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Esta é uma edição especial que o time de pesquisa 
Cappra Institute for Data Science preparou. Um 
compilado do que precisamos monitorar dentro do 
universo de dados e tecnologia, baseado no que 
aprendemos no ano de 2021.

Avanços significativos ocorreram nas nossas 
interações com inteligência artificial e machine 
learning, seja no seu desenvolvimento ou formas 
de aplicação. Debates éticos sobre como essas 
tecnologias estão se relacionando com a sociedade 

estiveram em pauta alta. Observamos esforços 
para que a ciência de dados seja democratizada 
e ajude a resolver problemas da saúde e 
ambientais. 

O futuro está na integração de tecnologias com 
soluções escaláveis que impactem positivamente 
a sociedade. Para exemplificar como isso deve 
acontecer no próximo ano, apresentamos esta 
publicação.
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Esse é o radar de publicações do 
Data Trends em 2021. Diversos 
acontecimentos impulsionados 
pelos dados foram documentados 
ao longo do ano pelo time de 
curadoria do Cappra Institute. Em 
cada edição, tivemos um universo 
de temas trabalhados que trazem 
à tona as descobertas e evoluções 
acontecendo no mundo data-driven. 

Nesta visualização, cada fatia do 
círculo representa uma determinada 
publicação, cortadas por linhas que 

sinalizam cada uma das Labs & 
Tracks trabalhadas por nossa área 
de pesquisa. Assim, fica esclarecido 
de que forma os conteúdos se 
conectaram, e se pinta um quadro 
geral da diferença de volume entre 
as tendências ao longo do ano.

Ao longo desta publicação, você pode 
conhecer mais sobre as Labs&Tracks 
monitoradas pelo Instituto, tanto 
como os principais artigos que 
representam estas tendências 
dispostas no gráfico.
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No último ano, observamos a manutenção de 
processos que levaram a um cotidiano mais 
conectado tecnologicamente. O comportamento 
das pessoas em um determinado período de 
tempo pode ser esclarecido ao olharmos para 
o que elas estão procurando on-line e nos 
perguntarmos o que o volume de dados gerados 
no último ano diz sobre a visão de mundo das 
pessoas.

A fim de entender isso, buscamos tendências de 
pesquisa no mundo para compreendermos o quão 
diferente o ano de 2021 foi quando comparado 
ao anterior, selecionando os termos conforme as 

diferentes linhas de pesquisa monitoradas pelo 
Cappra Institute.
As curvas representam o interesse relacionado 
a um determinado assunto ao longo dos anos 
nas principais ferramentas de pesquisa. É 
importante termos em mente o contexto geral 
de cada termo de pesquisa para que se retire 
os insights e análises apropriados. Ao observar 
as movimentações de interesses, observamos 
melhor o quadro geral de como as pessoas se 
sentiram esse ano, nos habilitando a entender 
melhor o que será pautado em 2022.
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Para definir as linhas de pesquisa do Cappra Institute, segmentamos as 
esferas sociais de interesse (Humanos, Organizações e Dados) a fim de 
decodificar quais temas compõem uma síntese do que é relevante para 
a construção e manutenção destas. Os temas são:

1. MINDS & MACHINES
2. BIOMETRICS & ETHICS
3. DECISION SCIENCE
4. QUANTITATIVE FUTURES
5. ANALYTICAL CULTURE
6. TRACEABILITY & SOCIETY
7. DATA SCIENCE APPLIED
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As esferas ao lado representam os 
objetos de estudos do Cappra Institute. 
Suas sobreposições culminam nas 
novas teorias de conhecimento analítico 
que emergem dessas interações, por 
fim sintetizando as linhas de atuação 
dos nossos laboratórios de pesquisa e 
aplicação.
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O objetivo do tema 
#Minds&Machines é compreender 
como máquinas e humanos 
se conectam para promover 
conhecimento e amplificar 
experiências, expressado através 
de novas técnicas e tecnologias 
que impactam todas as esferas 
do Cappra Institute e da 
sociedade.
Fazem parte desse tema: 
Inteligência artificial; Aprendizado 
de máquina; Processamento 
natural de linguagem; Construção 
do conhecimento (Epistemologia 
e Neurociência). 

