
Por mais aversão que o brasileiro tenha à matemática e lógica, elas
estão mais presente na vida das pessoas do que se pode imaginar.
Afinal, estamos vivendo a era do algoritmo, trazendo consigo o fim do
empirismo explícito para a tomada de decisões importantes no mundo
dos negócios com base nos fatos e evidências
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em algoritmos
FOI EM TOM DE

GOZAÇÃO, MAS A
SUGESTÃO DE PARTIR PARA
OS ALGORITMOS ACABOU
RESOLVENDO UM
PROBLEMA CONSTANTE NO
AMBIENTE DE TRABALHO
DO ANALISTA DE
DESENVOLVIMENTO DA
ÁREA DE SOLUÇÕES PARA
O MERCADO DO INSTITUTO
VENTURUS, RAFAEL
MUNHOZ. É que por lá existe
um programa intitulado mentor.
Por meio dele, jovens
profissionais são integrados na
organização pelos experientes
que já atuam no instituto.

Os candidatos a mentores já
estão intrinsecamente ligados a
diversos projetos com objetivos
ou metas comuns. Porém não
havia nenhum critério para que
recebessem os novatos que
também tivessem algum tipo
de relação aos projetos que
tocavam. Os principais
coordenadores do instituto
estavam quebrando a cabeça
para reduzir essa distância entre
mentor e ensinado. Foi então
que Munhoz, em uma reunião
para a discussão desse problema,
sugeriu a utilização de um
modelo matemático para pôr

tudo em ordem. "A idéia é
minimizar essa separação entre
os experientes e os mais
recentes", diz.

Não foi a primeira vez que
ele utilizou essa metodologia.
Em uma outra empresa para a
qual trabalhou, construiu uma
série de alternativas de
roteamento logístico para o
envio de produtos a diversos
pontos a partir de um centro de
distribuição. Um desenho dos
melhores caminhos com
menor custo de entrega foi
feito para melhorar a operação,
considerando o dia e horário
de funcionamento das lojas,
capacidade dos caminhões,
restrições, entre outros critérios.
Assim, o responsável pela decisão
poderia olhar para o resultado e
não para o negócio em si.

Essas duas histórias
exemplificam bem o conceito de
algoritmo, mais presente do que
imaginamos. Criar instruções e
rotinas pode ser uma tarefa das
mais simples - como a receita
de um bolo - ou mais complexas,
como os aplicados no
supercomputador Deep Blue,
produzido em 1997 pela
IBM, com milhões de opções
de jogadas, para derrotar o

maior enxadrista do mundo até
então, Kasparov.

E isso não é nenhuma
novidade, especialmente no
exterior. Faça o simples exercício
de imaginar quais são algumas
das principais empresas dos
Estados Unidos ou da Europa. O
Google, hoje uma das mais
valiosas companhias no mundo,
tem seu negócio basicamente
suportado por algoritmos. Os
resultados da busca por um
item, a forma ou momento
certo de aparecer um link
patrocinado, entre quase tudo
que é oferecido pela gigante de
internet, estão em rotinas
matemáticas e logísticas,
baseadas pelo PageRank —
sistema que lista as páginas de
busca por ordem de relevância -
também é um algoritmo.

Outro bom exemplo de
organização que está na
dianteira e utiliza em demasia o
conceito é a Amazon.com. O
simples fato de conseguir
indicar livros ou produtos com
base em alternativas, escolhas e
compras realizadas anteriormente,
ou seja, construir ofertas com
apoio no histórico e perfil do
usuário, é um algoritmo
bastante poderoso.



Aplicar diretamente ao
negócio por completo pode ser
algo muito próximo dessas
empresas digitais que surgiram
nos últimos anos. Mas,
dependendo do setor, é possível
construir modelos bastante
interessantes. Nem é preciso ir
muito longe para identificar
outras companhias que não só
perceberam a importância,
como vêm criando e
desenvolvendo instrumentos
eficazes de algoritmos: Fedex e
UPS, para traçar suas rotas com
economia de custos e agilidade;
Tesco, para identificar hábitos
de consumo; Procter & Gamble,
na distribuição de seus
produtos; Netflix, de aluguel
de vídeos; Cemex, entre tantas
outras poderiam ser listadas.
Não por acaso são líderes em
seus segmentos de atuação
— ou estão muito próximas de
assumirem o posto mais alto
na competição.

