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RESUMO
O objetivo principal desta dissertação é compreender as transformações na produçãoconsumo de informações econômicas setoriais num horizonte longitudinal de 1995 a 2020. A
experiência prática deste pesquisador com a produção de análises setoriais em veículos de
comunicação motivou a realização desta pesquisa, bem como contribuiu para complementar a
coleta de dados. Para tanto, são estudados e comparados três momentos: “Primórdios da
internet” (Gazeta Mercantil – de 1995 a 2005); “Internet consolidada” (Valor Econômico – de
2006 a 2016); e “Inteligência artificial e big data” (desde 2017). Com uma abordagem
metodológica exploratória qualitativa, são utilizadas como ferramentas de pesquisas, além de
referências teóricas e pesquisas documentais, entrevistas com profissionais com conhecimento
prático ou teórico em produção e consumo de informações econômicas setoriais. As Teorias da
Prática foram as lentes teóricas usadas na análise de dados. Para o desenvolvimento desta
pesquisa foi necessária a revisão da literatura, que aborda dois grandes temas: 1) informação,
com destaque para sua abundância e relevância; 2) impactos das novas tecnologias – como as
ferramentas de inteligência artificial (IA) e big data – na produção-consumo; 3) há ainda um
terceiro tema, o consumo, que, sob a ótica da teoria da prática, aparece de forma transversal.
Entre os resultados, esta dissertação contribui para suprir uma lacuna na academia, uma vez que
há carência de estudos que tratem especificamente sobre as transformações na produçãoconsumo de informações setoriais. Quanto aos impactos gerenciais, aponta os procedimentos e
práticas necessários para profissionais em geral e estudantes elaborarem análises setoriais, bem
como gerarem e/ou interpretarem informações relevantes, especialmente no contexto de
abundância de dados e de fontes. As ferramentas de inteligência artificial (IA) e de big data são
cada vez mais usadas em vários setores da economia. No entanto, a pesquisa mostra que a
produção “completa” de uma análise setorial utilizando apenas IA ainda não é realidade. O seu
processo de elaboração envolve predominantemente contextualizações e pesquisas qualitativas.
De qualquer forma, é grande o potencial de uso dessas ferramentas tecnológicas, que podem
auxiliar no levantamento e cruzamento de grandes quantidades de dados, posto que esse é o
nicho no qual tais ferramentas se destacam. Mesmo com todo o avanço tecnológico recente, o
papel desempenhado pelo ser humano é – e deverá ser – sempre necessário e fundamental.

Palavras-chave: comportamento do consumidor; produção-consumo de informações de
negócios; análises setoriais; inteligência de mercado; inteligência artificial e big data.

ABSTRACT
The main objective of this dissertation is to understand the transformations in the productionconsumption of sectoral economic information in a longitudinal horizon from 1995 to 2020.
The practical experience of this researcher with the production of sector analyses in
communication vehicles motivated the accomplishment of this research, as well as contributed
to complement the data collection. For this, three moments are studied and compared:
“Beginnings of the Internet” (Gazeta Mercantil – from 1995 to 2005); “Consolidated Internet”
(Economic Value – from 2006 to 2016); and “Artificial intelligence and big data” (since 2017).
With a qualitative exploratory methodological approach, they are used as research tools, in
addition to theoretical references and documentary research, interviews with professionals with
practical or theoretical knowledge in the production and consumption of sectoral economic
information. The Theories of Practice were a theoretical lenses used in data analysis. For the
development of this research, it was necessary to review the literature, which addresses two
major themes: 1) information, with emphasis on its abundance and relevance; 2) impacts of new
technologies – such as artificial intelligence (AI) and big data tools – on productionconsumption; 3) there is also a third theme, consumption, which, from the perspective of the
theory of practice, appears in a transversal way. Among the results, this dissertation contributes
to fill a gap in academia, since there is a lack of studies that specifically address the
transformations in the production-consumption of sector information. Regarding management
impacts, it points out the procedures and practices necessary for professionals in general and
students to elaborate sector analyses, as well as generate and/or interpret relevant information,
especially in the context of abundant data and sources. Artificial intelligence (AI) and big data
tools are increasingly used in various sectors of the economy. However, research shows that
the "complete" production of a sector analysis using only AI is not yet a reality. Its elaboration
process involves predominantly contextualization and qualitative research. In any case, the
potential for using these technological tools is great, which can help in the collection and
crossing of large amounts of data, since this is the niche in which such tools stand out. Even
with all the recent technological advances, the role played by human beings is – and should be
– always necessary and fundamental.

Keywords: consumer behavior; production-consumption of business information; sector
analyses; market intelligence; artificial intelligence and big data.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização do tema

O fenômeno da digitalização da sociedade, das empresas e da economia já é uma realidade
no Brasil e no mundo. E o impacto mais evidente é o surgimento de novos modelos de negócios e
novos sistemas de produção. Na última década, a internet deixou de ser apenas uma plataforma de
consumo de informações, bens e serviços para se tornar cada vez mais uma plataforma de
produção, se transformando em um dos pilares da revolução digital (TIC EMPRESAS 2017). E
como não poderia de deixar de ser, essa revolução atinge o setor de informações de negócios, que
envolve profissionais que trabalham em centros de informações, gerentes de conhecimento,
analistas, consultores, editores de serviços de informações impressos ou eletrônicos
(TREDINNICK, 2019).
Assim, o mundo avança aceleradamente para um futuro digital, no qual softwares, robôs,
inteligência artificial, algoritmos, big data e dados e informações são cada vez mais parte da
economia e do dia a dia da sociedade (ALMEIDA; DONEDA, 2017). Tais transformações digitais
impactam fortemente a produção e o consumo de informações. As tecnologias da informação e
comunicação (TICs) propiciam e aceleram o desenvolvimento de novas formas de geração,
tratamento e distribuição da informação.
Ocorre que, no mundo dos negócios, mais do que em outros segmentos, a informação é
vital para o crescimento de setores de atividades e organizações (VIEIRA, 2014). Quase todas as
atividades produtivas de uma empresa envolvem o uso de informações de alguma forma. Por
exemplo, para apoiar a tomada de decisão, conhecer as estratégias dos concorrentes, prospectar
novos mercados e identificar riscos e oportunidades (LEMING, 2015). Ou seja, a informação é a
ferramenta do executivo2 para gerir uma companhia. As empresas são criadas para gerar riquezas
e precisam ser dirigidas como entidade perenes. E, para tanto, os executivos necessitam de
informações que os capacita a tomar decisões assertivas (DRUCKER, 2012).
Na definição de Castells (2003), a tecnologia da informação pode ser considerada
atualmente o que a eletricidade foi na “Era Industrial”. A internet pode ser equiparada a uma rede
elétrica, em razão de sua capacidade de distribuir a força da informação por toda a sociedade. A
internet é base tecnológica para a forma organizacional da “Era da Informação” (CASTELLS,

2

Cabe destacar que este pesquisador tem consciência da importância da flexão de gênero na redação como forma de
construção de uma realidade mais justa, mas optou pelo uso do masculino para deixar o texto menos truncado.

17

2003). Com as novas tecnologias da informação surgiu o que Castells chama de economia
“informacional”, em escala global e em rede. Trata-se de informacional uma vez que a
produtividade e a competividade dos agentes dessa economia (empresas, regiões e países)
dependem basicamente de sua capacidade de gerar, processar e aplicar de forma eficaz a
informação baseada em conhecimento (CASTELLS, 2012).
Nesse sentido, essa revolução tecnológica não apenas contribui para a produtividade e a
eficiência das empresas, mas também tem um enorme potencial para promover e acelerar o
desenvolvimento socioeconômico de maneira mais ampla. A dinâmica promovida pela adoção das
tecnologias da informação e comunicação (TICs) pelas empresas vem acompanhada de novos
desafios com relação à transformação digital, à Indústria 4.0 e à capacidade de inovar, empreender
e crescer de maneira sustentável (TIC EMPRESAS 2017).
Destaque-se que o termo Indústria 4.0, que se tornou conhecido em 2011, refere-se a um
novo modelo de produção em que máquinas, ferramentas e processos estão conectados à internet
por meio de sistemas ciber-físicos, interagindo entre si e com a capacidade de tomar decisões de
forma praticamente autônoma. Segundo o engenheiro e economista alemão Klaus Schwab (2016)
– fundador do World Economic Forum –, em Davos, na Suíça, entre os novos elementos
tecnológicos estão: internet das coisas, impressora 3D, armazenamento de dados em nuvem, big
data, blockchain, interfaces físico-virtuais, tecnologias vestíveis, robótica e inteligência artificial
(SCHWAB, 2016).
Para ter uma ideia da revolução causada pela internet na disseminação veloz de
informações, consideramos alguns exemplos de invenções e o seu ritmo de disseminação. Os
historiadores apontam que a roda foi inventada e usada em nível global só depois de centenas de
anos. O conhecimento sobre a fundição de minério de ferro demorou quase 100 anos para percorrer
um continente. Quando o homem pousou na lua, a notícia desse acontecimento teve alcança global
em 1,4 segundos. Atualmente, quando um novo microchip é introduzido, ele é implementado em
todo o mundo dentro de semanas. E qualquer nova ideia pode ser transferida instantaneamente por
meio da internet (RUD, 2009).
As novas tecnologias, como inteligência artificial (IA) e big data, estão provocando
impactos sem precedentes não apenas na quantidade e distribuição de informações, mas na
“inteligência” derivada a partir dessa informação. Os algoritmos de inteligência artificial são
usados para rastrear e analisar vastas fontes de dados e informações para serem interpretados
(HEARSEY, 2017).
Nesse sentido, a questão da sobrecarga de informação tornou-se um grande desafio. E no
caso do setor de informações de negócios, há uma situação paradoxal. Embora haja uma
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abundância de informação disponível, muitas vezes é difícil obter informação útil e relevante
quando ela é necessária (EDMUNDS; MORRIS, 2000). Diante de tal contexto, ganha importância
a chamada “curadoria de conteúdo”, que destaca as habilidades de como encontrar, dar sentido e
compartilhar informações que realmente precisamos com agilidade e eficácia (DALE, 2014). Para
se ter uma ideia da quantidade de informações produzidas, segundo Dale (2014), com base em
dados da IBM (2014), são criados diariamente 2,5 quintilhões de bytes de dados, sendo que a sua
maioria (90%) foi criada em dois anos (2013 e 2014).
Outro desafio atual trata-se das chamadas “fake news” ou “notícias falsas” espalhadas pela
internet. O termo “notícias falsas” foi cunhado para descrever notícias fabricadas que, às vezes,
foram deliberadamente criadas para enganar seu público, mascarando-se como reportagem
convencional (TREDINNICK; LAYBATS, 2019). Existem informações e notícias falsas sobre
praticamente todos os assuntos e elas são provavelmente a maior ameaça para o setor de
fornecimento de informações (COHEN, 2017). Nessa linha, tais questões representam desafios
para os executivos, gestores e empresários. Por exemplo, como conseguir identificar, ao longo do
processo de tomada de decisão, os dados com verdadeiro potencial de geração de valor à empresa
e, em seguida, transformar este potencial em vantagem competitiva (SILVA; PALETTA, 2019).
Tais fenômenos têm como motor o avanço da internet no Brasil, que completou 30 anos
em 2019, com impactos gigantescos na sociedade e na economia do País. Entrou em operação em
fevereiro de 1989 por meio da Rede ANSP (Academic Network at São Paulo ou Rede Acadêmica
em São Paulo, em português)4, que foi o primeiro ponto de conexão à rede mundial de
computadores no País (e único até 1994) (OLIVEIRA, 2019). Voltando ao começo de tudo, há 50
anos, em 29 outubro de 1969, houve a primeira troca de mensagens entre computadores dentro do
projeto Arpanet, origem da futura internet. Vinte anos depois, em 18 de abril de 1989, o “.br” foi
delegado por Jon Postel, diretor da Autoridade para Atribuição de Números da Internet (Internet
Assigned Numbers Authority – Iana), ao grupo da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
São Paulo (Fapesp) que operava redes acadêmicas. Também em 1989, era oficialmente lançada a
Rede Nacional de Pesquisa (RNP) (TIC DOMICÍLIOS 2018).
E para as próximas três décadas, a previsão é de a internet continuar essa revolução
tecnológica. Com o advento da tecnologia 5G, que multiplicará a velocidade das conexões móveis,
espera-se já para a próxima década um grande crescimento da “internet das coisas”, caracterizada

4

Esta conexão estabeleceu acesso internacional às universidades e institutos de pesquisa do Estado de São Paulo e às
instituições conectadas à Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), criada em 1989 pelo Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) para interligar as redes acadêmicas estaduais. A Rede ANSP é um
programa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) fechado a inscrições de projetos ou
propostas de pesquisa (http://www.fapesp.br/49, acessado em 08/02/2020).
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pela conexão permanente à internet de objetos físicos – como prédios, automóveis,
eletrodomésticos e infraestrutura em geral –, para coleta, interpretação e transmissão de dados
(OLIVEIRA, 2019).
Alguns indicadores mostram a grande dimensão digital o Brasil alcançou. E, como
resultado, nunca se produziu tanto conteúdo de natureza digital como nos dias de hoje, sendo que
parte considerável é de assuntos corporativos (KPMG, 2018). De acordo com estudo da consultoria
KPMG (2018), o Brasil é o quarto país do mundo em usuários de internet, com mais de 120
milhões de internautas. Essa comunidade virtual realiza, diariamente, 170 milhões de consultas no
Google e produz 18 milhões de posts no Twitter. São mais de 220 milhões de celulares tipo
smartphones ativos no País – número maior que o de habitantes –, e 130 milhões de perfis no
Facebook.
Outro dado que reforça esse movimento refere-se ao número de dispositivos digitais em
uso no Brasil. Conforme informações divulgadas no relatório “TIC Empresas 2019”, do Comitê
Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), eram 420 milhões de dispositivos digitais em uso no Brasil
em maio de 2019, sendo 180 milhões de computadores (de mesa/desktops, portáteis/notebooks e
tablets) e 230 milhões de smartphones. A densidade (per capita) de dispositivos digitais era de
50% em 2010 e saltou para 200% em 2019. Isso significa dois dispositivos digitais por habitante
(TIC EMPRESAS, 2019).
No segmento corporativo, dados do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) mostram
a maior disseminação do acesso básico a computador e internet entre as empresas brasileiras.
Dados da pesquisa “TIC Empresas 2019”, do CGI.br, por exemplo, reiteram a tendência, já
observada na edição do seu estudo anterior (2017), de universalização do acesso à internet e ao
computador entre as empresas brasileiras: 98% das pequenas, médias e grandes empresas
brasileiras estavam conectadas à internet. Tal fato também confirma o avanço da fibra ótica entre
as tecnologias de acesso à rede mais utilizadas. Das empresas com acesso à internet, 67% tinham
a conexão por fibra ótica, ante 49% em 2017. Essa tecnologia é capaz de fornecer conexões mais
rápidas e estáveis e se apresenta como uma das mais adequadas para dar suporte às necessidades
da chamada “economia digital”, que tem entre suas características fundamentais a aplicação de um
conjunto de tecnologias nos processos produtivos capaz de automatizar e decentralizar decisões
com a coleta de dados em todas as etapas da produção. Por exemplo, o desenvolvimento da Internet
das Coisas (IoT) poderá ser impulsionado na medida em que as conexões em fibra ótica se
disseminem. A maior disponibilidade de dados sobre diversas etapas da produção e do
comportamento dos clientes permite melhor gestão de estoques e maior previsibilidade da
demanda (TIC EMPRESAS, 2019).
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Além disso, a geração de informação que permita a redução de incertezas tem sido
apontada como uma das principais contribuições da internet para o aumento da produtividade das
empresas, de acordo informações da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico), publicadas no relatório “TIC Empresas 2019”. Ainda segundo esse estudo, a presença
on-line das empresas apresentou um cenário em duas faces complementares: 54% delas possuíam
website em 2019 (o mesmo de 2017); ao mesmo tempo, 78% das companhias declararam possuir
perfil ou conta em alguma rede social, aumento de 8 pontos percentuais sobre 2017. Esse fato
sinaliza a preocupação das empresas em ocupar espaço no ambiente digital via redes sociais e que
também há espaço para expansão dos websites (TIC EMPRESAS, 2019).
Na outra ponta, observa-se crescimento expressivo do acesso da população brasileira à
internet ao longo dos anos. Tal fato significou o incremento das possibilidades de as pessoas
acessarem informações diretamente – sem intermediários – e se tornarem potenciais produtoras de
conteúdo. A participação dos domicílios com acesso à internet aumentou de 13% em 2005 para
71% em 2019, o que representou 50,7 milhões de domicílios conectados, segundo estudo “TIC
Domicílios 2019”, do CGI.br6. Ainda de acordo com essa pesquisa, quanto ao tipo de acesso à
internet nos domicílios, a banda larga fixa lidera com 61% dos domicílios conectados, seguido de
banda larga móvel, com 27%. A pesquisa aponta que 74% dos brasileiros usaram a internet nos
três meses que antecederam o estudo (70% em 2018), o que corresponde a 134 milhões de pessoas
(126,9 milhões em 2018). A inclusão de novos usuários foi impulsionada pelo smartphone. O
telefone celular foi o principal dispositivo usado para acessar a internet (99%, ante 97% em 2018).
Para 58% dos usuários, o acesso foi feito exclusivamente pelo celular. No entanto, o uso deste
dispositivo está associado a um menor aproveitamento de oportunidades on-line, incluindo
pesquisas escolares, cursos à distância, trabalho remoto etc. Houve aumento de 7 pontos
percentuais em relação a 2018 no uso da rede pela televisão (37%), mais frequente entre os
usuários mais jovens e de classes mais altas. Por sua vez, o acesso pelo computador, que era de
80% em 2014, vem caindo desde então e chegou a 42% em 2019 (43% em 2018), redução que foi
mais acentuada no caso do computador de mesa (de 54% para 23%). A “TIC Domicílios 2019”
realizou entrevistas com 20,5 mil indivíduos, em 23,4 mil domicílios em todo o território nacional,
entre outubro de 2019 e março de 2020.
Como resultado desse novo cenário digital, o consumidor ganhou espaço também como
produtor de informações. Segundo Fontenelle (2017), as inovações tecnológicas proporcionadas
pela internet e a abundância de informações estão tornando o “prossumidor” – do inglês

6

Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br).
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“prosumption”, união entre as palavras produção e consumo –, cada vez mais ativo na produção
de conteúdo. Nesse sentido, o avanço do fenômeno “prossumo” está associado as transformações
digitais (FONTENELLE, 2017). No caso do segmento de negócios, com essa grande
disponibilidade e facilidade de acesso às informações, o consumidor poderá elaborar os seus
próprios relatórios para apoiar suas decisões e ações (BANI-HANI; TONA; CARLSSON, 2018).
Em outra frente, o fenômeno da digitalização possibilita que a geração de dados atinja
níveis inimagináveis, ou seja, tudo pode gerar dados, incluindo as transações e movimentações das
pessoas. Cada vez mais uma parcela da vida e das atividades das pessoas tende a passar pelas
redes. Por exemplo, o indivíduo gera dados ao entrar, sair e transitar nos vários sistemas
informatizados (SANTOS, 2000). E, atualmente multiplica-se o número de fontes que podem gerar
dados a partir das atividades das pessoas, como: acessos às páginas de internet; utilização do cartão
de débito ou crédito; celular; uso de aplicativos de transporte; serviços de streaming, entre outros
(SANTI, 2020).
Diante do contexto apresentado, surgem várias questões para estudar neste trabalho como:
informação; abundância de informações; relevância da informação e a questão das fake news;
informação estratégica para a tomada de decisão, inteligência de mercado – business intelligence
(BI); curadoria de conteúdo; digitalização da economia; tecnologias da informação e comunicação
(TICs); e impactos das novas tecnologias, como ferramentas de inteligência artificial (IA) e big
data. Essas questões e, em especial, a questão central, são reapresentadas a seguir na forma de
objetivos.
Ressalte-se ainda que a problematização da pesquisa emana da prática profissional deste
pesquisador, que atua há cerca de 30 anos na produção de informações para negócios (análises
setoriais). Nesse período, coordenou e editou mais de 350 estudos setoriais, com foco em
oportunidades e inteligência de negócios, que eram comercializados por veículos de comunicação,
como a extinta Gazeta Mercantil7 e o Valor Econômico8, para seus leitores/clientes. Mais
especificamente, de 1991 a 2005, o pesquisador trabalhou na Divisão de Análises Panorama
Setorial (Gazeta Mercantil) e de 2006 a 2020 foi fornecedor de estudos setoriais para a Divisão
Valor Análise Setorial (Valor Econômico). Destaque-se que tais operações são dirigidas
especificamente para profissionais (business to business – B2B), o que as diferencia de outras
publicações (sites, portais, jornais em geral) feitas para o consumidor final. Ou seja, são produtos

7

A Gazeta Mercantil foi um jornal especializado em economia e negócios. Foi fundado em 1920 e encerrou suas
atividades em 2009. Foi considerado por décadas o jornal de maior credibilidade do Brasil.
8
O Valor Econômico é o principal jornal de economia, finanças e negócios do País. Foi criado em 2000 pelos grupos
Folha de S.Paulo e O Globo (com participação de 50% para cada um). Em 2016, o Grupo Globo passou ser o único
controlador.
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que oferecem informações segmentadas, as quais são vendidas para esses clientes (profissionais
de empresas). Adiante serão apresentados mais detalhes sobre a experiência profissional deste
pesquisador.
Tendo em vista fatores como os impactos da digitalização da economia, a experiência deste
pesquisador de cerca de 30 anos na produção de análises setoriais e a carência de estudos
específicos sobre o tema, o problema central desta pesquisa é: quais as transformações na
produção-consumo de informações econômicas setoriais num horizonte longitudinal de 1995 a
2020?

1.2 Objetivos

Em função do exposto no tópico anterior, os objetivos desta pesquisa são:

Objetivo geral
Compreender as transformações na produção-consumo de informações econômicas
setoriais num horizonte longitudinal de 1995 a 2020.

Objetivos específicos
1 – Detalhar os impactos das mudanças tecnológicas na produção-consumo de
informações econômicas setoriais no Brasil.
2 – Apontar as mudanças no mercado de informações de negócios, em especial
informações econômicas setoriais, a partir das experiências do Panorama Setorial e do Valor
Análise Setorial, de 1995 a 2020.
3 – Descrever e comparar práticas da produção de informações econômicas setoriais em
três momentos entre 1995 e 2020.
4 – Resgatar e gerar memória – transformando conhecimento tácito em explícito – da
produção de informações de negócios.
5 – Discutir o entendimento de informações e fontes relevantes e de qualidade nos três
momentos, a partir das práticas de produção-consumo.

1.3 Justificativas

Como mencionado anteriormente, a digitalização da sociedade, das empresas e da
economia causa forte impacto no setor de informações de negócios. Esse fenômeno possibilita a
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geração de dados em escala inimaginável. Ou seja, no mundo digital, tudo pode gerar dados,
incluindo as transações e as movimentações das pessoas.
Diante desse cenário de abundância de informações e dados, este trabalho torna-se
relevante ao mostrar os vários procedimentos e cuidados necessários para produzir uma análise
setorial. Destaca, por exemplo, alguns insights de como gerar informações relevantes. Também
discute o que constitui fonte segura para coleta de informações de negócios e os cuidados a serem
tomados no levantamento e na interpretação. A pesquisa mostra ainda de que forma as principais
fontes básicas (públicas e privadas) contribuíram com informações nos diferentes momentos.
Há ainda possíveis resultados gerenciais a partir do compartilhamento de conhecimentos
consolidados a partir desta pesquisa. Por exemplo, edição de um livro (ou e-book) destacando as
técnicas de levantamento, cruzamento e interpretação de informação e dados que são usadas na
produção

de

análises

setoriais;

palestras

para

alunos

de

graduação

economia/administração/marketing etc. mostrando essas técnicas; e workshops para profissionais
de empresas privadas e públicas que utilizam informações e dados para tomada de decisão e
prospecção de oportunidades – e riscos – de negócios.
Reforçando a relevância desta pesquisa, durante o levantamento de literatura, houve
muitas dificuldades em localizar conteúdos que unissem todos os conceitos envolvidos. Por
exemplo, na base EBSCO não foram encontradas publicações tratando especificamente dos temas
abarcados por esta pesquisa. Por sua vez, no periódico Business Information Review, uma
publicação da SAGE Journals voltada para informações de negócios, os resultados foram mais
satisfatórios, com artigos que de alguma forma estavam relacionados aos temas desta pesquisa. No
entanto, nenhum tratou especificamente sobre a produção e o consumo de informações econômicas
setoriais. Nesse sentido, esta pesquisa contribui para suprir uma lacuna na academia.
Por fim, pessoalmente, a motivação para a escolha desta pesquisa ocorreu em função da
experiência profissional de 30 anos na produção de análise setorial, tendo este pesquisador
acumulado vasto conhecimento tácito e documentos sobre o tema. Com isso, espera compartilhálos com os leitores, especialmente as práticas e metodologia de elaboração de análises setoriais.
Dessa forma, um dos resultados é a transformação do conhecimento tácito deste pesquisador e dos
entrevistados especialistas em conhecimento explícito.

1.4 Contexto profissional deste pesquisador

Para reforçar a escolha deste tema faz-se necessário um breve relato da trajetória do projeto
Panorama Setorial, da Gazeta Mercantil, que se funde com a própria vivência prática deste
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pesquisador na elaboração e coordenação de análises setoriais. Antes, entre 1987 e 1991, trabalhou
no Cebrap (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento). Ingressou na Gazeta Mercantil (GZM),
em julho de 1991, como analista do Centro de Informações (CI) em um projeto que viria a ser
chamado a partir do ano de 1994 de Panorama Setorial. Em 1996, este pesquisador assumiu a
coordenação dessa divisão, permanecendo até sua descontinuidade em 2005. De 2006 a 2020, a
empresa deste pesquisador foi fornecedora de estudos setoriais para a Divisão Valor Análise
Setorial (Valor Econômico).
A Gazeta Mercantil foi o primeiro veículo de comunicação a fazer este tipo de estudo no
Brasil. As análises setoriais do Panorama Setorial consistiam em estudos abrangentes de vários
setores da economia brasileira. Cada análise continha informações como: histórico do setor,
tecnologia, produção, preços, inserção do setor na economia mundial, clientes e fornecedores,
além de perfis das principais empresas, íntegra da legislação e séries históricas de estatísticas do
respectivo setor (CATÁLOGO PANORAMA SETORIAL9, outubro, novembro e dezembro de
1998).
Ao todo, o Panorama Setorial lançou mais de 250 análises (incluindo atualizações) de uma
infinidade de setores. Para se ter uma ideia, foram analisados desde negócios como siderurgia e
escritórios de advocacia, passando pela indústria farmacêutica até carnes e aeroportos. A partir do
início dos anos 2000, a Gazeta Mercantil (GZM) mergulhou em uma crise profunda e, no fim de
2003, passou a ter um novo controlador (a seguir mais detalhes). Nesse processo, o Panorama
Setorial tornou-se uma empresa independente, tendo à frente o filho do antigo controlador da
Gazeta Mercantil, que não conseguiu ser bem-sucedido em suas estratégias comerciais, levando
ao encerramento da operação em 2005.
No entanto, ao longo de cerca de 15 anos, a equipe do Panorama Setorial havia construído
uma metodologia, uma fórmula de analisar setores que não podia ser interrompida. Como não
existia no Brasil uma referência desse tipo de trabalho no setor de comunicação, com muito
esforço, foi criada uma ágil linha de produção de estudos setoriais. Cada analista era responsável
pela elaboração de três análises ao longo de um ano (dependendo do tamanho e da complexidade),
finalizando uma começando outra. A avaliação deste pesquisador e da equipe do Panorama é que
os esforços e os conhecimentos acumulados pelas inúmeras pessoas que construíram o projeto
tinham que continuar. Ver mais detalhes a partir da página 68.
No fim de 2005, foi fechado um acordo de prestação de serviços terceirizado para a
produção de análises setoriais para o Valor Econômico. São estudos profundos que abordam a
9

O catálogo do Panorama Setorial era uma publicação que circulava trimestralmente dento do jornal Gazeta Mercantil,
com o objetivo de divulgar e comercializar as análises setoriais.
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cadeia produtiva de diversos setores da economia brasileira. Apoiados por um sólido processo de
pesquisa de informações e de elaboração de estatísticas, as análises setoriais auxiliam os
executivos na tomada de decisão e elaboração de estratégias corporativas (CATÁLOGO VALOR
ANÁLISE SETORIAL, 2014, 201510).
Em maio de 2006, o “Valor Análise Setorial”, nome da divisão, deu o pontapé inicial com
o lançamento de cinco estudos dos seguintes temas: Telecomunicações, Shopping Centers,
Celulose e Papel, Mercado da Carne e Indústria Farmacêutica. A cobertura de setores da economia
é expressiva, com ampla gama de temas, como telecomunicações, passando por escritórios de
advocacia, automotivo, até assuntos bastante atuais como logística reversa e impactos das
transformações digitais nos setores analisados. Foram produzidas 106 análises setoriais para a
Divisão Valor Análise Setorial, entre 2026 e 2018. Cabe destacar que este pesquisador continua
trabalhando com estudos setoriais. Ver mais detalhes a partir da página 88.

1.5 Estrutura do estudo

Esta dissertação está dividida em cinco tópicos.
Como Capítulo 1, a “Introdução” traz a contextualização do tema, objetivos, justificativas
para a execução da pesquisa e contexto profissional deste pesquisador.
O Capítulo 2 – “Referências Teóricas e Revisão da Literatura” – apresenta as referências
teóricas e a revisão da literatura dos principais temas que fundamentam os objetos da pesquisa.
Aborda a teoria da prática, que é a lente teórica para interpretar os dados. Discorre sobre temas
como: informação; abundância de informações; relevância da informação; a questão das fake news;
curadoria de conteúdo; inteligência de mercado; e impactos das novas tecnologias, como
ferramentas de inteligência artificial (IA) e big data.
O Capítulo 3 – “Metodologia” – aborda os procedimentos metodológicos utilizados na coleta
e análise dos dados, capturados por meio de ferramentas como pesquisa documental, elementos de
autoetnografia, entrevistas com profissionais especialistas com conhecimento prático ou teórico
em produção e consumo de informações de negócios.
O Capítulo 4 – “Análise dos Resultados e Discussões” – apresenta uma análise da produção
de informações econômicas setoriais em três momentos (“Primórdios da internet” – de 1995 a
2005; “Internet consolidada” – de 2006 a 2016; e “Inteligência artificial e big data” – desde 2017).
Traz uma consolidação das principais características – especialmente associadas às práticas –, e
10

O catálogo do Valor Análise Setorial era uma publicação sem periodicidade definida que circulava dento do jornal
Valor Econômico, com o objetivo de divulgar e comercializar as análises setoriais.
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achados nesses três momentos.
Por fim, o Capítulo 5 – “Considerações Finais” – faz um fechamento da dissertação,
destacando como foram cumpridos os objetivos (geral e específicos) da pesquisa. Também são
apontadas as limitações do trabalho, as recomendações para estudos futuros e os possíveis
desdobramentos dos temas abordados.
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2 REFERÊNCIAS TEÓRICAS E REVISÃO DA LITERATURA

Este capítulo apresenta tanto as referências teóricas quanto a revisão da literatura.
Inicialmente, é abordada a teoria da prática, a qual é aplicada à produção-consumo de informações
de negócios.
Na sequência, este tópico traz a revisão da literatura dos principais temas relevantes para
fundamentar os objetos desta pesquisa: informação; abundância de informações; relevância da
informação; a questão das fake news; curadoria de conteúdo; “prossumidor” (produtor-consumidor
de informações); inteligência de mercado – business intelligence (BI); e impactos das novas
tecnologias, como ferramentas de inteligência artificial (IA) e big data. Temas como informação
estratégica para a tomada de decisão e gerenciamento de informações, embora não tenham itens
específicos, também são tratados ao longo deste tópico.
Ao iniciar esta pesquisa foi realizada uma busca por teses, dissertações, livros, textos e
artigos tratando do tema central do trabalho. Foram feitas pesquisas a partir de palavras-chave,
como “informações de negócios”, “análises setoriais”, “produção de análises setoriais”, “consumo
de análises setoriais”, “curadoria de conteúdo”. Também foram utilizados termos em inglês como
“business information”, “sector analysis”, “business information and sector analysis”, “business
information

production”,

“business

information

consumption”,

“business

information

consumption and sector analysis”. Foram pesquisados bancos de dados como Web of Science,
Scopus, EBSCO (EBSCO Information Services), Portal Capes, Google Acadêmico, no periódico
Business Information Review (BIR) e bancos de teses e dissertações da Capes, da ESPM e da
Universidade de São Paulo (USP).
Durante o levantamento, houve muitas dificuldades em localizar conteúdos que
englobassem todos os conceitos envolvidos. Dessa forma, o caminho foi abordá-los separadamente
e, posteriormente, consolidá-los de forma a contribuir para responder aos objetivos desta pesquisa.
Nesse levantamento inicial, observou-se um número grande de artigos, mas a esmagadora maioria
deles apenas mencionava os termos pesquisados isoladamente ou tratava de uma infinidade de
temas (de política a saúde), setores (de varejo a tecnologia da informação), países (de Romênia a
Estados Unidos), ou seja, sem nenhuma relação direta relação com os temas centrais desta
dissertação. Tal fato sinaliza uma oportunidade para a realização de estudos acadêmicos tratando
especificamente da produção e do consumo de informações setoriais.
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Diante dessas dificuldades e por surgirem nesse levantamento vários conteúdos mais
relacionados a este trabalho na Business Information Review (BIR)11, optou-se por fazer uma
pesquisa específica neste periódico. Segundo informações do website da SAGE Journal, a BIR é
o único periódico dedicado inteiramente ao fornecimento de informações comerciais. Seu
conteúdo é especialmente voltado às necessidades dos profissionais de informações de negócios,
sejam gerentes de informações, bibliotecários, gerentes de conhecimento, pesquisadores, analistas,
consultores, editores de serviços de informações impressos ou eletrônicos12.
Além disso, a Business Information Review (BIR) tem uma boa avaliação da SJR13, que
é uma medida de influência científica de periódicos pelo número de citações recebidas e pela
importância ou prestígio dos periódicos de origem. A SJR divide em quatro grupos quartis: Q1
compreende o quarto dos periódicos com os valores mais altos; Q2 o segundo valor mais alto; Q3
o terceiro valor mais alto; e Q4 os valores mais baixos. A Business Information Review (BIR) foi
avaliada como Q3 na linha “Negócios, Gestão e Contabilidade (diversos)” em 2018 (ante Q2 em
2017). Na de “Economia, Econometria e Finanças (diversos)” recebeu avaliação Q2 em 2018 (a
mesma de 2017).
Outro fato importante é o fato de o periódico Business Information Review realizar,
desde 1991, a pesquisa BIR Annual Survey, com o objetivo de levantar quais produtos e serviços
são utilizados em bibliotecas de negócios e serviços de informação do Reino Unido (em 2017,
acrescentou à sua base a Europa, Ásia, Austrália e América do Norte). Esta pesquisa é uma fonte
importante para o setor de informação de negócios. Cabe destacar que a última edição da BIR
Annual Survey foi publicada em 2019, não tendo sido produzida nova publicação até a conclusão
desta dissertação – fevereiro de 2021. A pesquisa inicial nesse periódico foi realizada entre
dezembro de 2019 e fevereiro de 2020 (abarcando os anos de 2015 a 2020), sendo retomada nos
meses posteriores. Nesse sentido, a pesquisa abordou a maior parte das publicações recentes, fato
importante pois o ritmo de divulgação de informações de negócios é muito rápido. Foram
levantadas 127 publicações, com a seguinte distribuição: 74 artigos de pesquisas; 20 editoriais; 15
artigos de revisão; e 18 outros. Foram lidos os resumos das 127 publicações e destas foram
selecionadas e lidas as íntegras de 28 publicações, das quais foram utilizadas 15 publicações (sendo
12 artigos acadêmicos e 3 editoriais).