O objetivo do tema 
#Biometrics&Ethics é avaliar 
como as máquinas são utilizadas 
para entender os humanos, 
os impactos das coletas e 
monitoramentos de dados 
biológicos e as consequências 
das tecnologias que quantificam 
a vida humana.
Fazem parte desse tema: Análise 
de sentimentos; Reconhecimento 
facial; Coleta e uso de dados 
pessoais; Políticas de proteção de 
dados; Rastreamento.

O objetivo do tema 
#DecisionScience é investigar a 
tomada de decisão sob a luz de 
metodologias científicas, seja 
ela realizada por humanos, por 
máquinas ou por organizações. 
Fazem parte desse tema: 
Algoritmos; Dashboards; 
Indicadores; Frameworks de apoio 
à decisão.

O objetivo do tema 
#QuantitativeFutures é 
avaliar traços do presente e 
passado, de forma quantizável, 
que impactarão o futuro, 
possibilitando o mapeamento de 
possíveis desfechos e gerando 
auxílio para a tomada de decisão 
no presente. 
Fazem parte desse tema: 
Probabilidade; Predictive 
analytics; Análises temporais; 
Futurismo; Modelagem; 
Automação.
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O objetivo do tema 
#AnalyticalCulture é preparar as 
organizações e pessoas para um 
futuro mais integrado aos dados. 
Os estudos dirigidos promovidos 
neste tema buscam avaliar de 
que maneiras a educação digital 
e a implementação estratégica 
de cultura de dados impactam a 
sociedade e os negócios.
Fazem parte desse tema: 
Todos os pilares relacionados 
à cultura (normas, valores 
e comportamentos) quando 
relacionada com analítica. Ex.: 
Estudos de IMA; IHA; Data 
Thinking.

O objetivo do tema 
#Traceability&Society é estudar 
a propagação de impactos de 
eventos nos humanos e em suas 
redes, que podem ser formadas 
com a autorização do indivíduo 
ou não, e como estes causam 
alterações na malha social. 
Fazem parte desse tema: 
Estudos como Covid-19 Colab; 
Monitoramento social; Análise de 
redes; Dados de localização. 

Todo o conhecimento adquirido 
nos temas 1 a 6 culminam 
aqui, em diferentes projetos de 
aplicação de ciência de dados 
nos negócios.

Analitycal
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O que é?

A Open IA, organização de desenvolvimento e pesquisa de Inteligência 
Artificial, apresentou em agosto de 2021 o Codex , um algoritmo 
de aprendizado de máquina que pode analisar linguagem comum e 
transformá-la em código usando processamento natural de linguagem.

Por que é importante?

A ideia do Codex não é substituir os programadores, mas ser uma 
espécie de autocomplete de códigos de programação, para ser usado 
de forma integrada com outros produtos como o Github. O objetivo 
geral é acelerar o processo de programar e remover parte do trabalho 
longo e repetitivo.

Uma nova era 
para o no-code
 #Minds&Machines

01

Leia mais

https://openai.com/blog/openai-codex/
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O que é?

A agricultura passou por diversas evoluções de suas técnicas. Uma 
dessas evoluções está na coleta e análise de dados para determinar a 
quantidade de irrigação necessária para o desenvolvimento saudável 
do plantio. Para isso, é necessário medir a transpiração das plantas 
o que pode ser feito através de imagens de satélites e drones de alta 
tecnologia e predições climáticas. Enquanto isso, a internet das coisas 
(IoT) pode ajudar na prática, medindo diversas variáveis e controlando a 
irrigação em larga escala.
t

Por que é importante?

O custo e tecnologia necessários para estufas sofisticadas com 
irrigação e insolação controladas ainda não é acessível para agricultura 
extensiva. Mas um sistema autônomo de produção com ferramentas 
e máquinas utilizando IoT e IA já está sendo implantado, além de 
moderar o gasto de água ela poderá controlar o gasto energético, 
sugerir fertilizantes, controlar pragas e levar em consideração questões 
financeiras.

Leia mais
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Alavancando a agricultura 
com dados
#Minds&Machines

https://www.weforum.org/agenda/2021/01/ai-agriculture-water-irrigation-farming/
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O que é isso?

No ano de 2021, foi dado início ao cadastramento de moradores de 
favelas em que a CUFA (Central Única das Favelas) atua. O objetivo 
inicial do cadastramento era acelerar o processo de doações de 
cestas básicas. Entretanto, foi levantada a discussão sobre a real 
necessidade do cadastramento e o que seria feito com os dados. Após 
a repercussão negativa, a ONG informou que cancelaria a iniciativa. 