Quase imperceptível
À medida que os circuitos

eletrônicos passam a domar e
ser parte inseparável de todas
as formas de organização social,
econômica, cultural e política e,
sabemos, todo chip ou circuito
eletrônico em uma análise fria
e crua nada mais é do que um
dispositivo para executar código
que organiza regras para
execução de tarefas, é possível
afirmar com clareza que cada
vez mais estamos vivendo sob o
domínio de algoritmos. E aqui

Rafael Munhoz, do
Instituto Venturus:
problema persistente
resolvido com modelos
baseados em algoritmo

não se trata da velha
matemática abstrata e
desvinculada do mundo
moderno, mas daquela aplicada
ao ambiente de negócios, que
é o que as empresas precisam
e querem fazer.

A digitalização de processos
e mesmo de relações sociais,
a robotização e a automação
definem as fronteiras dessa
nova era. Ao mesmo tempo,
esses recursos podem ser
positivos ou negativos. É
incrível, por exemplo, o fato de
poder acelerar nosso ritmo de
conexão e integração com as
pessoas e o mundo pela internet.
Mas ninguém gosta também de
ver a caixa postal de seu e-mail
repleta de spam, ou ainda, ter



sua privacidade surrupiada por
verdadeiras gangues humanas
demais. E genial fazer a reserva
de uma passagem ou cinema
on-line, sem a intervenção de
pessoas. Mas é terrível enfrentar
serviços de atendimento ao
cliente impessoais que parecem
cuidadosamente desenhados
para não atender bem
ninguém. "A aceleração dos
processos é inegável, mas a
competição torna-se ainda mais
brutal e avassaladora. Na era do

'clique ou morra', transformar
o negócio ou a vida numa
rotina pode ser o caminho
certo para a morte da
criatividade e até da saúde
física e mental", revela o
coordenador da Cidade do
Conhecimento da Universidade
de São Paulo, Gilson Schwartz.

De acordo com ele, a
digitalização da vida, a
informatização dos processos, a
emergência de uma economia
do conhecimento (que ele

prefere denominar "iconomia")
são movimentos comparáveis,
na intensidade e no alcance,
às grandes transformações
econômicas e tecnológicas
como a invenção da imprensa, o
surgimento do dinheiro
ou a descoberta da penicilina
e do genoma. "Quem não
se interessar por essas
tendências pode ser considerado
tecnicamente morto",
completa o especialista.

De longa data
Não é de hoje que a utilização

de algoritmo na realização de
tarefas no dia-a-dia tem sido
freqüente. Com o passar do
tempo, depois dos anos 80
e 90, as organizações
automatizaram processos de
maneira mais contundente,
com adoção de tecnologia e
sistemas de gestão empresarial.
Isso resultou em grandes
bancos de dados, com
abundância de informações e,
claro, nem tanta organização
disso tudo. A segunda onda
veio para estabelecer
discernimento na utilização
desses dados para a tomada de
decisão. Com isso, a utilização
de modelos matemáticos
passou a ser importante. Mas
esse pensamento ainda parece
um pouco distante do mundo
dos negócios aqui no Brasil. Por
aqui, quem melhor utiliza esse
enfoque mais matemático e
científico na tentativa de
decifrar padrões e orientar
decisões é o mercado
financeiro, seguindo uma
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tendência que já existe fora do
País. Bancos, fundos e empresas
de investimentos contratam
físicos, matemáticos,
profissionais não muito
valorizados no meio empresarial
como um todo. E a indústria
financeira aplica muito bem o
conceito, porque dinheiro é um
componente de algoritmo. Ele
determina que aquele pedaço de
papel ou de metal eqüivale a
um produto ou serviço "x", é a
informação sobre o poder de
compra. A indústria do dinheiro
é virtualizada.

Não é porque não haja
tecnologias, ou que elas não
sejam utilizadas pelas
operadoras de telecomunicações,
que estas não conseguem
oferecer todos os serviços de
que são capazes para os
clientes corretos. Mas porque
os algoritmos de billing e
cobrança ainda são deficientes
ou incompletos, e muitas vezes
nem implementados.

O próprio varejo, que
processa grande quantidade
de informações, ainda não
consegue vislumbrar esse tipo
de oportunidade como forma
de melhorar a competição
e dar um salto à frente dos
concorrentes. Nada disso é
novidade, o que é interessante
hoje está na abundância de
dados, de números, de transação
de crédito, compra e venda. E
um grande nicho de evolução
dos processos de negócios.

Não basta ter uma grande
quantidade de dados sem saber
o que fazer com eles. É preciso

aplicar conhecimento avançado
em estatística para transformar
os dados em informações
voltadas ao objetivo e à
estratégia de negócios. A
formação profissional do
estatístico e analítico não
é tão valorizada como dos
profissionais de tecnologia da
informação. "O analítico ou
está em universidade,
formando professores, ou
está em empresas por conta
de escolha pessoal posterior
a sua formação básica; são
engenheiros que foram estudar
o assunto depois", diz Rafael
Scucuglia, diretor de operações
da Gauss Consulting.

meio fraca, meio imprecisa,
mas presente.