11

A Business Information Review (BIR), uma publicação da SAGE Journals, é uma revista acadêmica trimestral
revisada por pares.
12
https://journals.sagepub.com/description/bir, acessado em 07/02/2020.
13
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=145680&tip=sid&clean=0, acessado em 20/02/2020.
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Também foi muito importante acrescentar novos caminhos para chegar a outros
conteúdos para complementar e enriquecer o trabalho. Começando por artigos, teses e dissertações
indicadas pelo orientador, especialmente de autores ligados à teoria da prática, como Schatzki
(2005), Warde (2005), Shove e Pantzar (2005) e Ots e Nyilasy (2017). Também foram utilizados
vários livros indicados durantes as aulas de autores como Toffler (1970), Fontenelle (2017),
Drucker (2012), Porter (1996), Kaufman (2017) e Harari (2018), entre outros. Foram ainda
levantados relatórios de várias empresas de consultorias como KPMG (2018) e McKinsey (2020).
Cabe destacar que, por conta da pandemia da COVID-19, a partir de março de 2020,
novas fontes de informações foram incluídas, como webinars, lives, cursos virtuais etc. sobre
temas relacionados a esta dissertação. Após a qualificação do projeto de pesquisa, em maio de
2020, novos levantamentos foram realizados, especialmente para reforçar o conteúdo referente aos
três momentos estudados nesta dissertação (“Primórdios da internet”, “Internet consolidada” e
“Inteligência artificial e big data”). Entre os três momentos, o primeiro possui maior acervo de
informações, especialmente capítulos de livros e documentos internos sobre a história e as
operações da divisão de análise setorial da extinta Gazeta Mercantil. Foram levantados livros e
artigos sobre a história, operações da Gazeta Mercantil, incluindo a Divisão Panorama Setorial,
bem como sobre produção jornalística de autores como Molina (2015) e Lachini (2000), entre
outros. Foi ainda levantada uma série de documentos, como princípios editoriais, catálogos
comerciais e análises setoriais (mais de 250 análises) da época da Gazeta Mercantil (Panorama
Setorial) e do Valor Econômico (Valor Análise Setorial, mais de 100 estudos setoriais).
Por sua vez, em função de estar ainda em fase inicial, o momento atual (“Inteligência
artificial e big data”) é o com menos material consolidado, principalmente no que se refere à
produção de informações setoriais no Brasil. Portanto, as informações levantadas na revisão da
literatura e durante as entrevistas com especialistas foram extremamente valiosas.
Cabe destacar que, entre os entrevistados, vários têm ampla produção acadêmica e/ou sobre
negócios e tecnologias, sendo que vários materiais foram utilizados para complementar e
enriquecer o conteúdo de suas entrevistas. Por exemplo, Gesner Oliveira possui uma extensa
produção acadêmica, com a publicação de livros, artigos em periódicos, veículos da mídia
convencional e redes sociais, principalmente, nos temas referentes à defesa da concorrência,
saneamento básico, infraestrutura, economia e parcerias público-privadas. Entre os livros
(incluindo coautoria) estão “Nem Negacionismo Nem Apocalipse – Economia do Meio Ambiente:
uma Perspectiva Brasileira” (2021), “Como Viver em um Mundo sem Casa” (2020),
“Jurisprudência do CADE” (2019), “Desafios da Infraestrutura no Brasil” (2018). Na mesma linha,
Paulo Nassar tem vasta produção sobre o segmento de comunicação corporativa e memória
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empresarial, sendo coautor de vários livros como “The Handbook of Financial Communication
and Investor Relation” (2018); “Narrativas Mediáticas e Comunicação – Construção da Memória
como Processo de Identidade Organizacional” (2018) e “O que É Comunicação Empresarial”
(1995). Por sua vez, Cezar Taurion é autor de 11 livros e publica posts e artigos sobre inovação,
inteligência artificial (IA) e novas tecnologias nas mídias sociais e em veículos de imprensa.
Também especialista em IA e novas tecnologias, Dora Kaufman escreve artigos em sua coluna
(IAgora) na revista Época Negócios, além de ter expressiva produção acadêmica, com vários livros
sobre inteligência artificial. Também foram acessadas informações dos especialistas entrevistados
por meio de lives e webinars, as quais ajudaram o pesquisador no entendimento dos temas
abordados nesta dissertação.

2.1 Teorias da Prática

Este tópico aborda as Teorias da Prática, com ênfase em conceitos que embasam o
entendimento da prática da produção e do consumo de informações econômicas setoriais. As
contribuições de autores que usam a lente da teoria da prática – como Schatzki (2005), Warde
(2005), Shove e Pantzar (2005) e Ots e Nyilasy (2017) –, serviram de referência para a realização
da análise de dados.
De acordo com Schatzki (2005, p. 471 apud SANTOS; SILVEIRA, 2015), prática é um
conjunto organizado e amplo de articulações de ações interpostas. E em torno dela há uma estrutura
composta por três elementos fundamentais: entendimentos (habilidades que são empregadas na
execução das ações – habilidade, competência para “saber como” fazer; regras (princípios,
instruções, procedimentos e critérios de decisão); e estruturas teleoafetivas (fins, objetivos, por
exemplo, gerar conhecimento para ajudar a melhorar a vida das pessoas e das empresas; no caso
das análises, dos profissionais e empresas). Destaque-se que Schatzki é um dos autores que mais
tem contribuído para a análise das práticas organizacionais.
Para o desenvolvimento de uma prática, assim como as atividades humanas mentais e
corporais, os objetos são também indispensáveis (SCHATZKI, 2002, apud SANTOS; SILVEIRA,
2015). Portanto, as práticas se sustentam, se reproduzem e se transformam, não apenas por meio
das relações entre os praticantes, mas também das relações que se estabelecem entre “pessoas e
objetos”. Ou seja, além de pessoas, são importantes objetos como mesas, cadeiras, computadores,
impressoras, aparelhos de telefones (fixo e celular), e-mail, documentos, textos, salas, sistemas de
informação e comunicação (LAW, 2002, apud SANTOS; SILVEIRA, 2015).
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Segundo Warde (2005), as práticas são um tipo rotineiro de comportamento que consiste em
elementos, interligados uns aos outros. Esse autor considera que três elementos – entendimentos,
engajamentos e procedimentos – são os nexos das práticas, e que as práticas apenas se configuram
quando os três estão presentes e articulados. Quanto aos três elementos: os “entendimentos”
referem-se a consensos sobre o que dizer e fazer; os “procedimentos” são explicitados por meio
de regras, princípios, know-how e instruções; e os “engajamentos” constituído por estruturas
teleoafetivas que compreendem objetivos, projetos, propósitos, crenças e emoções.
De acordo com Warde (2005), que trouxe as Teorias da Prática para a compreensão do
consumo, a principal implicação de uma teoria da prática é que as fontes de mudanças estão no
desenvolvimento das próprias práticas. As Teorias da Prática enfatizam processos como
habituação, rotina, consciência prática e conhecimento tácito, entre outros. Segundo o autor, a
evolução e as mudanças nas práticas de consumo estão cada vez mais relacionadas com as formas
pelas quais as práticas diferentes se cruzam entre si. E a demanda por novos produtos, muitas
vezes, pode ser gerada indiretamente. Por exemplo, quando novas ferramentas ou técnicas exigem
produtos complementares para a sua efetiva adoção (WARDE, 2005).
Destacando o papel da relação consumidor-produtor na criação e desenvolvimento de uma
prática, na visão de Shove e Pantzar (2005), “novas práticas engendram e implicam novas formas
de produção e consumo”. Além disso, elas “emergem por meio e como resultado de formas
específicas de interação do consumidor-produtor” (SHOVE; PANTZAR, 2005, p. 61). Para esses
autores, “novas práticas consistem em novas configurações de elementos existentes ou de novos
elementos, em conjunto com as que já existem”. Dessa forma, “as inovações na prática não são
simplesmente determinadas pela geração de novos produtos, imagens ou habilidades”. Ou seja, “o
que realmente importa é a forma como elementos constitutivos se formam juntos”. Além disso,
“as inovações na prática estão em andamento (SHOVE; PANTZAR, 2005, p. 61).
No caso desta dissertação, sob o ângulo das Teorias da Prática, pode-se acrescentar que as
mudanças impulsionadas pela internet na produção e no consumo das análises setoriais também
geraram ampla reconfiguração desses produtos. Dessa forma, observou-se a transformação das
práticas, que, por sua vez, demandou novos produtos (WARDE, 2005). Entre principais alterações
observadas estão novos conteúdos incorporados aos estudos (por exemplo, ênfase nos impactos
das transformações digitais no setor analisado), uso de recursos gráficos, redução no número de
páginas, tornando-os mais sintéticos, característica reforçada como relevante pela maioria dos
entrevistados especialistas.
Ots e Nyilasy (2017) introduziram as Teorias da Prática como lentes para estudar e
analisar as práticas de “comunicação integrada de marketing” (na sigla em inglês IMC – Integrated
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Marketing Communications). Os autores aplicaram uma etnografia durante dois anos em uma
empresa líder do varejo da Suécia a partir da qual foram usados diferentes tipos de coletas de
dados: entrevistas semiestruturadas (face a face, por telefone, entre outras), bem como documentos
de arquivo de correspondência por e-mail, protocolos de reuniões, documentos de estratégia e
relatórios de avaliação. Entre as constatações, Ots e Nyilasy (2017) apontam que a IMC como
prática é constituída por: 1) rotinas; 2) configurações de materiais; 3) regras e procedimentos; 4)
modelos culturais; e 5) estruturas teleoafetivas. Portanto, elementos que também permeiam a
produção de análises setoriais.
Nesta pesquisa foram usados vários recursos contemplados por Ots e Nyilasy (2017)
como coleta de dados por meio de entrevistas semiestruturadas, materiais de arquivos –
documentos –, uso de ferramentas, tecnologias, detalhamento de rotinas e interpretação de dados
etc. (mais detalhes a seguir no capítulo Metodologia). Em vez de etnografia, utilizada por Ots e
Nyilasy (2017) durante a sua pesquisa, neste trabalho foram usados elementos da autoetnografia,
ferramenta útil para descrever e analisar a experiência prática e pessoal, no caso deste pesquisador
na produção de informações de negócios (análises setoriais) (SANTOS, 2017, apud Ellis, 2004).

2.2 Informação
O termo “informação” foi definido por vários autores de muitas áreas do conhecimento.
Alguns exemplos. Segundo Drucker (1998), informação são dados interpretados e dotados de
relevância e propósito. Para o autor, o dado é a matéria-prima essencial para a informação. De
acordo com Miranda (1999), a informação é composta de dados organizados de forma relevante e
útil para subsidiar a tomada de decisão. E dado é o conjunto de registros qualitativos ou
quantitativos, que organizado, agrupado, categorizado e padronizado adequadamente transformase em informação (MIRANDA, 1999). Por sua vez, Davenport (1998) define informação como
um termo que envolve dados, informação e conhecimento, além de servir como conexão entre os
dados brutos e o conhecimento obtido. Para Davenport (1998), conhecimento é a informação mais
valiosa e mais difícil de gerenciar. É valiosa precisamente porque alguém deu à informação um
contexto, um significado, uma interpretação, ou seja, acrescentou a sua própria sabedoria
(DAVENPORT, 1998).
A informação é o pilar da geração de conhecimento e, por isso, é considerada um dos ativos
mais importantes das organizações privadas ou públicas (CALAZANS, 2006). E ganhou ainda
mais relevância na chamada “Era da Informação e do Conhecimento”, ocupando espaço nas
questões relacionadas à gestão das organizações (VIEIRA, 2014). A internet é a base tecnológica
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que dá forma organizacional a Era da Informação (CASTELLS, 2003). De acordo com Castells
(2012), a informação é matéria-prima do paradigma da tecnologia da informação, ou seja, as
tecnologias se desenvolvem para possibilitar que o homem atue sobre a informação,
diferentemente do passado quando o objetivo era usar a informação para agir sobre as tecnologias
(CASTELLS, 2012). As novas tecnologias baseadas na internet possibilitam a coordenação sem
precedentes de flexibilidade e desempenho de tarefas, de tomada de decisão coordenada e
execução descentralizada (CASTELLS, 2003).
Vale lembrar, contudo, que foi Drucker (2012) um dos primeiros a apontar o início da Era
da Informação, quando relatou o impacto da G.I. Bill of Rights (Lei de Reajuste dos Militares, de
1944), que oferecia dinheiro a cada soldado americano que voltava da II Guerra Mundial para
frequentar uma universidade. Este fato é marcante pois sinalizou uma mudança para a sociedade
do conhecimento, uma vez que quando do retorno da I Guerra Mundial, cerca de 30 anos antes, os
soldados aspiravam apenas por um emprego seguro. Segundo Drucker (2012), o conhecimento é
o principal recurso para os indivíduos e para a economia. Inclusive mais do que capital, terra ou o
trabalho – os fatores tradicionais de produção da economia –, que se tornam secundários, pois eles
podem ser obtidos, com facilidades, desde que haja conhecimento especializado (DRUCKER,
2012).
A informação pode ser pública, privada ou sigilosa. Em linhas gerais, o conceito de
informação pública refere-se àquelas que são mantidas por entidades privadas, mas estão
disponíveis ao acesso da sociedade (por exemplo, os dados disponíveis em redes sociais). Em
contraponto a informação pública, há as informações sigilosas, as quais podem estar em posse do
Estado, mas não podem ser publicadas em respeito à Constituição Federal (SILVA; PALETTA,
2019). Quanto às fontes, as informações podem ser de fontes públicas (órgãos como Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Banco Central, Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (IPEA) etc., privadas (empresas e associações empresariais etc.) e sigilosas (da própria
organização ou de órgãos públicos) (SILVA; PALETTA, 2019). No caso da produção de análises
setoriais, são utilizadas, basicamente, informações de fontes públicas e privadas, que as divulgam
para a sociedade. Entre as principais fontes públicas estão IBGE, Banco Central, Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e empresas e órgãos estatais; entre as privadas estão
associações de classes empresariais (por exemplo, a Associação Nacional dos Fabricantes de
Veículos Automotores – Anfavea), institutos de pesquisa de mercado (ex. Euromonitor, Kantar,
Mintel, Nielsen etc.), consultorias (Tendências, PwC, McKinsey, KPMG etc.) e companhias
privadas.
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A informação empresarial ou organizacional possui características e dimensões
específicas. Um de seus segmentos é a informação estratégica, que tem como principal objetivo a
utilização de dados, informação e conhecimento para a tomada de decisão. Ou seja, a informação
estratégica agrega valor a produtos e/ou serviços, garantindo a sobrevivência e competividade da
empresa para enfrentar os desafios da concorrência no seu mercado de atuação (CALAZANS,
2006).
O termo “estratégia” deriva da expressão grega “strategos”, que significa a “arte do
general”. O estrategista, como comandante militar, tinha e tem por responsabilidade dirigir as
forças militares durante um conflito, planejando e executando movimentos para alcançar ou
manter a supremacia frente ao oponente, aumentando, assim, a chance de vitória. O significado do
termo ampliou-se, mas sua essência manteve-se praticamente inalterada (CALAZANS, 2006). Nos
anos de 1990, Porter (1996) definia estratégia como a realização de um conjunto de atividades
visando agregar maior valor para os clientes ou criar valor comparável a um custo menor, ou
ambos. Ainda segundo Porter, a essência da estratégia está nas atividades – escolher realizar
atividades de maneira diferente ou realizar atividades diferentes dos concorrentes. Caso contrário,
uma estratégia nada mais é do que um slogan de marketing que não resiste à concorrência. Uma
empresa só pode superar seus rivais se puder estabelecer uma diferença que possa preservar. Nesse
sentido, o sucesso de uma estratégia depende de conseguir realizar muitas coisas bem-feitas – não
apenas algumas – e de saber integrá-las (PORTER, 1996). Nas empresas, os estrategistas ou
gestores de médio e alto escalões devem lançar e diferenciar seus produtos ou serviços de forma a
colocar ou manter a empresa à frente dos concorrentes (CALAZANS, 2006).
Para o mundo dos negócios, a informação está se tornando um ativo como capital,
propriedade, recursos humanos, bens materiais, máquinas e equipamentos e tecnologia e, como
tal, precisa ser gerenciada. Portanto, a informação tornou-se uma das mercadorias mais valorizadas
(LEMING, 2015; LATEEF; OMOTAYO, 2019).
Na mesma linha, Leming (2015) aponta que as informações são um ativo comercial vital
para qualquer organização. Praticamente todas as atividades produtivas de uma empresa envolvem
o uso de informações de alguma forma. Por exemplo, para apoiar a tomada de decisão com
eficácia, agregar valor, identificar riscos e oportunidades com o lançamento de produtos e serviços.
Mas, segundo o autor, é cada vez mais importante que os dados sejam adequadamente protegidos,
prontamente acessíveis e adequadamente organizados.
O gerenciamento da informação deve idealmente ser uma função transversal da empresa,
sujeita a controles e receber investimentos da mesma maneira que outras funções que envolvem o
gerenciamento de ativos, como finanças, recursos humanos e máquinas e equipamentos. Dessa
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forma, terá maiores possibilidades de responder assertivamente aos objetivos estratégicos
definidos pela empresa (LEMING, 2015). Especialmente no cenário atual em que a proliferação
de dados e informações torna mais difícil para a organização fazer uso efetivo desses ativos de
informações para atingir suas metas (LATEEF; OMOTAYO, 2019).
Nesse sentido, em meio ao crescimento exponencial do volume de dados, um dos desafios
dos executivos apontados por Silva e Paletta (2019) é conseguir identificar, ao longo do processo
de tomada de decisão, os dados com verdadeiro potencial de geração de valor à empresa e, em
seguida, transformar esse potencial em vantagem competitiva. Além da qualidade dos dados, de
acordo com os autores, outra variável que influencia na tomada de decisão é a interpretação desses
dados: o dado pode estar correto, mas se o analista não souber interpretá-lo corretamente,
fatalmente, a decisão será prejudicada. Também pode haver a crença de que quanto mais
informação o gestor tiver, melhor será decisão dele. Isto pode ser verdade, mas não é um dogma,
simplesmente porque o volume de dados apresentado pode ser tão grande que a extração de uma
informação simples pode se tornar algo complexo ou até mesmo levar a obtenção de uma
informação errônea (SILVA; PALETTA, 2019).

2.2.1 Abundância de informações

Embora abordada há muitos anos, a questão da abundância de informações torna-se um
desafio da contemporaneidade. Destaque-se que foi Alvin Toffler que introduziu a ideia de excesso
de informação em 1970, quando apontou, na ocasião, que estávamos a caminho do que o autor
chamou de “superescolha”, que consiste em enorme variedade de produtos, tornando complexo o
processo de tomada de decisão por parte dos compradores (TOFFLER, 1970).
De acordo com Edmunds e Morris (2000), esse fenômeno tem sido exacerbado pelos rápidos
avanços observados na tecnologia da informação e comunicação (TIC). Eles sugerem algumas
soluções para reduzir a sobrecarga de informações: evitar a duplicação de informações encontradas
na literatura profissional; adoção de estratégias de gestão de informações pessoais, juntamente
com a integração de soluções de software; e fornecimento de informações de valor agregado
filtradas por software ou por especialistas em informação. Além disso, no local de trabalho, a
informação é vista como a chave do sucesso para as organizações e muitas pessoas têm de lidar
com uma enorme quantidade de informações de muitas fontes, como parte de seu trabalho
(EDMUNDS; MORRIS, 2000).
No caso da área de negócios, há um paradoxo: abundância versus escassez. Edmunds e
Morris (2000) reforçam essa situação paradoxal de que, embora haja uma abundância de
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informação disponível, é muitas vezes difícil obter informação útil e relevante quando ela é
necessária.
Na mesma linha, de acordo com Belluzzo (2017), em função do grande volume de
informação, há, inversamente, muito pouco conhecimento sobre o seu uso. Entre os maiores
problemas enfrentados pelas organizações está como saber lidar com a informação, tanto interna
quanto externa: tratá-la, organizá-la, distribuí-la e compartilhá-la, o que exige competência quanto
à capacidade de geri-la. Por isso, a autora reforça a importância de se investir na formação de
pessoas, na gestão do conhecimento e na melhor compreensão acerca da informação de qualidade.
Drucker (2012) também aponta esse paradoxo. De acordo com o autor, nem todas as
informações necessárias sobre o ambiente externo das empresas estão disponíveis, especialmente
informações específicas sobre determinados temas. Ele citou como exemplo que não havia
informações – nem mesmo informações não confiáveis – sobre as condições legais em vigência
nos Estados sucessores das repúblicas que formavam a União Soviética, no início dos anos 1990.
Por outro lado, o autor indicou que há informações demais e de fontes totalmente diversas junto
às organizações. Ele indicou que as empresas geram algumas informações internas – sobre
clientes, tecnologias que utilizam etc. –, mas o maior volume de informações de que as companhias
precisam sobre o mercado é obtida de fontes externas, como serviços de dados, associações
empresariais, publicações de governos, revistas, jornais, artigos científicos e estudos
especializados.
Nesse sentido, diante da abundância de informações, as empresas necessitam da ajuda de
profissionais especializados em informações, pois estas precisam estar organizadas para fazer
frente à estratégia da empresa (DRUCKER, 2012). O profissional da informação ou especialista
em informação é alguém que coleta, registra, organiza, armazena, recupera e divulga informações
impressas ou digitais. Por exemplo, são profissionais que trabalham em centros de informações,
bibliotecários, analistas, consultores, pesquisadores, editores de serviços de informações
impressos ou eletrônicos (TREDINNICK, 2019).
Por sua vez, Bates (2017) indica que há uma percepção comum errada sobre a maioria das
informações estratégicas para negócios que pode ser acessada na internet gratuitamente. Embora
ainda haja essa impressão das notícias disponíveis gratuitamente na internet, profissionais e
executivos de empresas estão mais dispostos a pagar para acessar em primeira mão os conteúdos
pagos, especialmente quando há uma necessidade imediata de informações (BATES, 2017).
Segundo a autora, é uma tarefa árdua coletar e distribuir informações efetivamente essenciais para
os executivos consultados utilizar para: reagir ao movimento dos concorrentes; identificar novas

37

oportunidades; evitar riscos e detectar tendências e padrões do setor ou mercado de atuação da
empresa.

2.2.2 Relevância da informação e a questão das fake news

Para que a informação seja relevante e efetiva, ela deve não apenas atacar o problema, mas
também as circunstâncias particulares que influenciam a solução do problema (TAYLOR, 1986,
apud CHOO, 2006). Taylor aponta seis categorias de critérios pelos quais as pessoas selecionam
e diferenciam fontes: facilidade de uso; redução de ruídos14; qualidade; adaptabilidade; economia
de tempo; e redução de custo (CHOO, 2006).
Segundo Choo (2006), o uso da informação envolve a seleção e o processamento visando
responder a uma pergunta, resolver um problema, tomar uma decisão, negociar uma posição ou
entender uma situação. Na visão desse autor, a seleção, ou não, de uma informação depende
sobremaneira de sua relevância para o esclarecimento da questão ou solução do problema.
Para ajudar no gerenciamento dessa enorme massa de informações, há na internet várias
ferramentas, como os chamados “agregadores de notícias” (BATES, 2017). Eles funcionam de
várias maneiras, inclusive como uma grande pasta na qual a pessoa organiza os conteúdos de
acordo com seus interesses ou como uma revista digital em que os seus vários interesses são
exibidos como editorias. Alguns são mais personalizáveis do que outros e há ainda os que
funcionam como uma grande rede social de notícias. Alguns exemplos: Google Notícias e Tempo,
LinkedIn Pulse, News Republic, SmartNews e Flipboard (CANALTECH15, 2020).
Nunca se produziu tanto conteúdo de natureza digital como atualmente e, parte expressiva
dele, orbita em torno do mundo corporativo. Com a enorme quantidade de informações, a internet
se tornou também uma superestrada da desinformação, com as chamadas “fake news”, ou “notícias
falsas”. O termo fake news foi cunhado para descrever notícias fabricadas que, às vezes, foram
deliberadamente criadas para enganar seu público, mascarando-se como reportagem convencional
(TREDINNICK; LAYBATS, 2019). Há informações e notícias falsas sobre praticamente todos os
assuntos. Desde notícias relacionadas a medicamento e vacinas, passando por economia, até
chegar à política etc. Elas são provavelmente a maior ameaça que o setor de fornecimento de
informações está lidando atualmente (COHEN, 2017).

14

São dados e informações que podem ser volumosos, mas não são sustentáveis no tempo por não terem consistência
e conexão entre si (DONADÃO, Dorival. http://ciatech.com.br/a-interpretacao-correta-de-dados-e-informacoes-efundamental-ao-planejar-o-futuro-e-elaborar-hipoteses-de-cenarios/, acessado em 06/02/2020).
15
Fonte: https://canaltech.com.br/apps/10-aplicativos-para-agregar-e-gerenciar-noticias/, acessado em 05/02/2020.
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Segundo Tredinnick e Laybats (2017), as notícias falsas são influenciadas também pelo
viés de seus públicos, reforçando seus valores e crenças existentes e desacreditando informações
que possam desafiar esses valores e crenças. Nesse sentido, o desafio de informações imprecisas
e da desinformação gerada na internet é, portanto, mais significativo do que aparece à primeira
vista. Não há diferenciação clara entre fontes confiáveis e não confiáveis. Segundo esses autores,
resumidamente, esses vieses são: viés de autoridade, que atribui mais significado a declarações de
autoridades; viés de disponibilidade, que superestima a importância de informações fáceis de
encontrar e subestima a importância das informações que são escassas; e viés de confirmação, que
atribui mais importância para as informações que confirmam nossas crenças ou que confirmam o
que gostaríamos de acreditar (TREDINNICK; LAYBATS, 2017).
No segmento corporativo, começa a ganhar relevância a proliferação de notícias falsas
visando afetar a reputação de empresas. Por exemplo, prejudicar um concorrente, ou o seu valor
acionário ou simplesmente têm origem em consumidores insatisfeitos com a marca ou com algum
aspecto do funcionamento da companhia, especialmente atendimento ao cliente. Com o grande
crescimento da população brasileira conectada à internet16 e a massificação das fake news, as crises
corporativas deverão ser mais constantes e de alta volatilidade (BLIKSTEIN; FERNANDES;
COUTINHO, 2018).
De acordo com pesquisa da KPMG (2018), 45% das empresas analisadas afirmaram não
ter uma política de gerenciamento de crises estruturada, mas 41% indicaram ter enfrentado de duas
a quatro crises ligadas às fake news nos últimos cinco anos. Além disso, mesmo as companhias
que se sentem bem-preparadas para gerenciar uma crise temem a exposição negativa nas redes
sociais: 45% dos entrevistados reconhecem a existência desse risco, mas 42% afirmam não
monitorar os conteúdos postados pelos colaboradores em redes sociais (KPMG, 2018).

2.2.3 De consumidor a produtor de informações

De acordo com Fontenelle (2017), cada vez mais a fronteira que separa o consumidor do
produtor vem diminuindo. O termo “prossumo” – do inglês “prosumption”, união entre as palavras
produção e consumo – é uma realidade em vários campos do conhecimento. Segundo a autora, foi
Toffler que cunhou o termo “prossumo”/“prossumidor”. O primeiro estágio no qual Toffler
identificou essa tendência foi no processo de absorção de tarefas no âmbito do consumo, por meio
do “faça você mesmo”, resgatando trabalhos e serviços que foram terceirizados no processo de
Segundo a pesquisa “TIC Domicílios 2019” (do CGI.br), 74% dos brasileiros usaram a internet, o que
corresponde a 134 milhões de pessoas.
16
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industrialização da economia. Nesse sentido, o “prossumo” atrai o consumidor para contribuir no
desenvolvimento de produtos e serviços (FONTENELLE, 2017, p. 131).
Nessa linha, é possível fazer uma analogia para os dias atuais do “Faça você mesmo o seu
Mustang” citado pelo Toffler (1970, p. 216) para o “Faça você mesmo o seu Relatório”. Naquela
época, a Ford fez uma campanha publicitária em que anunciava o Mustang como “o carro que
você mesmo desenha”. Eram oferecidas ao cliente várias opções de combinações para a montagem
do veículo. Por exemplo, 3 tipos de carrocerias, 4 versões de motores etc., além de possíveis
variações de cor, forração e equipamentos opcionais (TOFFLER, 1970, p. 219). Atualmente, com
a grande disponibilidade e facilidade de acesso às informações, o consumidor poderá elaborar os
seus próprios relatórios. Cabe destacar que, nos anos 1970, o autor já indicava a tecnologia como
uma das engrenagens básicas que constroem o futuro (TOFFLER, 1970).
Com as inovações tecnológicas provocadas pela internet e a proliferação de informações
publicadas pela mídia em geral, o “prossumidor” se torna cada vez mais ativo na produção de
conteúdo, bem como na avaliação de produtos e serviços. Nesse sentido, o avanço do fenômeno
“prossumo” está associado as transformações digitais (FONTENELLE, 2017).
Reforçando esse movimento, Kaufman (2017) aponta que o surgimento das tecnologias
digitais, da internet e depois da Web17 deu outra dimensão ao termo “Prosumer”. A Web 2.0
disponibilizou melhores condições para a participação do consumidor na elaboração e
desenvolvimento de produtos e serviços.
No caso de informações de negócios, com a grande disponibilidade e facilidade de acesso as
informações proporcionadas pelas novas tecnologias, o consumidor de informações poderá
levantar as informações que precisa e elaborar os seus próprios relatórios. Um dos facilitadores
desse processo são as ferramentas de business intelligence (BI). Por exemplo, uma nova
ferramenta de BI, o “Self-Service Business Intelligence” (SSBI), permite que os usuários de
informações de negócios, como executivos, gerentes e outros profissionais elaborem relatórios
para apoiar suas decisões e ações (BANI-HANI; TONA; CARLSSON, 2018).
Segundo o glossário de tecnologia da informação (TI) da empresa norte-americana de
consultoria Gartner, o SSBI é uma forma de business intelligence (BI), na qual os consumidores
de informações são capacitados e incentivados a realizar consultas e gerar relatórios por conta
própria, com suporte do departamento de TI (GARTNER GROUP, 202018). Nesse sentido, o SSBI

World Wide Web – também conhecida pela siga WWW ou apenas pelo termo Web.
Fonte: https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/self-service-business-intelligence. Acessado
em 24/02/2020.
17
18
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surge como uma forma de mudar o papel dos usuários de informações de consumidores para
produtores (BANI-HANI; TONA; CARLSSON, 2018).
Nesse processo, Bani-Hani, Tona e Carlsson (2018) ressaltam que a questão da confiança
é importante. Isto pois o SSBI apoia os usuários a tomar decisões e adotar ações convertendo dados
em informações. Por meio do processo de análise de dados, os usuários devem estar atentos para
confiar nas tecnologias em uso, na qualidade dos dados que estão acessando e analisando, bem
como na adequação do processo analítico de dados. Além disso, da perspectiva do SSBI, os
usuários corporativos têm uma responsabilidade maior. Pois a mudança de consumidores de
informação para produtores de informações implica também que as responsabilidades estão
mudando dos departamentos de TI/BI para outros departamentos como os de marketing, comercial
e financeiro. Cabe destacar que o departamento de TI continua com papel-chave na escolha das
tecnologias (hardwares e softwares) mais adequadas.
2.3 Inteligência de mercado – apoio à tomada de decisão

O termo business intelligence (BI) pode ser traduzido como inteligência de mercado ou
inteligência de negócios. O BI é um instrumento de apoio à tomada de decisão, cuja importância
está em transformar dados brutos em informações gerenciais e estratégias para auxiliar gestores
das empresas (SILVA; SILVA; GOMES, 2016). Trata-se de um processo de coleta, análise,
interpretação e disseminação de informações e dados que visam melhorar a competitividade das
empresas e setores econômicos (LÓPEZ-ROBLES; OTEGI-OLASO; GÓMEZ; COBO, 2019).
Portanto, o conceito de BI abrange todos os recursos necessários para as empresas obterem
informações relevantes e úteis de forma ágil por meio do canal certo (RUD, 2009).
Nas últimas décadas, o crescimento do uso de ferramentas de business intelligence permitiu
às empresas otimizar processos e expandir sua atuação para novos mercados em uma escala sem
precedentes (RUD, 2009). E, no contexto atual de big data e grandes volumes de dados, a
inteligência de mercado ganha cada vez mais espaço, sendo reconhecida como uma disciplina
emergente. Anteriormente, o conceito de inteligência estava associado ao setor de segurança
militar. E atualmente, ganhou diferentes propósitos e aplicação, como obter valor real a partir de
dados e informações (LÓPEZ-ROBLES; OTEGI-OLASO; GÓMEZ; COBO, 2019).
Em outra frente, a enxurrada de publicações de informações de on-line está
sobrecarregando as pessoas com informações brutas, não filtradas e fora de contexto. Com isso,
cada vez mais ganham importância as competências e habilidades da chamada “curadoria de
conteúdo” (DALE, 2014). Nesse sentido, a curadoria de conteúdo é uma temática emergente.
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Trata-se de um processo envolvendo peneirar informações na internet, organizando-as, filtrandoas, recortando-as de acordo com os objetivos pretendidos e compartilhando-as de forma ágil e
eficaz (SILVA, 2014). Além disso, à medida em que a sociedade vai se tornando cada vez mais
digitalizada, a curadoria vai alcançando uma grande variedade de ações envolvendo a organização
de dados e informações a partir de critérios ou recortes (CORRÊA; BERTOCCHI, 2012).
De acordo com Dale (2014), no segmento de informações de negócios, esse fenômeno está
criando uma demanda por novos métodos de organização e consumo de conteúdo, visando
proporcionar informações relevantes com agilidade. Muitas empresas estão começando a valorizar
profissionais com habilidades para entender as suas necessidades de informações específicas e
fornecê-las de maneira oportuna e eficaz. Uma curadoria eficiente requer tecnologia e ferramentas
para encontrar, filtrar e validar conteúdo na velocidade da internet em tempo real. Os profissionais
precisam levantar de fontes confiáveis a informação relevante e ter conhecimento para interpretar
e agregar insights ao conteúdo pesquisado (DALE, 2014).

2.4 Principais impactos das novas tecnologias

Antes de discorrer sobre os impactos das novas tecnologias, convém traçar uma síntese
sobre a evolução do surgimento das novas ferramentas tecnológicas que foram determinantes para
moldar a produção de informações de negócios ao longo dos anos. O início da transição de recursos
de informação baseados em papel para digitais ocorreu nos anos 1990. Na época, os sistemas de
informação de negócios on-line eram utilizados nas áreas comercial e acadêmica. Eram usados por
profissionais da informação que trabalhavam em bibliotecas públicas e privadas e em centros de
gerenciamento de informações de grandes empresas (TREDINNICK, 2019). No Brasil, os
sistemas de informação de negócios on-line ligados a veículos de comunicação em destaques nos
anos 1990 eram: InvestNews, da Gazeta Mercantil; e o Broadcast, do O Estado de S. Paulo.
As profundas mudanças tecnológicas vão além do setor de informação de negócios, mas
são claramente refletidas nele. O escopo dessa transformação pode ser observado quando as novas
tecnologias e ferramentas digitais aparecem pela primeira vez nas pesquisas anuais realizadas pelo
periódico Business Information Review – BIR (TREDINNICK, 2019). Publicada pela primeira
vez em 1991, a BIR Annual Survey procura levantar quais produtos e serviços são mais fortemente
utilizados em bibliotecas de negócios e serviços de informação do Reino Unido (em 2017,
acrescentou Europa, Ásia, Austrália e América do Norte). A BIR Annual Survey abrange uma
longa série histórica, que abarca o período demarcado por esta pesquisa (1995 a 2020). Ver no
Quadro 1 a evolução do surgimento de novas tecnologias ao longo dos anos.
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Quadro 1 Surgimento de novas tecnologias e ferramentas digitais ao longo dos anos
Nova ferramenta digital

Surgimento

Internet e e-mail

1993

Navegadores, World Wide Web (www) e intranets

1997

Websites

1998

Google

2002

Blogs

2006

Web 2.0, Wikis e mídias sociais

2007

RSS (Really Simple Syndication) e Facebook

2008

Twitter e big data

2012

Inteligência artificial (IA)

2017

Blockchains

2018

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de Tredinnick (2019).

Outro aspecto importante refere-se à evolução das redes de internet, da primeira geração
(1G) nos anos 1980 até a última (a quinta geração – 5G, cuja realização de leilões das faixas de
frequências está prevista para 2021 pela Anatel – Agência Nacional de Telecomunicações). A sua
caracterização mostra como as redes foram incorporando avanços técnicos, se tornando cada vez
mais velozes, com maior capacidade de transmissão de dados e incorporando novas possibilidades
de serviços. A seguir a evolução cronológica, de acordo com informações da Ericsson, Anatel e
Vivo19.
•

1G – Anos 1980: Nascimento da tecnologia celular móvel, que possibilita o serviço de voz à
distância e o envio de mensagens de texto, o SMS.

•

2G – Anos 1990: Expansão global da telefonia móvel, com a introdução do padrão digital GSM
(Global System for Mobile Communications). Fornece cobertura sem fio e velocidades de
transferência limitadas, entre 56 e 114 kbps.

•

3G – 2000: Introdução da banda larga móvel. A novidade aqui é a transmissão de mais dados
à longa distância com mais estabilidade e segurança.

•

4G – 2010: Popularização da banda larga móvel. Também chamado LTE (Long Term
Evolution), permite velocidades muito mais altas para suportar serviços como streaming de
música e vídeo.

19

ORRICO, Alexandre. Burocracia na instalação de antenas pode atrasar a expansão do 5G. Folha de S.Paulo, 27 de
março de 2020. Disponível em https://www1.folha.uol.com.br/tec/2020/03/burocracia-na-instalacao-de-antenaspode-atrasar-a-expansao-do-5g.shtml. Acessado em 27 de março de 2020.
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•

5G – 2020: Introdução de alterações no núcleo da rede para permitir latências21 baixíssimas, o
que possibilita a conexão de carros conectados, telemedicina e casas inteligentes.