Por que é importante?

Levantar questionamentos éticos e entender os vieses sobre qualquer 
ferramenta é necessário para avançarmos enquanto sociedade. A 
preocupação no caso da ferramenta da CUFA adiciona ainda mais um 
ponto: o cadastramento e vigilância de populações marginalizadas. É 
necessário entender que nenhuma tecnologia é neutra e não devem ser 
implementadas sem antes serem discutidos os seus impactos e vieses.

Leia mais

CUFA e o reconhecimento 
facial nas favelas03
#Biometrics&Ethics

https://www.mobiletime.com.br/noticias/26/04/2021/cufa-cancela-testes-com-reconhecimento-facial/


DATA TRENDS FOLLOWING | EDIÇÃO 19 | 2022CAPPRA INSTITUTE FOR DATA SCIENCE

O que é?

Uma nova startup chamada Flawless promete melhorar a experiência 
de consumo de mídias com dublagem de áudio através da mesma 
tecnologia utilizada pelos DeepFakes. O modelo desenvolvido pela 
companhia foca apenas nas bocas dos atores, reformando os 
movimentos com IA enquanto preserva o resto do rosto a fim de 
manter as características originais das atuações.

Por que é importante?

É uma maneira menos aterrorizante de se enxergar o potencial das 
Redes Generativas Adversariais (GANs) em aplicações de mundo 
real do que manipulações políticas. Existe um grande potencial 
a ser desenvolvido nas aplicações destas tecnologias que podem 
desde acelerar o processo de localização de um produto de mídia, 
até expandir possibilidades de acesso da mídia a mais regiões, pela 
economia proposta.

Leia mais

04
Melhorando dublagens 
com DeepFakes
#Biometrics&Ethics

https://www.theverge.com/2021/5/18/22430340/deepfake-dubs-dubbing-film-tv-flawless-startup
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O que é?

Viés reproduzido por modelos de IA é uma discussão quente. E se 
uma IA de recrutamento discrimina gênero e raça? Seu modelo de 
aprendizado de máquina é justo o suficiente para ser usado em seu 
sistema? O Fairtorch é uma ferramenta para modelos de machine 
learning criada quando os desenvolvedores perceberam a falta de 
ferramentas para este objetivo. A proposta é contribuir para a mitigação 
de injustiça em modelos de machine learning em poucas linhas de 
código, aplicando “restrições de justiça”.

Por que é importante?

Justiça no machine learning ainda é um grande desafio para a sua 
implementação social pela falta de compreensão  e quantificação do 
assunto. Ferramentas como essa ajudam a democratizar o acesso 
a modelos mais justos e averiguar planos de ação para garantir a 
construção de uma sociedade mais tecnológica e mais justa.

Ferramenta para tornar 
IA mais justa
#DecisionScience

Leia mais

https://medium.com/pytorch/fairtorch-mitigating-the-unfairness-of-machine-learning-models-58ef34bc5b41
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O que é?

Big Data também vem sendo aplicado na indicação de tratamentos 
médicos para crianças. Através do input dos dados de fatores 
fisiológicos, os algoritmos formam cluster que determinam 
diferentes coortes (grupos de pacientes com eventos em comum). 
As características desses diferentes coortes são analisadas para que 
outros algoritmos de classificação sejam aplicados com o fim de 
determinar as terapias e dosagens mais adequadas em cada caso.

Por que é importante?

A dosagem de medicamentos e terapias para crianças é desafiadora. 
Uma dose muito alta pode causar lesões, enquanto uma dose muito 
baixa atrasa a recuperação. Aliar técnicas de Machine Learning nesses 
casos, pode ajudar o médico pediatra a indicar um tratamento mais 
assertivo e com menos efeitos colaterais.

Uso de Big Data no 
tratamento pediátrico

Leia mais

06
#DecisionScience

https://www.researchgate.net/publication/334434493_Dosage_Prediction_in_Pediatric_Medication_Leveraging_Prescription_Big_Data
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O que é isso?

A Universidade de New Castle (UK), juntamente com 85 pesquisadores, 
desenvolveram um sistema de pontuação, chamado Stars, que se 
baseia na lista vermelha de espécies em extinção da International 
Union for Conservation of Nature (IUCN) e mede o risco de extinção de 
espécies.