A hesitação, entretanto,
está na estruturação do
conhecimento do brasileiro.
Pergunte a seu filho, enteado,
sobrinho, amigo bem jovem o
que ele quer ser quando crescer
ou qual a matéria que mais
causa arrepios na escola.
Invariavelmente a resposta para
a primeira parte da pergunta
será qualquer uma que não esteja
atrelada à lógica. Para o segundo
questionamento, entre cem,
90, dirão que é a disciplina de
matemática ou física.
Aprendemos a odiar esse tipo
de ensinamento lá nos

Preparo para a lógica
A tecnologia faz sua parte,

auxilia na retirada de
processos repetitivos das mãos
de humanos. E o faz muito
bem. Para que mover pessoas
para realizar tarefas — e é
preciso considerar os
preconceitos e mentalidade
habituada a pré-julgar com
base na experiência de vida —
quando se pode colocar
circuitos, software, sistemas
para fazer isso? E um pouco
de ciência entrando na
economia, ainda que

primórdios de nossa vida com
meras desculpas de que aqueles
cálculos, equações e fórmulas
não nos serão úteis para
o futuro. Somos ruins de
matemática de uma maneira
geral, não entendemos muito
bem disso. "Nossa garotada com
acesso a escolas de qualidade
continua ilhada em meio ao
maremoto da mediocridade,
da educação 'fast-food'
e do consumo de clichês. A
academia, as universidades que
ainda merecem esse nome,
deveriam unir forças, aliar-se às



empresas inovadoras e avançar
mais em projetos de inclusão
cognitiva, sem a qual fica difícil
falar de inclusão social além da
filantropia", avalia Schwartz.
"Tenho dedicado boa parte da
minha energia a esse desafio de
aproximação, com projetos
como o da 'Cidade do
Conhecimento'. Na prática,
estamos perdendo o jogo",
completa o acadêmico.

E os gestores atuais não
fogem a essa regra. Estão muito
habituados a sentenciar com
base no empirismo, do feeling
ou experiência pessoal e não
pela ênfase na análise de
dados, na aplicação de teorias
estatísticas, na evidência.
O mundo cada vez mais ruma
para a situação em que

contra fatos e dados não há
argumentos. Para que se possa
contestar essas informações
reais, é preciso inovar, pensar
em como realizar a mesma
tarefa ou negócio por caminhos
diferentes e com redução de
custos. "Vamos profissionalizar
o que hoje é conhecido como
'feeling'", revela o cientista-
chefe do Centro de Estudos e
Sistemas Avançados do Recife
(CÉSAR), Silvio Meira.

Apesar de não haver um
movimento contrário
organizado, o que falta para
mudar o paradigma atual é o
surgimento de empreendedores
que estejam dispostos a apostar
numa abordagem como essa.
"Se há uma razão pela qual
essa mentalidade não se espalha

mais depressa é exatamente
porque as pessoas têm sistemas
de idéias que prezam mais
que os fatos. Falta muito a
mentalidade cientifica em gestão,
em educação, na formulação de
propostas práticas para resolver
problemas complexos", avalia
Clemente Nóbrega, físico e
consultor de empresas.

Ele ressalta que será preciso
ainda lutar contra o preconceito
técnico, contra o empirismo
para que haja um predomínio
do fato sobre a ideologia. Não
falta dinheiro, mas educação
para o risco, valorização disso.
"A evidência prescinde a
ideologia", complementa
o consultor.

Os espaços para o "achismo"
tendem a recuar em pouco
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tempo. O expert em
determinado assunto pode ser o
melhor do mercado, mas o
conhecimento dele é um só,
Não há como abrir sua cabeça e
colocar mais neurônios, ampliar
sua capacidade de processamento
de informações como acontece
com as máquinas, portanto, ele
é limitado.

Já um sistema pode analisar
milhões e milhões de dados e
sugerir uma linha de ação
baseada nas evidências reais do
mercado ou da empresa,
apontar quais são as chances de
se obter resultados positivos
por cada caminho traçado. A
discussão de que a máquina vai
superar o homem é besteira, a
intuição continuará existindo,
mas é claro que os responsáveis
pelas decisões preferirão usar o

que funciona na prática. Em
um regime para emagrecer, por
exemplo, não interessa a escola
filosófica adotada pelo médico,
onde ele se formou, a
espiritualidade dele. O que
realmente importa é o melhor
resultado, é perder a quantidade
ideal de quilos sem desgastar a
saúde. "Essa é a mentalidade
que ainda não está presente no
mundo da gestão brasileira",
conta Nóbrega. É aprender com
o experimento e não pela linha
ideológica ou filosófica.