2.4.1 Inteligência artificial e big data
De acordo com Kaufman (2017), o termo “Inteligência Artificial” (IA) – cunhado em 1956
pelo cientista da computação americano John McCarthy –, deu início a um campo de conhecimento
associado com linguagem e inteligência, raciocínio, aprendizagem e resolução de problemas. Uma
forma avançada recente de inteligência artificial, a aprendizagem profunda (Deep Learning, que é
inspirado no funcionamento do cérebro) permite às máquinas executar tarefas tradicionalmente
desempenhadas pelos seres humanos e outras que superam a capacidade humana (KAUFMAN,
2017). Mesmo o seu uso ainda em seus primórdios, a inteligência artificial já permeia praticamente
todos os setores da economia, da ciência, e da sociedade. A IA está transformando a maneira como
as pessoas se comunicam, trabalham, consumem, cuidam da saúde etc. Ou seja, é difícil encontrar
uma atividade socioeconômica que não seja mediada pelas tecnologias de IA (KAUFMAN, 2019).
Por sua vez, big data refere-se a conjuntos de dados com tamanho além da capacidade de
ferramentas de software de banco de dados típicos para capturar, armazenar, gerenciar e analisar
(CHATTOPADHYAY; SANKARAN, 2014). Ele é composto de quatro dimensões: variedade,
volume, velocidade e veracidade. Variedade se refere a diferentes formas de dados, estruturados
ou não. Volume se refere a escala dos dados, que podem alcançar facilmente terabytes. Velocidade
trata do tempo utilizado no processamento, inclusive streaming. Veracidade se refere a qualidade
e acurácia dos dados (SILVA; PALETTA, 2019).
De acordo com Hearsey (2017), as novas tecnologias, como inteligência artificial e big
data, causam impactos sem precedentes não apenas na quantidade e distribuição de informações,
mas na “inteligência” derivada a partir dessa informação. Ou seja, as informações podem ser
personalizadas de acordo com as necessidades dos usuários. Os algoritmos de inteligência artificial
são usados para rastrear e analisar vastas fontes de dados e informações para serem interpretados.
Ressalte-se que, mesmo com toda essa tecnologia, embora útil, ainda é necessário haver

21

Latência é o tempo de resposta da rede, ou seja, o tempo de resposta entre o pedido e a execução de uma tarefa.
Atualmente, na rede 4G, a latência muitas vezes supera os 100 milissegundos; na 5G, o limite será de 10
milissegundos. Segundo relatório da Huawei, com a latência da rede 4G, um carro conectado correndo a 100 km/h
ainda percorre 1,4 metro após o comando de freio ser dado. Nas mesmas condições, em uma rede 5G, o veículo
percorreria apenas 2,8 centímetros. Fonte: https://oglobo.globo.com/sociedade/carros-autonomos-internet-das-coisasdependem-da-proxima-geracao-da-telefonia-movel-21645378. Acessado em 06/06/2020.
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interpretação e gerenciamento humano (HEARSEY, 2017). Nesse sentido, a combinação do uso
das ferramentas de AI (com sua descomunal capacidade de identificar padrões) e de big data
(grandes volumes de dados) possibilitam uma oportunidade de criar valor, especialmente no
cenário atual de abundância de dados e informações.
Ainda segundo Hearsey (2017), apesar da insegurança e resistência às novas tecnologias,
os profissionais da informação possuem algumas habilidades que se encaixam com a inteligência
artificial. Por exemplo, como a IA é um mecanismo baseado em regras, tais profissionais têm a
linguagem e as habilidades para desenvolver conjuntos de regras (como catalogação e classificação
de informações). E eles podem rapidamente tornarem-se versados no uso das ferramentas de IA.
Outra característica desses profissionais é fazer boas perguntas. Isto pois um dos problemas que
as empresas enfrentam com big data e IA é que a maior parte de seus funcionários não sabe o que
perguntar (HEARSEY, 2017).
Em outras palavras, os profissionais da informação já possuem conhecimento e experiência
com conjuntos de dados. Além disso, eles têm experiência no levantamento de informações e
análises baseadas em evidências (KIRKWOOD, 2018). No novo cenário, deverá haver uma
necessidade crescente desses profissionais, que possuem conhecimentos para “treinar” os
algoritmos visando produzir resultados úteis e identificar soluções utilizando dados corretos. Isto
pois se os dados forem ruins, enganosos ou incompletos, a análise também será ruim. Também
poderá ter uma demanda adicional de funcionários experientes que possam fazer a comunicação
entre a inteligência artificial e as pessoas, uma vez que essa lacuna deverá ser um desafio contínuo
para a implementação de soluções de inteligência artificial. Entre os desafios dessa comunicação
estão, por exemplo, tranquilizar os profissionais da empresa apontando que o objetivo da IA não
é suprimir empregos e que sua utilização deverá eliminar muitas tarefas repetitivas ou tediosas. Os
funcionários experientes também podem contribuir com seus conhecimentos em aspectos como
validar a qualidade e a riqueza dos dados que serão usadas na IA, bem com ajudar as pessoas a
formular perguntas relevantes para que a solução de IA contribua efetivamente para o processo de
tomada de decisão (KIRKWOOD, 2018).
Para se ter uma ideia das suas possibilidades de levantamento de dados, de acordo com
Santi (2020), com ferramentas de big data é possível fazer uma pesquisa não apenas com base em
uma amostra, mas “praticamente” em uma determinada população. Com tudo digitalizado, cada
movimento de uma pessoa pode ser identificado e pode gerar dados. São múltiplas fontes de dados:
acessos das pessoas às páginas de internet; utilização do cartão de débito ou crédito; celular,
mesmo desligado; bilhetes de transporte; deslocamento de automóvel; uso de aplicativos de
transporte; serviços de streaming, entre outros (SANTI, 2020).

45

Reforçando esse movimento, segundo Santos (2000), a digitalização possibilita que a
geração de dados atinja níveis inimagináveis, ou seja, tudo pode gerar dados. Cada vez mais
parcela da vida e das atividades das pessoas tende a passar pelas redes. Por exemplo, o indivíduo
gera dados ao entrar, sair e transitar nos vários sistemas informatizados (SANTOS, 2000). Citando
Jeremy Rifkin, autor do livro “The Age of Access” (2000), Santos aponta as compras de produtos
no varejo com código de barras que permitem que as empresas acessem informações sobre os
clientes. Ou seja, podem traçar perfis dos estilos de vida dos consumidores, com informações como
preferências alimentícias, guarda-roupa, estado de saúde, opções de lazer, e padrão de suas
viagens, entre outras.
Um dos setores que mais avançaram na captura e utilização de dados de clientes, com a
criação de programas de fidelidades, é o de supermercados. O foco é compreender e usar mais
assertivamente as informações sobre os hábitos de consumo dos clientes. Os programas foram
evoluindo ao longo dos anos. Antes baseados no acúmulo de pontos que geravam prêmios,
tornaram-se propostas de relacionamento mais direto, uma espécie de clube em que o consumidor
fornece informações sobre seus hábitos e, em contrapartida, ganha descontos automáticos. Saem
as tradicionais ofertas massificadas e entram as personalizadas, feitas sob medida para cada
consumidor (CANTALICE, 2018).
No mundo corporativo, as ferramentas de inteligência artificial e big data estão se tornando
um componente-chave da transformação do negócio. Praticamente qualquer líder empresarial
busca agregar valor e desenvolver novas capacidades utilizando ferramentas de inteligência
artificial. Por exemplo, para se manter na vanguarda, os executivos C-level devem não apenas
compreender o seu próprio negócio, mas também educar-se sobre as capacidades de inteligência
artificial (MIT SMR CONNECTIONS, 2019).
Mas esse processo não tem sido fácil. Pesquisa encomendada pelo Chartered Institute of
Management Accountants (CIMA) e pela American Institute of Certified Public Accountants
AICPA), e conduzida pela Longitude Research, com 300 executivos de C-level de grandes
organizações de 16 países ao redor do mundo, constata que os executivos estão enfrentando
desafios para tomar as decisões corretas em muitos casos. A pesquisa destaca a dificuldade de
traduzir um volume cada vez maior de informações em conhecimento relevante. Tal fato sinaliza
uma oportunidade para profissionais da informação no sentido de desenvolver competências de
literacia digital e de informação para esse público. Por exemplo, ajudar os executivos a interpretar
e analisar informações utilizando ferramentas de big data, bem como de outras novas fontes de
dados, como mídia social (CARTER, 2017).
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Nesse sentido, diante de um quadro de dificuldade de interpretação de dados, nunca foi tão
importante ter boas habilidades no manejo de informações e dados. Por exemplo, aspectos como
saber onde pesquisar a informação, quais fontes são confiáveis e quais as fontes podem exigir uma
validação adicional são extremamente valiosos atualmente. Mesmo evitando fontes não confiáveis
ou questionáveis, relatórios produzidos a partir de ferramentas de inteligência artificial ainda
precisam passar pela revisão de um profissional antes de serem liberados para uso (LAYBATS;
TREDINNICK, 2017).
Para concluir, destacamos que, de forma sintética, esta revisão da literatura abordou dois
grandes temas: 1) informação – em especial setoriais de negócios e/ou para a tomada de decisão –
, com destaque para abundância e relevância da informação, a questão das fake news, entre outros;
2) impactos das novas tecnologias – como as ferramentas de inteligência artificial (IA) e big data
–, na produção-consumo de informações econômicas setoriais; 3) há ainda um terceiro tema, o
consumo, que, sob a ótica da teoria da prática, aparece de forma transversal.
O Quadro 2 consolida de forma resumida o enquadramento teórico desta dissertação, o qual
serve de base para a análise dos dados coletados.
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Quadro 2 Enquadramento teórico da dissertação
Produção / Prática

Fakes news

•

Schatzki (2005)

•

Tredinnick e Laybats (2019)

•

Warde (2005)

•

Cohen (2017)

•

Shove e Pantzar (2005)

•

Blikstein, Fernandes e Coutinho (2018)

•

Ots e Nyilasy (2017)

•

Harari (2018)

Informação

Curadoria de conteúdo

•

Drucker (1998)

•

Dale (2014)

•

Miranda (1999)

•

Silva (2014)

•

Davenport (1998)

•

Corrêa e Bertocchi (2012)

•

Calazans (2006)

•

Castells (2003 e 2012)

Consumidor-produtor

•

Vieira (2014)

•

Toffler (1970)

•

Leming (2015)

•

Fontenelle (2017)

•

Lateef e Omotayo (2019)

•

Kaufman (2017)

Abundância de informações

Impactos das mudanças tecnológicas

•

Toffler (1970)

•

Castells (2003, 2012)

•

Edmunds e Morris (2000)

•

Chattopadhyay e Sankara (2014)

•

Drucker (2012)

•

Hearsey (2017)

•

Bates (2017)

•

Carter (2017)

•

Belluzzo (2017)

•

Kirkwood (2018)

•

Kaufman (2019)

Informações/Fontes relevantes
•

Taylor (1986)

Inteligência artificial e big data

•

Choo (2006)

•

Chattopadhyay e Sankaran (2014)

•

Calazans (2006)

•

Kaufman (2017 e 2019)

•

Leming (2015)

•

Laybats e tredinnick (2017)

•

Lateef e Omotayo (2019)

•

Hearsey (2017)

•

Carter (2017)

•

Kirkwood (2018)

•

Silva e Paletta (2019)

•

Taurion (2020)

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir das referências teóricas, revisão da literatura, experiência
prática deste pesquisador e entrevistados especialistas.

O próximo capítulo mostrará a metodologia que será usada para responder aos objetivos
de pesquisa.
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3 METODOLOGIA

Este capítulo apresenta a metodologia utilizada para responder à questão central desta
pesquisa: quais as transformações na produção-consumo de informações econômicas setoriais num
horizonte longitudinal de 1995 a 2020?

3.1 Abordagem

Esta dissertação adota uma abordagem metodológica qualitativa, de caráter exploratório, o
qual se aplica quando se quer explorar o tema a ser estudado. Nesse sentido, essa escolha é
adequada ao objetivo desta pesquisa, pois o estudo das transformações ocorridas na produção e
consumo de informações econômicas setoriais ainda é um tema pouco pesquisado pela academia
no Brasil. O estudo qualitativo tem ênfase interpretativa, de descrição de contextos, sendo
fundamental o pesquisador estar perto desse fenômeno (CRESWELL, 2010). O que reforça a
opção por tal abordagem nesta pesquisa.
A pesquisa qualitativa procura coletar, integrar e apresentar dados de diversas fontes, sendo
que a variedade provavelmente será uma decorrência de se estudar um ambiente da vida real e seus
participantes (YIN, 2016). A complexidade do ambiente de campo e a diversidade de seus
participantes possivelmente justificam o uso de entrevistas e observações e mesmo a consulta de
documentos. Nesse sentido, as conclusões do estudo tendem a se basear na triangulação dos dados
das diversas fontes. E, tal convergência aumentará a credibilidade e confiabilidade do estudo (YIN,
2016).
Destaque-se ainda que, em função da experiência de “praticante” deste pesquisador, optouse nesta pesquisa por um estudo empírico, longitudinal e história oral (metodologia de pesquisa
que consiste em realizar entrevistas gravadas com pessoas que podem testemunhar sobre
acontecimentos, conjunturas, outros aspectos da história contemporânea22), o que possibilita
descrever a realidade em cada momento abordado (“Primórdios da internet”, “Internet
consolidada” e “Inteligência artificial e big data”).
Segundo Demo (1987, p. 27), “o grande valor da pesquisa empírica é trazer a teoria para a
realidade concreta”. Ele aponta ainda a importância da pesquisa prática como uma forma de

22

Fonte: Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC), da Fundação Getulio
Vargas (FGV). Disponível em https://cpdoc.fgv.br/acervo/historiaoral. Acessado em 08/04/2020.
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descobrir a realidade. Isto pois muitas vezes, a pessoa sabe sobre algo (por exemplo, sua atividade)
apenas pela prática, ou seja, nunca teorizou sobre o fato e não o saberia explicar de forma explícita
(DEMO, 1987). De acordo com Yin (2016), de forma simplificada, elaborar um estudo empírico
implica algumas etapas, a saber: definir um tema para investigar; coletar dados relevantes; analisar
e interpretar os resultados; e extrair conclusões baseadas nos resultados empíricos.

3.2 Coleta dos dados

Para esta dissertação, foram utilizadas como ferramentas de pesquisas, além do levantamento
da literatura e pesquisa documental, entrevistas com profissionais com conhecimento prático ou
teórico em produção e consumo de informações econômicas setoriais.
Também foram entrevistados(as) pesquisadores(as) com conhecimento teórico relacionado
aos temas em estudo, bem como profissionais com conhecimento técnico sobre as novas
tecnologias, especialmente referentes à utilização de ferramentas de inteligência artificial e big
data, entre outras. Com isso, a pesquisa foi enriquecida com informações, insights e
conhecimentos tácitos desses(as) entrevistados(as) especialistas.
Por meio desse levantamento, procurou-se identificar, consolidar e compreender as
transformações do processo de produção e consumo de informações econômicas setoriais num
horizonte longitudinal de 1995 a 2020.

3.2.1 Entrevistas com especialistas

As entrevistas são consideradas uma técnica privilegiada de coleta de materiais (LIMA,
2008). Entre as principais vantagens das entrevistas estão o fato de os participantes poderem tanto
fornecer informações históricas quanto serem conduzidos de acordo com a linha de
questionamento do pesquisador (CRESWELL, 2010).
As entrevistas podem ser divididas em dois tipos: estruturadas e não estruturadas. As
primeiras devem partir de um roteiro previamente definido que deve ser seguido pelo pesquisador,
enquanto as últimas permitem que ao roteiro possam ser acrescidas novas perguntas, a critério do
entrevistador, quando o entrevistado apresentar informações relevantes que não estavam previstos
no roteiro original.
No caso desta pesquisa foram realizadas entrevistas com base em roteiro semiestruturado,
o que possibilitou explorar algumas questões sem impor limites e rigidez à comunicação entre o
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pesquisador e o entrevistado (LIMA, 2008). Ou seja, quando necessário, o pesquisador reformulou
ou acrescentou perguntas ao longo da entrevista.
Portanto, a técnica de entrevistas é considerada eficiente para a coleta de informações junto
aos especialistas com conhecimento aprofundado sobre os temas desta pesquisa. As entrevistas
foram individuais e virtuais, devido à pandemia provocada pela COVID-19, e visaram caracterizar
aspectos relacionados à produção-consumo de informação econômicas setoriais nos três momentos
(a seguir serão detalhadas a caracterização e a definição dos três momentos).
Para tanto, foi elaborado um roteiro com um conjunto de perguntas, que se adequa à
problemática investigada, uma vez que visa coletar materiais que possam contribuir para a
fundamentação de descrições e interpretações sobre o tema investigado (LIMA, 2008). Antes da
entrevista, foi enviado o roteiro para que o entrevistado pudesse se preparar para responder as
perguntas formuladas (LIMA, 2008).
Os tópicos do roteiro foram definidos com base nos objetivos da pesquisa, na revisão
teórica, na experiência deste pesquisador e no mercado de informações econômicas setoriais. Com
o objetivo de avaliar a necessidade ou não de adequações, o roteiro com as perguntas e os objetivos
da pesquisa foram submetidos ao jornalista Matías Molina, pesquisador e autor de dois livros23
sobre a imprensa brasileira e mundial, sendo um grande conhecedor do mercado de informações
de negócios. Matías Molina tem uma longa trajetória no jornalismo econômico brasileiro, tendo
sido fundador da revista Exame e um dos responsáveis pela construção da relevância da Gazeta
Mercantil. A sua principal recomendação foi acrescentar uma pergunta, para o momento
“Inteligência artificial e big data (desde 2017)”, sobre os impactos da digitalização na produção
de informações de negócios, em aspectos como a sua organização, análise e distribuição. A
sugestão foi prontamente incorporada ao roteiro.
Destaque-se que a escolha dos procedimentos por este pesquisador está em linha com Ots
e Nyilasy (2010), que recomendam entrevista semiestruturadas (presencial, telefone, e-mail e
dispositivos de videoconferência), as quais foram gravadas digitalmente e transcritas na íntegra,
para assegurar confiabilidade. Além disso, a experiência deste pesquisador em realizar entrevistas
facilitou o processo.
Segundo Lima (2008), a observação e a entrevista são técnicas de coleta de materiais que
compõem a categoria “observação direta intensiva”, pois implica contato face a face entre o

23

1) MOLINA, Matías. Os Melhores Jornais do Mundo: uma Visão da Imprensa Internacional. São Paulo: Editora
Globo, 2007. 2) MOLINA, Matías. História dos Jornais no Brasil. Da Era Colonial à Regência (1500-1840). V.11ª ed
– São Paulo: Companhia das Letras, 2015.
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pesquisador e o entrevistado. Para esta pesquisa foram entrevistados(as) profissionais com larga
trajetória e conhecimento relacionado à produção e ao consumo de informações de negócios nos
três momentos. Portanto, estão mais próximos(as) do fenômeno investigado e aptos(as) a descrevêlo, fornecendo fundamentos para esta pesquisa (YIN, 2015; EISENHARDT, 1989).
Vale destacar que, mesmo se concentrando em aspectos de momentos anteriores, vários(as)
profissionais, por estarem atuando em suas atividades atualmente, teceram considerações também
sobre o momento “Inteligência artificial e big data”. Ou seja, trouxeram reflexões e contribuições,
por exemplo, sobre os impactos das novas tecnologias na produção de análises setoriais na
atualidade. Tal fato foi importante, pois contribui para traçar uma análise de perspectivas, com a
evolução e as tendências futuras. E também para confirmar a importância da tecnologia nas
transformações da prática. O que se coaduna com a percepção de Fontenelle (2017, p. 97-98)
quando aponta, na configuração da cultura do consumo contemporânea, o impacto de “dois
eventos centrais: as novas tecnologias da informação, oriundas da terceira revolução (a “revolução
técnico-científica internacional”) e a crise ambiental”.
Os entrevistados foram escolhidos a partir da rede de relacionamento profissional deste
pesquisador e indicações. O Quadro 3 traz informações como nome, breves perfis dos profissionais
entrevistados, data e duração das entrevistas realizadas. O quadro está ordenado pela data em que
a entrevista foi realizada.
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Quadro 3 Profissionais especialistas, breve perfil, data e duração das entrevistas realizadas
Profisisonal

Breve perfil

Momento

Nº
de
Formas de Entevista
Data da entrevista Duração páginas
contato
realizada por
transcritas

Maurício Martínez

Formado em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas (FGV);
Primórdios da
Mestre em Energia pela Universidade de São Paulo (USP); consultor de
09/09/2020 (16h07)
internet*
empresas; elaborou estudos setoriais para o Panorama Setorial.

1h04

12

Paulo Nassar

Diretor-presidente da ABERJE (Associação Brasileira de Comunicação
Empresarial). Professor titular da Escola de Comunicações e Artes da
Universidade de São Paulo (ECA-USP). Doutor e mestre pela Escola de
Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP) e pós-Doutor
Internet
pela Libera Università di Lingue e Comunicazione de Milão (IULM), Itália.
09/09/2020 (17h35 )
consolidada**
Coordenador do Grupo de Estudos de Novas Narrativas (GENN ECA-USP).
Pesquisador orientador de mestrado e doutorado (PPGCOM ECA-USP). Foi
pesquisador da British Academy (University of Liverpool ( 2016-2017). Autor de
várias obras no campo da comunicação.

1h16

11

E-mail

WhatsApp Vídeo

Cezar Taurion

Vice-presidente da CiaTécnica Consulting e sócio de Digital Transformation da
Kick Corporate Ventures. Investidor e mentor de startups de IA e membro do
conselho de inovação de diversas empresas. Professor convidado da Fundação
Dom Cabral, da PUC-RJ e PUC-RS. Foi presidente do Instituto de Inteligência
Inteligência
Artificial Aplicada (do I2A2) e diretor de Novas Tecnologias Aplicadas da IBM
artificial e big 16/09/2020 (17h00)
Brasil, além de sócio-diretor de IT Strategy da PwC. Formado em Economia e
data***
mestrado em Ciência da Computação, é um estudioso dos impactos das
inovações tecnológicas nas organizações. Autor de onze livros que abordam
assuntos como transformação digital, inovação, big data e tecnologias
emergentes.

48m45s

11

E-mail

Microsoft Teams

Dora Kaufman

Professora do Programa Tecnologias da Inteligência e Design Digital (TIDD) da
Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia da PUC-SP. Pós-doutora no
programa de Engenharia de Produção/Coppe (UFRJ) e Pós-doutora no TIDD
PUC-SP. Doutora ECA-USP com período na Université Paris – Sorbonne IV.
Economista PUC-RJ. Pesquisadora visitante no Computer Science Department, Inteligência
NYU (2009-2010), e no Alexander von Humboldt Institute for Internet and artificial e big
Society, Berlim (2015). Coautora do livro “Empresas e Consumidores em Rede:
data***
um Estudo das Práticas Colaborativas no Brasil” (2013) e autora dos livros “O
Despertar de Gulliver: os desafios das empresas nas redes digitais” (2017) e “A
inteligência artificial irá suplantar a inteligência humana?” (2019). Professora
convidada da Fundação Dom Cabral/FDC. Colunista da Época Negócios.

45min37s

9

E-mail

Telefone celular

Fernando Camargo

Sócio e coordenador da área de investimento e finanças da LCA Consultores.
Atua em estruturação financeira, project finance e M&A (fusões e aquisições).
Internet
Com foco em infraestrutura, possui ampla expertise nos setores de energia,
consolidada**
saneamento e logística. Economista pela USP e mestre pela Unicamp, com mais
de 20 anos de experiência em consultoria.

10

E-mail

Microsoft Teams

Gesner Oliveira

Ph.D em Economia pela Universidade da Califórnia/Berkeley. Doutor em
Economia – University of California, mestre em Economia pela Unicamp e
bacharel pela Universidade de São Paulo (USP). Professor da EAESP –
Fundação Getulio Vargas (FGV), em São Paulo, onde coordena o Centro de
Estudos da Infraestrutura e Soluções Ambientais (CEISA). Foi Secretário de
Acompanhamento Econômico (1995) e Secretário adjunto da Secretaria de
Política Econômica do Ministério da Fazenda (1993-1995). Foi presidente do
Internet
Cade (1996-2000) e da Sabesp (2007-2011). Sócio da GO Associados, realiza consolidada**
trabalhos de consultorias para associações empresariais e companhias privadas e
estatais de diversos setores. Atua principalmente em temas como defesa da
concorrência, saneamento básico, infraestrutura, economia e parcerias públicoprivadas. Conselheiro independente em várias empresas. Certificado como
Conselheiro Independente e Membro de Comitê de Auditoria (CCoAud+) pelo
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC).

10

E-mail

Zoom (43:43) e
WhatsApp
Vídeo (12:19)

16/09/2020

30/09/2020 46min44s

31/10/2020

55min62s

Tel. celular WhatsApp Vídeo

Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2020).
* Fase Gazeta Mercantil – de 1995 a 2005.
** Fase Valor Econômico – de 2006 a 2016.
*** Desde 2017.

Com longa experiência profissional ou acadêmica, tais profissionais contribuíram na
recuperação da memória-conhecimento tácito, ajudando a compreender as transformações da
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produção de informação econômicas setoriais de 1995 a 2020. Especialmente com a rememoração
das práticas e a comparação com as práticas atuais.
Com isso, um dos resultados desta etapa da pesquisa foi a transformação do conhecimento
tácito deste pesquisador e dos entrevistados em conhecimento explícito. O conhecimento tácito é
constituído por habilidades técnicas conhecidas pelo termo “know-how” e inclui também visões
de mundo, experiência e maneira de fazer tarefas de tal forma que nós as consideramos naturais,
mas temos dificuldade em transmitir aos outros. O conhecimento tácito não pode ser expresso tão
facilmente, sendo obtido durante a vida do profissional e está incorporado no pensar, fazer e dizer
dos(as) praticantes. Por sua vez, conhecimento explícito é formal, sistemático e pode ser
facilmente comunicado e compartilhado porque está registrado em artigos, revistas, livros e
documentos como as especificações de um produto e os manuais de redação etc. O processo de
conversão é o chamado de “Externalização”, que consiste na conversão do conhecimento tácito
em conhecimento explícito, ou seja, quando a pessoa registra/coloca no papel o conhecimento
tácito adquirido (BATISTA, 2015).

3.2.1.1 Formas de contato e processo de obtenção de consentimento

Os participantes da pesquisa foram contatados inicialmente, entre julho e setembro de
2020, por e-mail, telefone celular e fixo. Como já mencionado, a maioria faz parte de minha rede
de relacionamento profissional. No primeiro contato foram explicitados os objetivos da pesquisa,
o papel e a importância do(a) entrevistado(a) para o desenvolvimento da pesquisa. Após essa
explicação, foi feito o convite. Em caso positivo, foi informado na ocasião ao(à) participante que
o projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da ESPM, que tem por
objetivo garantir os direitos e a dignidade de participantes de pesquisa. Adicionalmente, foi
indicado que o(a) participante aguardasse o parecer final com a aprovação do projeto pelo CEP
ESPM, fato ocorreu em 03 de setembro de 2020.
As entrevistas foram agendadas para as datas e os horários disponíveis e indicados pelo(a)
participante. A primeira ocorreu em 09 de setembro e a última em 31 de outubro de 2020. Foi
encaminhado por e-mail para cada participante o chamado “Kit Entrevista”, composto pelos
seguintes arquivos: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para assinatura antes da
entrevista; desenho do projeto; resumo; objetivos da pesquisa (ou a íntegra do Relatório de
Pesquisa, se o(a) participante preferisse, solicitação que não ocorreu) e roteiro com as perguntas
para que se prepare para a entrevista (Veja as íntegras no Apêndice 1).
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Por conta da pandemia, se confirmou a impossibilidade de contato presencial, sendo
encaminhado previamente por e-mail o arquivo digital contendo o Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido – TCLE. Cada participante teve o tempo que considerou necessário para ler o termo
e tirar eventuais dúvidas com o pesquisador responsável pelo estudo. Após estar esclarecido(a),
cada participante incluiu a sua assinatura digital concordando em participar da pesquisa, de acordo
com as condições expostas no TCLE, e reenviou por e-mail o documento em PDF devidamente
assinado.
No documento foi indicado que esta pesquisa possui riscos mínimos para participantes,
uma vez que foram abordados temas que eles(as) têm amplo domínio, com mínimo risco
reputacional ou emocional. Contudo, foi deixada clara a possibilidade da desistência em participar
da pesquisa a qualquer momento, caso sentisse qualquer desconforto ou constrangimento, assim
como poderia pedir ao pesquisador todos os esclarecimentos que considerar necessários.
Ocorrências que não foram verificadas.
Também foi informado que o(a) participante da pesquisa terá direito a ter acesso aos
resultados desta pesquisa. E tais resultados poderão ser úteis para o(a) participante, por meio da
aplicação, ensejando possíveis inovações em suas atividades (profissionais especialistas) ou linhas
de pesquisas (no caso de pesquisadores). Tal fato ganha ainda mais relevância no cenário atual de
grandes transformações na produção e consumo de informações econômicas setoriais, temática em
que a maioria dos(as) participantes está envolvida e que apresenta uma lacuna de conteúdos e
análises fundamentadas.
As entrevistas foram individuais e com duração média de 60 minutos, conforme pode ser
observado no Quadro 3. Originalmente, estavam previstas para serem realizadas de forma
presencial, sendo a maioria na cidade de São Paulo. Contudo, em função da pandemia da COVID19, as entrevistas foram realizadas por meio de dispositivos de videoconferência (como Zoom,
Microsoft Teams e WhatApp Web Vídeo) e por telefone celular, opção preferida por um
participante. Também levando em conta as condições da pandemia e o bem-estar dos(as)
participantes, foi dada a oportunidade de responder por escrito. No entanto, nenhum
entrevistado(a) recorreu a este recurso.
Antes de iniciar a entrevista, o pesquisador agradeceu a disponibilidade do(a) entrevistado
e destacou a sua importância para a pesquisa. Fez uma contextualização da experiência profissional
e o que motivou abraçar este projeto. Apresentou brevemente a linha e os objetivos da pesquisa.
Solicitou autorização para gravar e perguntou se o(a) participante preferia ser citado nominalmente
ou de forma anônima na pesquisa. Todos(as) concordaram com a gravação da entrevista e com a
citação de seus nomes no trabalho. O pesquisador indicou o título da dissertação e os três
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momentos abarcados pela pesquisa e o momento que o(a) entrevistado(a) participa. Durante a
entrevista, este pesquisador anotou aspectos mais relevantes para facilitar na recuperação da
informação e também cotejar com as outras entrevistas.
Veja no Apêndice 1 o chamado “Kit Entrevista”, que é composto pelos seguintes
documentos: 1) E-mail convite para o participante; 2) E-mail a partir do aceito do convite pelo
participante; 3) íntegra do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para assinatura
antes da entrevista; 4) Roteiro de perguntas-guia (Roteiro 1 – “Primórdios da internet” – 1995 a
2005, Roteiro 2 – “Internet consolidada” – 2006 a 2016 e Roteiro 3 – “Inteligência artificial e big
data” – Desde 2017).

3.2.2 Definição dos três momentos

Para identificar as principais mudanças nas práticas da produção de informações de
negócios, impulsionadas pelos avanços tecnológicos, foram definidos três momentos: “Primórdios
da internet” (Gazeta Mercantil – de 1995 a 2005); “Internet consolidada” (Valor Econômico – de
2006 a 2016); e “Inteligência artificial e big data” (desde 201724). Essa definição teve como ponto
de partida a trajetória deste pesquisador (conforme resumida a seguir) na produção de análise
setoriais durante o período de 1991 a 2020. Ressalte-se que, como qualquer divisão temporal, pode
incorrer em oscilações ou abrir margem para questionamentos. Para fortalecer essa divisão foi
realizada uma checagem com os entrevistados se essa periodização faz sentido e se era necessário
fazer ajustes. Os entrevistados indicaram que tal divisão está satisfatória e não necessitava de
ajustes. Dado o seu caráter inédito, tal periodização de momentos pode ser considerada um
resultado da pesquisa.
De 1991 a 2005, este pesquisador trabalhou na Divisão de Análises Panorama Setorial.
Ingressou na Gazeta Mercantil (GZM), em julho de 1991, como analista do Centro de Informações
(CI) em um projeto que viria a ser chamado a partir do ano de 1994 de Panorama Setorial. Em
1996, assumiu a coordenação dessa divisão, permanecendo até sua descontinuidade em 2005. Ao
todo, o Panorama Setorial lançou mais de 250 análises (incluindo atualizações) de uma infinidade
de setores (ver lista com os principais no Apêndice 4). O Panorama Setorial encerrou suas
atividades em 2005 (mais detalhes na página 87). Cabe destacar que, neste primeiro momento, a
internet dava seus primeiros passos, não sendo ainda determinante na produção das análises

24

Quando o termo o Inteligência artificial (IA) apareceu pela primeira vez nas pesquisas anuais realizadas pela Business
Information Review (BIR Annual Survey). O termo big data surgiu na pesquisa em 2012.
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setoriais. Não havia ferramentas de consultas como buscadores, websites, blogs e outras mídias.
Os estudos eram mais descritivos, trazendo a evolução histórica do setor, desempenho do mercado,
entre outras informações.
No fim de 2005, foi formalizado um acordo de prestação de serviços terceirizado para a
produção de análises setoriais para o Valor Econômico (mais detalhes na página 88). Em maio de
2006, o “Valor Análise Setorial”, nome da divisão, deu o pontapé inicial com o lançamento de
cinco estudos dos seguintes temas: Telecomunicações, Shopping Centers, Celulose e Papel,
Mercado da Carne e Indústria Farmacêutica. Do seu lançamento, em 2006, até dezembro de 2018,
foram produzidas 106 análises setoriais. Neste segundo momento, os impactos da internet na
produção de informações de negócios foram expressivos, provocando forte transformação na
geração do conteúdo. Por exemplo, possibilitou o acesso inédito e sem precedentes a uma
infinidade de novas fontes de informações, especialmente do exterior. Por sua vez, os estudos eram
compactos e analíticos, focando mais em tendências e perspectivas e menos em descrição dos
setores como no momento anterior.
Por sua vez, o terceiro momento “Inteligência artificial e big data” é marcado por grande
volume de informações e velocidade acelerada de mudanças tecnológicas. Há demanda por
relatórios enxutos, com periodicidade reduzida e atualizações contínuas. O perfil do produto atual
é de estudos sintéticos, focados, com análise da conjuntura, especialmente os impactos da
macroeconomia nos respectivos setores estudados.
Com base nos dados e informações levantadas nesses três momentos nas entrevistas, na
revisão da literatura e na experiência deste pesquisador, foi consolidada uma visão geral das
principais mudanças na produção-consumo de informações econômicas setoriais de 1995 a 2020.
Cabe destacar que, entre os três momentos, o primeiro (“Primórdios da internet”) possui
maior acervo de informações, especialmente capítulos de livros e documentos internos sobre a
história e as operações da divisão de análise setorial da extinta Gazeta Mercantil. Por sua vez, em
função de estar ainda em fase embrionária, o momento “Inteligência artificial e big data” foi o
com menos material obtido, o que tornou as informações fornecidas pelos especialistas
entrevistados e as levantadas na revisão da literatura extremamente valiosas.

3.2.3 Roteiro de entrevista
Para responder aos objetivos da pesquisa, foram elaborados três roteiros semiestruturados
para entrevistas com profissionais especialistas. O primeiro para tratar sobre o momento
“Primórdios da internet”; o segundo sobre o momento da “Internet consolidada”; e o terceiro sobre
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o momento “Inteligência artificial e big data”. A descrição do roteiro com as perguntas-guia pode
ser encontrada no Apêndice 1.
O Quadro 4 traz os principais temas dos roteiros, os quais foram abordados nas entrevistas.
Foram definidos com base nos objetivos da pesquisa, na revisão da literatura, no mercado de
informações econômicas setoriais e na experiência deste pesquisador.

3.2.4 Pesquisa documental
Segundo Lima (2008), a pesquisa documental é considerada uma das mais importantes
fontes de dados e informações. Bardin (2016) define análise documental como um conjunto de
operações visando representar o conteúdo de um documento sob uma forma diferente do original,
a fim de facilitar, num estado anterior a sua consulta.
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Por sua vez, Creswell (2010) indica que durante o processo de pesquisa, o investigador
qualitativo pode coletar documentos, que podem ser documentos públicos (por exemplo, jornais,
atas de reunião, relatórios oficiais) ou documentos privados (por exemplo, registros pessoais e
diários, cartas e e-mails etc.). Ainda de acordo com esse autor, é importante observar se as
informações dos documentos representam material primário (informação diretamente das pessoas
ou situações em estudo) ou material secundário (relatos de segunda mão de pessoas ou situações,
escritos por terceiros).
De acordo com Lima (2008), uma das características fundamentais da pesquisa documental
é a diversidade e dispersão de fontes de consulta que possibilita reunir. De acordo com a autora,
as fontes de documentos podem ser as seguintes:
•

Arquivos públicos: por exemplo, de órgãos e institutos governamentais, relatórios e
balanços de empresas, leis, decretos, portarias aprovadas e divulgadas pelos respectivos
órgãos responsáveis, entre outros.

•

Arquivos particulares: documentos das empresas (documentos internos) ou pessoais
(documentos particulares). Por exemplo, correspondências, diários, memorandos,
manuscritos, relatórios internos, entre outros.

•

Fontes estatísticas: por exemplo, de órgãos oficiais, como Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatísticas (IBGE), Banco Central, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) ou
entidades privadas como federações e associações de classe empresarial, entre outros.

Lima (2008) destaca que a pesquisa documental possibilita ao pesquisador realizar
investigações de fatos ou fenômenos a partir da realidade intrínseca aos autores envolvidos. No
entanto, Lima (2008) aponta algumas limitações para o uso da pesquisa documental, destacando
que a maioria dos documentos que pode ser usada não foi produzida com o objetivo de servir de
fonte de informações para as pesquisas sociais. Dessa forma, esse material pode suscitar a
ocorrência de vieses que precisam ser enfrentados pelo pesquisador. Por isso, é necessário a
combinação com outras fontes de consultas.
No caso desta pesquisa, para a coleta da parte documental foram utilizadas várias fontes de
documentos (impressos e digitais), exemplares de análises setoriais, catálogos e relatórios de
vendas etc., que estão arquivados no computador (arquivos digitais) e no escritório deste
pesquisador (exemplares de análises e outros documentos impressos). A seguir, alguns exemplos
de fontes que foram utilizadas:
•

Documentos (impressos e digitais) de arquivo pessoal deste pesquisador do período em
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que trabalhava no Panorama Setorial do jornal Gazeta Mercantil.
•

Análises Setoriais impressas e em PDF do período em que o pesquisador trabalhava no
Panorama Setorial do jornal Gazeta Mercantil. São mais de 250 análises setoriais
elaboradas ou coordenadas por este pesquisador. Estão arquivadas em formato PDF.

•

Análises Setoriais impressas e em PDF do período em que este pesquisador é fornecedor
de conteúdo setorial para o Valor Econômico. São mais de 100 análises setoriais elaboradas
ou coordenadas por este pesquisador. Estão arquivadas em formatos impresso e PDF.