Por que é importante?

O score Star funciona como um KPI e torna as áreas comparáveis em 
termos de risco de extinção de espécies. A avaliação detalhada das 
métricas que compõem o score enfatiza os temas que necessitam 
de atenção para evitar maiores catástrofes ambientais e realça 
a necessidade de tomarmos conhecimento sobre o impacto que 
causamos  hoje e que pode comprometer nossa existência no futuro.

Leia mais

Mobilizando dados 
para evitar a extinção
#Quantitative&Futures

https://from.ncl.ac.uk/using-data-to-tackle-species-extinction?utm_campaign=2021_Reputation%20and%20Ranking&utm_medium=email&_hsmi=122272539&_hsenc=p2ANqtz-9Y15ZI5h36CSMxXEcj6TyGcuoQiOfAcfw1denMF9WPTJu639hp9On2clKAvXe7e11DUp2QSsxfnlP8xHumDyXzSTvrgGpmIG_CSAb7zp6aPSYA57k&utm_content=121580647&utm_source=hs_email
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O que é?

O Institute for Water Environment Health recentemente lançou uma 
ferramenta: Flood Mapping Tool, que gera mapas de inundações a 
partir de dados disponibilizados pelo Google Earth Engine, desde 
1984. Em 2022, utilizando esses dados, irão lançar outra ferramenta 
- Flood Risk Prediction Tool - que utiliza IA para prever possíveis 
cenários de inundação, possibilitando uma análise dos seus impactos 
socioeconômicos.

Por que é importante?

Com as mudanças climáticas, a tendência é que áreas inundadas 
aumentem. Além disso, a ferramenta lançada pelo instituto foca 
nas áreas do Sul Global, que sofrem com falta de informações. 
A ferramenta de predição também poderá auxiliar governos e 
comunidades a planejar a implementação de políticas de redução de 
danos, investimento em infraestrutura e resposta ao desastre. 

08
IA auxiliando na contenção 
de danos de inundação

Leia mais

#Quantitative&Futures

https://theconversation.com/new-tools-to-map-flood-risk-will-help-bring-disaster-planning-up-to-date-169374


DATA TRENDS FOLLOWING | EDIÇÃO 19 | 2022CAPPRA INSTITUTE FOR DATA SCIENCE

O que é isso?

Em 1950 ocorreu uma das primeiras tentativas sistemáticas de usar 
dados para analisar o futebol, contando passes, chutes e anotando. 
Sete décadas depois, a revolução dos dados atingiu as bases, as 
melhores equipes contratam estatísticos em busca de vantagens e, 
atualmente, times investem no uso de IA no futebol.

Por que é importante?

As análises de futebol representam uma oportunidade chave para 
pesquisas de IA que impactam o mundo real, o equilíbrio de regras, 
considerações associadas a fatores humanos e o ciclo de feedback 
devido à natureza da incerteza no esporte o torna único. Com a 
disponibilidade emergente de dados sensoriais multimodais, o futebol 
torna-se uma plataforma ideal para o desenvolvimento e avaliação dos 
principais algoritmos de IA.

09
Transformando o 
futebol com IA
#AnalyticalCulture

Leia mais

https://www.wired.co.uk/article/deepmind-football-liverpool-ai#intcid=_wired-uk-right-rail_ab6c4e7c-1db2-45d7-8b95-0e522b850a58_popular4-1
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O que é?

A empresa Facebook mudou o seu nome para Meta. Seu plano com 
isso é mudar completamente a tecnologia nos próximos anos, como 
uma realidade virtual baseada em video games e dados pessoais a qual 
converte tudo o que for visto em seus óculos virtuais em informação 
para criar o seu próprio metaverso.

Por que é importante?

Metaversos já estão presentes em nossa vida, desde jogos de RPG 
até avatares em redes sociais, mas quando eles passam a fazer 
parte do nosso dia a dia e da nossa economia, nos transmitem uma 
ideia de mudanças, pois trazem consigo novas possibilidades de 
negócios. Entretanto, com uma mudança assim vêm também muitas 
responsabilidades,  como o uso dos seus dados pessoais e o risco para 
a sua privacidade.