O "problema" da coleta
Trabalhar com fórmulas e

requisitos preestabelecidos
exige não só organização e
passos definidos, mas dados
que sejam bem produzidos e
armazenados para que se
transformem realmente em
informações úteis para os
negócios. E esse é, sem dúvida
alguma, um grande problema
para as companhias no Brasil.
Fato, inclusive, que prejudica
até mesmo um avanço
significativo do mercado de

Business Intelligence (BI),
por exemplo.

A engenharia de
produção e a pesquisa

operacional vêm da

Silvio Meira, do
CÉSAR:
profissionalização
do que é
conhecido hoje
como "feeling"

Segunda Guerra Mundial, mas
a construção de algoritmos que
se apoiem em dados está
aumentando cada vez mais. No
que diz respeito ao operacional
das empresas, a forma como as
informações estão estruturadas
é muito bem organizada. A
evolução do MRP - que depois
veio a se transformar no
software de gestão empresarial
(ERP) - surgiu com base nisso.
Já em relação à estratégia,
as companhias passam por um
processo de mudança que
dependerá das gerações que
estão chegando no mercado
para implementar de maneira
mais efetiva.

Não existe informação
sem ruído. O Brasil comemora
a liderança na utilização de
comunidades virtuais como
o Orkut. "Obviamente eu
preferiria ver nossa sociedade
destacando-se no uso de
algoritmos mais inteligentes
e relevantes para o
desenvolvimento social e
econômico. É fantástico que o
exibicionismo e a festividade
do brasileiro médio sejam tão
bem retratados pelo fenômeno
Orkut, mas há algo de
profundamente perturbador
nessa proeminência da
banalidade entre nós. Educamos
uma, duas gerações, na base
de Xuxas e Trapalhões. O
resultado está aí para todo
mundo ver: sobram perfis no
Orkut, falta mão-de-obra
qualificada para empresas
engajadas na globalização do



conhecimento", diz Schwatz.
Os dados nunca serão

perfeitos, mas a qualidade deles
ainda está longe do ideal para
que modelos analíticos e
matemáticos sejam aplicados em
favor da empresa. Há quem
acredite que esse nem é o maior
empecilho. "A atual lacuna,
embora muitas
pessoas justifiquem que seja a
qualidade dos dados, é que eles
não estão sendo trabalhados
como deveriam ser", conta
Scucuglia. "Ao tomar contato
com os dados, mesmo que seja
por meio de um BI, o gestor
pouco consegue utilizá-los, não
tem a competência analítica para
isso, falta domínio das
ferramentas do conhecimento,
não consegue transformar
informação em decisão, em
estratégia. Aí, ele justifica que os
dados são ruins", completa.

E isso pode causar decisões
extremamente equivocadas.
Coloque-se no lugar do
secretário de segurança pública
de um grande Estado no País,
com um arcabouço gigantesco
de informação. Ele desenvolve
um modelo analítico e
correlaciona os crimes que
acontecem em sua área de
competência. Ele identifica o
índice de criminalidade de cada
cidade e compara com o
número de policiais disponíveis
em cada uma delas. Repara que
nas grandes cidades, tanto a
criminalidade quanto o
número de oficiais disponíveis
é grande.

Na frente de uma planilha
com cálculos que parecem os
corretos, e sem o conhecimento
das ferramentas, das variáveis e
da realidade, o secretário de
segurança poderia muito bem
deduzir que quanto maior o
número de policiais, maior a
quantidade dos crimes. A ação
levaria a reduzir o contingente
de oficiais da segurança nas
ruas, medida que só agravaria a
situação da criminalidade. O
algoritmo desenterra um padrão
que está oculto. Quando se olha
o número todo não vê. "É assim i
que as empresas estão tomando
decisões hoje, verificam a
tendência com o olho fechado",
conta o diretor de operações da
Gauss Consulting.

O fato é que o mercado
chegou a um ponto em que a
verdadeira criatividade vai
começar a florescer. Aquela
inovação vai sair de onde está
escondida porque as pessoas
chegam com idéias para a
discussão. Com algoritmos
é possível simular o
comportamento do mercado
com variáveis reais, de maneira
rápida, rodando uma massa de
dados dos mais diferentes tipos,
com resultados bem mais
próximos do que se busca ou do
que se pretende fugir.