•

Catálogos de produtos (Panorama-Gazeta Mercantil e Valor Econômico). Estão arquivados
em formato impresso.

•

Portais de internet de associações e de empresas (balanços digitais e outros
relatórios/documentos).

3.2.5 Procedimentos analíticos

Para a análise dos resultados foi usada uma interpretação qualitativa com base em parte do
ferramental da análise de conteúdo, que Bardin (2016, p. 9) define como “um conjunto de
instrumentos metodológicos cada vez mais sutis e em constante aperfeiçoamento, que se aplicam
a ‘discursos’ extremamente diversificados”. Dessa forma, tal ferramenta é bastante útil, pois pode
ser utilizada para descrever e interpretar o conteúdo de todo tipo de documentos e textos
(FONTOLAN, 2019).
Bardin (2016) recomenda que a análise de conteúdo seja realizada em três etapas, na
seguinte ordem: 1) pré-análise; 2) exploração do material; e 3) tratamento dos resultados e
interpretação. Veja na Figura 1, de forma resumida, a estrutura de coleta, tratamento e
interpretação dos dados.
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Figura 1 Estrutura de coleta, tratamento e interpretação dos dados

Pré-análise

• Escolha dos documentos
• Transcrição das
entrevistas
• Preparação e organização
do material
• Leitura flutuante de cada
entrevista
• Destaques de frases e
parágrafos que
reforçavam os objetivos
da pesquisa

Exploração

• Codificação do material
preparado
• Definição das categorias
• Análise textual (leitura
em profundidade)
• Várias reinterpretações
do material
• Eliminação trechos
desnecessários

Tratamento dos
resultados e
interpretação
• Imersão sobre os conteúdos
• Separação nas respostas dos
entrevistados por temática e
comparação das informações mais
recorrentes e enfáticas
• Comparação do conteúdo:
memória do pesquisador;
entrevistados; e documentos
levantados
• Análise dos dados brutos,
triangulada com entrevistas,
revisão da literatura, documentos,
experiência do pesquisador e
interpretada sob a lente da teoria
da prática

Fonte: Adaptado de Bardin (2016).

O registro da entrevista foi feito com gravação em áudio por meio de gravado digital,
aparelho de fácil utilização e alta qualidade de gravação. Os entrevistados autorizaram
prontamente a gravação.
Na etapa pré-análise, o material foi preparado e organizado e envolveu a transcrição das
entrevistas, que totalizou 63 páginas, 26.716 palavras e 132.986 caracteres sem espaço. Foi
realizada uma leitura flutuante de cada entrevista, conforme recomendado por Bardin (2016).
Nesta leitura, o pesquisador já foi destacando (com recursos como negrito, tamanhos de letras
maiores e cores diferentes), palavras, frases e parágrafos que reforçavam os objetivos da pesquisa.
E também aspectos em que os participantes tinham a mesma opinião ou discordavam.
Foram realizadas várias leituras do material coletado, a princípio sem compromisso
objetivo de sistematização e sim visando apreender as principais ideias e os seus significados
gerais (CAMPOS, 2004). Tal processo ajudou na recuperação de lembranças por parte deste
pesquisador de aspectos da sua prática relacionada à produção de análises setoriais, o que auxiliou
na condução desse procedimento e na comparação com o conteúdo dos entrevistados e dos
documentos levantados.
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Na etapa exploração, Bardin (2016) sugere a aplicação de técnicas para codificação do
material preparado, com a indicação das unidades de registro (a temática que vai ser analisada) e
de contexto (significado), definindo, assim, as categorias (ver mais adiante).
A etapa de exploração do material é lenta, detalhada e demandou várias releituras. Foram
feitas reinterpretações do conteúdo com base no referencial teórico da pesquisa, visando
concretizar as análises de conteúdo (URQUIZA; MARQUES, 2016). Nessa fase também foi
realizada a análise textual, que é distinta da leitura flutuante por ser uma leitura com profundidade.
O objetivo é compreender cada conteúdo a partir de cada frase nos trechos selecionados que são
relevantes para os objetivos da pesquisa (URQUIZA; MARQUES, 2016). Também foram
eliminados trechos desnecessários.
Ressalte-se que uma condição facilitadora para este pesquisador foi sua familiaridade com
os contextos e os temas abortados pelos entrevistados e levantados na pesquisa documental.
A última etapa consiste no tratamento dos resultados brutos e na sua interpretação com
base no referencial teórico e revisão da literatura. Cabe ressaltar que a preparação, a interpretação
e a inferência dos fenômenos apresentados neste trabalho dependeram da capacidade
interpretativa do pesquisador. Nesse sentido, este pesquisador já utilizava, em grande medida,
intuitivamente, parte das ferramentas de análise de conteúdo na produção de análises setoriais ao
realizar interpretação de dados e informações provenientes de várias fontes, como entrevistas e
pesquisas documentais, entre outros.
Neste trabalho, optou-se por não utilizar software específico para a visualização, organização
e categorização das transcrições.

3.2.5.1 Definição das unidades de análise

A seleção das unidades de análise (ou unidades de significados) se deu a partir da
experiência deste pesquisador, revisão da literatura e análise documental e das entrevistas com
especialistas. Frequentemente, as unidades de análises incluem palavras, sentenças, frases,
parágrafos ou texto completo de entrevistas. Neste estudo, a escolha dos recortes a serem
utilizados foi pela análise temática (temas), com o uso de sentenças, frases ou parágrafos como
unidades de análise (CAMPOS, 2004).
Este pesquisador fez uma imersão sobre os conteúdos e iniciou a análise, que consistiu em
separar as respostas dos entrevistados por temática e comparar as informações mais recorrentes e
enfáticas apontadas pelos entrevistados e que nortearam os objetivos desta pesquisa. Por trata-se
de profissionais com larga trajetória e conhecimento relacionado aos temas abordados, foi dada
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preferência por publicar as citações dos entrevistados na íntegra, em vez de resumir, para captar
melhor as suas reflexões. Ou seja, foi tomado o cuidado de transcrever suas falas e não tentar
colocar as suas reflexões em outras palavras, o que poderia levar à perda de conteúdo. O Apêndice
5 traz as íntegras das entrevistas dos profissionais especialistas que autorizaram a sua publicação
na íntegra.
Resumidamente, o roteiro metodológico desta pesquisa iniciou com uma descrição da
experiência prática deste pesquisador, que buscou conhecimento na literatura existente e na
pesquisa empírica para compará-lo com a sua vivência prática, a fim de compreender as
transformações na produção-consumo de informações de negócios. Nesse sentido, a trajetória de
praticante e especialista deste pesquisador será explorada com elementos de autoetnografia,
visando realizar a análise e a triangulação de dados, conforme será abordado a seguir. Como
resultado, a partir do diálogo entre passado e presente, serão delineados possíveis caminhos
futuros, levantando questões e insights com a finalidade de contribuir para o aperfeiçoamento e/ou
mudança das práticas. Nas próximas páginas serão apresentados a análise dos dados e os
resultados.
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para responder ao objetivo principal deste trabalho, que é compreender as transformações
na produção-consumo de informações de negócios de 1995 a 2020, foram utilizadas três
categorias pré-definidas principais: 1) “Primórdios da internet” (Gazeta Mercantil – de 1995 a
2005); 2) “Internet consolidada” (Valor Econômico – de 2006 a 2016); e 3) “Inteligência artificial
e big data” (desde 2017). Foram comparados e levantados quais as práticas sofreram algum tipo
de mudança nesses três momentos, tendo os avanços tecnológicas como motores desse processo.
A partir da revisão da literatura, referências teóricas, objetivos da pesquisa, experiência
deste pesquisador e análise de conteúdo das entrevistas, foram definidas as seguintes
subcategorias: a) práticas de produção de informações de negócios, procedimentos e rotinas,
impactos das mudanças tecnológicas, materiais/ferramentas e tecnologia utilizadas, consumidorprodutor (“Prossumo”) de informações; b) abundância de informações, informações e fontes
relevantes e de qualidade, fake news e curadoria de conteúdo; c) inteligência artificial (IA) e big
data, desafios para o uso da IA, como a questão da explicabilidade (que vários entrevistados
chamam de “caixa preta”). O Quadro 5 traz as categorias e subcategorias utilizadas para a análise
de conteúdo.
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Quadro 5 Categorias e subcategorias utilizadas para análise de conteúdo
Categoria

1) Primórdios da internet

2) Internet consolidada

3) Inteligência artificial e big data

Subcategoria
a) Práticas de produção de informações de negócios
b) Procedimentos e rotinas
c) Materiais/ferramentas utilizados
d) Informações e fontes relevantes e de qualidade
e) Fake news
a) Práticas de produção
b) Procedimentos e rotinas
c) Impactos da internet na produção
d) Materiais/ferramentas e tecnologia utilizados
e) Consumidor-produtor (“Prossumo”)
f) Abundância de informações
g) Informações e fontes relevantes e de qualidade
h) Fake news
i) Curadoria de conteúdo
a) Práticas de produção
b) Procedimentos e rotinas
c) Ferramentas de IA/big data
d) Desafios para o uso da IA
e) Abundância de informações
f) Informações e fontes relevantes e de qualidade
g) Fake news
h) Curadoria de conteúdo

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir das referências teóricas, revisão da literatura, objetivos da pesquisa, experiência
prática deste pesquisador e entrevistados especialistas.

Adicionalmente, foram utilizados elementos de autoetnografia para coleta e tratamento dos
dados. De acordo com Santos (2017, apud ELLIS, 2004), tal método pode ser usado na pesquisa,
pois tem como proposta descrever e analisar a experiência prática e pessoal, no caso deste
pesquisador na produção de análises setoriais. Um possível problema para o uso da autoetnografia
seria se fosse o único método da pesquisa empírica ou se tivesse como base apenas a experiência
do pesquisador (SANTOS, 2017). O que não é o caso desta pesquisa, que envolve outras fontes de
dados, como levantamento de literatura, entrevistas e documentos. Ainda segundo Santos (2017),
não se pode deixar de reconhecer a importância da memória enquanto dado de pesquisa. A
memória pessoal é um dos pilares da autoetnografia, pois, ao recuperar o passado, dá um contexto
ao presente e possibilita enriquecer as análises (SANTOS, 2017, apud CHANG, 2008). Em outras
palavras, é a volta ao passado para (re)ver as práticas e comparar com o momento atual,
corroboradas com observações, registros novos e de época e documentos.
Nesse sentido, o recurso da autoetnografia é útil ao acrescentar um olhar de “bastidores”
sobre o desenrolar das práticas de produção de análises setoriais nos vários momentos (durante as
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fases na Gazeta Mercantil-Panorama Setorial e no Valor Econômico e atualmente). Tal processo
envolve a investigação de uma atividade, até certo ponto ainda invisível, que se constitui por meio
da interconexão de vários elementos: atividades (mentais); objetos/materiais e seu uso;
conhecimentos (explícitos e tácitos); emoções e motivações/objetivos. Fazendo uma analogia,
seria o “retorno” do pesquisador “ao campo” onde a prática acontecia nos momentos estudados
(SCHATZKI, 2005, apud SANTOS; SILVEIRA, 2015) para saber não só “o quê”, mas também
“como” e “por quê” os profissionais (analistas) faziam o que faziam na produção de informações
de negócios, desvendando uma espécie de “caixa preta” para os leitores terem acesso (LATOUR,
2000, apud SANTOS; SILVEIRA, 2015).
Aspectos relevantes dessas práticas dos analistas são os procedimentos e as rotinas,
além dos materiais e recursos tecnológicos utilizados. Segundo Ots e Nyilasy (2017), as práticas
estão inter-relacionadas e são produzidas nas atividades diárias do praticante, com rotinas e
procedimentos recorrentes. E materiais e tecnologias são ferramentas centrais para executar tais
rotinas (OTS; NYILASY, 2017). Assim como na pesquisa desses autores, objetos e ferramentas,
como softwares de computador, programas de digitação (como Word) e planilhas de Excel (para
fazer cálculos, tabelas e gráficos etc.) desempenharam papéis fundamentais como facilitadores de
procedimentos e práticas de produção de análises setoriais. A propósito, as ferramentas Word e
Excel se mantiveram relevantes em todos os momentos estudados.
Por sua vez, o conhecimento dos processos e regras dão as bases para o praticante saber
“o que deve ser feito” (OTS; NYILASY, 2017, pág. 5). Os procedimentos são instruções, knowhow e conhecimento tácito para saber como fazer algo (WARDE, 2005). Nesse sentido, como um
dos resultados desta pesquisa, a partir do detalhamento das rotinas e procedimentos em cada um
dos três momentos, foi possível levantar alguns insights. Por exemplo, a linha mestra dos estudos
(em todos os momentos) foi levantar “oportunidades” e “riscos” do respectivo setor. Quando se
levantava uma carência/déficit de serviço ou produto/insumo, destacava-se que naquele
“problema” tinha-se uma oportunidade de negócio para as empresas. Especialmente, para as
empresas clientes que compravam o estudo e tinham acesso a estas informações.
A título de ilustração, no setor de saneamento básico, o déficit de esgotamento sanitário
observado no Brasil era indicado como uma oportunidade de investimentos, especialmente, em
função do avanço da iniciativa privada no setor. Este pesquisador participou da
elaboração/coordenação de três estudos de segmentos do setor de saneamento básico26 durante o
Abastecimento de Água – 4 vols. – Lançado em jun/2001; Equipamentos de Controle Ambiental – 2 vols. – Lançado
em out/2001; e Coleta e Tratamento de Esgotos – 4 vols. – Lançado em dez/2001.
26
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período do Panorama Setorial da Gazeta Mercantil e de três estudos do setor de saneamento básico
(edições de 2006, 2009 e 2014) durante a fase do Valor Econômico.
A universalização dos serviços de saneamento, especialmente de esgotamento sanitário,
sempre foi uma meta, nunca nem de perto alcançada, dos gestores públicos do setor. Segundo a
Análise Setorial “Saneamento Básico” (2014), dados do Plano Nacional de Saneamento Básico
(Plansab), mostravam que eram “necessários investimentos totais de R$ 304 bilhões, no período
de 2013 a 2033, para que o Brasil alcance a universalização dos serviços específicos de água e de
esgoto”. Isso significa “investimentos anuais de R$ 15,2 bilhões, ao longo dos 20 anos
considerados” (CANTALICE; MURPHY, 2014, pág. 31). No entanto, “de acordo com o
diagnóstico do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) referente a 2012,
naquele ano os recursos efetivamente aplicados no abastecimento de água e esgotamento sanitário
atingiram R$ 9,7 bilhões” (CANTALICE; MURPHY, 2014, pág. 31). Tais números mostravam
que a universalização do saneamento vai demandar muitos recursos, o que abre espaço para
investimentos privados no setor.
Reforçando que esse olhar de oportunidade se mantém aos longos dos momentos, com a
aprovação pelo Congresso Nacional do novo marco regulatório do setor, em julho de 2020, com o
objetivo de universalizar o acesso a água e coleta de esgoto, a expectativa de governantes e
empresários é que investimentos bilionários sejam destravados nos próximos anos. Tal fato está
criando oportunidades de negócios para várias empresas. Segundo a consultoria KPMG, há 124
milhões de pessoas sem tratamento de esgoto no País. Para universalizar o serviço até 2033, como
define a nova lei, serão necessários investimentos totais de R$ 753 bilhões, ou R$ 47 bilhões por
ano, de acordo com um estudo da Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços
Públicos de Água e Esgoto – Abcon (OLIVEIRA, 2020).
De acordo com Shove e Pantzar (2005, p. 62), práticas “[...] são sempre ‘caseiras’, tecidas
em conjunto, talvez com novos ingredientes, mas sempre tendo como pano de fundo formas
anteriores, relacionadas e associadas de ‘fazer’[...]”. Esta lógica está em linha com as análises
setoriais (nas fases da Gazeta Mercantil e Valor Econômicos), cujos estudos sobre os setores eram
elaborados recorrentemente (em média de três em três anos). E cada nova análise setorial tem
como ponto de partida a análise anterior, que é transformada em um novo estudo, com novos
temas, abordagens, tamanhos (números de páginas, perfis de empresas, tabelas e gráficos).
Inclusive, cada análise era comercializada com preço cheio como um estudo novo. Por exemplo,
das 106 Análises Setoriais, produzidas/coordenadas pelo pesquisador para Valor Econômico, 3
setores tiveram 4 edições; 9 tiveram 3 edições; e 14 tiveram 2 edições, como mostra o Quadro 6.
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Quadro 6 Relação de estudos de setores com 2 ou mais edições*
4 edições

2 edições

1. Hospitais Privados

1. Cartões de Crédito e Débito

2. Mercado da Carne

2. Energia Elétrica

3. Indústria Farmacêutica

3. Energias Renováveis
4. Higiene, Perfumaria e Cosméticos

3 edições

5. Indústria da Cerveja

1. Comércio Eletrônico

6. Indústria de Sucos

2. Ensino Superior Privado

7. Operadores Logísticos de Carga

3. Farmácias & Drogarias

8. Portos e Terminais Privados

4. Indústria Automobilística

9. Previdência Privada Aberta e Vida

5. Indústria Hoteleira

10. Redes de Supermercados

6. Saneamento Básico

11. Refrigerantes e Águas

7. Saúde Suplementar

12. Rodovias

8. Seguros e Resseguros

13. Telecomunicações

9. Shopping Centers

14. Transporte Ferroviário

Fonte: Elaborado pelo autor. * Produzida no período de maio de 2006 a dezembro de 2018.

Portanto, em momentos históricos diferentes, as práticas vão mudando de análise a análise,
gerando produtos novos. Ou seja, as diversas práticas foram se transformando na conexão umas
com as outras (WARDE, 2005). Este e outros aspectos serão detalhados no próximo tópico, que
aborda as características e práticas da produção de análises setoriais em cada um dos três
momentos estudados.
Vale ressaltar ainda que esse processo contou com as valiosas contribuições dos(as)
especialistas entrevistados(as), que são profissionais com grande conhecimento relacionado aos
temas estudados. Como já indicado, devidamente autorizado por cada um(a), os(as) especialistas
são nominalmente citados ao longo dos próximos tópicos, o que levou este pesquisador optar por
apresentar trechos de suas reflexões na íntegra, em vez de resumi-las, evitando, assim, eventual
perda de conteúdo. Cabe destacar que as íntegras dos depoimentos dos especialistas também
passaram pela análise de conteúdo.

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS TRÊS MOMENTOS

Este tópico apresenta uma análise da produção de informações de econômicas setoriais em
três momentos, elaboradas a partir da trajetória deste pesquisador, levantamento de literatura,
objetivos da pesquisa, consulta a documentos e entrevistas com profissionais especialistas.
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Como já indicado, a análise de dados deste trabalho usará como lente teórica a teoria da
prática. Na definição de Warde (2005), práticas têm uma trajetória de desenvolvimento, ou seja,
uma história. E, essa história será diferenciada, pois as formas substantivas adotadas pelas práticas
serão sempre condicionadas a aspectos como tempo, espaço e contexto social. Ou seja, em um
determinado momento do tempo uma prática tem um conjunto específico de entendimentos,
procedimentos e objetivos estabelecidos (WARDE, 2005). Em linha com os principais aspectos
da história da produção de análise setorial no Brasil por veículos de comunicação empresarial
abordados neste trabalho.
4.1.1 PRIMÓRDIOS DA INTERNET – FASE GAZETA MERCANTIL – DE 1995 A 2005

Para contextualizar este momento será abordado como se deu a evolução da produção de
estudos setoriais na etapa anterior ao lançamento do Panorama Setorial (1994). Essa fase marca o
início do desenvolvimento de um método de aprendizagem por meio de tentativa e erro, que foi o
cerne da jornada da produção de análises setoriais, que foi adaptada, transformada e replicada nos
demais momentos.
Destaque-se que, neste primeiro momento, a internet dava seus primeiros passos, não sendo
ainda determinante na produção das análises setoriais. Na ocasião não havia ferramentas de
consultas como buscadores, websites, blogs e outras mídias, inclusive nem havia o Google.

4.1.1.1 Início dos anos 1990: a origem do Panorama Setorial

A origem do Panorama Setorial remonta a 1990, quando o então diretor de
desenvolvimento e marketing da Gazeta Mercantil, Tom Camargo, que fora correspondente do
jornal em Londres e acabara de voltar, implementou o projeto “Matriz de Marketing”, ficando a
cargo de seu trainee recém-contratado para esse trabalho, o formando em Administração de
Empresas Maurício L. Martínez. O objetivo era levantar informações para municiar a área
comercial na venda de anúncios publicitários nos relatórios especiais de setores publicados no
jornal. Esse material mostrava aspectos como o tamanho desse mercado e os potenciais
anunciantes para o departamento comercial trabalhar. Batizado de “Análise Setorial”, teve como
primeiro tema “A Indústria da Cana”, seguido de aproximadamente uma dúzia de trabalhos
(LACHINI, 2001).
Com a saída do trainee, o Centro de Informações (CI) da Gazeta Mercantil passou a
preparar esse material para a área comercial, sob a coordenação da economista Ana Luiza Feres,
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formando uma equipe (composta por 4 economistas, sendo 1 coordenadora e 3 analistas) para
responder a tal demanda, da qual este pesquisador fez parte a partir de junho de 1991. Os primeiros
trabalhos desenvolvidos pelo CI foram lançados após dois meses (agosto de 1991). Eram divididos
em duas partes: a primeira, com cerca de 10 páginas fazia um descritivo do funcionamento do setor
em questão; e a segunda trazia um resumo das principais notícias relacionadas, que haviam sido
publicadas na Gazeta Mercantil e em outros jornais importantes do País em períodos variados,
especialmente devido à escassez de informações específicas de setores (LACHINI, 2001).
O salto para a construção da estrutura efetiva do Panorama Setorial ocorreu em agosto de
1991, quando um executivo do Unibanco foi informado do projeto “Análise Setorial” pelo então
diretor do CI, Rubens Rolla Filho, e manifestou interesse imediato no produto. Esse tipo de serviço
era de interesse do Unibanco, pois, a Gazeta Mercantil, por vocação, tinha mais facilidade para
levantar informações, as quais seriam úteis para subsidiar o trabalho dos analistas do banco.
Fechou-se um acordo com o Unibanco no valor de US$ 20 mil, para a elaboração de análises, as
quais eram acompanhadas por “Resenhas” mensais, de 20 setores da economia, durante o período
de um ano. A mesma equipe de analistas desenvolvia as análises (uma radiografia de cada setor,
com periodicidade anual), as resenhas (clipping27 de notícias comentadas de cada setor, com
periodicidade mensal), e continuava elaborando outras, de consumo interno da equipe de
marketing e vendas do jornal (LACHINI, 2001). Os dois produtos eram adquiridos principalmente
por consultorias, bancos e empresas em geral para conhecer a estrutura, os principais indicadores
e o desempenho dos mercados em que mantinham negócios, ou pretendiam entrar (análises
setoriais) e para monitorar a evolução desses mercados ao longo dos meses (resenhas). Também
eram usados por profissionais de departamentos como marketing e comercial para acompanhar os
atuais ou prospectar novos clientes. A seguir serão detalhadas informações sobre as análises e as
resenhas.
Tal acordo foi a sinalização clara de que havia um potencial enorme de crescimento para o
projeto, pois o Departamento Econômico do Unibanco era considerado um dos melhores do País.
E, se esse trabalho gerou interesse até mesmo para uma instituição com áreas específicas criadas
com esse fim, teria, então, um grande mercado a ser explorado. Tal fato se confirmou quando o
próprio Unibanco renovou antecipadamente o contrato. O então Banco Nacional passou a
encomendar estudos, assim como outras empresas como McKinsey Consultoria e J. P. Morgan
(LACHINI, 2001).

27

Clipping é uma expressão da língua inglesa, que define o processo de selecionar notícias em jornais, revistas e
outros meios de comunicação, naquele momento impressas, sobre cada setor em questão.

70

Na primeira fase comercial, entre 1994 e 1995, a equipe de analistas do CI passara a
acompanhar 24 setores, por meio de dois produtos complementares: a Análise Setorial, com
periodicidade anual, e cujo nome já era “Panorama Setorial” desde 1994; e as Resenhas mensais
(num total de 11 no ano), que atualizavam os estudos a partir de notícias publicadas na mídia (em
geral e especializada do setor) no mês de referência (DOCUMENTO INTERNO DA GAZETA
MERCANTIL EM ARQUIVO DIGITAL, 2000).
Os conteúdos (Análise Setorial anual e Resenhas mensais) eram produzidos por uma equipe
de 6 analistas econômicos, da qual fazia parte este pesquisador. As análises tinham entre 20 e 30
páginas e mantinham uma padronização, apresentando os mesmos capítulos, conforme abaixo:
•

Estrutura Geral do Setor: abordava o número e o porte das empresas, número de
empregados, estágio de desenvolvimento tecnológico, distribuição geográfica das fábricas,
forma de concorrência entre as empresas e a origem e concentração de capital (estrangeiro
e nacional).

•

Mercado: mostrava a evolução da conjuntura e os principais movimentos do setor.
Compreendia o período de dois a três anos e tratava de aspectos como produção total,
faturamento, comércio exterior, preços, consumo, segmentos de mercado, regras
governamentais, ranking das principais empresas e características de algumas companhias.

•

Perspectivas: apresentava os investimentos do setor nos curto e médio prazos, indicando
quem, quando, onde, porque e o quanto estava sendo investido. Traçava um quadro de
perspectivas de curto e longo prazo, considerando, entre outros tópicos, as políticas
macroeconômicas, a abertura da economia brasileira, os processos de fusões e aquisições
e a globalização da economia.

•

Empresas citadas e referências bibliográficas (DOCUMENTO INTERNO DA GAZETA
MERCANTIL EM ARQUIVO DIGITAL (2000)).

Foram lançados 24 setores em setembro de 1994, divididos em cinco grupos de afinidade.
O ponto de partida para a definição desses setores foram os 20 já desenvolvidos para o Unibanco
(conforme indicado anteriormente) e cuja equipe já tenha acumulado conhecimento, mais novos
setores com apelo de vendas na ocasião, aspecto importante pois tais estudos eram
comercializados. Para cada setor existia um mês específico de circulação da análise setorial,
prevista para o dia 20 de cada mês. A composição dos grupos seguiu a seguinte forma:
•

Grupo 1 (Eletroeletrônica) – Automação, Indústria Eletroeletrônica de Consumo,
Geração/Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica, Telecomunicações e Informática.
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•

Grupo 2 (Comércio e Serviços) – Utilidades Domésticas e Lojas de Departamento,
Locadoras de Veículos, Comércio Atacadista, Supermercados e Lojas de Conveniência e
Distribuição de Combustível.

•

Grupo 3 (Automotiva) – Indústria de Autopeças, Concessionárias e Revendedoras de
Veículos, Automóveis, Ônibus e Caminhões e Máquinas e Implementos Agrícolas.

•

Grupo 4 (Alimentos, Bebidas e Fumo) – Indústria de Frigoríficos, Indústria de Laticínios,
Indústria de Bebidas, Doces, Candies, Biscoitos e Chocolates e Indústria de Fumo.

•

Grupo 5 (Química e Petroquímica) – Higiene e Limpeza, Indústria de Plásticos, Indústria
de Fertilizantes, Indústria Farmacêutica e Indústria de Tinta e Vernizes (DOCUMENTO
INTERNO DA GAZETA MERCANTIL EM ARQUIVO DIGITAL, 2000).

Por sua vez, as Resenhas, com entre 5 e 20 páginas, continham um resumo crítico mensal
dos fatos e das matérias mais importantes publicadas na mídia geral e especializada do setor no
mês de referência. Para a sua produção eram acompanhadas as edições diárias da Gazeta Mercantil,
Folha de S.Paulo, Estado de S. Paulo, O Globo, Jornal do Brasil, DCI e a revista Exame, além de
revistas e jornais especializados em cada um dos setores. Para acessar esse material, a equipe
pesquisava em grandes arquivos de pastas com recortes de matérias de jornais do Centro de
Informações da Gazeta Mercantil (CI-GZM). As resenhas eram entregues no dia 15 de cada mês,
não coincidentes com o da entrega da análise. O material era entregue impresso em papel A4,
sendo cada uma das 12 partes com capas independentes, como uma brochura. Cada setor era
acompanhado por uma pasta de capa dura, para serem armazenadas as partes, facilitando a consulta
e o arquivamento (DOCUMENTO INTERNO DA GAZETA MERCANTIL EM ARQUIVO
DIGITAL, 2000).
A apresentação física das Análises e das resenhas era feita em folhas impressas
(impressoras matriciais) por computador, sendo digitada no já extinto processador de texto
chamado “WordStar” (da empresa MicroPro International – que se fundiu à SoftKey em 1993 –,
um concorrente de outros programas de processamento de texto, como o Microsoft Word). As
folhas impressas eram grampeadas. Não havia gráficos e tabelas. Tais recursos foram introduzidos
por este pesquisador em 1995, numa análise sobre o mercado de informática, que naquela época
despontava como um promissor setor de atividade econômica. As tabelas e gráficos foram
elaborados em planilha Excel, ferramenta que continua relevantes até os dias de hoje
(DOCUMENTO INTERNO DA GAZETA MERCANTIL EM ARQUIVO DIGITAL, 2000;
MEMÓRIA DESTE PESQUISADOR).
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4.1.1.2 A partir de 1996: nova fase, novas práticas

No início de 1996, quando o jornalista Matías Molina assumiu a parte editorial do
Panorama Setorial, foram implementadas uma série de mudanças. A equipe foi dividida em duas:
uma responsável pela produção de análises setoriais, composta basicamente por economistas, na
ocasião coordenada pela economista Ana Cecília Albuquerque; e a outra, pela produção de
resenhas, composta por jornalistas, comandada pela jornalista Cynthia Malta. Matías Molina é um
profundo conhecedor do mercado de informações corporativas, tendo sido editor-chefe e diretor
editorial da Gazeta Mercantil. Também lançou a revista Exame, da Editora Abril. Este pesquisador
assumiu a coordenação do Panorama em setembro de 1996.
Na produção das análises, foram introduzidas o modus operandi (as práticas) e a excelência
editorial do jornal Gazeta Mercantil. Primeiro, em vez de apenas “entrevistar papéis”, passou-se a
entrevistar pessoas, como dizia o Matías Molina à época. Assim, o conhecimento e o histórico dos
setores que antes estavam na cabeça de executivos e especialistas passaram a ser colocados no
papel (estudos). É o chamado processo de “Externalização”, que consiste na conversão do
conhecimento tácito em explícito, ou seja, quando a pessoa coloca no papel o conhecimento tácito
adquirido (BATISTA, 2015). Portanto, com 20 ou 30 anos de experiência nos seus mercados de
atuação, tais profissionais eram uma relevante fonte de informações e análises.
Com isso, os estudos do Panorama Setorial ganharam enorme riqueza e precisão de dados
e informações, promovendo a transformação de conhecimento tácito em explícito. Ressalte-se que
na ocasião, a internet estava em seu início e não havia ferramentas de consultas como buscadores,
websites, blogs e outras mídias. O Google nem existia. Ou seja, a disponibilidade de informações
estava muito aquém do que se encontra atualmente.
Outras mudanças. Se antes uma análise trazia informações de vários segmentos em volume
único e tinha no máximo 50 páginas, agora cada segmento era um estudo. Como será retomado
mais à frente, a abrangência das análises foi ampliada, abordando a cadeia produtiva do setor, dos
insumos à distribuição final dos produtos no varejo. Ou seja, os estudos passaram a incorporar
outras informações que não abordavam antes. Além disso, as análises deixaram de ter
periodicidade anual, passando a ser aperiódicas. Entre os motivos está o fato de o modelo
comercial do Panorama passar a ser a venda de análises para o público em geral, em vez de
contratos exclusivos com clientes (Unibanco, por exemplo), que determinavam a periodicidade.
Nesse sentido, a estratégia era lançar cada vez mais novos títulos (setores) – em vez de atualizar
estudos anteriores todo ano –, e atrair novos clientes. Um exemplo prático mostrou que esse era o
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caminho. No fim de 1996, um estudo do setor de carnes foi um sucesso de venda (mais de 200
exemplares) e, achamos que deveríamos atualizá-lo pouco mais de um ano depois (início de 1998)
para repetir o resultado. No entanto, as vendas dessa análise não foram tão boas (certa de 70
unidades). Ao consultar clientes que haviam adquiridos o estudo anterior, eles informaram que tal
mercado não tinha mudado tanto e que não justificaria comprar a nova análise. Tal fato reforçou
que o procedimento de estudar os setores em intervalos de 3 ou 4 anos era o mais adequado.
A produção de uma análise setorial é um trabalho minucioso, que exige empenho,
paciência, conhecimento e entendimento do setor, domínio dos procedimentos de análises e
engajamento por parte dos profissionais envolvidos. Nesse sentido, os três elementos que formam
os nexos das práticas (entendimentos, engajamentos e procedimentos) estão presentes e articulados
(WARDE, 2005).
O entrevistado Maurício Martínez aponta aspectos referentes ao propósito e ao
entendimento observados durante o processo de produção de uma análise setorial no momento
“Primórdios da internet”.

A definição do que era relevante ou não em análise setorial, primeiro depende do propósito, ou
seja, se é uma informação para uma tomada de decisão imediata ou para ajudar a ter um
entendimento de um contexto de setor ou empresa, por exemplo. De forma simplificada, há uma
diferença no tipo de informação: um dado mais seco ou uma análise que coloca os dados em
perspectivas. Ou seja, são finalidades distintas, sendo que a finalidade é definida no propósito da
pessoa [analista]. (Maurício Martínez, 2020, grifo nosso).

Quanto aos procedimentos, Maurício Martínez resumiu os principais passos para elaborar
uma análise setorial da seguinte forma:

Naquela época, o processo de produção de uma análise setorial de 100, 200, 300 páginas, tinha
basicamente três fases: 1) Coleta de informação; 2) Organização dessa informação. Nessa fase,
começava a levantar e processar, no caso de balanços de empresas, os números que interessavam; e
3) Escrita da análise. Mas não são fases distantes. No começo é 70% [do tempo gasto] de coleta,
20% de organização e 10% de escrita. Posteriormente, as proporções vão caindo e no final é o
inverso, só com a realização de ajustes. (Maurício Martínez, 2020, grifo nosso).

Dada às dificuldades operacionais de pesquisa, uma vez que, por exemplo, a base de
consulta ainda era material impresso, Maurício Martínez destacou o esforço pessoal e o
engajamento para se produzir análises setoriais no momento “Primórdios da internet”.
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Como dependia de fonte impressa, eu fui montando ao longo do tempo uma hemeroteca29 própria
com recortes de jornal impressos, nos temas que me interessavam. Eu podia separar da maneira que
eu achava relevante para não depender de bancos [de dados] de terceiros. Nesse trabalho de coleta
da informação “da tesoura e pasta”, você vai vendo as histórias, vai tomando contato com as
informações. Lia a manchete e começava a construir o raciocínio do setor na sua cabeça.
Também usava como fontes algumas publicações setoriais, no caso revistas do setor de energia que
eu as acompanhava à época. Outra fonte que eu usava muito era balanço de empresas, que eu
acabava tendo que arquivar em papel, porque não tinha na internet nessa época. Havia também
algumas publicações da Eletrobras, que tinha que buscar junta a própria empresa, pedir para eles
mandarem, conseguir com amigos. Com outra fonte, o BNDES (Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social), recorria a mesma estratégia. Mandava por e-mail solicitando
para eles enviarem. Às vezes tinha que ir pegar pessoalmente. (Maurício Martínez, 2020, grifo
nosso).

No entanto, na visão do entrevistado Maurício Martínez, o tempo gasto nesse processo não
se alterou muito com a chegada internet, pois “você vai procurar as informações na internet
também, fazer uma filtragem, organizar de alguma maneira [...]. A diferença é que não vai ter mais
uma pilha de papel, e sim terá um monte de arquivos no seu computador.” Ele alertou que “não dá
para depender só da internet, pois, se depois a empresa desaparece, some o banco de dados [...].
Ou aquela informação que até a véspera estava disponível de forma gratuita, e deixa de ser.” Além
disso, “para leitura mais profunda, o papel é insuperável! Para leituras curtas, você pode até ler
[no digital]”.
Segundo o entrevistado Maurício Martínez, as características básicas necessárias de uma
análise setorial relevante no momento “Primórdios da internet”, e que continuam valendo
atualmente, eram:

1) Dar relevância ao que é importante e tratar como secundário o que é secundário. Ou seja,
fazer esta primeira filtragem. 2) Ser razoavelmente abrangente. 3) Colocar em perspectiva, ou
seja, mostrar a evolução e as tendências futuras de um setor ou empresa, de forma não enviesada,
embora uma análise sempre seja pessoal. 4) O profissional não precisa ter uma tese de antemão
para ser confirmada. O profissional desenvolve a análise na linha do “eu vou aprendendo e ouvindo
com os ‘olhos virgens’”, com um certo conhecimento e entendimento prévio. No entanto, evitando
que preconceitos acabem influenciando a análise. O relevante vai depender muito do propósito.
(Maurício Martínez, 2020, grifo nosso).

Nesse sentido, os três nexos estão contemplados no processo de produção de uma análise
setorial: entendimento (relevância, perspectiva e propósito); engajamento (caráter pessoal da
análise); e procedimentos. Cabe destacar que os nexos não são estanques e há sobreposições entre
eles.

