 mil assessorias médicas

72,6 mil relatórios integrados

3,5 mil testes ofertados em 37 áreas

8,4 mil funcionários

1,7 mil médicos prestando serviços. 
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O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medici-
na da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) 
é uma das instituições mais requisitadas pe-
los pacientes em todo estado paulista. São 
seis décadas de ensino, pesquisa e assistência 

à saúde, com a presença de quase três gerações de profissio-
nais que contribuem para que esse centro seja uma referên-
cia em excelência, medicina avançada, pesquisa e tecnologia. 

Desde a sua inauguração, em 1944, mais de dez milhões de 
pessoas já passaram pelo HCFMUSP. E os números não param 
por aí: são realizados mais de um milhão de exames, atendi-
mento a seis mil pacientes internados e funcionamento de mais 
de dez mil computadores e 31 mil equipamentos médicos. De 
fato, os números são surpreendentes quando falamos de capa-
cidade computacional, o que exige também uma excelência da 
área de Tecnologia da Informação.

Segundo o CIO do HCFMUSP, Jacson Barros, esse cenário de 
alta complexidade coloca à prova a imaginação e criatividade 
dos gestores de TI. “Temos que cuidar da sustentação sistêmica, 
mas também pensar em como aprimorar aquele processo que 
já existe ou ser mais eficiente em outro. Isto requer que você 
tenha um grupo altamente dinâmico e inovador. Aliás, a inova-
ção não está diretamente ligada ao produto ou à construção de 
um app, mas sim de implementar/inventar algo novo (seja um 
processo, um sistema ou um dashboard), que traga benefícios 
à operação e, em nosso, caso que traga benefícios e segurança 
ao nosso paciente”, pontua o executivo.

NUVEM ASSISTENCIAL
Hoje, o hospital tem grande dependência da unidade de 

TI, manter os sistemas atuais em pleno funcionamento, por 
si só, já é um grande desafio, acrescenta Barros. No entanto, o 
CIO e sua equipe está sempre procurando novas iniciativas que 
auxiliem o profissional da saúde a desempenhar melhor o seu 
papel, instrumentando-o de ferramentas para que aprimorem 
o seu trabalho e, consequentemente, o ajude a prestar o melhor 
serviço ao paciente.

“O MEU PAPEL É TER UM SENTIMENTO DE 
AMPARO, ESTUDANDO A VIABILIDADE 

DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS QUE 
AUTOMATIZEM PROCESSOS E AUXILIEM O 
PROFISSIONAL DA SAÚDE EM SUA ROTINA”

JACSON BARROS, CIO do HCFMUSP

INSTITUIÇÃO PAULISTANA DE SAÚDE ESTÁ USANDO FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS 
E SOLUÇÕES ANALÍTICAS PARA DESENVOLVER UM SISTEMA DE SUPORTE À DECISÃO, 
TANTO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO QUANTO ASSISTENCIAL |  P O R  L É I A  M A C H A D O
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ções atuais (extraídas diretamente do sistema) são as que re-
fletem a realidade, mesmo que não sejam as informações que 
gostariam de ver.

Jacson Barros conta que o grupo ainda está sendo formado, 
mas espera contar com profissionais com conhecimento da 
rotina hospitalar; com uma visão analítica, principalmente 
analistas de dados; e que tenham expertise em comunicação. 
“Este último é curioso, mas é fundamental, pois este projeto 
não terá sucesso se não conseguirmos mostrar de forma trans-
parente e legível as informações que estão sendo geradas”, 
completa o CIO.

Ele acrescenta que o Hospital está usando grandes ferramen-
tas tecnológicas, um banco de dados analítico e uma plataforma 
de analytics para esse projeto. A instituição tem, inclusive, um 
protótipo em funcionamento que deverá entrar em produção 
ainda no primeiro semestre de 2017.

MOTIVAÇÃO DO PROJETO
Desde o ano passado, o HCFMUSP passou a ter o seu próprio 

centro de inovação e isto já mostra o quanto a instituição está 
focada na busca de ideias inovadoras que contribuam com o 
aprimoramento da saúde no Brasil. E essa busca também é uma 
vontade da alta administração. 