Época de sensores, para tudo.
A economia funciona por
sensores, de inflação, de poder
de compra das pessoas, o Comitê
de Política Monetária usa
algoritmos para definir a queda
ou aumento da taxa de juros e

regular o mercado. A Receita
Federal também, para o
cruzamento de informações
referentes às declarações de
Imposto de Renda, a famosa
malha fina do leão. São modelos
computacionais e sistemas cada
vez mais complexos e avançados.
E isso é apenas o começo.

O buraco é
mais embaixo

A sociedade é de informação,
com espaços largos e rentáveis
para quem entende de
programação, de algoritmos,
de lógica, de resultados e não
teorias soltas. "Consegue
imaginar a vantagem
competitiva que tenho em
relação a uma pessoa que só
utiliza o celular para falar ?
Do meu dispositivo eu consigo
acessar um arquivo ou sistema
no CÉSAR e fazer alterações",
diz Meira. O domínio da porção
algorítmica do cérebro é tão
importante quanto falar a língua
portuguesa corretamente.

Para o coordenador da
Cidade do Conhecimento, o
Brasil, como a índia, a China
e outros países em
desenvolvimento, destaca-se
tanto pelo lado da oferta
(empresas de software surgem
a cada ano, ocupando espaços
que pareciam exclusivos de
corporações multinacionais, em
parte usufruindo de subsídios
e benefícios fiscais) quanto do
lado da demanda - há uma clara
inclusão digital das empresas e
conceitos como gestão do
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conhecimento, redes sociais e
empreendedorismo inovador
ganham relevância no
dia-a-dia dos executivos.

O problema é que o
algoritmo educacional está
"bugado", ou seja, a sociedade
brasileira é mais rápida na
criação de gangues criminosas
e massas ignorantes do que na
geração de emprego, renda e
educação para os milhões de
excluídos e marginalizados.
O algoritmo e a inteligência
no Brasil são enclaves que se
sustentam num arquipélago
de incompetência, oportunismo
e corrupção.

O Brasil é ruim mesmo
de matemática e português,
não entende e não faz muito
esforço para tal. Há falhas
e carências educacionais
gigantescas. Avaliação dos
estudantes brasileiros é algo
que beira o catastrófico.
O que não é razão plausível
para derrubar qualquer
iniciativa. Ao contrário,
poderia ser uma solução.

Clemente Nóbrega usa
como exemplo o programa
Bolsa Família, do governo
federal. São mais de dez
milhões de pessoas assistidas,
recebendo dinheiro. Trata-se de
uma grande oportunidade que o
governo teria para descobrir o
que funciona melhor. Poderia
selecionar duas ou três mil
pessoas, que já seriam uma
margem representativa, e
vincular o recebimento do

benefício a certo tipo de atitude,
conduta ou atividade. As
condições seriam variadas e, em
alguns anos, ficaria claro qual a
melhor abordagem com esse
público, desenhar um programa
com resultados e base em
dados efetiva. "Em vez de
experimentar ideologicamente,
com modelos de Marx, criar
experimentos dentro desse
universo e tomar ações reais,

À medida que forem surgindo
mais e mais empresas
competitivas com algoritmos, as
outras correrão contra o
prejuízo, vão copiar, buscar
competência sobre o assunto.
Para isso, é preciso estar
convencido por fatos de que

\ investir nesse modelo é algo

: que vale a pena. Não é uma
prioridade de governo de
motivar as pessoas a se

não na base de discussões
antropológicas ou teóricas, mas
que tornem o cidadão mais
produtivo. E o mesmo dinheiro,
porém, coloca condições para o
recebimento. Isso vem sendo
feito com bons resultados no
México", informa o consultor.

A falta de critérios não é
uma exclusividade tupiniquim.
Em boa parte do mundo a
matemática e a lógica são
disciplinas odiadas. O conflito é
atrair mais gente para utilizar
essas ferramentas baseadas em
algoritmos. Não é um problema
técnico, metodológico ou
teórico. Mas quando as pessoas
começarem a descobrir que por
trás de tudo tem algoritmo,
haverá uma grande reviravolta.

instruírem mais. É algo de
mercado mesmo. No Brasil,
todas as indústrias estão usando
as aplicações de algoritmos
muito menos do que poderiam
e deveriam. Isso porque
estamos olhando para um País
que ainda passa por um
processo de construção de sua
base, inclusive de tecnologia, o
que leva tempo e dinheiro. "As
companhias não se atiram nisso
porque não há retorno. Se são
competitivas no nível de
aplicação de recursos em que
estão, não há necessidade de
investir mais. Elas investem por
demanda do resultado que
podem auferir", analisa Silvio
Meira. E só arriscar e dar o
primeiro passo.
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