29

Hemeroteca é um conjunto de material periódico, o que compreende qualquer publicação impressa, apresentado de
forma organizada e que facilite o pesquisador na busca pela recuperação da informação. Fonte: Hemeroteca –
biblioteca de revistas e jornais – InfoEscola. Acessado em 21/11/2020.
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Tal fato mostra que as práticas demandam a reprodução contínua e são um processo em
andamento e são moldadas por praticantes reais (SHOVE; PANTZAR, 2005). Ainda de acordo
com o entrevistado Maurício Martínez, a definição do propósito e/ou entendimento a que se destina
uma informação setorial é fundamental. “Isto pois uma informação pode ser qualitativa ou
quantitativa, pode ser informação pontual (mais de fatos) ou pode ser uma análise de perspectivas,
mais abrangente. [...] E também [...] uma análise mais profunda, específica e mais técnica
respondendo a questões de um cliente, ou [...] mais generalista e mais ampla. Estes são aspecto
diferentes e impactam tanto na produção quanto no seu consumo”. Destaque-se que tais
características não se alteraram nos três momentos.
A partir de 1996, as análises do Panorama Setorial passaram a abordar a cadeia produtiva
do setor: dos insumos, passando pela tecnologia, mercado, tendências, até a ponta final, a
distribuição dos produtos. Ou seja, o conteúdo das análises não tinha mais uma padronização
rígida, como no início, quando eram apresentados os mesmos capítulos: “Estrutura Geral do
Setor”; “Mercado”; “Perspectivas”; “Referências Bibliográficas”; e “Índice de Empresas Citadas”
(ver página 70) (LACHINI, 2001; CANTALICE, 2012). Cabe destacar que o procedimento de
analisar a cadeia de negócios de cada setor foi introduzida por Matías Molina, que entendia, já
naquela época, que assim tornaria as análises mais relevantes para os leitores, pois, levantavam as
oportunidades e os riscos ao longo da cadeia dos setores (por exemplo, saber como está o segmento
fornecedor de importante insumo de sua produção), informações fundamentais para a tomada de
decisão das empresas. Vinte e cinco anos depois, esse procedimento continua fundamental em uma
análise setorial, conforme indicado pelos profissionais especialistas nos seus depoimentos.
Com isso, neste momento, as análises setoriais do Panorama Setorial consistiam de estudos
abrangentes de vários setores da economia brasileira. Cada análise continha informações como:
histórico do setor, tecnologia, produção, preços, inserção do setor na economia mundial, clientes
e fornecedores, além de perfis das principais empresas, íntegra da legislação e séries históricas de
estatísticas do respectivo setor (CATÁLOGO PANORAMA SETORIAL30, outubro, novembro e
dezembro de 1998). Como abordada mais adiante, a abrangência (contextualização de vários
aspectos que impactam a cadeia de negócios do setor) de um estudo setorial foi apontada pela
maioria dos entrevistados como uma característica fundamental para torná-lo relevante.
Um caso emblemático que mostra a nova dimensão do conteúdo do Panorama à época foi
o da análise “Indústria de Bebidas”, elaborada por este pesquisador em junho de 1995 e tinha 47
páginas. Ela trazia informações dos segmentos de cervejas, refrigerantes, águas, bebidas
30

O catálogo do Panorama Setorial era uma publicação que circulava trimestralmente dento do jornal Gazeta
Mercantil, com o objetivo de divulgar e comercializar as análises setoriais.
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destiladas, sucos e vinhos. Na nova fase, foram lançados trabalhos separados, os quais totalizaram
1.217 páginas. O estudo “Mercado da Cerveja”, lançado em maio de 1997, tinha 266 páginas;
“Refrigerantes e Águas” (novembro de 1998), possuía 556 páginas em 4 volumes; “Bebidas
Destiladas” (dezembro de 1998), com 153 páginas; e “A Indústria do Suco” (fevereiro de 1998),
com 242 páginas em 2 volumes. Dessa lista, só ficou faltando um estudo sobre o mercado de vinho,
o que faria esse número de páginas crescer ainda mais (MEMÓRIA DESTE PESQUISADOR; E
BANCO DE DADOS DE ANÁLISES SETORIAIS EM FORMATO IMPRESSO E EM PDF
PERTENCENTE AO PESQUISADOR). A Figura 2 abaixo ilustra a evolução em termos de
tamanho dos estudos.

Figura 2 Evolução das análises setoriais em termos de tamanho

Fonte: Foto realizada por este pesquisador de análises setoriais do seu arquivo pessoal.

Como resultado, o tamanho médio das análises do Panorama Setorial passou de 65 páginas
para 120 páginas. Depois 300 páginas, 600 páginas, e o recorde, que foi o de Telefonia Fixa, com
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7 volumes e cerca de 1,5 mil páginas. Os textos dos estudos tinham uma grande quantidade de
intertítulos. Todos os trabalhos traziam, no seu início, um detalhado índice remissivo do conteúdo
e das tabelas e gráficos, que servia de guia, no qual leitor poderia achar o assunto de seu interesse.
Foi também a análise com o valor mais alto: R$ 3.500,00 (ressalte-se em valores de janeiro de
2001; em fevereiro de 2020, seria o equivalente a cerca de R$ 13.500,00, corrigidos pelo índice
IGP-M, da Fundação Getulio Vargas – FGV31) (BANCO DE DADOS DE ANÁLISES
SETORIAIS EM FORMATO IMPRESSO E EM PDF PERTENCENTE AO PESQUISADOR,
1995-2003).
Também novos temas foram sendo incorporados às análises. Por exemplo, com o avanço
da globalização da economia e das empresas nos anos 1990, um capítulo sobre o mercado mundial
ganhou destaque nas análises setoriais. Também sobre o Mercosul (Mercado Comum do Sul, bloco
que engloba Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai), pois em alguns setores acompanhar os
movimentos nesse bloco era fundamental, como a indústria automobilística, cujas operações
brasileiras são integradas no bloco. Outros setores importantes no Mercosul eram laticínios, trigo
e carnes, nos quais outros países (Argentina e Uruguai) eram players relevantes (MEMÓRIA
DESTE PESQUISADOR).
O número de volumes das análises também não parava de crescer: um volume abordava a
estrutura e o mercado; outro trazia os perfis de empresas; um terceiro continha as íntegras da
legislação e as séries históricas das principais estatísticas desse setor (com o surgimento da
internet, este volume perdeu relevância, pois tais informações estavam disponíveis na rede virtual
gratuitamente). Mas, algumas vezes, eram publicadas análises com 4, 5 e até com 7 volumes (por
exemplo, a de Telefonia Fixa). Com isso, a capa e o formato mudaram, pois o conteúdo não cabia
mais em grampos, dando lugar à encadernação em espiral (LACHINI, 2001; CANTALICE, 2012).
Ou seja, eram novos produtos, muito diferentes dos estudos anteriores. Esse movimento
está em linha com o que indica Warde (2005), para quem a principal implicação de uma teoria da
prática é que as fontes de mudanças estão no desenvolvimento das próprias práticas. A evolução e
as mudanças nas práticas de consumo estão cada vez mais relacionadas com as formas pelas quais
as práticas diferentes se cruzam entre si. E a demanda por novos produtos, muitas vezes, pode ser
gerada indiretamente (WARDE, 2005).
Além disso, os preços médios de capa de cada estudo também mudaram em valores daquela
época. Na fase anterior (até 1994), o preço da análise, que tinha cerca de 50 páginas era de R$ 600,
subiu na nova fase (a partir de 1995) para R$ 1.200 um volume de cerca de 120 páginas e depois

31

Calculado por meio do site http://www.sedep.com.br/calculo-de-igpm/, acessado no dia 19/03/2020.
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(a partir de 1997) para R$ 2.100, quando a análise tinha cerca de 3 volumes (MEMÓRIA DESTE
PESQUISADOR; CATÁLOGOS IMPRESSOS DO PANORAMA SETORIAL, 1997-2000).
Até então, havia alguns estudos setoriais publicados pelo BNDES e outras instituições,
além daqueles produzidos pelas áreas de pesquisas de bancos e corretoras, focados nas indicações
de compra e vendas de ações. Sem uma referência clara, a construção das práticas e da metodologia
do Panorama de desenvolver análises setoriais foi na base da tentativa e erro. Podia-se errar na
abordagem em função do caminho ainda não desbravado ou pela ausência de dados, mas era,
sempre, preciso rigor de apuração (CANTALICE, 2012).
A elaboração das análises do Panorama Setorial seguia os princípios editoriais do jornal,
consolidados em um documento chamado “Manual de Princípios Editorais”. Conforme carta
enviada, em março de 2001 pelo então presidente da Gazeta Mercantil, Luiz Fernando Levy, aos
profissionais (entre os quais este pesquisador), o manual “foi preparado pelo Conselho Editorial
do jornal e era um resumo da experiência de centenas de profissionais acumuladas ao longo de
várias décadas”. Na ocasião, Matías Molina era o editor-chefe da Gazeta Mercantil e também
comandava a Divisão Panorama Setorial. O manual era um conjunto de normas e procedimentos
a serem seguidos e adotados pelos profissionais de todos os produtos editoriais da Gazeta
Mercantil, o que incluía a Divisão Panorama Setorial. O manual, com 15 páginas, sistematizou as
normas de redação e as práticas para a produção de conteúdo em todas as publicações e serviços
de informações da empresa. Foi dividido em dois blocos: “Normas Gerais de Redação”; e 2)
“Princípios Comportamentais”.
O bloco “Normas Gerais de Redação” era composto dos seguintes itens: “Informação
Correta”; “Ouvir as Partes”; “Opinião, Informação e Fontes”; “Relações com as Fontes”; “Pool e
Press Release”; “Texto e Estilo”; “O Lugar do Repórter”; e “Informação Analítica”. A seguir são
destacados, resumidamente, aspectos das normas e procedimentos do manual que afetavam mais
diretamente a produção de análises setoriais. Por exemplo, no item “Informação Correta”, o
manual dizia “só publicar informações precisas, checadas e confirmadas”. Ou seja, a informação
a ser publicada tinha que ser checada na fonte original; não se publicava boatos; e todas as
informações tinham que ter fonte claramente identificável (PRINCÍPIOS EDITORIAIS DA
GAZETA MERCANTIL, 2001, p. 5). No caso das análises acrescenta-se ainda que todas as contas
(variações de crescimento, queda etc.) e números de tabelas/gráficos e dos textos eram checados
por um profissional (economista) responsável exclusivamente por essa tarefa.
No item “Ouvir as Partes”, entre outros aspectos, o manual cita que as “diferentes versões
ou perspectivas devem ser colocadas de maneira clara e isenta. Deve haver uma grande
preocupação em ser correto com todos os lados”, ou seja, deve-se “ouvir sempre todas as partes
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envolvidas” (PRINCÍPIOS EDITORIAIS DA GAZETA MERCANTIL, 2001, p. 6). O item
“Informação e Opinião” do manual destacava que o conteúdo deve ser “analítico, isto é, deve
mostrar os fatos, as suas causas e possíveis consequências, mas não pode ser opinativo”
(PRINCÍPIOS EDITORIAIS DA GAZETA MERCANTIL, 2001, p. 7). No item “Relações com
as Fontes”, afirmava que “o jornalista [o analista], no exercício da profissão não tem amigos ou
inimigos: ele tem fontes”. Além disso, o profissional “não combina com a fonte o conteúdo da
matéria [ou da análise setorial] que vai escrever, não mostra o texto antes de ser publicado e não
lhes conta o que outras fontes declararam” (PRINCÍPIOS EDITORIAIS DA GAZETA
MERCANTIL, 2001, p. 8). Quanto ao “Texto e Estilo”, o manual diz que “todas as matérias [e
outros conteúdos] publicados na Gazeta Mercantil devem ser escritas de maneira clara, com estilo
direto e de fácil compreensão”. Quando o assunto for complexo, “o jornalista [o analista] tem que
fazer um grande esforço para tornar a matéria [a análise] compreensível, escrevendo de maneira
simples e inteligível”. Também “deve ser evitado o estilo rebuscado”. E “as expressões técnicas
que não sejam amplamente conhecidas sempre devem ser explicadas”. O manual afirmava que “o
segredo do estilo está em escrever de forma direta: uma coisa depois da outra” (PRINCÍPIOS
EDITORIAIS DA GAZETA MERCANTIL, 2001, p. 9). A propósito, este pesquisador destacava,
quando falava do estilo de escrita das análises setoriais, que, para entendê-las, bastava saber ler
em português. As dúvidas, nós que devemos saná-las e não as repassar para os leitores.
No item “O lugar do Repórter [do analista]”, o manual indicava que “antes de fazer uma
entrevista, o jornalista [o analista] deve consultar o Centro de Informações [CI da Gazeta
Mercantil]. Com isso, conhecerá melhor o tema, a empresa e o entrevistado, fará perguntas mais
pertinentes e evitará eventualmente achar que obteve um ‘furo32’ quando na verdade só trouxe uma
notícia que já descansava durante algumas semanas nas pastas do CI” (PRINCÍPIOS EDITORIAIS
DA GAZETA MERCANTIL, 2001, p. 10). (A consulta ao Centro de Informações era uma prática
constante por parte da equipe de analistas do Panorama). Diferentemente da Gazeta Mercantil e
da maioria dos jornais, as análises setoriais, pelo perfil do seu conteúdo e tempo de produção
(vários meses), não tinham como objetivo o “furo” jornalístico. Inclusive, como indicava o
manual, o conceito de “furo” da própria Gazeta Mercantil nem sempre coincidia com o resto da
imprensa. Estava mais próximo do jornal britânico Financial Times (FT), com o qual a Gazeta
tinha grande identidade, que, em seu manual, o editor do FT afirmava que “‘furos’ representam
grandes títulos no alto da primeira página. Mas também significam notas curtas na página 37, que
a maior parte das pessoas ignora, mas que são uma questão de vida ou morte para um determinado
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No jornalismo, “furo” é o jargão para a informação exclusiva publicada em um veículo antes de todos os demais.
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setor industrial.” É também “encontrar uma informação relevante no relatório do FMI [Fundo
Monetário Internacional]” (PRINCÍPIOS EDITORIAIS DA GAZETA MERCANTIL, 2001, p.
10). Esse último tipo de informação se aproxima dos conteúdos publicados nas análises setoriais.
Por fim, o item “Informação Analítica” do manual, apesar de ter sido escrito no início do
ano 2000, continua aplicável nos dias de hoje. “A informação é, cada dia, mais abundante. Chega
por meio das agências de notícias, dos serviços eletrônicos em tempo real, do rádio, da televisão e
da internet. Informações, antes exclusivas, estão hoje disponíveis em grandes quantidades e grátis
ou por baixo preço. Neste ambiente competitivo, o papel da Gazeta Mercantil fica ainda mais
importante desde que saiba selecionar a informação de interesse para seu leitor e agregar valor ao
colocar essa informação em perspectiva, explicá-la e analisá-la [cumprindo o papel de curadoria
de conteúdo]. Se hoje a informação é uma mercadoria abundante, a análise da informação é um
bem muito escasso. Requer do jornalista [do analista] empenho, cultura, discernimento e
especialização” (PRINCÍPIOS EDITORIAIS DA GAZETA MERCANTIL, 2001, p. 11). Esta foi
a linha mestra que norteou a produção das análises setoriais ao longo dos anos e se mantém
fundamental na atualidade.
Por sua vez, o bloco “Princípios Comportamentais” era formado pelos seguintes tópicos:
“Fontes de Renda”; “Viagens”, “Almoço”; “Brindes e Presentes”; “Investimentos”; “Free
Lancers”; e “Palestras, Prêmios e Júris”. O manual dizia no item “Fontes de Renda” que “nenhum
jornalista [analista] da Gazeta Mercantil ou dos produtos editoriais da casa pode manter um
segundo emprego ou prestar serviços remunerados a terceiros”. Quanto às viagens, informava que
“todos os convites externos, para a redação, devem ser feitos à empresa, nunca a um jornalista
[analista], em caráter individual. Se receber, deve encaminhá-lo ao editor [coordenador]”. Em caso
positivo, a decisão final cabia ao editor-chefe. Ainda segundo o manual, “a Gazeta Mercantil não
aceita viagens de empresas para seus jornalistas [analistas]. As únicas exceções, a critério do
editor-chefe, eram casos muitos especiais nos quais havia grande interesse jornalístico e o local
não era acessível sem um convite. Exemplo: visita a uma plataforma” (PRINCÍPIOS
EDITORIAIS DA GAZETA MERCANTIL, 2001, p. 13). Os analistas do Panorama Setorial
fizeram várias viagens para cobrir feiras e eventos internacionais, mas todas foram pagas pelo
Panorama, que financiava seus custos com a venda de relatórios especiais com a cobertura desses
eventos. Dois exemplos: a cobertura do Salão Internacional da Alimentação (Sial), realizado em
Paris (França) em outubro de 2000, que gerou o relatório especial “Alimentos & Bebidas: as Novas
Tendências”; e a cobertura da ECR Europa, realizada em Glasgow (Escócia), entre em maio de
2001, resultando no relatório “As Novas Tecnologias no Varejo”.
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No que se refere a convites para almoços, os jornalistas ou analistas recebiam convites de
suas fontes para almoços. Normalmente, tais almoços rendiam boas informações. Havia também
ocasiões em que visitas a escritórios ou fábricas incluíam um almoço no restaurante da empresa.
Segundo o manual, “dentro dos limites do bom senso, esses convites eram aceitos”. Também eram
comuns, os jornalistas [analistas] convidarem fontes para almoçar na empresa, cuja prática era
facilitada e encorajada pois na sede tinha um restaurante corporativo no último andar do prédio.
No caso de “Brindes e Presentes”, os “jornalistas [analistas] não aceitam brindes ou presentes de
valor acima do recomendado pelo bom senso. Exemplo: uma caneta ‘Bic’ é aceitável; uma
‘Montblanc’, não.” Além disso, o manual indicava que os “jornalistas [analistas] devem evitar o
conflito [...] de interesse em suas aplicações pessoais e investimentos”. Quanto aos “Free
Lancers”, o manual informava que eles “devem seguir os mesmos critérios e princípios que os
profissionais da casa” (PRINCÍPIOS EDITORIAIS DA GAZETA MERCANTIL, 2001, p. 14). O
Panorama Setorial também mantinha parcerias com analistas independentes (free lancers), cuja
remuneração era um percentual (que variava de 10% a 20%) das vendas totais das análises
elaboradas por eles. Esse processo representava para a empresa uma transferência de custos, uma
vez que o terceirizado arcava com todos os custos e só recebia uma participação quando entregava
o trabalho. No entanto, o ponto negativo eram os constantes atrasos nos cronogramas, interrupções
ou descontinuidade na parceria.
No que se refere às “Palestras, Prêmio e Júris”, o manual indicava que a “Gazeta Mercantil
tem como norma que o jornalista [analista] é um profissional que procura e analisa informações,
mas que o jornalista [o analista] não é fonte de informação. O jornalista [analista] é um observador
da cena, não é um participante”. Por conta disso, a empresa não incentiva a participação de seus
profissionais em eventos públicos, apenas nos eventos desenvolvidos pela empresa (PRINCÍPIOS
EDITORIAIS DA GAZETA MERCANTIL, 2001, p. 15).
Ao longo de sua história, o jornal Gazeta Mercantil caracterizou-se pela inovação na
imprensa brasileira: um dos destaques refere-se à cobertura segmentada dos fatos econômicos e
de negócios do Brasil e do mundo. A vanguarda da Gazeta Mercantil era respaldada pela
excelência do seu corpo editorial e pela sua estrutura de apuração, armazenagem e análises das
informações e dados levantados. A Gazeta Mercantil sempre foi considerada um centro formador
de jornalistas e especialistas em economia e negócios (DOCUMENTO INTERNO DA GAZETA
MERCANTIL EM ARQUIVO DIGITAL, 2004).
A Gazeta Mercantil foi o primeiro veículo a estruturar uma divisão especialmente destinada
a elaborar análises e acompanhamentos setoriais do País, o Panorama Setorial. E era o único jornal
com equipe e produção própria de estudos. Foi construída e consolidada uma “linha de montagem
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de trabalho intelectual”. (Cada analista era responsável pela elaboração de três análises ao longo
de um ano – dependendo do tamanho e complexidade –, finalizando uma começando outra.) Como
o intervalo entre a produção de um estudo sobre o mesmo setor variava de 3 a 4 anos, muito pouco
de uma análise era aproveitada na outra, ou seja, era realmente um novo trabalho. A elaboração
dos estudos seguia o ritmo ágil da redação do jornal e, principalmente, o seu rigor de apuração:
informação 100% “garantida”, 99% não se publicava!, ensinava Matías Molina (CANTALICE,
2012). Para ilustrar o rigor de apuração, quando se deparava com uma informação publicada na
imprensa indicando um determinado dado cuja fonte era um relatório de uma associação, o
procedimento era buscar a íntegra desse relatório e checar essa informação. Normalmente, eram
levantados muito mais detalhes (séries históricas de estatísticas, metodologia etc.).
O perfil profissional dos analistas era um diferencial do Panorama Setorial. Eram
economistas, jornalistas, sociólogos, a maioria com mestrado ou doutorado. Quando da
contratação, era dada preferência para profissionais que tinham mestrado, com experiência em
pesquisa, análise, organização e cruzamento de quantidades expressivas de dados e informações.
E também ter a preocupação e um engajamento para buscar a última informação disponível. O
analista tinha um perfil que era um mix de pesquisador com jornalista.
Além disso, havia um engajamento dos analistas com o “100% garantido”. Eles tinham um
grande senso de responsabilidade – e de pressão – com as empresas que forneciam as informações
e também com os clientes, pois a análise setorial era um produto caro e valioso – nos dias de hoje,
custaria, em média, algo como de R$ 5 mil a R$ 10 mil por exemplar impresso. E também de
grande repercussão no setor, pois ter um dado errado sobre uma empresa ou setor no trabalho
poderia gerar impactos negativos para os mesmos. Tais fatos aumentavam o engajamento dos
analistas. Outro aspecto é que, por tratar-se de um estudo que, levava vários meses, os
leitores/clientes (empresas) tinham menos “boa vontade” quando comparado com o jornal diário
(Gazeta Mercantil), cujos profissionais (jornalistas) tinham a pressão do prazo apertado para a
publicação da informação.
As análises setoriais tinham baixíssimo índice de reclamações por erros de conteúdo – e
todas eram esclarecidas e, se confirmados os erros, eram enviadas erratas para todos os
compradores da referida análise com a informação correta. Vários procedimentos e cuidados eram
adotados para alcançar esse baixo índice de reclamações. Por exemplo, havia um profissional que
checava todos os números do texto e das tabelas e gráficos. Também contava com um profissional
que realizava várias (pelo menos três) revisões ortográficas dos textos e tabelas e gráficos de cada
análise setorial.
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Além disso, os profissionais – bem-preparados, com sólida formação acadêmica e de
mercado –, tinham o respeito das fontes (executivos, empresários, pesquisadores e representantes
de associações de classe). Como os analistas se preparavam antes das entrevistas – pesquisando e
estudando o setor –, eles causavam uma boa impressão junto as fontes pelo conhecimento dos
principais assuntos do mercado ou da empresa. Isto agregava qualidade às análises, pois, assim,
os entrevistados (executivos, empresários, acadêmicos...) se sentiam mais seguros para dar mais
detalhes e aprofundar temas mais complexos, o que enriquecia os resultados das entrevistas.
Um diferencial das análises desenvolvidas pelo Panorama Setorial era a linguagem clara e
objetiva: não era preciso ser do setor para entender o texto, bastava saber ler em português. Até
por que existia uma grande quantidade de leitores de fora dos setores em estudo, como
profissionais de bancos, de consultorias, investidores, de escritórios de advocacia etc. Apesar de
os trabalhos serem grandes – mais de 500 páginas –, e alguns com muitas informações técnicas
dos setores – especialmente os das áreas de telecomunicações –, os textos eram de fácil leitura,
sendo evitado o estilo rebuscado e palavras estrangeiras. Quanto mais fácil o entendimento para o
leitor, mais difícil era para quem escreve: o analista tinha que ter grande preparo, know-how e
fazer um grande esforço para ser direto, claro e não passar dúvidas para o leitor. Além disso, os
textos passavam pelo crivo do coordenador/editor, que também contribuía para tornar o texto de
fácil compreensão para o leitor (CANTALICE, 2012; BANCO DE DADOS DE ANÁLISES
SETORIAIS EM FORMATO IMPRESSO E EM PDF PERTENCENTE AO PESQUISADOR).
Ressalte-se que essa enorme massa de conteúdo apenas faria sentido com uma rigorosa e
precisa organização das informações. As análises serviam de instrumento de trabalho para os
clientes. Portanto, teriam de ser de fácil consulta. Os textos dos estudos tinham uma grande
quantidade de intertítulos, em média, dois ou mais por página (CANTALICE, 2012). Todos os
trabalhos traziam, no seu início, um detalhado índice remissivo, que servia de guia, no qual leitor
poderia pesquisar apenas o assunto de seu interesse naquele momento. Dois exemplos: os dados
de produção da indústria automobilística; e os investimentos do setor de linha branca. Sem essa
organização, o leitor não acharia, rapidamente, as informações de que precisa naquele momento.
E, assim o trabalho não faria sentindo. Seria um “labirinto” de informações, no qual o leitor poderia
se perder facilmente. Dessa forma, o leitor consulta o índice, encontra a página do capítulo ou
tópico e lá ele tem todas as informações de que precisa. Além disso, as tabelas e os gráficos tinham
um índice para facilitar a consulta. Também importante era o projeto gráfico, destacando a
sobriedade e a padronização cuidadosa das tabelas e gráficos, ou seja, o visual de como o conteúdo
seria apresentado também recebia atenção especial (CANTALICE, 2012; BANCO DE DADOS
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DE ANÁLISES SETORIAIS EM FORMATO IMPRESSO E EM PDF PERTENCENTE AO
PESQUISADOR).

4.1.1.3 Informações e fontes relevantes e de qualidade

A definição do que é informação relevante, ou não, vai depender muito de quem está lendo
e de quanto a pessoa conhece o assunto. O entrevistado Maurício Martínez fez, a esse respeito,
algumas indagações e apontamentos:

O leitor está chegando agora no setor? Quer ter o primeiro contato? Apenas entender o geral do
setor? De qualquer forma, há que procurar evitar de a análise ser superficial e atender o neófito
[iniciante], mas não acrescentar nada para o especialista (alguém que já trabalha ou faz parte do
setor). Ou ser muito profundo e esse neófito não entender. Tem que chegar em um equilíbrio e
fazer um trabalho em duas camadas. Algo que você consiga atender de certa forma as expectativas
dos dois lados. Nesse sentido, o trabalho de preparar informação e fazer análise é colocar em
perspectiva de uma forma estruturada para que o neófito possa ter uma visão geral do
funcionamento do setor, entender quais são seus drivers [vetores]. E mesmo para o especialista, a
análise vai ajudar a consolidar e cristalizar a sua visão, e também levantar muitos pontos que ele não
vai estar acompanhando, mais direto. (Maurício Martínez, 2020, grifo nosso).

E como fazer para chegar ao equilíbrio e atender iniciante e especialista? Segundo o
entrevistado Maurício Martínez, era um pouco na base de tentativa e erro, conforme indicado
abaixo:

Você parte mais ou menos de sua visão prévia, do que acha que do que tem que ser a análise. No
meu caso tinha um editor que lia o material e servia como um indicador, uma referência. [Ele
apontava] isso aqui não está claro, precisa explicar melhorar, não entendi isso, aquilo etc., fazia
perguntas e você começa a ver o que é relevante. Era muito uma questão de estruturar, que é o
mais difícil de se ter para analisar o setor. Eu lembro que, na época, estava elaborando uma análise
sobre a área de biocombustíveis e li um panorama do setor de grãos que serviu para me dar uma
visão do setor, uma ideia mais clara de como era e funcionava. Então, me ajudou bastante a
compreender como funcionava o setor, as etapas. Essa era a finalidade que o trabalho tinha,
funcionava como um trailer do setor para alguém que estava chegando, que estava começando, para
alguém que tinha uma visão de um ponto só da cadeia e não via tudo. (Maurício Martínez, 2020,
grifo nosso).

O entrevistado Maurício Martínez destaca três procedimentos que o profissional deve se
ater para tornar a informação relevante:

A primeira é que informação levantada tem que ser acurada, ou seja, fidedigna na medida do
possível quanto ao fato ou ao número relatado. Segunda, a informação tem que chegar em tempo
hábil. Por exemplo, não adianta dá uma previsão do tempo de ontem. Esse intervalo entre o ocorrido,
o fato e a chegada ao leitor é também um aspecto importante. A terceira é a informação não ser
enviesada. Ou seja, no seu processo de produção não passar por nenhum viés em que se adote um
ponto de vista prévio e acabe vendo tudo por um viés. Em alguns casos, se o analista conhece o viés,
ele consegue, diríamos, colocar um “óculos de proteção”. (Maurício Martínez, 2020, grifo nosso).
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Cabe ressaltar que esses procedimentos continuam importantes em todos os momentos.
Na visão do entrevistado Maurício Martínez, no momento “Primórdios da internet” (1995
a 2005) não havia escassez de informação, pois já havia muitas fontes. Ele destacou que “o desafio
era como estruturar a informação, filtrar e levar para o leitor o que era realmente relevante. A
questão central para o produtor de informações (o intermediário) era filtrar e sintetizar as
informações disponíveis”. Nesse sentido, a necessidade de sintetizar as informações continuou
importante nos três momentos e, especialmente no momento “Inteligência artificial e big data”,
com aumento da procura por relatórios mais enxutos e objetivos.
No momento “Primórdios da internet”, as fontes de informações do Panorama Setorial
eram notícias da própria as notícias da Gazeta Mercantil mais Folha de S. Paulo, Estado de S.
Paulo, O Globo, Jornal do Brasil, DCI (os dois últimos jornais já extintos) e revista Exame, além
de revistas e jornais especializados na cobertura jornalística de setores econômicos. Também
utilizava publicações de associações de classes empresariais, de institutos de pesquisas, de órgãos
públicos e livros, teses e dissertações recebidas e arquivadas pela biblioteca do Centro de
Informações (CI) da Gazeta Mercantil (MEMÓRIA DESTE PESQUISADOR).
Na mesma linha, o entrevistado Maurício Martínez destaca as fontes de dados quantitativas
– especialmente as fontes oficiais –, e as fontes qualitativas, que eram as informações publicadas
pela imprensa. Outra fonte relevante de informações era as entrevistas com executivos,
empresários e profissionais do setor em estudo.

Há fontes quantitativas que embasam com números a análise de um setor. As mais importantes de
coleta de dados são as fontes oficiais: governo federal, ministérios e outras entidades e empresas
públicas (IBGE, Petrobras, Eletrobras, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social –
BNDES). São nestas fontes que o analista pode fazer um trabalho de compilação de dados e números
com abrangência. Um segundo grupo de fontes importantes são os órgãos de classe, como sindicatos
e associações. Às vezes pode haver discrepância entre essas fontes, sendo que o trabalho do analista
é justamente entender o porquê disso e explicar para o leitor. O que é essa discrepância? Por que ela
existe? Quanto às fontes qualitativas, uma vez que o trabalho [do analista] é colocar [o setor] em
perspectiva, as fontes são as informações publicadas pela imprensa, pelos jornais. No momento
“Primórdios de internet”, essas informações eram publicadas em jornais e revistas, e eram
organizadas em arquivos de recortes impressos, pois não havia internet. Também se buscava
informações em publicações setoriais, como revistas e boletins de associações empresariais e de
empresas independentes. Havia outras fontes de informações, de vários campos, desde academia,
empresas de consultoria e bancos. Também eram usados livros sobre o setor com informações sobre
sua história, sua estrutura, com embasamento mais profundo e mais de base, que contribuíam para
o analista construir sua análise. Também eram entrevistadas pessoas que eram do ramo, que tinham
uma posição relevante e pudessem contribuir, inclusive ajudavam o analista a checar se sua visão
estava correta, se não estava cometendo nenhum desvio, e tentar ver o que é relevante e o que não
é. (Maurício Martínez, 2020, grifo nosso).
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4.1.1.4 Materiais utilizados na produção de análises

Para o desenvolvimento de uma prática, assim como as atividades humanas mentais e
corporais, os objetos são também indispensáveis (SANTOS, 2015, apud SCHATZKI, 2002).
Portanto, as práticas se sustentam, se reproduzem e se transformam, não apenas por meio das
relações entre os praticantes, mas também das relações que se estabelecem entre “pessoas e
objetos”. Ou seja, além de pessoas, são importantes objetos como mesas, cadeiras, computadores,
impressoras, telefones (fixo e celular), e-mail, documentos, textos, salas, sistemas de informação
e comunicação. (SANTOS, 2015, apud LAW, 2002).
O entrevistado do Maurício Martínez destaca os principais materiais que utilizava, naquela
época, no seu processo de produção de análises setoriais. Entre os principais estavam os recortes
impressos, telefone e já começava a despontar o e-mail, como meio de contato, e a internet, como
fonte de informações.

Naquele momento, o primeiro material e que era muito relevante era o jornal físico, que dava uma
vastidão de informações cotidianas. Depois a tesoura e a pasta para você selecionar e guardar. E
quando tinha notícia na frente e no verso da página, precisava da máquina de Xerox para reproduzir;
se não, tinha que guardar em algum lugar e lembrar depois onde estava a matéria. Havia o telefone
para falar com as pessoas e o e-mail para contato. Naquela época já tinham várias informações e
dados na internet, mas não se encontrava ainda muita coisa, principalmente referente ao exterior. De
qualquer forma, nesse ponto, a internet ajudou bastante ao possibilitar acesso à informação do
exterior, o que já fazia um pouco de diferença e era relevante. Já era possível encontrar vários
papers, artigos científicos etc. na internet. Tal fato ajudava, pois não dependia só de ter que ir a
bibliotecas, [assim] já baixava os textos pelo computador. (Maurício Martínez, 2020, grifo nosso).