Como o Metaverso irá afetar 
o seu negócio e a sua vida

Leia mais

#AnalyticalCulture

https://www.bbc.com/portuguese/geral-59438539
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O que é isso?

As mídias sociais estão quebradas. Um novo relatório descreve 
problemas crescentes com elas, incluindo a disseminação de 
desinformação e falta de competição e transparência. O Social Media 
Summit do MIT reuniu especialistas para discutir essas questões e se 
concentrar em 25 soluções, desde controle contra desinformação até 
novos modelos de negócios. 

Por que é importante?

O impacto global da mídia social é inegável. Muito além de conversas, 
atualizações e campanhas de relações públicas, a mídia social 
agora tem um impacto abrangente em quase todos os aspectos da 
sociedade, tudo está digitalmente conectado de forma potencialmente 
perigosa. Embora a maioria concorde com a necessidade de reformas, 
grandes obstáculos permanecem. Quem deve ditar e regular as mídias 
sociais? Quem fará cumprir os regulamentos que surgirem?

11
25 Soluções para 
as Mídias Sociais
#Traceability&Society

Leia mais

https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/social-media-broken-a-new-report-offers-25-ways-to-fix-it


DATA TRENDS FOLLOWING | EDIÇÃO 19 | 2022CAPPRA INSTITUTE FOR DATA SCIENCE

12
O que é?

O software Clearview já foi considerado ilegal em três países - 
Canadá, Reino Unido e Austrália - por violar suas leis de privacidade 
e proteção de dados. A ferramenta extrai imagens de redes sociais, 
sem autorização dos usuários, e armazena em um banco de 
dados, posteriormente vendendo para outras empresas e governos, 
juntamente com um software de reconhecimento facial.

Por que é importante?

Apesar das denúncias de violação de privacidade e preceitos éticos, 
os EUA não tem uma lei de proteção de dados e irá legalizar o uso da 
ferramenta Clearview. Além disso, em breve essa ferramenta chegará 
em outros países, como o Brasil. É necessário, o quanto antes, 
discutirmos os problemas éticos do uso de ferramentas como essa.

Uma ameaça distópica

Leia mais

#Traceability&Society

https://politi.co/3GKM6uZ
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Acreditamos que o Data Trends possa ser usado para:

 ■ Ativar iniciativas de evolução analítica relacionadas 
aos temas;

 ■ Monitorar movimentos relevantes para ação no 
momento oportuno;

 ■ Descobrir sinais importantes de mudanças 
tecnológicas de alto impacto;

 ■ Adaptar estratégias para comportar essas inovações 
tecnológicas;

 ■ Antecipar ações utilizando-se da melhor forma de 
novas tecnologias.

A partir desses objetivos e utilizando-se de encontros 
com lideranças globais sobre esses temas, Ricardo 
Cappra preparou três perguntas que você deveria se 
fazer para cada uma das tendências, possibilitando a 
criação de ações de ativação para aqueles temas que 
na sua visão são mais relevantes.

Como utilizar o Data Trends

O data trends monitora os sinais mais significativos 
com relação do universo envolvendo dados - 
tecnologia da informação, ciência de dados, 
analytics, machine learning, inteligência artificial, 
cultura analítica, … , e busca identificar e orientar 
movimentos estratégicos que podem incrementar 
inovação tecnológica - com foco principal em 
recursos analíticos - para aperfeiçoar a forma 
como pessoas e negócios lidam com dados. 
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Sobre IOT

Rotinas de aprendizado de máquina, associadas 
à coleta de dados de sensores como IOT, estão 
modificando a maneira como as coisas são feitas 
em vários setores de negócio. Na agricultura 
não poderia ser diferente. Esse tipo de recurso 
também está sendo usado no varejo, na área de 
serviços e indústrias, gerando sistemas autônomos 
que produzem informação de forma instantânea, 
permitindo que o processo de análise de dados 
seja mais completo e rico. Então você precisa se 
perguntar:

 ■ Você conhece os sensores (IOT) que podem 
gerar dados úteis no seu negócio?

 ■ Tem visibilidade de boas práticas de automação 
no seu setor?

 ■ Sua equipe está preparada para analisar esses 
tipos de dados?