“Um fato fantástico na área da saúde, principalmente no 
setor público, é saber que o sucesso de nosso trabalho trará be-
nefícios a quem realmente precisa, o paciente e sua família.

Independente do motivo pelo qual o paciente esteja indo ao 
hospital, atender à sua expectativa, com segurança e eficiência, 
é o que mais importa para os profissionais do HCFMUSP”, conta.

O Hospital das Clínicas tem um projeto que tem como lema 
“O Orgulho de fazer melhor para as pessoas com as pessoas”. 
Neste momento, há uma forte ação do Núcleo de Humanização 
do hospital para a busca desta harmonia e a tecnologia faz parte 
desse processo.

“Tenho a expectativa de implementar esta Plataforma de 
Inteligência Hospitalar em sua plenitude e torná-

-la uma ferramenta de uso contínuo por todas 
as áreas do complexo HCFMUSP. Quanto à 

outras iniciativas, tenho a expectativa de 
montar, ainda em 2017, um laboratório 

de análise de dados de saúde, uma 
espécie de local onde alunos de pós-
-graduação possam ter acesso a todos 
os dados do HCFMUSP e juntamen-
te com a metodologia que estamos 
criando, podermos auxiliar na for-

mação de novos cientistas de dados”, 
completa Jacson Barros. z

C A S E  D E  S U C E S S O   H O S P I T A L  D A S  C L Í N I C A S 

“Ao andar pelo hospital, me deparo com situações onde o 
profissional assistencial dedica grande parte de sua atividade 
desempenhando papel administrativo e burocrático. Se ele pu-
desse ter esse tempo para dar mais atenção ao paciente, certa-
mente as filas seriam menores. O meu papel é ter também este 
sentimento e poder estudar a viabilidade de soluções tecnológi-
cas para automatizar processos, afim de auxiliar o profissional 
da saúde em sua rotina”, destaca Barros.

Pautado nesta demanda, a computação em nuvem tem sido 
uma grande aliada para o Hospital das Clínicas. Em 2011, ha-
via uma desconfiança muito grande entre o grupo executivo da 
instituição e os funcionários em relação ao uso da cloud com-
puting. Mas os paradigmas foram quebrados e hoje são mais 
de 30 mil colaboradores que utilizam esta ferramenta. Todos os 
acessos aos sistemas corporativos estão conectados diretamente 
com esta base, tornando-se o principal cadastro de elegibilidade 
para sistemas e acessos.

INTELIGÊNCIA HOSPITALAR
Outra inovação que o time de Jacson Barros está promovendo 

no HCFMUSP é a criação de um grupo de inteligência hospitalar. 
A ideia é contar com o uso de tecnologias de análises preditivas 
para apoiar a construção de um sistema de suporte à decisão, 
tanto no âmbito administrativo quanto assistencial. 

De acordo com Barros, a ampla informatização do hospital 
foi um dos grandes alicerces para o convencimento do uso de 
sistema analítico pela equipe assistencial. Até então, todos os 
números eram extraídos de relatórios e transcritos para plani-
lhas do Excel, ou seja, retrabalhos e ações passíveis de erros. 

“Para nós, é extremamente importante aprofundar o conhe-
cimento dos dados capturados, analisa-los e transforma-los em 
ações que gerem resultados estratégicos. Conhecer o seu territó-
rio é fundamental para a tomada de decisão. Embora esta seja 
uma premissa básica, nem sempre é possível”, destaca o CIO.

O executivo conta que o primeiro desafio do time de inte-
ligência hospitalar é disponibilizar os números bá-
sicos e validá-los para que a casa possa adotá-
-los como verdade e, a partir daí, construir 
indicadores que realmente façam sentido 
para a operação do hospital. Definir um 
vocabulário e uma taxonomia corpora-
tiva também será outro desafio, pois 
é importante padronizar critérios do 
uso da informação.

Além disso, o time de Barros ain-
da precisa sedimentar o uso dos dados 
que já estão no sistema, mostrando 
para todos os usuários que as informa-
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