No caso deste pesquisador e da equipe de analistas do Panorama era utilizado como base o
Centro de Informações da Gazeta Mercantil. As análises setoriais do Panorama Setorial eram
enriquecidas com dados e informações de recortes impressos de reportagens e artigos de jornais e
revistas brasileiros e, também estrangeiros. Na época, o então dinâmico setor de telecomunicações
se destacava pela quantidade de recortes. Não por acaso, as análises desse setor tinham, no mínimo,
500, 600 páginas. Uma delas, sobre o segmento de “Telefonia fixa” (o principal da indústria de
telecomunicações na época, fim dos anos 2000, quando o celular ainda não o tinha “engolido” e o
aparelho era um “tijolo” para poucos) (MEMÓRIA DESTE PESQUISADOR; BANCO DE
DADOS DE ANÁLISES SETORIAIS EM FORMATO IMPRESSO E EM PDF PERTENCENTE
AO PESQUISADOR).
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4.1.1.5 Resultados do Panorama Setorial

Ao todo, o Panorama Setorial lançou mais de 250 análises (incluindo atualizações) de uma
infinidade de setores (ver a lista das principais análises no Apêndice 4). Para se ter uma ideia,
foram analisados desde negócios como siderurgia e escritórios de advocacia, passando pela
indústria farmacêutica até carnes e aeroportos. O Panorama também antecipou que o setor de
escritórios de advocacia começara a investir pesado em profissionalização; assim, o Panorama foi
pioneiro na elaboração de análises desse setor sob o ponto de vista de negócios (CANTALICE
2012).
O faturamento total do Panorama (Análises Setorial + Resenhas) também atingiu cifras
consideráveis. Em cinco, anos a receita cresceu 1.336,3%. Saltou de R$ 445,6 mil em 1995 para
R$ 2,8 milhões em 1996. Em 1997, pulou para R$ 4,2 milhões e depois em 1998, para R$ 5,6
milhões, em 1999, chegou aos expressivos R$ 6,4 milhões, que em valores de março de 2020
atingiria R$ 32,8 milhões, corrigidos pelo índice IGP-M, da FGV33.
Além dos resultados financeiros expressivos, que mostraram o sucesso do produto, o
reconhecimento de sua contribuição para a consolidação de informações setoriais foi inconteste.
Um exemplo: o empresário Antonio Ermírio de Moraes, disse o seguinte num seminário da GZM
sobre a Análise Setorial “O Sistema Hospitalar Privado”, de dezembro de 1998: “Acompanho o
setor há mais de 30 anos e nunca encontrei um estudo tão completo e isento de carga emocional
quanto este”. Na ocasião, Antonio Ermírio apontou que os estudos que ele tinha acessado ora
carregavam na tinta na defesa de pontos de vista dos médicos, ora das instituições de saúde. Mais
ainda, ele mencionou tal análise em várias colunas dominicais34 que ele escreveu naquela época
na Folha de S. Paulo (LACHINI, 2001; CANTALICE, 2012).
No início dos anos 2000, problemas de gestão acumulados ao longo dos anos levaram a
Gazeta Mercantil a uma situação financeira crítica, marcada por atrasos de salário constantes,
dívidas com fornecedores e o não pagamento de direitos trabalhistas, como FGTS (Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço) e Previdência Social. Com o agravamento da crise, o jornal passou
a perder seus profissionais, em meio a greves e demissões. E, em 2003, o controlador Luiz
Fernando Levy acabou vendendo o jornal para o empresário Nelson Tanure. As dívidas trabalhistas

33

Calculado por meio do site http://www.sedep.com.br/calculo-de-igpm/, acessado no dia 12/04/2020.
Fonte: MORAES, Antonio Ermírio de. O papel das santas casas (30/05/1999). Disponível em
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz30059906.ht, acessado em 10/04/2020; MORAES, Antonio Ermírio de.
As crianças e a saúde (06/06/1999). Disponível em https://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz13069906.htm.
Acessado em 10/04/2020; MORAES, Antonio Ermírio de. Os recursos para a saúde (13/06/1999). Disponível em
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz13069906.htm. Acessado em 10/04/2020.
34
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e com fornecedores se avolumavam. Em 2009, Tanure devolveu o jornal a Luiz Fernando Levy,
que não teve condições de mantê-lo. No dia 29 de maio de 2009, o jornal parou de circular
(OLMOS, 2017).
No caso do Panorama Setorial, em 2003, no bojo da negociação com Nelson Tanure,
tornou-se uma empresa independente, tendo à frente o filho do antigo controlador da Gazeta
Mercantil, que não conseguiu ser bem-sucedido em suas estratégias comerciais, levando ao
encerramento da operação em 2005. Na ocasião, a percepção deste pesquisador e da equipe do
Panorama era que, ao longo de cerca de 15 anos, havia sido construída uma metodologia, uma
fórmula de analisar setores que não podia ser interrompida. E o resultado desse investimento tinha
um valor histórico, até estratégico para a análise setorial do País.
4.1.2 INTERNET CONSOLIDADA – FASE VALOR ECONÔMICO – DE 2006 A 2016

Assim, no fim de 2005, junto com o Matías Molina foi fechada uma parceria com o Valor
Econômico35, por meio da Rosvita Saueressig, então diretora de Projetos Especiais do jornal. Na
ocasião, foi formalizado um contrato de prestação de serviços terceirizados em nome de duas
empresas: Primeira Edição, pertencente a este pesquisador, e Conteúdo Setorial, pertencente ao
grupo de analistas do Panorama, que também ingressou no projeto. Matías Molina atuava como
consultor do projeto. Pelo acordo, o Valor Econômico cuida da distribuição, comercialização e
divulgação das análises. Em maio de 2006, o “Valor Análise Setorial”, nome da divisão, deu o
pontapé inicial com o lançamento de cinco estudos dos seguintes temas: Telecomunicações,
Shopping Centers, Celulose e Papel, Mercado da Carne e Indústria Farmacêutica.
Na nova fase houve grande mudança nas práticas, relações e condições de trabalho e na
gestão da equipe para a produção das análises setoriais. Esse novo contexto foi viabilizado, em
grande medida, pelos recursos da internet. Na época do Panorama Setorial, todos os profissionais
trabalhavam em um mesmo ambiente e com infraestrutura (computadores, impressoras, telefones,
assinaturas de jornais, centro de informações e biblioteca) disponibilizada pela empresa. No novo
projeto, cada profissional passou a trabalhar na sua casa, em esquema de home office (escritório
em casa), com seus próprios aparelhos celulares, impressoras e computadores com acesso à
internet. Este último fator foi extremamente importante, pois possibilitou a comunicação da equipe
35

O Valor Econômico é o principal jornal de economia, finanças e negócios do País. Foi criado em 2000 pelos grupos
Folha de S.Paulo e O Globo (com participação de 50% para cada um). Em 2016, o Grupo Globo passou ser o único
controlador., cuja operação foi aprovada pelo Cade (https://oglobo.globo.com/economia/cade-aprova-compra-dovalor-economico-pelo-grupo-globo-20203111, 29/09/2016).
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(e-mail, recursos de videoconferência...) e, principalmente, acesso às bases de dados e fontes de
informações (IBGE, Banco Central, instituições de pesquisa etc.).
Inicialmente, as funções e as atividades do dia a dia praticamente não houve alteração em
relação ao Panorama: este pesquisador fazia a coordenação geral (agora de forma “remota”) e
editava os estudos elaborados pelos analistas, que os enviavam por e-mail. No entanto, a partir
2010, com a saída de analistas do projeto, este pesquisador passou também a produzir textos para
as análises, além editá-las e fazer a coordenação geral. Em 2014, cada empresa passou a ter seu
próprio contrato de prestação de serviços e a empresa deste pesquisador assumiu todo o processo
de produção de um conjunto de análises (elaboração dos textos, edição, diagramação etc.). Em
2015, a outra empresa deixou a operação e, então, a empresa deste pesquisador tornou-se
fornecedora exclusiva dos estudos setoriais do Valor Econômico.
Neste momento, as novas análises setoriais eram diferentes da época do Panorama Setorial,
mais analíticas, focando mais em tendências e perspectivas e menos em descrição dos setores. Um
dos fatores impulsionadores dessas mudanças foi a internet. Por exemplo, um bloco da análise
setorial com as íntegras da legislação e séries históricas de estatísticas brutas “desapareceu”, pois
tais informações passaram a estar disponíveis na internet. Em contrapartida, ganhou relevância
analisar os principais aspectos da legislação e seus impactos no setor. As transformações mais
aceleradas dos mercados também demandavam estudos com interpretações e cruzamentos de
informações mais focados e com periodicidade cada vez menor.
Também abordavam toda a cadeia produtiva do setor (JORNALISTA&CIA, 2006), além
de ter bem menos páginas (em média, 120 páginas), em comparação com o Panorama Setorial
(média de 500 páginas). Ou seja, mais uma vez, observa-se como as diversas práticas evoluíram e
mudaram na conexão umas com as outras, gerando novas práticas (produção e consumo de análises
setoriais) e novos produtos (WARDE, 2005).
Quanto ao conteúdo das análises, mais especificamente, os estudos abordam o desempenho
e as perspectivas de cada setor para os próximos anos. Traça uma radiografia completa da cadeia
produtiva de um determinado setor, incluindo as inter-relações dos agentes envolvidos no negócio,
desde matérias-primas, tecnologia, financiamento, mão de obra, até a distribuição. A análise reúne
os perfis das principais empresas atuantes nesse mercado, com informações como estrutura
organizacional, desempenho (operacional e financeiro), investimentos e principais estratégias.
Nesse sentido, os estudos ajudam o executivo a entender as tendências e as complexidades da sua
cadeia de negócios e, com informações isentas, proporcionam uma apreciação externa e
independente sobre o seu setor (VALOR ECONÔMICO, 2015).
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A propósito, a abordagem de perspectivas de um setor, o olhar para frente, foi um aspecto
considerado fundamental em uma análise setorial, apontado pela maioria dos entrevistados em
todos dos momentos. De acordo com Fernando Camargo, em uma análise setorial era mais
importante olhar para frente do que para trás. “A sistematização de dados tem sempre um olhar
para o passado, o que já aconteceu e a gente tinha que entender o que estava por vir”. Na visão de
Fernando Camargo, por isso, é fundamental tentar projetar o futuro. E, por envolver estratégias,
uma prática que ele adotava era contatar os profissionais mais top executive da estratégia das
empresas.
Na mesma linha, na avaliação de Maurício Martínez, olhar apenas para o passado pode até
ter uma validade, “mas está restrito a simplesmente falar o que aconteceu e o que passou não ajuda
iluminar o que vem pela frente”. “[...] Será útil para o leitor colocar [...] sua perspectiva baseada
em fatos e números. O leitor pode até não concordar, mas ele vai ter a base factual e dados para
construir a sua análise”. Para Maurício Martínez, na medida que o analista tem uma base mais
sólida, “ele consegue ter um entendimento do setor, falar com as pessoas, atinar o que pode ou vai
acontecer no setor. [Também observar] o que está aparecendo como tendência que vai alterar algo
ou se é só um modismo passageiro, [quais] projetos que vão ser furo na água”. Portanto, essa
necessidade não se alterou ao longo dos momentos, como apontado pela maioria dos entrevistados.
Outro aspecto relevante é comparabilidade da informação. A maioria dos entrevistados
aponta a questão da comparabilidade da informação como muito relevante quando se está
produzindo uma análise setorial. Por exemplo, fazer comparações com o resto do mundo, com
outros países similares ao Brasil, com outros setores de atividades, com outras empresas. Tais
recursos possibilitam detectar tendências que já ocorreram em outros mercados no exterior e que
poderão ocorrer no setor no País. A seguir, alguns exemplos:

[...] Podemos usar indicadores de empresas que têm perfil semelhante ao da empresa que você está
precisando avaliar – perfil de risco, de demanda, risco de o negócio dar errado ou certo, regras e
impostos etc. Para ser comparável, o padrão tecnológico também tem que ser parecido, porque
conforme você está em um segmento que tem rupturas tecnológicas regulares, o risco aumenta
muito. São coisas que você tem que checar para ver se fazem parte do chamado “comparável”, no
qual você vai encontrar múltiplos: X vezes a EBTIDA, X vezes a receita líquida. Cada vez mais têm
parâmetros interessantes, do tipo custo para aquisição de um cliente. (Fernando Camargo, 2020,
grifo nosso).
[...] Fazer comparação com o resto do mundo é muito importante quando se está fazendo uma
análise. Evita achar que a realidade de determinado setor no Brasil é a mesma nos outros lugares.
Com essa comparação, é possível detectar a tendência que poderá ocorrer no setor no Brasil nos
próximos anos. Pode-se perceber que o que acontece nesse mercado no País foi o que ocorreu 10
anos antes em outros lugares. Tal comparação traz uma referência para analisar e colocar o setor em
perspectiva. (Maurício Martínez, 2020, grifo nosso).
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Em linha com o que abordou anteriormente o entrevistado Maurício Martínez, Gesner
Oliveira aponta que “qualquer informação só vale se ela for colocada em perspectiva”,
completando que “a capacidade de síntese e comparabilidade no tempo e no espaço é o segredo da
informação setorial”.

Se eu falo que hoje choveu 20 ml [milímetros] em São Paulo. Não vale nada. [Agora] se eu falo que
é maior do que a média do mês, que é o maior índice dos últimos 10 anos comparativamente a outras
regiões da mesma latitude. À medida que eu passo isso [essas informações], você conclui que choveu
muito! Isso é relevante. Você deriva algum cenário. (Gesner Oliveira, 2020).

4.1.2.1 Abundância de informações

Com termos diferentes, todos os entrevistados apontaram a abundância de informações,
nos três momentos. Entre os termos citados estão: “afogamento pela informação (Gesner Oliveira);
overdose de informações (Fernando Camargo); obesidade informacional (Paulo Nassar).
De acordo com Gesner Oliveira, no momento “Internet consolidada”, há “o problema do
afogamento pela informação”. Os impactos são vários e contraditórios, de frustação e fascínio.

Quando é bombardeado pela informação, você tende a parar. É tanta coisa que gera uma espécie de
perplexidade e de dúvida sobre quais fontes você acredita e quais precisa relativizar. Eu acho que
acaba sendo uma coisa muito frustrante. (Gesner Oliveira, 2020).

Por sua vez, o entrevistado Fernando Camargo acrescenta que, sob o ponto de vista da
disponibilidade da informação, há dois núcleos: 1) setores com empresas de capital aberto; 2) e de
capital fechado. No primeiro caso, há uma certa overdose de informações e, no segundo,
dificuldade de acesso as informações.

O mercado de capitais é sempre um meio de se exigir disciplina, regularidade e transparências
de informação, pois exige, obriga e educa as empresas. O investidor é sempre educado por esse
processo. Isso vale para empresas de capital aberto em bolsa e também tem valido cada vez mais
para processos de endividamento que passam pelo mercado de capitais. [Por exemplo], para lançar
uma debênture, a empresa já se obriga a publicar um balanço minimamente razoável, com
informações da empresa [...], metas e objetivos. Já para empresas de capital fechado e para setores
repletos de empresas fechadas (sem ações negociadas em bolsa de valores), aí é um inferno.
Normalmente, por não serem abertas, o que eles publicam é irregular sobre a situação financeira,
isso quando publicam; os balanços não são auditados; não é padronizado: a pessoa traz informação
com uma certa abertura do seu fluxo de resultados (Demonstração de Resultados – DRE), cada um
faz de um jeito, quase nunca dão o mesmo grau de abertura... Não publicam relatório de
administração, pois isso não é obrigatório. (Fernando Camargo, 2020, grifo nosso).

Na mesma linha, o entrevistado do Paulo Nassar, aponta que “existe uma obesidade
informacional”, mas também ressalta que há “uma fome de sentido e significado”. E que a
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“sociedade precisa de mediação”, destacando o papel da imprensa e dos profissionais experientes
que trabalham com informações.

[...] Quem dá sentido e significado é quem pode fazer uma mediação. Sabedoria e conhecimento
não se adquirem de um dia para o outro. Por isso que as pessoas que trabalham com informação
e inteligência e na produção de narrativas são profissionais que têm jornada de vida. [Profissionais
experientes] é uma necessidade do próprio ambiente em que estamos vivendo. (Paulo Nassar, 2020,
grifo nosso).

Segundo Paulo Nassar, há muita disponibilidade de informação, mas é necessário saber
selecionar. E não basta fazer a seleção, mas interpretar essa informação e, depois, opinar sobre ela.
Na visão de Paulo Nassar, o que mudou de 2016 para o momento atual é que “tudo isso virou
torrencial”, destacando que, “por exemplo, o que se falava que a imprensa perdeu completamente
a sua importância é uma bobagem”. Pois “o que temos hoje é uma qualificação da mediação. E
não estamos falando de veículos de produção de informação qualificada, como o Valor Econômico
com os estudos setoriais. Há várias empresas produzindo relatórios diários e lançando uma série
de produtos, os quais também se massificaram.”
“Paradoxalmente, os jornais nunca foram tão lidos como atualmente. Pois se a internet tirou
leitores do impresso, trouxe um número muito maior de leitores na rede. Os jornais são ainda
poderosas usinas de informação, com expressivo número de profissionais, com capilaridade e
experiência para captar e analisar notícias que influencia os outros meios. As redes sociais fazem
barulho, mas apenas reagem em função do que é divulgado pela impressa diária” (MOLINA, 2015,
p. 30).
Diante da abundância de informações proporcionada pela internet, o entrevistado Gesner
Oliveira destaca alguns aspectos quanto ao consumo de informações entre as gerações
(profissionais mais experientes e mais jovens).

Eu percebo que, na minha geração, as pessoas têm um lado negativo e um positivo. O negativo é
que há ainda uma certa resistência ao trabalho sistemático de grandes bancos de dados. Ainda há o
uso do recurso pelo processo artesanal. O lado positivo é que o consumo da informação é mais
consciente. O que eu percebo nos pesquisadores mais jovens e nos [meus] alunos é que, muitas
vezes, eles consomem de uma maneira muito pouco crítica a informação, simplesmente vai pegando
qualquer coisa, sem muito critério. Eu acho que a gente ainda está em um processo de educação
de como realmente otimizar esse vasto acervo de informações. (Gesner Oliveira, 2020, grifo
nosso).

Outro aspecto levantado por Gesner de Oliveira, em linha com o que Paulo Nassar chama
de “torrencial”, é que “[...] o processo está cada vez mais dinâmico [...] e [...] a gente está sendo
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submetido a uma mudança em ritmo alucinante”. O que “requer uma capacidade de adaptação a
um ritmo também alucinante”.
Discorrendo sobre o consumo de informação em nível de direção de comunicação (CLevel) das empresas, o entrevistado Paulo Nassar destaca que:

A partir desse ponto, a informação flui, ao contrário da metáfora que [diz que] sai de uma fonte,
depois vai para um riachinho, depois um rio um pouco maior, que se desemboca em um grande rio.
É o contrário, é o grande rio, que se transforma no rio, no riacho, no fiozinho de água e por fim na
fonte. Então, você tem tudo mundo bebendo de uma grande torrente. No entanto, antes disso, é
preciso ter visão do que é inteligência, do que significa atuar em uma sociedade com obesidade
de informação. (Paulo Nassar, 2020, grifo nosso).

4.1.2.2 A questão das fake news
Na avaliação de todos os entrevistados, fake news (notícias falsas) sempre existiram – e
sempre vão existir. Não há novidades, o que muda ao longo dos três momentos são as
terminologias, os objetivos e a velocidade de propagação, muito intensa na atualidade.
De acordo com Gesner Oliveira, a divulgação de “informação enganosa ou errada sempre
ocorreu. Não há originalidade na questão das fake news. Mas eu acredito que haja uma
potencialidade muito maior porque atinge muito mais pessoas. Hoje, pode-se gerar um efeito muito
maior [com fake news] do que no passado por causa da capacidade de difusão”.
Também na visão de Fernando Camargo, fake news não são novidades. Nesse sentido, o
trabalho de checagem das informações sempre foi relevante para depurar. “Nem sempre é possível,
pois às vezes precisamos de um nível de profundidade que requer o olhar de um auditor, uma
pessoa com lupa e técnica para fazer checagens. Mais que isso, ele tem que estar autorizado a
entrar na empresa e vasculhar gavetas e relatórios”. A prática e cobertura do jornalismo “não chega
nesse ponto, mas esse primeiro movimento de checagem é bem importante, sempre foi e continua
sendo”, aponta Fernando Camargo.
Na mesma linha, Paulo Nassar destaca que fake news sempre existiram. Só que agora “a
mentira ganhou escala”. Neste período [2006-2016] e no anterior [1995-2005], “tínhamos a
produção de mensagens torcidas pelos famosos spin doctors36 dentro de uma lógica de relações
não públicas”. Portanto, “com a possibilidade de bilhões de pessoas produzindo também
informações dentro de lógicas não informadas”, com impactos variados.

Há um efeito econômico importantíssimo, pois vai atingir, por exemplo, nas empresas de capital
aberto, a percepção de públicos consumidores. Por isso, as empresas criaram ou estão criando
36

Em tradução livre “médicos de imagem”. São profissionais ligados à área de relações públicas.
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áreas de inteligência, próximas dos departamentos de comunicação, que vão o tempo inteiro
acompanhar essas realidades ligadas à produção de informações falsas. O problema é conveniência
mais o campo expandido. Quando se fala de produção de fake news, com as pessoas multiplicando
por aplicativos como WhatApp etc., há o fenômeno da sofomania, sabedoria das multidões, que
desqualifica os especialistas. Ou seja, desqualifica aqueles que estão produzindo informações dentro
de uma cultura de produção de informações, dentro de rituais de informação. (Paulo Nassar, 2020,
grifo nosso).

Corroborando com os demais entrevistados, Maurício Martínez destaca que a questão das
fake news “é uma coisa [...] eterna na humanidade, porque sempre vai ter alguém querendo vender
uma notícia que melhor interessa. [...] O que muda é a velocidade com que isso acaba viajando e
os filtros que às vezes há ou não para filtrá-las e separá-las. [...] A gente acaba comprando
informação falsa ou visão distorcida, até porque fake news em geral é tudo aquilo que o outro lado
fala e não o que você concorda ou está falando”, conclui.
Cabe destacar que, conforme apontam Tredinnick e Laybats (2017), as fake news também
são influenciadas pelo viés de seus públicos, reforçando seus valores e crenças existentes e
desacreditando informações que possam desafiar esses valores e crenças. Resumidamente, esses
vieses são: viés de autoridade, que atribui mais significado a declarações de autoridades; viés de
disponibilidade, que superestima a importância de informações fáceis de encontrar e subestima a
importância das informações que são escassas; e viés de confirmação, que atribui mais importância
para as informações que confirmam nossas crenças ou que confirmam o que gostaríamos de
acreditar (TREDINNICK; LAYBATS, 2017).

4.1.2.3 Curadoria de conteúdo

Nesse cenário apontado por os todos entrevistados de abundância e velocidade acelerada
de circulação de informações e fake news, ganha importância a curadoria de conteúdo.

Eu acho o papel da curadoria muito importante [...] sobretudo de estabelecimentos de camadas de
informação [...] que permitam, por exemplo, ao analista fazer uma análise setorial incluindo
informações sobre a situação do setor de autopeças no mundo, ou em outro país. E a partir daí,
organizar minimamente, em vez de sair com informações muito fragmentadas. Uma análise deve
ter uma parte conceitual, uma parte que explique a dinâmica daquele setor, exemplos de
benchmarkings internacionais. Eu sinto muito falta em uma análise setorial de uma descrição da
cadeia produtiva. Você encontra milhares de notícias sobre determinadas peças e subsistemas, mas
raramente você tem uma descrição conceitual da cadeia produtiva. Como ela funciona? Qual é a
dinâmica? Se tende a ser globalizada ou não? (Gesner Oliveira, 2020, grifo nosso).

Entre os principais objetivos da curadoria apontados por Gesner Oliveira estão “identificar
peças conceituais e ilustrativas, fatos realmente relevantes e não meramente anedóticos
[irrelevantes]. [Também] a comparabilidade com outros setores, entre períodos e com outros
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países. Ou seja, situar a pessoa que está pesquisando ou aquele que está consumindo aquela
informação setorial”.
Também concordando com o papel relevante da curadoria de conteúdo nesse momento de
abundância de informações, Paulo Nassar destaca a origem da palavra: “[...] curadoria [...] é um
termo das artes”. Isto pois, “há uma arte que é olhar para a informação do ponto de vista da
qualidade técnica dela, da qualidade ética e da estética”.

Daí emerge o importante papel de mediadores com formação fortíssima do que chamamos de
“interface da comunicação”. Estas interfaces são as ciências políticas, ciências econômicas,
ciências da tecnologia da informação, a história e a antropologia etc. Então, nota-se que é impossível
alguém ter essas capacidades múltiplas, só os gênios. Portanto, essa mediação, hoje, é um esforço
de equipe. É uma tarefa multidisciplinar. Quem tem capacidade, hoje, de fazer isso é a indústria.
Quem são as maiores empresas do mundo? São as empresas de memórias, que trabalham
comunidades de memórias, de informações, de pertencimentos. Estamos falando de empresas como
Apple (valor de US$ 2 trilhões), Facebook, Microsoft e Google. (Paulo Nassar, 2020, grifo nosso).

Diante desse quadro, o entrevistado Gesner Oliveira aponta alguns procedimentos úteis.
Uma medida importante é oferecer um treinamento dos usuários para checagem das fontes,
destacando que “é muito importante essa percepção das credenciais das bases de dados, das
unidades utilizadas, das fontes e também de eventuais vieses políticos, ideológicos ou religiosos”.
Assim, exemplificou: “se a pessoa está descrevendo o processo de dessalinização. Quem é a
pessoa? É um especialista? Ou é meramente um curioso que está fazendo a descrição do processo
e não tem muito ver [com o tema]?”

Não quer dizer que você vai desprezar a informação, mas é importante saber qual é o pano de
fundo daquela informação. Esse me parece o aspecto mais importante para consumir a informação
de uma maneira consciente. [Na linha do] você sabe o que está comendo? [...] tem gordura trans?
Você está sabendo. Consome se quiser. (Gesner Oliveira, 2020, grifo nosso).

Por sua vez, o entrevistado Fernando Camargo aponta que, no meio dessa overdose de
informações, há o risco de o analista cair em armadilhas. Isto pois as empresas publicam
informações que não são necessariamente verdadeiras, ou para se autopromover ou para promover
o próprio executivo.
Você tinha (e tem!) que filtrar corretamente [as informações]. Era sempre um cuidado importante
a tomar. E as conversas [com os executivos das empresas] sempre eram para conseguir ver a
consistência daquele monte de informações, pedir coisas que permitissem checar se aquilo fazia
parte do plano, se tinha passado em conselho e virava uma meta a ser perseguida ou se era uma mera
intenção. Sempre foi um caminho. (Fernando Camargo, 2020, grifo nosso).

Essa também era uma das práticas utilizadas por este pesquisador na produção das análises
setoriais, quando, por exemplo, as empresas divulgavam nos jornais números de investimentos
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divergentes para projetos que já tinham sido anunciados antes com valores menores ou maiores.
Os representantes das empresas eram consultados sobre porque os números eram diferentes, o que
mudou nos projetos.
“Como a internet disponibiliza diariamente dezenas, centenas de milhares de notícias, os
jornais editam esse ‘caos’ e hierarquizam a informação, fazendo uma espécie de curadoria, ao
destacar as notícias mais relevantes mostrando o seu contexto (MOLINA, 2015, p. 30). Além
disso, “uma das vantagens que o jornal propicia é ser um meio propício a análise e reflexão em
relação ao rádio, televisão e mensagens curtas e rápidas dos dispositivos eletrônicos”, sendo “suas
informações são também confiáveis” (MOLINA, 2015, p. 30).
Nesse sentido, ganha importância o papel de profissionais experiente e capacitado. Na
visão do entrevistado Paulo Nassar, é preciso ter mais profissionais com, por exemplo, capacidade
para encontrar a informação. Outro aspecto é a capacidade de interpretar informação.

Aceitar que aquela informação é importante, ter capacidade de interpretá-la e opinar de forma
qualificada. E, claro, ter capacidade para dizer “tudo isso é confiável” com base no processo
realizado e convencer a alta direção (C-Level) em relação ao assunto ou decisão em questão. (Paulo
Nassar, 2020, grifo nosso).

Destacando que “estamos vivendo a aproximação” das áreas de comunicação e
inteligência, Paulo Nassar indica que as práticas da área de comunicação e inteligência, sob o ponto
de vista da organização, demandam recursos como “capacidade, sensibilidade, cultura e recursos
econômicos [materiais e tecnologia], não apenas humanos, para fazer coleta, análise e
interpretação da informação e disponibilizá-la para algum profissional dentro de organização”. Os
propósitos estão em linha com as Teorias da Prática preconizadas por Warde (2005), cujos três
elementos que formam os nexos das práticas – entendimentos, engajamentos e procedimentos –,
estão presentes e articulados.

Para buscar um melhor entendimento do ambiente para desenhar cenários [engajamentos],
proporcionando à organização capacidade de decidir com alto grau de qualidade. Para tanto, há a
necessidade de encontrar a informação [...], o que chamo de “aquisição da informação”. Ela precisa
ser interpretada [procedimentos], sempre do ponto de vista de equipe [engajamentos], pois não
é fácil interpretar a informação partindo só de um lugar, de um território, de um lugar de fala. (Paulo
Nassar, 2020, grifo nosso).

O entrevistado Fernando Camargo destacou também a questão do propósito de uma análise
setorial para o leitor e empresa.

[1] Fazer a análise um setor do ponto de vista do desempenho da atividade econômica, da análise
da conjuntura etc. Como vai a economia do Brasil como um todo? Como vai o setor A, o setor B?
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[2] Analisar o setor para propor políticas, apoios, incentivo, ou analisar uma empresa para um
eventual processo de compra ou venda. A gente sempre trabalhou muito com estudos de
competitividade, na identificação de gargalos para levar ao governo ou órgãos reguladores sugestões
do que é que está prejudicando o desempenho desse ou daquele setor; alterar isso e aquilo etc.
(Fernando Camargo, 2020, grifo nosso).

Ainda segundo Fernando Camargo, a análise setorial pode ser útil também para apoiar
empresas em processos de fusão e aquisição (M&A) e de captação de recursos. Isto pois...

[Nesses processos], aquela empresa precisa ser escrutinada no limite por quem quer fazer a avaliação
do crédito, do financiamento, do investimento, da compra de um pedaço da empresa. Tem que ir
fundo. Aí muda um pouco de figura porque a fonte é a empresa, e o setor de atuação dela vira um
pano de fundo. Mas o que está publicado sobre essa empresa é fundamental também, porque é o que
o investidor está vendo e ele vai ser levado a acreditar naquilo. É sempre necessário fazer uma
avaliação 3D (aquela história de mãe: um olho no peixe, outro no gato). Tem que entender a
empresa corretamente e levar em conta o que as pessoas estão ouvindo e sabendo sobre ela,
para dizer se é isso mesmo, se não tem nada a ver com isso e mostrar porque é outra coisa. (Fernando
Camargo, 2020, grifo nosso).

4.1.2.4 Impactos da internet na produção de análises

Como na maioria dos setores, os impactos da internet na produção de informações de
negócios foram enormes, de acordo com a maioria dos entrevistados. Por exemplo, a internet
possibilitou o acesso inédito e sem precedentes a uma infinidade de novas fontes de informações,
especialmente do exterior.
“Nesse período de 2006 a 2016, acho que houve [...] um fascínio pela possibilidade de recorrer a
fontes que antes você não conseguiria. [...] Por exemplo, se estava estudando o setor de autopeças
no Brasil, era possível também levantar informações da Índia, Indonésia, China etc. Antes, para
realizar pesquisa com informações internacionais teria que encomendar e era muito caro. (Gesner
Oliveira, 2020, grifo nosso).

Nesse sentido, “com a internet e com as redes sociais, houve uma transformação brutal na
geração do conteúdo”, destacou Gesner Oliveira, ressaltando ainda que tal processo “é bastante
positivo”, especialmente com a convergência de meios de comunicação.

A gente está caminhando para uma convergência e uma integração de meio de expressão. Já não
há mais uma separação tão acentuada dos meios de comunicação. É a imagem, a voz, a escrita e a
expressão do conjunto. A geração de conteúdo está ficando mais rica e poderosa. (Gesner Oliveira,
2020, grifo nosso).

Além disso, com a internet, os impactos da circulação da informação, “hoje, são
instantâneos e em nível global”, afirma Paulo Nassar, que aponta também que “houve a ampliação
do horizonte da informação”.
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Se o horizonte da informação no século de IXX era por volta de 160 km (bandeirolas dos navios,
sinais de luzes...), a abrangência hoje é global [e instantânea, em tempo real]. Por exemplo, uma
live tem abrangência global. (Paulo Nassar, 2020, grifo nosso).

Nesse período (2006 a 2016), Paulo Nassar destacou que “a incorporação de ferramentas
digitais proporcionadas pela internet, que [nesse período] já está consolidada, trouxe um aspecto
importante, que é conveniência”. Nesse aspecto, cabe lembrar do ditado “cuidado para a virtude
não se assentar na conveniência”. Ou seja, ser conveniente não é suficiente e não deve ser a
principal qualidade da informação. Paulo Nassar ressaltou ainda o importante papel desempenhado
pelo aparelho smartphone, que “vai proporcionar conveniência para produção, consumo e
circulação de informação”, que o entrevistado definiu assim:

O que é a conveniência? É ter nos cinco sentidos a informação nas mãos, nos olhos, nos ouvidos, no
paladar e no olfato. É a conveniência da informação. Por exemplo, uma ferramenta que proporciona
essa conveniência é o smartphone [o iPhone, da Apple, foi lançado em 2007 em nível mundial].
(Paulo Nassar, 2020).

Paulo Nassar destaca ainda que, no ambiente do smartphone, há uma disponibilização de
novos formatos. O Twitter conforma a informação em síntese. O Facebook trabalha a questão do
pertencimento, com a possibilidade de imagens e de áudios. O BussFeed, com receituário. Há uma
infinidade de ofertas.

Como indicava lá atrás Mark Macklugar, o que nós temos que ter como narradores ou
comunicadores é ter o entendimento dessas arquiteturas da informação e mais ainda os efeitos
sobre os consumidores dessa informação. E, de novo, não é tarefa para amador. No ambiente
corporativo, não é tarefa para o “amiguinho”, filho... do presidente. São áreas cada vez mais
profissionalizadas. (Paulo Nassar, 2020, grifo nosso).

Segundo Paulo Nassar, para as grandes empresas, não é possível fazer comunicação sem
que haja informação que chega de forma qualificada. Como ela chega? “Chega no que eu chamo
de ‘antropologia do smartphone’. O smartphone está mudando e intensificando os rituais. Um
exemplo é esta nossa entrevista, que está sendo realizado por um smartphone. O que estamos
fazendo? Trocando informações”, conclui Paulo Nassar. [A entrevista com ele seguia por meio do
aplicativo de videoconferência Microsoft Teams, mas, por um problema de senha, foi rapidamente
viabilizada por meio do smartphone, utilizando a ferramenta WhatsApp Vídeo.]
Em uma dimensão maior, “a principal revolução da internet nos meios de comunicação
talvez tenha sido a mudança na maneira de informar e de comunicar a informação, devido à
interatividade” (MOLINA, 2015, p. 29). Isto pois, “ela transformou um público que antes era
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passivo em participante da notícia, proporcionando o acelerado crescimento das redes sociais, de
grande poder de mobilização entre jovens, que se transformaram em mídia, mudando radicalmente
a mensagem” (MOLINA, 2015, p. 29).
Além disso, nessa nova era, além de estar disponível 24 horas, o conteúdo tem que ser
atualizado continuamente nos portais dos jornais e ser adaptado para ser distribuído em todos os
dispositivos eletrônicos (computadores de mesa, notebooks, tablete, aplicativos, smartphone) e
canais digitais como Facebook, Twitter etc. Além disso, os jornais passaram acrescentar ao texto,
recursos audiovisuais, como som e imagens, em uma operação multimídia (MOLINA, 2015).

4.1.2.5 Informações e fontes relevantes e de qualidade

A informação relevante, útil e de qualidade é considerada essencial no mundo dos negócios
na visão de todos os entrevistados. Para Gesner Oliveira, “informação relevante é aquela
diversificada, [apresentada de forma] sintética. [É a informação] bem trabalhada que situa o leitor
no tempo e no espaço”.

Por exemplo: em uma análise sobre o setor de autopeças no Brasil. Você rapidamente compara [o
setor] com o mundo hoje, compara com o passado e traça um cenário para o futuro. Isso tudo em
espaço muito curto, em meia página. Se o usuário quiser se aprofundar, ele tem as várias camadas
de aprofundamento, incluindo link, vídeos. Se você consegue dar a informação dessa forma,
sintética, e que situa a pessoa, eu acho que isso tem um poder enorme. (Gesner Oliveira, 2020,
grifo nosso).

Por sua vez, segundo Fernando Camargo, uma boa informação é aquela que é comparável,
regular e ampla, que trate o mais próximo do universo e não de algumas empresas aleatoriamente
disponíveis.

[Para tanto], tem que ter critério na escolha. Têm vários elementos que tornam a informação útil
e tranquilamente utilizável por quem acessa. Se esses elementos não estão presentes
(temporalidade, representatividade, padronização etc.), fica muito difícil. Acho que esse é o
papel de alguém empoderado para chegar na informação ou de alguém que tenha na veia esse
processo jornalístico de tratar a informação com carinho para que ela seja utilizada com carinho
também na outra ponta. (Fernando Camargo, 2020, grifo nosso).

Na mesma linha, de acordo com Paulo Nassar, “informação de qualidade hoje é a que dá
uma dimensão abrangente”. Ou seja, “não é uma informação só focada no negócio”, acrescentando
que, atualmente, “o negócio está em campo expandido”, com novas preocupações e abordagens,
conforme exemplificou.
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Por exemplo, uma montadora, quando desenvolve um automóvel hoje, ela não pode pensar no
automóvel só para os compradores. Ela tem que pensar no automóvel também para quem está
preocupado com questões como mobilidade, poluição, meio ambiente. Portanto, qual é o impacto
sob o ponto de vista de informação para quem vai fazer o design de um carro? Além disso, ele vai
ter que “chipar” [incorporar recursos tecnológicos] o carro. Por quê? Porque o carro, hoje, é uma
extensão da casa, ele te protege da COVID-19... Ou seja, tudo que a gente pensar hoje está expandido
pela informação. (Paulo Nassar, 2020, grifo nosso).

A maioria dos entrevistados destaca que por trás da informação de qualidade está a fonte
confiável e relevante e, principalmente, as boas práticas de produção e levantamento. Nesse
sentido, Fernando Camargo aponta que “a busca de informações de qualidade deve ter sempre
critérios de credibilidade por trás.” Ou seja, “a questão da fonte confiável e segura passa muito por
fatores como credibilidade e histórico de acertos”.

É impossível fugir disso. E credibilidade tem a ver com história e com as boas práticas sendo
feitas ao longo dos anos. Isso pelas instituições ou pelas pessoas, as quais saem de instituições e
levam as boas práticas. E isso conta muito. (Fernando Camargo, 2020, grifo nosso).

E no cenário de abundância de informações e fake news, Paulo Nassar destaca as fontes
que precisamos reconhecer. “São as fontes institucionais. Como se conceitua instituição? É uma
organização muito especial que é reconhecida pela sociedade de forma abrangente pelos seus
valores, crenças, tecnologias e pelas pessoas que estão no ambiente institucional”. Nesse ponto,
Paulo Nassar ressalta o importante papel da grande mídia, que, com suas práticas e cuidados,
podem separar “o joio do trigo”.

Na minha opinião, a tentativa de desqualificar a grande mídia não deu certo. Isto pois, a grande
mídia, não importando se migrou para internet, como TV Globo, Valor Econômico, Folha de
S.Paulo, O Estado de S.Paulo, possui história e compromisso, tem os seus rituais de produção. Por
exemplo, [há profissionais com percepção do que é confiável e de qualidade] no caso de uma
informação que terá muito impacto, o repórter que apurou leva para o editor que, por sua vez, se for
necessário leva para o diretor, podendo chegar até ao dono do jornal, da revista ou da emissora. Ou
seja, há rituais [cuidados] que têm pelo menos 300 anos. Não é algo que foi produzido por uma
pessoa, isolada, ou seja, tem compartilhamento das decisões. Não que uma pessoa isolada não
possa produzir informação boa. Mas, por exemplo, uma figura como um blogueiro que esteja
produzindo uma informação, isoladamente, vai ter que comer muito feijão com arroz para ter uma
percepção institucional. Por exemplo, em questões jurídicas, o STF [Supremo Tribunal Federal] é a
instituição que tem a palavra final. Na área de saúde, como a questão das vacinas, são as
universidades. (Paulo Nassar, 2020, grifo nosso).

Por sua vez, o entrevistado Fernando Camargo destaca entre as principais fontes de
informações no Brasil o IBGE, que é uma instituição oficial empoderada para fazer pesquisa e
chegar nos lugares e nas informações em todos os cantos do País”. O IBGE não divulga
particularidades, por exemplo, saber profundamente a vida financeira de determinada empresa.
Apenas divulga dados se tiver uma média de pelo menos três informantes. Isso já permite obter

101

informações setoriais. “Mas o IBGE tem muitas limitações por falta de recursos e orçamentos cada
vez mais desafiadoras”, indica Fernando Camargo.
As principais fontes de informações utilizadas por Fernando Camargo, no início do
momento “Internet consolidada (2006-2016)” para elaborar análises nos setores, cujas empresas
têm capital aberto, eram balanços, relatórios de administração empresas e anuários com rankings
de companhias de setores publicados nos jornais de economia e negócios. Ele também destaca as
associações empresariais como importantes fontes complementares. Essas fontes são praticamente
as mesmas utilizadas pelo entrevistado Maurício Martínez no momento “Primórdios da internet
(1995-2015) e por este pesquisado e equipe de analistas nas fases do Panorama Setorial e Valor
Econômico.