Sobre No-code

A automação de códigos exigirá um tipo de 
profissional técnico diferente do exigido 
atualmente. Ao invés de um perfil mais 
desenvolvedor com foco na produção extensiva 
de códigos, esse profissional atuará mais como 
um arquiteto, interligando os componentes, 
reutilizando códigos e realizando a estruturação 
lógica. Então prepare-se para uma mudança 
no perfil dos profissionais contratados, o 
conhecimento de lógica passará a ter peso maior 
do que a experiência em produção de códigos. 
Então você precisa se perguntar:

 ■ Sua equipe técnica é composta por muitos 
profissionais que executam tarefas repetitivas?

 ■ Estão acompanhando os novos recursos 
disponíveis para essa automação?

 ■ Em quanto tempo pretende ter rotinas no-code 
distribuídas no negócio?
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Sobre Ressignificação de Técnicas

A aceleração da transformação digital aumenta 
na mesma proporção dos riscos associados ao 
uso de tais recursos no dia-a-dia. A ampliação 
de deep fakes é um sinal alarmante dessas 
práticas maliciosas. Obviamente, a evolução 
dessas técnicas de desenvolvimento de deep 
fake também permite a reutilização de tais 
recursos com outros fins, aperfeiçoando práticas 
de negócio através do uso desse tipo de rotina 
automatizada. Então você precisa se perguntar:

 ■ Você conhece os recursos técnicos que estão 
em ascensão?

 ■ Existe alguma técnica que poderia ser 
ressignificada para uso nos negócios?

 ■ Possuo especialistas com a visão de utilizar o 
melhor dos recursos técnicos?

Sobre Reconhecimento Facial

Os aspectos relacionados à evolução técnica para 
uso de reconhecimento facial estão rapidamente 
impactando em fatores éticos e assim afetando 
toda a sociedade. Esses instrumentos e técnicas 
estão sendo utilizados em larga escala por 
governos, negócios e empresas de tecnologia. 
No entanto, todos precisam se adaptar à forma 
como encaram o uso desse tipo de recurso, 
preparando as pessoas e operações para lidarem 
de forma mais justa com a sociedade quanto ao 
uso desses artifícios técnicos. Então você precisa 
se perguntar:

 ■ Sua empresa/organização utiliza esse tipo de 
recurso técnico em alguma iniciativa?

 ■ Existe um comitê para monitorar e 
supervisionar se tal uso respeita limites éticos?

 ■ Você conhece boas práticas de uso dessa 
tecnologia para inspirar o uso correto?
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Sobre Big Data

O uso de big data nos mais diversos setores 
do mercado está cada vez mais difundido, 
mas quando aplicado à saúde ele tem atingido 
resultados muito positivos. Isso ocorre em razão 
do potencial de armazenamento, processamento e 
análise de informação, permitindo que técnicas de 
machine learning sejam utilizadas de forma muito 
eficiente. Surgem casos práticos de aplicação em 
todas as áreas, mas para ativar esses recursos 
tecnológicos algumas perguntas prévias precisam 
ser feitas. Então você precisa se perguntar:

 ■ Você possui os dados preparados e disponíveis 
(data lake) para esse tipo de uso?

 ■ Meu time possui as habilidades técnicas 
necessárias para trabalhar com big data?

 ■ Possuo especialistas em modelagem 
(matemáticos e estatísticos) para criar e 
aprimorar essas rotinas autônomas?

Sobre Ética e IA

Os modelos de machine learning precisam ser 
constantemente ajustados e balanceados para 
acompanhar a própria evolução da sociedade. Novos 
comportamentos adotados como evolução moral 
precisam ser devidamente configurados para evitar 
sistemas de inteligência artificial que falham em 
suas análises e julgamentos, resultando em decisões 
autônomas ruins. Para que os sistemas evoluam 
de forma inteligente, precisam de parâmetros 
corretos para que isso ocorra. Então você precisa se 
perguntar:

 ■ Quais são os dados que estão sendo carregados 
como base de conhecimento da inteligência 
artificial que estou implementando?

 ■ Quais são os parâmetros que determinam como 
as máquinas devem aprender?

 ■ Quem são os supervisores que analisam e julgam 
aquilo que está sendo aprendido pela máquina?
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 ■ Tenho condições de monitorar 
essas variáveis individuais para 
compreender seu efeito no indicador 
geral?

 ■ O indicador representa o status 
real de uma determinada situação 
para criar um sistema de alertas 
confiável?

