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BETTER HUMANS Como potencializar a experiência do cliente usando IA,
que contou com as  participações de:

Guilherme Novaes
Diretor de Hybrid Cloud Integration da IBM.

Adriano Tchen
Diretor de TI da Alelo. 

Luiz Malheiros
CTO da C&A.

MULTICLOUD EFFECT Gerenciando um mundo cada vez mais complexo,
com a presença de: 

CLIQUE PARA ASSISTIR A LIVE  https://www.experienceclub.com.br/lives2020/ibm-cloud

CLIQUE PARA ASSISTIR A LIVE  https://www.experienceclub.com.br/lives2020/ibm-ia

A tecnologia está  no centro da transformação acelerada que o mundo atravessa e exerce 
papel fundamental no processo de (re) imaginação do futuro. Ainda não atingimos o pico do ponto de 
vista tecnológico. Somos 4 bilhões de pessoas conectadas e um vasto horizonte de oportunidades e 
possibilidades que nos guiarão para a abundância. Neste contexto, observamos o uso cada mais 
sofisticado da Inteligência Artificial (IA) no dia a dia das empresas e o cloud ganhando espaço como 
um grande orquestrador de soluções, em um contexto cada vez escalável e mais dinâmico. 
 
Para discutir esses temas a IBM propôs dois episódios de LIVEs organizados pelo Experience Club: 
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UP
A pandemia acelerou a adesão ao cloud computing e IA. 
O que permite mais dinamismo aos negócios, personalizar 
a experiência cada vez mais imersa e dedicada ao usuário. 
Segundo estudo recente da  McKinsey, apenas 20% das 
aplicações foram transpostas para a nuvem. Ou seja, há 
muito espaço para expansão. 

O Time to Market mudou. Os clientes buscam soluções 
escaláveis, estáveis, no tempo de desenvolvimento mais curto 
possível. Tudo começa com uma arquitetura adaptável, multi 
cloud que viabilize a criação de micro serviços. Antes, 
pensávamos em caixinhas, em sistemas. Agora, estamos no 
mundo das APIs e plugando as novas soluções. 

A IA vem para contribuir com a customização ainda mais acurada. 
Esta customização acontece na medida em que é usada para 
mapear a jornada do consumidor, ajudando na convergência de 
soluções, numa perspectiva de serviços e não mais de produtos. 
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1. O MULTICLOUD COMO
REGENTE DAS MUDANÇAS
Num mundo de transformações exponenciais, se você não tem na 
estrutura da organização um ambiente de testes e homologação 
para novos serviços e soluções em que seja possível fazer a gestão 
de forma coordenada, você corre o risco de cair na falta de 
governança e resvalar em questões de segurança e conformidade. 
O ambiente Multicloud é o facilitador deste processo.

INSIGHTS

“O desafio de levar algumas 
operações para a cloud é a 
adaptabilidade das 
aplicações. Nem todas são 
cloud native e isso pode 
impactar nos benefícios da 
nuvem como agilidade e 
redução de custos”

Guilherme Novaes
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2. IA A SERVIÇO DO
BEM-ESTAR E DA
EVOLUÇÃO HUMANA 
Os algoritmos de Inteligência Artificial estão sendo cada 
vez mais postos a serviço do bem comum. As entregas 
se distanciam daquele imaginário de que a IA é parte de 
um futuro distante. Neste contexto de pandemia a IA 
está apoiando os serviços de saúde nas esferas públicas 
e privadas. O Watson, que é a IA da IBM, está sendo tre-
inado constantemente para responder dúvidas relaciona-
das à covid-19, aliviando desta forma a demanda dos call 
centers, por meio de um sistema que consegue reduzir o 
volume e dar respostas mais assertivas.
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3. O ADVENTO DO SMALL DATA 
E A HIPERPERSONALIZAÇÃO
A IA e os dados são os combustíveis para este novo mundo.
Mas, talvez agora seja o momento do small data e não mais do big data. 
Com a disponibilidade de dados bem acurados e padrões de IA é 
possível personalizar a experiência cada vez mais imersa e dedicada a 
cada usuário. Nunca houve um cuidado com a governança da 
informação: origem, linhagem, enriquecimento da informação. 
Isso tudo é fundamental para ter um algoritmo de valor. Hoje, temos um 
conjunto de data set muito mais abundante que permite não apenas a 
hiperpersonalização das experiências, mas também a colaboração da 
comunidade internacional em prol do bem-estar da sociedade.  