4.1.2.6 Resultados do Valor Análise Setorial

Desde o seu lançamento, em 2006, até dezembro de 2018, foram produzidas 106 análises
setoriais para a Divisão Valor Análise Setorial (ver Quadro 7). A cobertura de setores da economia
é expressiva, com uma ampla gama de temas, como telecomunicações, passando por escritórios
de advocacia, automotivo, até assuntos bastante atuais como logística reversa e impactos das
transformações digitais nos setores estudados.
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Quadro 7 Lista de Análises Setoriais produzidas para Valor Econômico*
Aeroportos
Biocombustíveis
Cartões de Crédito e Débito (Total de 2 edições)
Comércio Eletrônico (Total de 3 edições)
Comunicações Móveis
Construção Naval
Energia Elétrica (Total de 2 edições)
Energias Renováveis (Total de 2 edições)
Farmácias & Drogarias (Total de 3 edições)
Higiene, Perfumaria e Cosméticos (Total de 2 edições)
Indústria Automobilística (Total de 3 edições)
Indústria de Celulose e Papel (Total de 3 edições)
Indústria de Fertilizantes
Indústria de Produtos de Limpeza
Indústria do Cimento
Indústria Farmacêutica (Total de 4 edições)
Indústria Têxtil
Material de Construção
Medicina Diagnóstica: Laboratórios, Hospitais e
Operadoras
Mercado de Beleza Profissional
Operadores Logísticos de Carga (Total de 2 edições)
Portos e Terminais Privados (Total de 2 edições)
Previdência Privada Aberta e Vida (Total de 2 edições)
Refrigerantes e Águas (Total de 2 edições)
Rodovias (Total de 2 edições)
Saúde Suplementar (Total de 3 edições)
Série Escritórios de Advocacia (Total de 2 edições)
Siderurgia
Transmissão de Energia Elétrica
Transporte Ferroviário (Total de 2 edições)
Varejo da Moda

Banda Larga
Call Centers
Centros de Distribuição
Computadores Pessoais
Concessionárias de Veículos
Eletroeletrônicos
Energia Eólica
Ensino Superior Privado (Total de 3 edições)
Florestas Plantadas
Hospitais Privados (Total de 4 edições)
Indústria da Cerveja (Total de 2 edições)
Indústria de Embalagens
Indústria de Laticínios
Indústria de Sucos (2 edições)
Indústria e Varejo da Moda
Indústria Hoteleira (Total de 3 edições)
Mercado de Incorporação Imobiliária
Medicamentos Genéricos
Mercado da Carne (Total de 4 edições)
Mineração
Planos Odontológicos
Portos Marítimos
Redes de Supermercados (Total de 2 edições)
Resíduos Sólidos: Logística Reversa
Saneamento Básico (Total de 3 edições)
Seguros e Resseguros (3 edições)
Supermercados & Atacadistas de Autosserviço
Telecomunicações (Total de 2 edições)
Transporte Aéreo
TV por Assinatura e Banda Larga
Shopping Centers (Total de 3 edições)

Fonte: Elaborado pelo autor. * De maio de 2006 a dezembro de 2018.

Em 2019, o Grupo Globo – que já controlava 100% do Valor desde 2016 –, transferiu a
Divisão Valor Análise Setorial do jornal para Agência O Globo, que alinhou com a empresa deste
pesquisador a retomada do projeto a partir do primeiro trimestre de 2020. O intuito era de produzir
um novo formato de estudos, com uma abordagem e conteúdo mais sintéticos (com menos páginas
em relação às análises anteriores, média de 30 a 40 páginas), visando atingir um perfil executivo
mais jovem e “apressado”. No entanto, com o surgimento da COVID-19, os planos ficaram
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suspensos. Cabe ressaltar que a empresa deste pesquisador continua atuando no mercado de
informações de setoriais.
4.1.3 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E BIG DATA – DESDE 2017

Como este momento está ainda em curso, há carência de informações (especialmente,
setoriais) e as disponíveis estão dispersas, sendo necessário consolidá-las. Para tanto, as
informações fornecidas pelos especialistas entrevistados e as levantadas na revisão da literatura
foram extremamente importantes para traçar um panorama. Além disso, foi valioso para este
trabalho que todos os profissionais especialistas, mesmo os que concentraram suas respostas em
aspectos de momentos anteriores, estarem atuando em suas atividades na realidade da qual faz
parte o terceiro momento da pesquisa e compartilharam reflexões e contribuições sobre as
transformações evidenciadas na produção de análises setoriais. Dessa forma, contribuíram para
traçar uma análise de perspectivas, com a evolução e as tendências futuras.

4.1.3.1 Um panorama do estado da arte da IA

É fato que as novas tecnologias, como inteligência artificial (IA) e big data, já estão
provocando impactos não apenas na quantidade e distribuição de informações, mas na
“inteligência” derivada a partir dessa informação. Os algoritmos de inteligência artificial são
usados para rastrear e analisar vastas fontes de dados e informações para serem interpretados
(HEARSEY, 2017).
Em uma dimensão maior, segundo a entrevistada Dora Kaufman, “[...] a inteligência
artificial está permeando as nossas vidas. Ela está presente em todas as plataformas e apps que
usamos no cotidiano.” Por exemplo, é utilizada em “decisões de contratação de trabalho, se a
pessoa está apta a receber um crédito, em diagnósticos médicos...”.
Para sustentar o avanço da inteligência artificial, atualmente “já temos os dois fatores
essenciais: capacidade computacional disponível e abundância de dados. Um simples smartphone
tem mais poder computacional que todo o data center de que a Nasa dispunha em 1969, quando
colocou o homem na Lua. E, na retaguarda desse smartphone, temos data centers com ambientes
de nuvens computacionais com capacidades quase infinitas. Em termos de dados, geramos hoje,
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segundo informações fornecidas pelo Statista, cerca de 59 zettabytes37 de bytes por ano e esse
número cresce rapidamente” (TAURION, 2020, p. 8).
A maior disponibilidade de dados digitais e o incremento do poder de computação
impulsionaram a utilização da IA. Os computadores podem realizar trilhões de cálculos por
segundo e executar tarefas de IA além das habilidades humanas. Entre as tarefas em que a IA
supera o desempenho humano estão reconhecimento de objetos em bilhões de imagens em poucos
segundos, tradução instantânea de mais de 100 idiomas, identificação de spam de bilhões de emails, jogar xadrez. No entanto, apesar desse desempenho impressionante, até mesmo a IA mais
avançada carece das capacidades de uma criança de quatro anos de se mover e falar, compreender
o mundo, causalidade e discutir conceitos abstratos. Portanto, décadas de avanços da IA ainda não
são um substituto para um bilhão de anos de evolução (DELIPETREV; TSINARAKII; KOSTIĆ,
2020, apud RUSSELL; NORVIG, 2016).
Vale destacar ainda que os profissionais da informação possuem algumas habilidades que
se encaixam com a inteligência artificial. Por exemplo, como a IA é um mecanismo baseado em
regras, esses profissionais têm a linguagem e as habilidades para desenvolver conjuntos de regras
e podem rapidamente tornar-se versado no seu uso. Outra característica é fazer boas perguntas, um
dos problemas que as empresas enfrentam com big data e IA, pois maioria de seus funcionários
não sabe o que perguntar (HEARSEY, 2017). Para fazer boas perguntas, resumidamente, além de
experiência e conhecimento, é fundamental também metodologia. Por exemplo, como na pesquisa
científica, estudar exaustivamente o tema de interesse e fazer um roteiro questões que respondem
aos objetivos da pesquisa são procedimentos fundamentais. No caso dos estudos setoriais, os
analistas pesquisam e estudam o máximo de informações sobre o entrevistado, a sua empresa e o
setor de atuação. Nesse sentido, é preciso preparação, saber o propósito da entrevista, como e para
que as informações serão utilizadas etc. Normalmente, como os entrevistados são alto executivos
com pouca disponibilidade de tempo, as perguntas têm que ser claras e objetivas para maximizar
o tempo e extrair o que é necessário e relevante para a análise. Procurar levantar e mostrar os fatos,
suas causas e possíveis consequências, mas não apenas a opinião. (Na verdade, perguntas claras e
objetivas são fundamentais para qualquer entrevista, não apenas com executivos.) Como abordado,
na fase do Panorama Setorial o acervo do CI da Gazeta Mercantil era utilizado como base para
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Um zettabyte (ZB) contém um sextilhão de bytes, ou um bilhão terabytes. Isso significa que seriam necessários 1,1
bilhão de terabytes em discos rígidos para armazenar um zettabyte de dados. Como a unidade de medida de zettabyte
é muito grande, ela é usada apenas para medir grandes quantidades agregadas de dados. Fonte: Dicionário de
informática TechLib. Disponível em https://techlib.wiki/definition/zettabyte.html. Acessado em 08/03/2021.
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esse levantamento. Posteriormente, com a internet, surgiram novas bases de informações (portais
de jornais e revistas, balanços digitais das empresas, redes sociais etc.).
Além disso, tais profissionais possuem ainda conhecimento e experiência com conjuntos
de dados bem como têm experiência em levantamento de informações e análises baseadas em
evidências. Portanto, no novo cenário, deverá haver uma necessidade crescente desses
profissionais com conhecimentos para “treinar” os algoritmos para produzir resultados úteis e
identificar soluções utilizando dados corretos. Também de funcionários experientes que possam
fazer a ponte entre a inteligência artificial e as pessoas, tarefa essencial para a implementação de
soluções de inteligência artificial assertivas (KIRKWOOD, 2018).
Nos últimos anos, a IA vem se tornando fundamental e inclusive um elemento competitivo
para as empresas, na visão da entrevistada Dora Kaufman, que destaca que “não tem nada novo.
Em toda empresa, o sucesso dependia da capacidade de identificar o que o consumidor dela quer.
Por isso que sempre fizeram pesquisas sobre o consumidor. Só que hoje [com a IA] é muito mais
assertivo”. Ela destaca ainda que “não existe negócio, vida em sociedade sem previsão. Só que
agora há condições de fazer previsões mais assertivas. E isso dá um ganho de eficiência muito
maior em qualquer área”.

Por meio desse sistema/técnica, eu posso entender muito mais de uma forma inédita quem é o meu
consumidor. A probabilidade de eu oferecer algo mais assertivo é muito maior. Isso vale para
qualquer área. Essa é a grande mudança. Têm problemas. Porque é o sistema que foi reconhecido
em 2012. Então, tem muito pouco tempo e muitas limitações. Tem muitas questões que não foram
resolvidas. É um sistema ainda limitado. Hoje ele é muito mais um complemento da decisão do
que uma decisão soberana. Mas muitos setores e pessoas estão usando como decisão soberana. E
isso tem problemas, tem a questões do viés, a questão da explicabilidade. (Dora Kaufman, 2020,
grifo nosso).

Reforçando o avanço da inteligência artificial no Brasil, pesquisa da Distrito38 (2021),
dentro do ecossistema digital, mostra o expressivo crescimento do volume de investimentos nas
startups brasileiras que oferecem soluções em IA como produto e/ou serviço. No acumulado de
2012 a 2020, foram aplicados um total de US$ 839 milhões, distribuídas em 274 rodadas de
investimentos. Os anos de 2019 (US$ 243 milhões) e 2020 (US$ 265 milhões) foram, de longe, os
com mais investimentos, cada um superando a soma de todos os demais anos. Para se ter uma ideia
da magnitude da expansão, os investimentos saltaram de US$ 1 milhão em 2012 para US$ 265
milhões em 2020, aumento acumulado de 26.000% (DISTRITO, 2021).

38

Distrito é uma empresa que tem como objetivo acelerar a produção de tecnologia e inovação no Brasil por meio do
ecossistema de startups do País. Disponível em Distrito é eleito o melhor hub de inovação do Brasil pela ABStartups.
Acessado em 08/02/2021.
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As informações acima sinalizam que a inteligência artificial é um dos mais importantes
marcos tecnológicos da história moderna. Observa-se que, com a sua acelerada evolução, a IA
deverá deixar de ser um diferencial para se transformar em uma parte integral e essencial da
operação de qualquer iniciativa que se propõe tecnológica (DISTRITO, 2021). “Logo mais,
perguntar se uma startup se utiliza das capacidades da inteligência artificial no seu business será o
mesmo que perguntar, hoje, se elas utilizam a internet – um questionamento que soa quase cômico,
mas que diz muito sobre o passo dos avanços tecnológicos que, por sua escala e velocidade sem
precedentes, naturalizamos” (DISTRITO, 2021, p. 8).

4.1.3.2 Abundância de informações
Em linha com os demais entrevistados, Cezar Taurion reforça que, atualmente, “talvez o
maior desafio que nós temos é a abundância de informações”, uma vez que há “uma overdose de
informação e [você] acaba soterrado”. Entre as práticas para filtrar as informações, Cezar Taurion
aponta um dos caminhos que adota.

Busco algumas fontes como as empresas de consultoria ou as publicações de economia como Wall
Street Journal e [The] Economist lá fora. [...] A partir daí tiro conclusões e ideias sobre cada setor
que me interessa. É assim que eu tomo decisões de negócios nas empresas do ecossistema onde atuo.
(Cezar Taurion, 2020).

Na mesma direção, Dora Kaufman afirma que, hoje, “a geração de informação e volume é
exponencial”, destacando que “o desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação
desde o final do século passado propiciou um desenvolvimento e um acúmulo cada vez maior de
dados”. Isto pois, “cada vez mais nossa vida foi tendo uma parte importante sendo virtual e online. Estatísticas mostram que 90% dos dados que existe hoje foram produzidos nos últimos dois
anos. Então o processo é exponencial.”

Esses dados têm a vida da sociedade, o que as pessoas preferem e falam. A mesma coisa através dos
setores que estão captando dados dos equipamentos e objetos. Você tem os dados do clima, tem o
território [nacional] digitalizado. [...] Acompanha o que está acontecendo na Amazônia, [está] tudo
está digitalizado. A técnica de deep learning extrai informação útil dos dados para fazer
previsões. [Por exemplo,] se eu quero fazer uma previsão, qual é a probabilidade de os consumidores
desse segmento gostarem do meu serviço que estou pensando em oferecer? Faço a análise dos dados,
de comportamentos, desejos, preferências, daquele conjunto de usuários consumidores e estabeleço
qual é a probabilidade de gostarem daquele serviço que estou pesando em oferecer. Inteligência
artificial hoje é o modelo de estatística e probabilidade, não é nada mais que isso. (Dora
Kaufman, 2020, grifo nosso).
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Além disso, no mundo digital, a pessoa “é produtor e consumidor de conteúdo”, aponta
Cezar Taurion, destacando que, “anteriormente era só consumidor e hoje pode produzir conteúdo”.
E para Dora Kaufman, atualmente, “as pessoas estão produzindo mais informações porque têm
acesso a todo tempo a dados digitais. Praticamente tudo o que fizemos hoje é on-line, digital”.
Portanto, estamos “produzindo dados a todo tempo”, conclui.
Como não somos capazes de pesquisar tudo sozinho, Harari (2018) indica que, pelo menos,
temos que investigar com cuidado as nossas fontes de informações preferidas, seja um jornal, seja
um portal. O autor aponta duas regras: se você quer uma informação confiável, pague por ela. “Se
você obter suas notícias gratuitamente, talvez o produto seja você”. A segunda recomendação, é
ler a literatura científica relevante sobre o assunto de seu interesse, com destaque para artigos,
livros, editoras acadêmicas bem conhecidas (HARARI, 2018, p. 302).
A título de ilustração, em relação ao pagamento por conteúdo jornalístico no Brasil,
pesquisa divulgada pela Luminate39 em 2020 indica que, entre os leitores de notícias digitais no
Brasil, 16% são pagantes. O perfil desse pública é majoritariamente de nível socioeconômico alto
e médio-alto e com ter mais de 50 anos. Os motivos principais para ser assinante de uma mídia é
a qualidade da informação, a confiança, o acesso irrestrito ao conteúdo e a tradição dessa mídia.
No entanto, os que não são assinantes consideram que podem facilmente ter acesso à informação
sem pagar, e que o pagamento é irrelevante. O alcance da leitura de mídia digital é de 92% da
população, sendo o smartphone o dispositivo mais utilizado para acessá-las. Entre os atributos
desejados pelos participantes da pesquisa está ter maior desenvolvimento e análise das notícias
com especialistas e colaboradores de diferentes países etc. Também que seja uma mídia
independente dos poderes do momento (LUMINATE, 2020).

4.1.3.3 A questão das fake news
Na mesma linha dos demais entrevistados, para Cezar Taurion, “fake news sempre
existiram, mesmo antigamente”, lembrando que “uma das máximas que se usava é que a primeira
vítima de uma guerra era a verdade. Sempre houve notícias fantasiosas em qualquer conflito,
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A Luminate é uma organização de investimentos sociais que apoia instituições e empreendedores em todo o mundo,
com foco em quatro áreas de impactos: empoderamento cívico; direitos digitais e de dados; transparência financeira;
e mídia independente. O objetivo de suas pesquisas é oferecer subsídios a veículos de mídia que buscam experimentar
diferentes modelos de sustentabilidade financeira, por meio de conclusões sobre as preferências do consumidor de
notícias. O levantamento de campo desta edição foi realizado de 22/6 a 2/7 de 2020, com uma amostra de 2.047
participantes, formados por residentes de São Paulo, na região Sudeste; do Pará, Norte; da Bahia, Nordeste; do Rio
Grande do Sul, Sul; e de Goiás, Centro-Oeste.
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qualquer situação política”. O que mudou em relação aos períodos anteriores, foi o aumento do
número de produtores de informações e da velocidade de disseminação.

[Anteriormente,] [...] quando você só tinha uma fonte de informação, que era o jornal ou TV, mesmo
que soubesse de algo, você não tinha como divulgar essa informação. Hoje, você consegue
contradizer e até [...] produzir fake news. [Ou seja,] assim como a mídia coloca fake news, você
também pode, já que também é um produtor [de informações]. (Cezar Taurion, 2020, grifo nosso).

Concordando com essa visão, segundo Dora Kaufman, a questão das “fake news [...]
também não é nova, sempre existiu, [...] inventadas por desconhecimento ou propositalmente”,
acrescentando que “campanha eleitoral é a essência das fake news. Toda propaganda oficial na
televisão é totalmente fake news. [...] A questão é como eu posso falar. [...] Você pode criar um
discurso apropriado àquele público e você distorce, fala o que quiser”.
Voltando ainda mais no tempo, segundo Harari (2018, p. 290), “por milênios, muito do era
considerado ‘notícia’ ou ‘fato’ nas redes sociais humanas era narrativas sobre milagres, anjos,
demônios e bruxas.” E nós “temos zero evidência científica de que Eva foi tentada pela serpente,
que as almas dos infiéis ardem no inferno depois que morrem, mas bilhões de pessoas têm
acreditado nessas narrativas durante milhares de anos. Algumas fake news duram para sempre”
(HARARI, 2018, p. 290). O autor acrescenta que “além de religiões e de ideologias, empresas
também se apoiam em ficção e fake news”. Por exemplo, “divulgar uma marca envolve recontar a
mesma narrativa ficcional várias vezes, até as pessoas ficarem convencidas de sua veracidade”.
Nessa linha, Harari dá como exemplo a Coca Cola, cuja imagem construída “é de jovens e
saudáveis praticando esportes e não de pessoas obesas e com diabetes” (HARARI, 2018, p. 295).
Quanto ao perfil das fake news, de acordo com Cezar Taurion, elas “podem ser desde
intencionais, [na linha] ‘eu não gosto disso e vou colocar a minha opinião como se fosse uma
verdade’, como podem ser não intencionais. [Por exemplo,] eu li alguma coisa que achei muito
interessante, que tem informação que não sei se é verdadeira ou não, mas eu gostei. [Como]
reforçou meu pensamento, eu compartilho e espalho essa informação”.

Hoje, é fácil compartilhar informação, [está] a um clique de distância. [Como] as pessoas são
superficiais, infelizmente, [...] o que acontece é que elas realmente não leem. [A pessoa] vê o que
está comentado e compartilha sem validar. É um problema de educação. [Portanto], é fácil
proliferar fake news, tanto oficial quanto não oficial, da mídia ou de pessoas, tanto intencional quanto
não intencional. (Cezar Taurion, 2020, grifo nosso).

A tecnologia pode tanto contribuir positivamente quanto negativamente, avalia Cezar
Taurion. “Do lado positivo é que você pode colocar uma informação correta e desmascarar a
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mentira rapidamente. A negativa é que a informação mentirosa também circula rapidamente.” E
com a evolução da inteligência artificial, esse processo se sofisticou muito.

Com a inteligência artificial, eu consigo hoje colocar você falando uma coisa que não falou. Chega
a um nível [de sofisticação] que [...] apenas uma outra inteligência artificial consegue pegar [que
é falso]. Por quê? Porque por meio de algoritmos, eu consigo identificar micro movimentos faciais
que você faz. [...] A olho nu eu não consigo. Então, tem que ser com inteligência artificial para
contra-atacar e defender um ataque de inteligência artificial. (Cezar Taurion, 2020, grifo nosso).

Também para Dora Kaufman, “as tecnologias digitais aumentaram e potencializaram
qualquer transmissão de informação. Então o alcance é muito maior”. Acrescente-se ainda que que
há inúmeros “mecanismos de que você pode fazer o disparo das fake news automaticamente. Isso
também aumenta a intensidade e o alcance da propagação”.
Nesse sentido, reforçando o que aponta Cezar Taurion, Dora Kaufman destaca que “a
inteligência artificial trouxe um elemento novo às fake news, que são as chamadas “deepfake”,
que é a capacidade de distorcer, colocar uma imagem ou vídeo de alguém e colocar pessoas falando
coisas que nunca falaram com uma perfeição muito difícil ao ser humano perceber. Ou seja, “só
outros sistemas de inteligência artificial conseguem detectar quando é [verdadeiro ou falso].”

4.1.3.4 Curadoria de conteúdo

No momento atual de enorme abundância de informações e de acelerada proliferação de
fake news, ganhou ainda mais importância a função da curadoria de conteúdo. Especialmente, pois
“o excesso de informação foge a capacidade de uma pessoa de buscar informação”, destaca Cezar
Taurion. Portanto, é necessário utilizar “tecnologia que tenha uma função de curadoria”. No
entanto, ele indica que “o grande problema dessa curadoria é que você não sabe como é que ela
vai funcionar, e não sabendo, ela pode até o agradar demais e você acabar ficando bitolado”.

Esse é o desafio que nós temos hoje nesse cenário de overdose de informações, [...] que é
impossível [ser filtrada e processada] pelo ser humano. Imagina o Google, se tivesse gente para
procurar o que você quer. Você liga para o Google e [diz] preciso de uma informação. Aí milhares
de pessoas pesquisam para você. Impossível, tem que ser algoritmos. (Cezar Taurion, 2020, grifo
nosso).

Na mesma linha, Dora Kaufman aponta que a “quantidade de informação cresce
exponencialmente e não há como a pessoa dar acesso a todas”. E “os algoritmos de inteligência
artificial hoje são os curadores da informação”. Dora Kaufman indica que a “curadoria sempre
existiu e é fundamental”, acrescentando que “quem fazia e continua fazendo nos grandes veículos
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de imprensa são os editores”. E que atualmente, “nas grandes plataformas é feita usando
basicamente a técnica de deep learning. Essa técnica é um modelo estatístico de probabilidade e
com base de dados. Ela está sendo testada e aplicada em várias tarefas e tem dado certo”.

Há critérios que os desenvolvedores seguem, que basicamente é o da relevância. Qual são as
informações com mais probabilidades de serem do seu interesse? Os algoritmos de inteligência
artificial têm esse papel de curadoria da informação tanto nas redes sociais quantos nos
mecanismos de busca. (Dora Kaufman, 2020, grifo nosso).

Nesse sentido, Dora Kaufman reforça que “a questão da curadoria não é discutir. Ela tem
que ter, não tem como não existir”. Pois, “essas informações de alguma forma têm que ser
selecionadas, como sempre foi”, destacando que “quem fazia curadoria era os grandes veículos”,
em linha com o que destaca Molina (2015).

[...] O tipo de informação que chegava para a gente era muito mais limitado. As motivações dessa
curadoria eram muito mais dentro do ponto de vista, do posicionamento e da ideologia, do
entendimento e alinhamentos políticos do jornal. Muito mais motivados por isso do que, por
exemplo, hoje o que acontece com os algoritmos de inteligência artificial. Têm várias críticas, mas
não evidência de que eles fazem a curadoria e que um dos critérios dessa seleção seja ideológico ou
político. (Dora Kaufman, 2020).

Dora Kaufman destaca ainda que os algoritmos de inteligência artificial estão impactando
a informação de várias maneiras. “Por exemplo, produzindo matérias. Na Reuters, há algum
tempo, partes das notícias são produzidas e escritas automaticamente pelo sistema de inteligência
artificial”.

É a mesma lógica, os algoritmos pegam um conjunto enorme de informações sobre algum evento e
produz o texto. Eles também captam o tipo de texto mais apropriado. Eles juntam as duas coisas.
Têm várias startups e empresas novas fazendo esse trabalho de mandar publicações básicas para os
meios de comunicação e os grandes jornais. (Dora Kaufman, 2020).

4.1.3.5 Ferramentas de IA/big data auxiliando a produção de análises
A produção “completa” (de ponta a ponta) de uma análise setorial utilizando apenas
ferramentas de inteligência artificial (IA) e big data na sua elaboração ainda não é uma realidade
atualmente. Isto pois, o processo de produção de análises setoriais envolve, em grande medida,
mais questões qualitativas e de contextualizações, do que de só dados quantitativos, que, no
momento, é o nicho em que essas ferramentas se destacam. Ou seja, análise setorial é
predominantemente contextualização e pesquisas qualitativas.
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Na avaliação do entrevistado Gesner de Oliveira, a “análise setorial exige uma boa
interpretação de um conjunto de informações, sejam qualitativas, sejam quantitativas. E ainda é
cedo, comparado com outras aplicações de ferramentas de IA, como resultados de exame de
ressonância magnética”.
Reforçando essa linha de raciocínio, o entrevistado Maurício Martínez aponta que a
produção de análises setoriais envolve muito mais questões qualitativas do que quantitativas – o
nicho em que a inteligência artificial se destaca.

O grande foco da produção da análise setorial ainda está na questão qualitativa, que é colocar
o setor em perspectiva. Contar uma história no setor, como ele está organizado. É possível contar
isso e estruturar quase que sem número algum. O número serve muito mais para dar uma questão de
grandeza, de como o cenário mudou e não necessariamente é o mais relevante. (Maurício Martínez,
2020, grifo nosso).

Exemplificando a questão do contexto. Dados brutos, como desempenho das vendas de um
setor ou empresa, podem ter valor limitado se não forem interpretados e cruzados com outros
dados e transformados em informações visando a tomada de decisões. Ou seja, os números
precisam ser colocados em um contexto histórico ou de mercado para ter relevância e significado.
Por exemplo, podem estar subindo ou caindo em relação aos benchmarks ou em resposta a uma
estratégia específica da empresa (DALLEMULE, 2017). Recuperando Drucker (1998),
informação são dados interpretados e dotados de relevância e propósito.
Ainda abordando a questão da contextualização, a IA não entende de contexto. “Porque o
algoritmo não tem a mínima noção do que está fazendo, ele não é inteligente”, indica Cezar
Taurion, acrescentando que “[...] ele não entende o que está escrito. Quando responde, ele
basicamente ler a palavra, verifica estatisticamente que palavra está mais próxima de completar a
frase e acabou. Mas o contexto ele não entende”. Ele deu alguns exemplos.

Quando o Watson, da IBM, ganhou o programa de Stanford de televisão, ele não tinha a mínima
ideia de [do que era] ganhar o programa. Acabou o programa, ele não diz “ah, ganhei, vamos
comemorar com os amigos”. Não tem a mínima noção do que ele fez. Igual um robô jogando golfe,
ele não sabe que está jogando. Em um veículo autônomo, os algoritmos [...] não têm a mínima noção
que estão dirigindo um carro. Simplesmente um deles está vendo uma imagem e passando para o
outro que toma uma decisão baseada no que o outro viu. Por isso que eu falo a inteligência artificial
não é inteligente. É um conjunto de algoritmos criados e treinados por nós, seres humanos, com o
objetivo que nós seres humanos queremos que eles alcancem. Em quem? Em seres humanos. (Cezar
Taurion, 2020, grifo nosso).

Na mesma linha, Dora Kaufman concorda que “inteligência artificial não entende o
significado, não faz analogia, não tem a menor ideia do que é aquilo. É uma coisa automática e
mecânica. A IA faz a correlação”. Dora Kaufman afirma ainda que, apesar de “chama-se
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aprendizado de máquina, na verdade a máquina não aprende. Esse termo é inapropriado, porque
remete ao aprendizado humano e não tem nenhuma relação”.
Reforçando essa argumentação, Taurion (2020, p. 24) afirma que as “as máquinas não
entendem o significado das palavras. Elas conseguem interagir com as sentenças, pois usam
modelos matemáticos que definem estatisticamente que após cada palavra vem outra e indicam,
por probabilidade, a escolhida”. O que significa que “para uma máquina, encontrar a palavra
câncer em uma frase tem tanto significado quanto a palavra caneta”. Ou seja, ela “não é afetada
emocionalmente. Portanto, quando falamos que uma máquina ‘lê’ um texto, na verdade ela não
está lendo, porque não tem a compreensão do contexto. É apenas um problema estatístico que ela
resolveu” (TAURION, 2020, p. 24).
De qualquer forma, Taurion (2020) destaca que é indiscutível o potencial dos algoritmos
de IA para gerar valor em muitas aplicações. “Por outro lado, apesar da potencialidade dos
algoritmos de deep learning (DL), temos que entender suas limitações, para não imaginar que
conseguiremos, agora, resolver todos os problemas do mundo. As técnicas de DL são
especialmente úteis para analisar dados complexos, ricos e multidimensionais, como voz, imagens
e vídeo. Novas tecnologias e algoritmos estão facilitando o lançamento de projetos de DL pelas
empresas e a sua adoção vem aumentando” (TAURION, 2020, p. 8).
Nesse sentido, as possibilidades de uso dessas ferramentas digitais são promissoras. Há um
grande potencial de uso de tais ferramentas por parte de fontes primárias que consolidam grandes
quantidades e variedades de dados e informações. As ferramentas de inteligência artificial e big
data possibilitam fazer projeções a partir de uma massa gigante de informações que um humano
não consegue. Com os recursos de inteligência artificial e big data é possível fazer uma pesquisa
não somente com base em uma amostra, mas “praticamente” em uma determinada população
(SANTI, 2020). Além disso, possibilitam trabalhar com dados não estruturados, que está aquém
da capacidade de processamento do homem. Um dos destaques são os setores de atividades que se
relacionam diretamente com os consumidores, como os segmentos do varejo, que as utilizam para
entender o comportamento do consumidor. Portanto, um dos possíveis impactos nas análises
setoriais poderá ser a maior oferta de informações com recortes específicos (temas, setores,
empresas).
Nesse sentido, a maioria dos entrevistados aponta que as ferramentas de inteligência
artificial e de big data podem ser úteis auxiliando a produção de análises, especialmente, para
levantar e cruzar grandes quantidades de informações. Estudos intersetoriais mostram que, em
média, menos 50% dos dados estruturados de uma empresa são usados ativamente na tomada de
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decisões, sendo que menos de 1% de seus dados não estruturados são usados. E 80% do tempo dos
analistas é gasto descobrindo e preparando dados (DALLEMULE, 2017).
Discorrendo sobre como usar as ferramentas de IA e big data na elaboração de relatórios
setoriais, o entrevistado Cezar Taurion, destaca que “uma grande parcela do tempo [do analista] é
coletando e cruzando informação. A máquina faz isso melhor”. Ele acresceu que o “analista [...]
deve deixar toda essa parte de coleta de dados, análise e correlações para a máquina e se concentrar
como o grande curador do processo”. Ou seja, “o profissional faz análise e deixa simulações e
previsões par a máquina”. Nesse processo, ganha importância “a experiência, o feeling do
profissional”. Por mais que a máquina tenha essa capacidade, ela não tem “uma variável que é
aquele cheiro que não dá para comparar. Comportamento humano a gente não consegue moderar.
As reações muitas vezes são imprevisíveis”.

Ela [máquina] vai acessar, cruzar mais informações e fazer correlações que você não consegue. Até
porque nós seres humanos somos muito limitados em fazer correlações. A gente consegue ligar
poucas variáveis. A máquina consegue ligar centenas de variáveis. Coisa que você imaginava,
que juntando variáveis de vários setores, cheguemos a resultados que nós humanos não
conseguimos. Por exemplo, alguma variável do setor de agronegócio pode afetar o setor tal, e chegar
a resultados. Você não consegue, a máquina, sim. Esse é o trabalho de seres humanos mais
máquinas. (Cezar Taurion, 2020, grifo nosso).

Reforçando o potencial de contribuição das ferramentas de IA, o entrevistado Maurício
Martínez destaca que na produção de informação setorial se trabalha, em geral, com séries de
dados e, muitas vezes, a inteligência artificial pode ajudar na busca por informação. Nesse sentido,
ele aponta importância para o profissional que trabalha com dados ter conhecimento sobre
ferramentas de processamento e linguagem de programação. Dessa forma, o profissional não fica
tanto de dependendo de terceiros, além de dar mais agilidade ao trabalho.

[...] Muitas vezes a inteligência artificial pode ajudar na busca por informação diária, para fazer
séries desses dados. Por exemplo, o preço da cebola no CEASA de hoje não é uma informação muito
relevante. Basta ligar lá e perguntar quanto está a cebola e fica sabendo. Agora se quer saber quanto
custava a cebola há cinco anos ou qual foi a evolução do preço dela. Na época da Gazeta Mercantil
eram publicados os dados do CEASA, não sei se tem algum lugar que hoje publica isso. E se você
conseguisse ter isso em uma série histórica. Para um produtor de cebola, para quem vende insumos
para plantação de cebola e para a indústria alimentícia que compra cebola, isso [essa informação] é
relevante. Mas você teria que começar a pensar hoje em um mecanismo, um robô de busca de
dados para coletá-los. Mas é um trabalho que você vai ter que fazer sob demanda. (Maurício
Martínez, 2020, grifo nosso).

Em linha com o entrevistado Gesner de Oliveira, que aposta no grande potencial dos
recursos de inteligência artificial, Maurício Martínez aponta ainda que tais ferramentas podem
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contribuir no processo de produção de análises setorial ao possibilitar fazer buscas inteligentes de
notícias e dados. No entanto, ele ressalta algumas questões:

[...] Vou ficar na programação ou vou me dedicar a entender o setor? É bom você ter alguns
conhecimentos básicos para usar algumas ferramentas, que vai desde fazer planilhas, tabelas e
gráficos e análise em cima disso. Mas vai ser só um insumo para o seu trabalho. Chega um ponto
que o que você tem que aprender, ter que se dedicar com um novo conhecimento, uma nova
habilidade, não necessariamente vai fazer diferença significativa no seu trabalho final. Às vezes é
o caso de contratar um especialista para fazer isso e ver até que ponto vai valer a pena ou não o
custo-relação a informação que você vai ter. (Maurício Martínez, 2020, grifo nosso).

Um exemplo mais próximo do segmento de informações setoriais é o da Fundação Dom
Cabral (FDC), que lançou no início de 2021 uma plataforma de análises preditivas. A plataforma
foi desenvolvida ao longo de sete anos e é capaz de cruzar dados de macroeconomia e
microeconomia para fazer análises de cenários e previsões para até 15 anos, com nível de acerto
de 92%. A intenção original era desenvolver a plataforma para a fundação fazer projeções setoriais
para o mercado. No entanto, à medida que o projeto evoluiu, a FDC viu a oportunidade de tornar
a plataforma um produto que as empresas podem contratar para fazerem suas próprias previsões.
A plataforma utiliza uma série de algoritmos de busca, que coletam e tratam dados qualitativos e
quantitativos. As informações são divididas em macroeconômicas e microeconômicas. Com base
nos modelos matemáticos desenvolvidos pela equipe da fundação, a plataforma avalia qual pode
ser o impacto, por exemplo, de uma nova política de financiamento do BNDES para a importação
de equipamentos, ou o efeito do reajuste nos preços dos combustíveis. Com isso, o empresário
pode decidir se investe ou não. Na parte macroeconômica, são avaliadas variáveis como Produto
Interno Bruto (PIB), formação bruta de capital, inflação etc., dados de produção e vendas do IBGE,
além de dados sobre o mercado internacional (BOUÇAS, 2021).
Em outra frente, mais abrangente, há diversas iniciativas de produção de conteúdo
utilizando inteligência artificial em vários segmentos, entre os quais na área jornalística (jornais e
agências jornalísticas), “mas sempre dessa forma, [fazendo] um apanhado em um volume muito
grande de dados”, aponta a entrevistada Dora Kaufman, que deu alguns exemplos: “[...] conteúdo
de artes plásticas, música, literatura, pintura, na área de advocacia, que produz os textos e as
petições”. Também na “medicina, os diagnósticos básicos são cada vez mais por inteligência
artificial”.

Têm muitos textos jornalísticos que estão sendo feitos por inteligência artificial. Os textos básicos.
A ideia é que seja assim como na advocacia. Qualquer texto e documento básico hoje pode ser
feito por inteligência artificial. Então, isso coloca a questão de que os profissionais têm que se
preparar para serem capazes de produzir o que não é o básico, seja em qualquer área de atividade.
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O sistema não é criativo, não traz uma coisa nova e original nesse sentido. Tudo o que é criativo,
o que não é padrão, ainda precisa do ser humano. (Dora Kaufman, 2020, grifo nosso).