Sobre Simuladores

Muitas vezes o efeito de 
uma determinada ação pode 
refletir diretamente em outros 
aspectos indiretos, como no 
caso de compreender o impacto 
socioeconômico a partir da análise 
de cenários possíveis de inundações. 
Esse tipo de simulação possibilita 
a criação de um planejamento 
direcionado para os riscos que, 
quando devidamente monitorados, 

Sobre Alertas e Indicadores

A partir do monitoramento constante 
de muitas variáveis, possibilidade 
de desenvolvimento de modelagens 
avançadas e velocidade da informação 
para atualização de índices, o papel 
dos indicadores torna-se cada vez 
mais relevante, seja para monitorar 
e medir uma variação no negócio, 
quanto para compreender o efeito 
individual em cada métrica da 
extinção de espécies. Se utilizados da 
forma adequada, esses mecanismos 
podem alertar o perigo e nível de risco 
de cada ação, possibilitando modelos 
de gestão mais eficientes. Então você 
precisa se perguntar:

 ■ Eu tenho mapeadas as variáveis 
necessárias para construir um 
indicador importante?

permitem a ação naquilo que é mais 
importante e urgente, ao invés de 
uma resposta caótica em meio ao 
problema. Os dados são poderosos 
recursos para lidar com esse tipo 
de situação, mas é fundamental 
estabelecer rotinas para experimentos 
relevantes. Então você precisa se 
perguntar:

 ■ Possuo um ambiente propício para 
geração de simulações a partir dos 
dados?

 ■ Meu time técnico possui as 
habilidades e ferramentas 
necessárias para a realização dos 
experimentos?

 ■ As pessoas das outras áreas 
participam ativamente desse 
ambiente de análise para gerar 
experimentos relevantes?
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 ■ Os profissionais do negócio estão 
sendo preparados para reduzir as 
resistências relacionadas às práticas 
data-driven?

 ■ Estou utilizando instrumentos 
amigáveis que permitem uma rápida 
assimilação e uso por parte de 
pessoas não técnicas?

Sobre Novas Fontes de Dados

A evolução analítica ocorreu 
principalmente em razão da 
amplificação de elementos geradores 
de dados. No início havia apenas 
sistemas corporativos gerando dados, 
posteriormente internet, redes 
sociais, IOT e agora, o Metaverso. O 
metaverso permite a geração de novos 
tipos de dados, especialmente sobre 
comportamento, o que possibilitará 
análises inéditas sobre humanos e 

Sobre Análises Automatizadas

Em um futuro muito próximo boa 
parte das análises serão realizadas 
diretamente por sistemas de 
inteligência artificial, permitindo 
que os humanos se concentrem na 
utilização dos insights gerados e 
determinação dos rumos das ações. 
Muitas áreas começam a utilizar 
os dados como um instrumento de 
apoio à decisão, no caso do futebol, 
a automação das análises permite 
que mais pessoas tenham acesso, 
amplificando o impacto da cultura 
analítica, mas é preciso se preparar 
para essa evolução. Então, você 
precisa se perguntar:

 ■ Existe espaço de diálogo entre 
técnica e negócio/aplicação para 
construção de uma cultura apoiada 
por dados?

suas relações com tudo ao seu redor. 
A tecnologia terá mais valor quando os 
recursos gerados pela mesma, dados 
e análises, forem utilizados de forma 
adequada. Então você precisa se 
perguntar:

 ■ Ao avaliar o uso de tecnologias para 
ativação de metaverso para meu 
negócio, estou considerando as 
possibilidades analíticas disponíveis?

 ■ Os fornecedores dessas tecnologias, 
disponibilizam serviços e 
ferramentas adequadas para analisar 
os dados que serão gerados?

A propriedade dos dados gerados 
nesse ambiente virtual estão à 
minha disposição e são de minha 
responsabilidade?



DATA TRENDS FOLLOWING | EDIÇÃO 19 | 2022CAPPRA INSTITUTE FOR DATA SCIENCE

EQUIPE RESPONSÁVEL:

Carla Wosniak

Guilherme Machado

Iara Cunha Passos

Julia Bergmann

Iohana Bernardes

Léo Ambros

Ricardo Cappra

Vitor Grazziani Wolkmer

WWW.CAPPRA.INSTITUTE

@CAPPRALAB

BY CAPPRA.INSTITUTE
JANEIRO 2022