“Se você não tem 
confiança e transparência 

nos dados, toda a sua 
cadeia está furada. A 

cadeia de valor de IA nasce 
em governança: coleta, 

organização, exploração e 
infusão de tecnologia”

Fabricio Lira
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4. COCRIAÇÃO E
EQUIPES 
MULTIDISCIPLINARES 
PARA ALTA 
PERFORMANCE
A tecnologia é o epicentro das transformações 
exponenciais que estamos vivendo. Ela deve, portanto, 
estar presente de maneira transversal nas organizações. 
Não deve ser uma prerrogativa apenas das áreas de TI. 
Desta forma, as equipes devem trabalhar juntas, de 
forma a quebrar os silos organizacionais. 
 

“As melhores soluções são aquelas 
cocriadas e focadas no cliente. Na Alelo, 
integramos os nossos serviços de 
benefícios a apps de entrega, como Rappi, 
iFood e Uber Eats. Criamos também um 
canal de whatsapp para consulta aos 
estabelecimentos. Já estamos com mais 
de meio milhão de acessos diários”. 
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Adriano Tchen



5. O NOVO MUNDO
É OPEN SOURCE 
Para as organizações que estão mais avançadas na adoção de 
sistemas em nuvem há um ponto de consenso: o mundo será escrito 
em códigos abertos. Em uma sociedade que gera cada vez mais 
dados e está em busca da correlação entre eles, não é possível se 
amarrar em plataformas proprietárias e fechadas. São os padrões 
abertos que apoiam os diferentes times ou squads na implementação 
de diferentes serviços com agilidade. Em 2019, a IBM adquiriu a 
RedHat, com a qual já tinha uma parceria, numa perspectiva de 
serviços. Graças a este marco, hoje a IBM oferece o IBM Cloud Pack: 
agregadores open source e softwares próprios. Um pacote de 
soluções que permite  modernizar aplicações, fazer integrações,  
análise e gestão de dados, automatizar processos etc.  No final é 
sobre gerar uma experiência intuitiva, rápida e eficiente para o cliente.

“A arquitetura de sistemas e 
dados precisa ser pensada em 
modelos abertos ou então 
remodelada. É uma jornada 
extensa de planejamento e 
(re) arquitetura. Não é tirar 
daqui e por lá”.

Luiz Malheiros
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6. A PRÓXIMA GERAÇÃO DE 
ASSISTENTES VIRTUAIS:
OS ADVISORS
No contexto da pandemia vimos um boom na busca por soluções 
focadas em autosserviço e automação. A procura por serviços 
como o Watson Assistant em sintonia com a busca por 
assistentes mais sofisticados que permitem interações mais 
complexas. O assistente virtual da primeira e segunda gerações 
ainda atuavam muito como uma espécie de “virtual concierge”, 
tirando dúvidas mais básicas. Já a terceira geração atua no papel 
de advisor, antecipando necessidades e prescrevendo serviços.
 

“Entramos no segmento de advisor e 
services. É um caminho que vem 
sendo trilhado.  Daqui há algum 
tempo, nem vamos perceber que a IA 
está sendo usada. É como plugar uma 
tomada: a evolução da IA virá da 
capacidade de navegação”.
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Fabricio Lira
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Não temos mais espaço para o individualismo.
Não faremos nada significante sozinhos.  
Veremos a união de recursos das diferentes empresas de 
tecnologia. Muito dificilmente haverá exclusividade de 
tecnologias. 

O futuro não vai se dar mais no modelo tradicional. 
Capacite seus times, pense nessa nova realidade e use os 
dados massivamente.  O desafio continua sendo o seu 
capital humano. 

As empresas claramente vão tombar para o modelo digital. 
Em poucos anos, a maioria das empresas serão de software 
para uso próprio. O volume de empregos gerados na área de 
tecnologia será grande. O grande ponto é se teremos mão de 
obra para absorver tal demanda. Os profissionais terão que se 
reinventar. O analfabeto do século 21 é aquele que não sabe 
reaprender as coisas. 
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Entrevista com o vice-presidente de Cloud e
Cognitive Software da IBM Brasil, Joaquim Campos 

LEIA TAMBÉM

Clique aqui para acessar
https://experienceclub.com.br/post/o-lider-de-ti-ganhou-protagonismo-inedito-nas-empresas
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