Ainda sobre as experiências de uso de ferramentas de IA, Cezar Taurion aponta que
diversos jornais americanos já as fizeram. “O Washington Post publica vários artigos,
principalmente textos da área econômica, automaticamente.” Em linhas gerais, ele exemplificou o
processo.
[O algoritmo] busca de várias fontes, balanços de empresas. Ele foi treinado com milhares de artigos
para saber o estilo do jornal, a maneira de escrever. Ele se alimenta de várias fontes e busca isso,
isso, isso na internet e monta o artigo. [A] máquina não tem bom senso, quando ela erra não sabe
que errou. Nessa hora entra o ser humano: isso está legal, mas eu não posso publicar porque
politicamente talvez não possa. [Afinal] tem coisas que são verdades, mas no contexto econômico
ou político você não pode publicar porque se publicar pode gerar uma influência política e você
pode ser passivo de sofrer um processo judicial. Têm certas coisas que quando acontecem pela
primeira vez a máquina não sabe, se ela aprender isso, da próxima ela já faz, mas a primeira vez ela
não sabe. (Cezar Taurion, 2020, grifo nosso).

4.1.3.6 Principais desafios para o uso da IA em análises setoriais

Um dos desafios para o uso das ferramentas de inteligência artificial na produção de
informações setoriais, apontado pela maioria dos entrevistados, diz respeito à questão da
explicabilidade de como se chega aos resultados. Referindo-se ao tema, os entrevistados citam
vários termos como: caixa preta, falta de explicabilidade, e obscurantismo. O termo “caixa preta”
(o mais citado) é importado da aviação e refere-se aos gravadores de informações das aeronaves,
que servem para guardar informações importantes em casos de acidentes, as quais mantêm-se
secretas até que sejam necessários. No caso da inteligência artificial, é semelhante e refere-se ao
funcionamento da tecnologia. Com base nos dados, modelos e arquiteturas usados, os
computadores passam a aprender e estender seus conhecimentos, gerando respostas às perguntas.
No entanto, o grande mistério é como isso ocorre, ou seja, qual é percurso até chegar nos resultados
(MARTINS, 2020).
Dessa forma, como em muitos aspectos do comportamento humano são impossíveis de
explicar em detalhes, talvez não seja possível para a inteligência artificial explicar tudo o que faz.
O fato de ninguém saber exatamente como os algoritmos tomam suas decisões pode ser um
problema. Isso porque, apesar de normalmente fazerem o que se espera deles, ainda há a
possibilidade de se comportarem de forma imprevista (KNIGHT, 2017).
“Como não existem regras específicas e bem compreendidas, como em uma árvore de
decisão, temos uma situação em que o mesmo algoritmo diante de dados diferentes toma atitudes
diferentes. E não sabemos explicar o porquê!” (TAURION (2020, p. 25). E “em determinadas
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situações isso pode ser complicado. Imagine um algoritmo que acerta 95% das vezes e quando
erra, em 5%, não sabemos por que errou. Para determinadas aplicações, precisamos ter total
confiança na máquina”. Lembrando que IA é probabilística e não determinística, Taurion (2020,
p.25), indica que, “como o deep learning (DL) não consegue explicar o porquê de suas decisões
nem garantir resultados, não poderá ser aplicado a tudo” (TAURION (2020, p. 25).
O entrevistado Cezar Taurion aponta ainda como fundamental a questão ética, ressaltando
que, de alguma forma, “nós temos mecanismos para criar algoritmos responsáveis, ou seja, quem
desenvolveu o algoritmo tem que desenvolver com determinados critérios de responsabilidade”.

Não se pode garantir 100%, que é impossível porque estamos falando de probabilidades, mas eu
posso garantir que vou dar o máximo de mim para que aquele algoritmo seja isento, não tenha
viés. É o que a gente pode fazer nesse mundo de hoje. [...] Você tem que ter um checklist que seja
de uma estratégia de inteligência artificial responsável e a maioria dos casos não tem. Eu posso
usar inteligência artificial para tomar uma decisão? Posso. Mas até que ponto a decisão fica por
conta do algoritmo. Até que ponto o ser humano está no looping? Em que parte do looping? Só
observando? Se ele só observa, talvez ele perca o controle da situação. (Cezar Taurion, 2020, grifo
nosso).

Essa preocupação de como se chega ao resultado ganha ainda mais importância para os
entrevistados especialistas, cujas empresas produzem informações setoriais que embasam
pareceres para a defesa de interesses e pontos de vistas de setores econômicos e empresas. Isto
pois tão importante quanto o resultado em si é como se chegou nele, uma vez que isso contribui
para dar credibilidade ao dado.

Na medida que a pessoa constrói a estatística, ela sabe como foi criada e percebe o raciocínio por
trás dessa construção. E, dessa forma, é capaz de acreditar. Mesmo assim tem que testar muito,
porque se você fizer uma pequena mudança, o resultado vai mudar. É uma operação de tentativa e
erro muito relevante. Até chegar ao dado consistente. Até porque cada um pensa um termo, uma
palavra com significados diferentes. Por isso, a padronização é importante. É uma pescaria! Nesse
sentido, olhar uma base de dados que alguém construiu o algoritmo e disse é isso daqui, é
impossível. Pelo menos no meu processo de formação, que só acredito em uma coisa que eu entendo.
Se eu não entendo, como vou acreditar nisso? (Fernando Camargo, 2020, grifo nosso).
[O uso de IA] “é um pouco caixa preta e deve-se olhar com muita atenção. (Gesner Oliveira,
2020, grifo nosso).

Outro desafio, neste caso mais geral, para as empresas usarem IA no Brasil é a imprecisão
de seus dados. Isto pois empresas brasileiras dizem considerar os dados um item fundamental para
seu futuro, mas duvidam da qualidade das informações de que dispõem. Pesquisa internacional
feita pela Serasa Experian, empresa de serviços de informações, mostra que 92% das companhias
brasileiras reconhecem que dados são um dos itens mais valiosos para o futuro dos negócios. No
entanto, o problema é que para 28% das empresas no Brasil as informações de que dispõem são
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consideradas imprecisas, o que torna arriscado usá-las para criar estratégias. Portanto, tal fato é
um desafio para as empresas utilizarem os recursos de inteligência artificial e obterem vantagem
dos dados, pois as companhias precisam, antes, organizar bem seus dados (ROSA, 2020).
Apesar dos vários desafios e de sua adoção estar ainda no início, o Brasil se destaca em
algumas frentes na área de inteligência artificial (IA). O País está posicionado entre os 15 maiores
mercados mundiais de ferramentas de “analytics” (análise de grandes volumes de dados) e tem a
vice-liderança (64%) nas interações diárias ativadas por IA entre consumidores e organizações,
em relação a 54% da média mundial, atrás apenas da Suécia, que tem 70%, segundo a consultoria
Capgemini (2020). O principal objetivo do uso de IA nas empresas é otimização e eficiência, para
melhorar decisões ou experiência de clientes, baratear processos e atendimento ou ganhar
eficiência em cadeias de valor. Mesmo em um ano muito atípico, como 2020, o mercado mundial
de IA está avançando. A IDC (International Data Corporation (IDC) estima expansão de 12,3%
no ano, com movimento de US$ 156,5 bilhões, com previsão de aumentar para US$ 300 bilhões
em 2024. O segmento de software absorve 80% do negócio, liderado por aplicativos de CRM40 e
ERP41 turbinados com IA. Na sequência, entram os serviços e, por fim, o segmento de hardware,
que deve crescer 10% em 2020 e 35% em 2021 (FUNKE, 2020).
Outra pesquisa mostra que a aplicação de recursos de inteligência artificial (IA) vem
avançando no Brasil junto aos consumidores e executivos nacionais. O consumidor brasileiro é
um dos que mais interagem no mundo com canais de atendimento baseados em IA. Estudo feito
pela consultoria Capgemini, com 5,3 mil consumidores em 12 países, indica que 62% dos
entrevistados no Brasil estão satisfeitos com as interações de IA. No entanto, o valor percebido
por esse tipo de serviço está abaixo das expectativas ou não existe para 38% dos respondentes. O
Brasil tem a segunda maior média de interações diárias com canais de inteligência artificial, sendo
que o uso mais frequente ocorre durante compras (40%) e buscas on-line (31%). Com a pandemia
da COVID-19, o crescimento das interações on-line foi rápido e intenso. Projetos que levariam
entre oito meses e um ano foram lançados em três meses e, em alguns casos em semanas (BRAUN,
2020). A pesquisa da Capgemini também ouviu mil executivos de empresas com receita anual a
partir de US$ 1 bilhão. No Brasil, que inclui participantes dos setores automotivo, de varejo,
bancário e de seguros, 84% das organizações aplicam inteligência artificial entre 30% e 50% das
interações com clientes (BRAUN, 2020).

40
41

Customer Relationship Management (CRM), que em português significa Gestão de Relacionamento com o Cliente.
Enterprise Resource Planning (ERP), que em português significa Sistema de Gestão Empresarial.
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4.1.3.7 Novos formatos e demandas

Com grande volume de informações e ritmo acelerado de mudanças atualmente, há
demanda por parte das empresas (consumidores de informações) por relatórios setoriais enxutos,
com periodicidade reduzida e atualizações contínuas das informações. Nesse sentido, o perfil do
produto atual é de estudos pequenos, focados, com um olhar estrutura e conjuntural, o que remonta
(em termos de tamanho, com cerca de 30 a 40 a páginas) ao formato do início do Panorama
Setorial, no início dos anos 1990 (mais detalhes na página 70).
A seguir é apresentada, resumidamente, a estrutura básica desses relatórios oferecidos pela
empresa deste pesquisador, que são mais sintéticos e analíticos, destacando as oportunidades e
riscos ao longo da cadeia de negócios do respectivo setor.
1)
•
•
2)
•

Insights Setoriais: Oportunidades e Riscos. Cerca de 10 páginas.
É uma publicação bastante sintética, com informações oportunidades da cadeia produtiva relacionada, impactos do cenário
macroeconômico, desempenho setorial com desafios e perspectivas.
Tem uma periodicidade trimestral.

•

Relatório Setorial. Cerca de 40 páginas.
Tem um carácter mais estrutural/perene sobre a evolução e perspectivas do setor/sua cadeia e movimentações das maiores empresas do
respectivo setor.
Com uma periodicidade semestral e anual.

3)
•
•

O setor em 1 página.
O conteúdo do relatório Insights Setoriais acima de forma bem sintética.
Com periodicidade mensal ou trimestral.

Adaptados ao foco de interesse do cliente, tais relatórios podem interessar a vários
segmentos como seguradoras, bancos, corretoras e bancos de investimentos etc. Por exemplo, com
a expressiva entrada de pessoas físicas no mercado de ações 42, esses relatórios podem ser úteis
para as corretoras e bancos de investimentos oferecerem a seus profissionais internos e clientes,
destacando oportunidades (e riscos) no setor e nas respectivas empresas. Portanto, ao estudar a
cadeia do setor, é possível se antecipar a eventuais impactos negativos ou positivos nesse mercado
– por exemplo, alguma medida do governo federal, impactos da variação do câmbio nos preços de
insumos importados ou nas exportações do setor etc.
Também estão surgindo novas possibilidades de formatos utilizando os recursos do mundo
digital. Por exemplo, este pesquisador participou da concepção de um produto setorial digital, em
2019, em conjunto com uma empresa de informações financeiras de riscos, que tinha links para o
leitor acessar mais detalhes de determinadas informações ou dados. Também incorporava um
42

Em novembro de 2020, a bolsa de valores contava com 3,2 milhões de contas, dos quais mais de 2 milhões de
investidores pessoa física diferentes. Disponível em https://valor.globo.com/financas/noticia/2020/12/15/novato-nabolsa-se-informa-por-dicas-de-influenciadores.ghtml. Acessado em 16/03/2021.
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recurso por meio do qual o cliente poderia acessar uma base de dados e montar suas próprias
tabelas (este produto não foi lançado em função de escolha estratégica do parceiro). Nesse sentido,
é possível ter no mesmo arquivo a análise redigida de forma bem sintética. E ter hiperlinks, que,
com um click, acessa vídeos sobre o tema, tabelas e gráficos com séries históricas, íntegras da
legislação. O entrevistado Gesner Oliveira enriquece essa discussão com um exemplo:
Há cerca de 50 anos eu leria uma matéria e indagaria: “Como será essa lei atualmente?” Hoje eu
clico e a lei aparece com as várias mudanças que aconteceram. Como é na Inglaterra? E tenho o
resultado. Tem alguns conceitos-chave que são usados. Eu clico, vou para a Wikipedia ou para
algum [recurso] análogo. Isso é de um poder sensacional. Volta àquela [questão da] importância da
curadoria, do critério. O que é muito importante porque é isso que te dá o contexto. E também a
possibilidade de cotejar não apenas os fatos, mas as opiniões também. Eu acho os recursos de
hiperlinks muito poderosos. Torna a leitura muito mais articulada, com mais peças de informações.
Os infográficos e os vídeos são extremamente úteis. (Gesner Oliveira, 2020, grifo nosso).

Em linha com outros entrevistados, Cezar Taurion destaca que continua relevante neste
momento atual o analista fazer um estudo setorial mais abrangente. “[...] Fazer uma análise não
apenas do setor, mas [...] também correlacionando empresas com o setor”. Procurar separar a
evolução da economia do desempenho do setor, ver se empresas de outros setores têm a
possibilidade de entrar nesse mercado. Este pesquisador já realiza essa abordagem na elaboração
das análises setoriais ao tratar da cadeia de negócios no entorno do respectivo setor.

[Pode] ter uma economia decadente e um setor crescente. E dentro do setor você tem empresas
que vão para a frente e outras vão para o buraco. Não dá para fazer uma horizontalidade [...].
Existem empresas e empresas, setores e setores. Até as fronteiras dos setores já começam a ficar
muito nebulosas. Você tem uma Amazon que [atua no] varejo, tecnologia e produção de conteúdo,
a Magazine Luiza [Magalu] entrando nesse caminho, de delivery de comida [e em vários outros
segmentos]. (Cezar Taurion, 2020, grifo nosso).

Outro aspecto destacado por Cezar Taurion e vários entrevistados refere-se à importância,
em um relatório setorial de olhar para frente, as perspectivas do setor, cuja abordagem será cada
vez mais papel do analista, uma vez que a ferramenta de IA é imbatível em consolidar o passado.

Um relatório setorial passa a ser muito mais importante quando você trabalhar o que vai acontecer
e não o que aconteceu. O que aconteceu, a máquina faz isso. Não precisa fazer isso, você só precisa
talvez melhorar o texto. Mas correlacionar coisas que só o lado humano consegue fazer, que é
criatividade, inovação..., que a máquina não tem como. Ela vai trabalhar em cima do que aprendeu.
O trabalho desse analista vai ter que mudar um pouco. Deixar de ficar coletando dados e
correlacionando coisas que a máquina agora interpreta isso, o lado humano da interpretação. (Cezar
Taurion, 2020, grifo nosso).

Nos últimos anos, observa-se uma enxurrada de novas fontes produtores/divulgadores de
informações de negócios, envolvendo relatórios sobre temas de macroeconomia e também
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setoriais. E, por serem distribuídas de forma gratuita, esse movimento impacta o mercado de
análises setoriais, uma vez que aumenta a disponibilidade de informações setoriais. Entre os
principais produtores estão: corretoras de valores e bancos de investimentos, que disponibilizam
informações para o público que investe (ou tem potencial) no mercado de ações. Entre os destaques
estão XP, Empiricus e Clear, entre outras. Cabe ressaltar que os bancos sempre produziram
informações e as distribuíam para a sua base de clientes ou potenciais. Entre os bancos destacamse Bradesco, Itaú Unibanco e BTG (que recentemente assumiu o controle da revista de economia
e negócios Exame).
O entrevistado Paulo Nassar também destaca que há um processo de massificação da
produção de informações, com “várias empresas produzindo relatórios diários e lançando uma
série de produtos, os quais também se massificaram. Não é apenas Valor Econômico, Broadcast
[jornal O Estado de S.Paulo], Bloomberg etc. Há um processo de massificação”. No entanto, apesar
de não existir informação 100% neutra, na avaliação do entrevistado Gesner Oliveira, de uma
maneira geral, as informações são divulgadas com cada vez menos neutralidade:
Eu tenho a impressão, como consumidor, que as informações estão cada vez menos neutras. Você
tinha no passado poucos veículos com uma influência e um poder fenomenais. [Os jornais] Folha de
S.Paulo, O Estado S. Paulo, Gazeta Mercantil e [revista] Exame concentravam um grande poder e
mantinham redações relativamente independentes. Era uma independência relativa, pois quando
realmente interessava ao dono do veículo, ele publicava. Mas mantinha-se uma certa independência,
que [...] hoje, não tem [mais]. [Então], a necessidade de discernimento é muito maior porque
antes tinha um certo controle de qualidade [...] e hoje, não tem [mais]. (Gesner Oliveira, 2020,
grifo nosso).

Normalmente, tais relatórios, diferentemente das análises setoriais desenvolvidas à época
do Panorama Setorial e do Valor Análise Setorial, não abordam a cadeia de negócios do setor. Há
inclusive relatórios que traçam um panorama de determinado setor a partir da visão de uma
empresa, como se fosse do setor. Na linha do “veja aqui as tendências da indústria
automobilística”, mas na realidade retrata apenas a visão de uma empresa.
De acordo com Gesner Oliveira, “não há problema utilizar tais informações”,
acrescentando que “é preciso adotar algumas práticas e cuidados”. Para tanto, ele sugeriu alguns
procedimentos: checar os dados citados nas respectivas fontes originais; extrair o que interessa;
separar o que é conteúdo promocional do que é fato. Tais procedimentos são adotados por este
pesquisador na produção de relatórios setoriais.
Destaque-se que, hoje, esse processo é mais difícil dada à abundância de informações.
Nesse sentido, há muito mais produtores de informações, tanto empresas quanto pessoas físicas.
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As empresas descobriram que ao gerar conteúdo, elas atraem [mais] gente. Isso é um fato. Os
indivíduos querem ser sujeitos da informação, de um lado, e as empresas também querem gerar
conteúdo. É natural. Você tem uma massa de informação cavalar. Mas, acho que surgem coisas
interessantes que você pode consumir. Mas, com muito mais cuidado. (Gesner Oliveira, 2020, grifo
nosso).

Além disso, “[...] nós temos hoje esse consumidor de narrativas sendo também um
produtor”, destaca Paulo Nassar, acrescentando que “àquela narrativa que a corporação impunha
à sociedade, de certa forma, está em uma disputa de atenção nesse ambiente. Há um embate de
narrativas, que alguns chamam de ‘guerra de narrativas’. Mas também pode haver convergência
de narrativas [...], com a possibilidade desse ‘antigo’ consumidor de informação também circular
aquilo que ele está produzindo”. Paulo Nassar ressalta, que neste momento, “nós não temos só a
questão da obesidade de informação, há também o déficit de atenção”. Na sua visão, “hoje, o centro
do processo de comunicação se chama informação. Claro, falar de comunicação envolve vários
elementos: o emissor que vira receptor; o receptor que vira emissor...”
Os eventos organizados por veículos de comunicação patrocinados por empresas também
são outra fonte de informações relevante. Segundo Gesner Oliveira, nesses eventos, as empresas
veiculam “informações neutras, sim, mas bem menos que no passado”.

[Esses eventos] têm muito mais informação e muito mais viés. Isso requer uma capacidade de
streaming [discernimento] muito maior. A gente vai ter que conviver com isso. As pessoas não estão
mais dispostas a depender apenas da mídia convencional. (Gesner Oliveira, 2020).

A participação dos analistas – tanto na época do Panorama Setorial quanto do Valor
Econômico – em eventos e feiras do setor estudado era uma prática recorrente. Nestes eventos
ocorrem palestres e seminários dos mais variados temas setoriais. O conteúdo das palestras e
seminários era anotado ou gravado e transcrito (na íntegra ou em partes, dependendo do caso).
Para participar desses eventos como jornalista/analista é requisitada uma credencial de “Imprensa”
para acessar todas as palestras e ter acesso ao material de divulgação da associação organizadora
e das empresas participantes, bem como as apresentações de palestrantes especializados nos
referidos temas. Claro, devido à pandemia da COVID-19, apesar manterem edições virtuais, tais
eventos sofreram grande abalo, não tendo a mesma pujança de anteriormente.

4.1.3.8 Impactos da COVID-19
Acrescente-se ainda neste momento, o aparecimento do coronavírus SARS-CoV-2 – o
primeiro caso de contaminação registrado no Brasil foi em 26 de fevereiro de 2020 –, causador da
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infecção respiratória COVID-19, com enorme impacto na economia e na sociedade. No primeiro
momento, com as pessoas confinadas, explodiu o número de transmissões de vídeos pela internet
(ao vivo ou gravadas) dos mais variados conteúdos. Muitas delas sendo realizadas por instituições
de ensino superior, veículos de comunicação, bancos, startups e consultorias. Ou seja, vários atores
produzindo e divulgando informações.
A título de ilustração, para entrar no modo digital, as escolas de negócios tiveram que fazer
investimentos em tecnologia e capacitação de professores. Embora essas ações tenham sido
necessárias no novo cenário, a maioria das instituições de ensino já tinha uma boa base para apoiar
essa transição. Entre as ações implementadas estão: adoção de plataforma com a tecnologia de
inteligência artificial IBM Watson para potencializar a aprendizagem; viabilização de cursos no
formato híbrido; investimentos em ampliação de licenças de softwares – como Zoom, Microsoft
Teams etc. –, e na capacitação do corpo docente para ministrar as aulas on-line, além da criação
de ambientes virtuais de aprendizagem próprios (FONSECA, 2021).
Em uma dimensão maior, visando sobreviver à crise de múltiplas facetas provocada pela
pandemia do novo coronavírus, as empresas brasileiras de diversos setores tiveram de que se
adaptar muito rapidamente e evoluir em questões-chave como novos formatos de trabalho (home
office, escritórios virtuais, coworkings etc.), estrutura organizacional (menos hierárquica, mais
ágil), velocidade de automação e de digitalização, entre outros desafios da era digital
(HAGEMANN; MAYOL, 2020).
Com a pandemia da COVID-19, houve um processo de aceleração das transformações
digitais nas empresas, que incorporam novas tecnologias. Esse processo é favorecido pelo
momento no qual nunca foi tão barato e tão fácil ter acesso a um volume de processamento
computacional e a dados para tomar decisões (LAMBRANHO, 2020).
A maioria dos entrevistados aponta os fortes impactos do novo cenário provocado pela
COVID-19 na produção-consumo de informações. Especialmente o avanço do trabalho remoto,
utilizando mais recursos digitais e a explosão de eventos on-line e lives, o que levaram a um
incremento de fontes de informações.

Com a pandemia, houve uma intensificação dos eventos on-line. De um lado você migrou do
presencial para o on-line. E naturalmente aumentou. A gente já fazia webinar, como se faz agora. O
que a gente percebeu é que todo mundo começou a fazer. Com o webinar, as pessoas descobriram
que podem ser muito eficientes. Certos eventos, você não conseguia trazer gente de fora, em função
de agenda, altos custos, como passagens, hotéis. Hoje virou uma coisa comum. Então acho que
houve uma intensificação e mais discussão setorial. (Gesner Oliveira, 2020, grifo nosso).
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Na mesma linha, o entrevistado Paulo Nassar destacou que “muitos negócios que estavam
em uma determinada escala, com a pandemia [provocada pela COVID-19], cresceram. Porque
eram negócios, de alguma forma, ligados à informação”.

Por exemplo, eu dei uma aula on-line para cerca de 900 pessoas de todo o País. Ou seja, [a
tecnologia] mudou a escala. No entanto, com uma abrangência dessa, o profissional precisa se
preparar melhor, comparado com atividades do dia a dia. (Paulo Nassar, 2020).

Sobre os impactos da COVID-19, o entrevistado Cezar Taurion afirma que, “crises como
essa, são catalizadoras ou aceleradoras de processos e transformações”, visão que é corroborada
com a da Dora Kaufman, que destaca que a “COVID-19 acelerou os processos que já estavam em
curso”.

A própria dinâmica das cidades vai mudar ao longo dos próximos anos. Não adianta falar do
pós-COVID, mas sim do pós-pós-COVID, quando as coisas vão se consolidando, saem do
emocional para o racional. Emocional não é todo mundo em casa. Não é bem assim. Como vai ser?
Quando eu vou trabalhar? Como vai ser o formato do escritório? Que tipo de coisas faço em casa?
Tudo isso está em processo [de transformação]. Por isso, o século 21 está começando agora. É
realmente um novo, mas um novo normal que a gente não sabe. Hoje qualquer coisa que a gente
diga é ligado ao emocional. Ainda não maturou o suficiente, as mudanças estão sendo plantadas
e semeados e vamos ver nos próximos anos. (Cezar Taurion, 2020, grifo nosso).
O fato de não precisar sair, especialmente em uma cidade como São Paulo com um trânsito absurdo,
as pessoas estão acabando tendo mais tempo, pelo incrível que pareça e estão produzindo mais,
têm mais debates. Estamos vivendo virtualmente, ninguém sabe o que vai acontecer, estamos em
um cenário de muita incerteza. (Dora Kaufman, 2020, grifo nosso).

No entanto, apesar da pandemia ter acelerado a digitalização dos setores e empresas,
também trouxe à tona questões relacionadas à cibersegurança. Isto pois, no início de 2021, já houve
megavazamentos de dados de mais de 223 milhões de pessoas, 40 milhões de CPNJs (Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica), 107 milhões de veículos e de 102,8 milhões de celulares. Tais fatos
mostram que não foram tomadas medidas de proteção no mesmo ritmo da digitalização,
sinalizando que os investimentos em segurança da informação não foram priorizados. Também a
adoção do home office a toque de caixa por grande parte das companhias abriu uma brecha
adicional (BRAUN, 2021). Tais informações mostram a urgência da adoção de medidas mais
efetivas de segurança por parte das instituições e empresas e fiscalização da Autoridade Nacional
de Proteção de Dados (ANPD43).

43

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) foi estabelecida em 6 de novembro de 2020, em consequência
da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e em virtude do Decreto
nº 10.474, de 20 de agosto de 2020, que aprovou sua estrutura regimental. Disponível em Autoridade Nacional de
Proteção de Dados – 3 meses de existência – Português (Brasil) (www.gov.br). Acessado em 17/02/2021.
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4.2 SÍNTESE DOS ACHADOS NOS TRÊS MOMENTOS
Este tópico traz uma consolidação das principais características – especialmente associadas
às práticas –, e achados dos três momentos da produção de informações econômicas setoriais. Tem
como ponto de partida a experiência deste pesquisador e, principalmente, as entrevistas e
documentos, e como foco principal os procedimentos e informações que constituem a sua prática.
Além disso, a partir do diálogo com a literatura e com as referências das Teorias da Prática
são apontados os outros nexos (entendimentos-significados, engajamentos e materiais/objetos).
Retomando, de acordo com Ots e Nyilasy (2017), os componentes da construção prática incluem:
1) rotinas (ações recorrentes relacionadas à prática); 2) configurações de materiais (ferramentas e
tecnologias essenciais para a execução dessas rotinas); 3) regras e procedimentos (conhecimento
dos processos); 4) modelos culturais (conhecimento contextual e organizacional tácito ao
praticante); e 5) estruturas teleoafetivas (entendimento dos praticantes sobre os motivos pelos
quais as práticas são realizadas).
As mudanças impulsionadas pela internet na produção e no consumo das análises setoriais
geraram ampla reconfiguração desses produtos. Dessa forma, observou-se a transformação das
práticas, que, por sua vez, demandou novos produtos (WARDE, 2005). Entre principais alterações
observadas estão novos conteúdos incorporados aos estudos (por exemplo, ênfase nos impactos
das transformações digitais no setor analisado), uso de recursos gráficos, redução no número de
páginas, tornando-os mais sintéticos, característica reforçada como relevante pela maioria dos
entrevistados especialistas.
Conforme indicado, a problematização da pesquisa emana da prática profissional deste
pesquisador, que atua há cerca de 30 anos na produção análises setoriais, tendo nesse período
coordenado e editado mais de 350 estudos setoriais. A elaboração dessa caracterização teve como
base: documentos; referências da literatura; referências teóricas; entrevistas com especialistas; e
pesquisa documental no acervo pessoal deste pesquisador (mais 250 Análises Setoriais – PDF e
impresso – ver no Apêndice 4 a lista com os principais setores estudados) da época do Panorama
Setorial da Gazeta Mercantil e de mais de 100 Análises Setoriais elaboradas para o Valor
Econômico (PDF e impresso – ver no Quadro 7 a relação dos setores analisados).
Aspectos relevantes das práticas de produção de análises são os procedimentos e as
rotinas, além dos materiais e recursos tecnológicos utilizados, que são ferramentas centrais para
executar tais rotinas (OTS; NYILASY, 2017). Na verdade, o conhecimento dos processos e regras
dão as bases para o praticante saber “o que deve ser feito” (OTS; NYILASY, 2017, pág. 5). E os

125

procedimentos são instruções, know-how e conhecimento tácito para saber como fazer algo
(WARDE, 2005). Nesse sentido, como um dos resultados desta pesquisa, a partir do detalhamento
das rotinas e procedimentos em cada um dos três momentos, foi possível levantar alguns insights.
Por exemplo, a linha mestra dos estudos (em todos os momentos) foi levantar “oportunidades” e
“riscos” do respectivo setor.
Como observado ao longo desta dissertação, o processo de produção e o consumo de
informações setoriais passa por transformações em cada um dos três momentos estudados. As
práticas da produção de informações de negócios são impactadas pela tecnologia, como vetor
principal de mudança. Apenas para ilustrar, a busca em arquivos físicos (recortes de jornais e
revistas), mantendo a lógica da ordem alfabética e das pastas no momento “Primórdios da
internet”, foi substituída pela busca em arquivos digitais em nuvens e em bancos de dados nos dois
momentos posteriores, especialmente com a aceleração da digitalização no terceiro momento. Isso
ocorreu com pelo menos dois efeitos opostos: 1) ampliação do material pesquisado acessado; e 2)
a diminuição da convicção de ter “pesquisado tudo”.
Um dos impactos das várias mudanças na produção de análises setoriais, ao longo dos anos,
refere-se à redução do número de volumes e de páginas dos estudos: de cerca de 3 volumes e 500
páginas (total) no momento “Primórdios da internet” para 1 volume e 120 páginas na “Internet
consolidada”, chegando a 1 volume e 50 páginas (ou bem menos) no momento “Inteligência
artificial e big data”.
Como reflexo, as práticas foram sendo alteradas: de mais etapas e mais pessoas (no início)
para menos etapas e pessoas (recentemente). Com estudos menores e recursos como revisores
automáticos do Word, esta figura “desaparece”. Além disso, tais relatórios com número reduzido
(ou sem) de tabelas e gráficos, a tarefa desempenhada pelo economista/estatístico pode ser
realizada pelo próprio analista ou estagiário/pesquisador assistente. A propósito, na fase inicial do
Panorama Setorial (até 1996) não tinha essa figura do economista/estatístico, ou seja, era o próprio
analista o responsável pela checagem dos números das tabelas e gráficos das análises setoriais. No
caso da diagramação, com estudos menores, o próprio chefe de arte é quem diagrama (dispensando
os diagramadores). Há dois impactos desse processo. Por um lado, há significativa redução de
custos envolvidos, tornando esses produtos mais competitivos. De outro, com menos profissionais
envolvidos na revisão e checagem podem ocorrer eventuais erros ortográficos e de números nas
tabelas e gráficos. No entanto, erros esporádicos que não comprometem a qualidade dos produtos
são até aceitos pelos leitores/clientes. Nesse sentido, quanto mais experiência, preparo e
conhecimento sobre o tema tiver o analista, menos erros podem acontecer, com reflexo também
na qualidade dos estudos.
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A Figura 3 mostra, para cada momento, as etapas da jornada da produção de informações
econômicas setoriais, conforme variáveis como atividades, principais características e
profissionais envolvidos. Essa figura tem como base de pesquisa: acervo pessoal deste pesquisador
(mais 250 Análises Setoriais da época do Panorama Setorial e de mais de 100 Análises Setoriais
elaboradas para o Valor Econômico); documentos pessoais; e memória deste pesquisador.

Figura 3 Etapas da jornada da produção de análises setoriais
Primórdios da internet (Fase Gazeta Mercantil – de 1995 a 2005)
Tempo médio de trabalho: 5 meses*

Internet consolidada – Fase Valor Econômico – de 2006 a 2016
Tempo médio de trabalho: 3 meses*

Inteligência artificial e big data – Desde 2017
Tempo médio de trabalho: 2 meses (ou menos)*

Levantamento inicial de informações para a elaboração do roteiro do estudo
• Profissionais envolvidos: Analista, que aprovava o roteiro-básico com o Coordenador/Editor

Pesquisar, Coletar e Entrevistar
• Profissional envolvido: O mesmo Analista
Cruzar, Mapear
• Profissional envolvido: O mesmo Analista
Interpretar e Consolidar
• Profissional envolvido: O mesmo Analista

Levantamento inicial + Pesquisar, Coletar e Entrevistar, simultaneamente
•Profissional envolvido: O mesmo Analista

Cruzar, Mapear + Interpretar e Consolidar, simultaneamente
• Profissional envolvido: O mesmo Analista

• Profissional envolvido: O mesmo Analista

Edição do texto

Edição do texto

Elaboração de gráficos e tabelas em Excel

Elaboração de gráficos e tabelas em Excel
• Profissional envolvido: Economista/estatístico (sob supervisão do Analista)

• Profissional envolvido: Coordenador/Editor

•Profissional envolvido: Economista/estatístico (sob supervisão do Analista)

Revisão textual
• Profissional envolvido: Revisora ortográfica

Revisão textual
• Profissional envolvido: Revisora ortográfica

Diagramação
• Profissionais envolvidos: equipe de diagramadores, coordenados por chefe de arte
• O economista/estatístico faz a checagem das tabelas/gráficos diagramados.

•Profissional envolvido: O mesmo profissional + pesquisador assistente

Redação

Redação
•Profissional envolvido: O mesmo Analista
•Profissional envolvido: Coordenador/Editor

Levantamento inicial, Pesquisar, Coletar e Entrevistar + Cruzar, Mapear +
Interpretar e Consolidar + Redação + Edição, simultaneamente

Elaboração de gráficos e tabelas em Excel
•Profissional envolvido: Economista/estatístico (sob supervisão do profissional
acima)

Diagramação (por meio do software Adobe InDesing)
•Profissionais envolvidos: com estudos menores, o próprio chefe de arte é que
diagrama (dispensando os diagramadores)

Diagramação
• Profissionais envolvidos: equipe de diagramadores, coordenados por chefe de arte
• O economista/estatístico faz a checagem das tabelas/gráficos diagramados.

Outros impactos
- Etapa Revisão textual: Com estudos menores e recursos como revisores automáticos
do Word, esta figura desaparece".
- Com estudos com número reduzido (ou sem) de tabelas e gráficos, a tarefa
desempenhada pelo economista/estatístico” pode ser realizada pelo próprio analista
ou eventualmente estagiário/pesquisador assistente.

Fonte: Elaborado pelo pesquisador, com base em pesquisa documental no acervo pessoal (mais 250 Análises Setoriais – PDF e impresso) da época do Panorama Setorial da
Gazeta Mercantil e de mais de 100 Análises Setoriais elaboradas para o Valor Econômico (PDF e impresso); documentos pessoais; e memória do pesquisador. * Com base na
experiência deste pesquisador no Panorama Setorial (Gazeta Mercantil) e no Valor Análise Setorial (Valor Econômico).

Vários aspectos relevantes na produção de informações setoriais não mudaram ao longo
dos anos. Algumas ferramentas auxiliares, como os programas de computadores Word e Excel, se
mantiveram relevantes como facilitadores de procedimentos e práticas em todos os momentos
estudados, em linha com a teoria da prática preconizada por Ots e Nyilasy (2017). Além disso, o
objetivo das análises setoriais em cada momento – gerar informações organizadas e confiáveis –
permanece. A importância da fonte segura para coleta de informações de negócios e os cuidados
a serem tomados no levantamento de dados continuam imprescindíveis, independentemente do
momento. Também a questão da informação relevante se mantém fundamental em cada momento,
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especialmente nos últimos anos, quando multiplica-se o número de fontes e dados. Dessa forma,
ganha ainda mais importância saber como escolher o que é relevante.
Com esse propósito, vários procedimentos e cuidados necessários para produzir uma análise
setorial continuaram essenciais ao longo do tempo. Por exemplo: 1) A informação levantada tem
que ser fidedigna quanto ao fato ou ao número relatado; 2) A informação tem que chegar em tempo
hábil; e 3) A informação não pode ser enviesada.
Também a definição do propósito – engajamento – (WARDE, 2005) a que se destina uma
informação setorial continua fundamental. Outro aspecto importante é a necessidade de sintetizar
as informações, especialmente no momento “Inteligência artificial e big data”, com o aumento da
procura por relatórios mais enxutos e objetivos. Traçar perspectivas de um setor foi um aspecto
também considerado relevante em uma análise setorial, em todos dos momentos. Além disso,
várias características do produto associadas às práticas, como a comparabilidade da informação,
se mantêm essenciais na produção de uma análise setorial. A Figura 4 traz um resumo dos
principais elementos associados à prática.
Figura 4 A produção de informações setoriais à luz das Teorias da Prática

ENTENDIMENTOS

PROCEDIMENTOS

(Consensos sobre o fazer)

(Regras, princípios, know-how)

Escolher o que é relevante, abrangente,
baseado em fatos e números, de fontes
confiáveis, traçando perspectivas de um
setor,
comparando
e
sintetizando
informações, explicando como se chegou
ao resultado.

Filtrar o que é relevante, ser abrangente e
checar as credenciais de fontes, colocar as
informações em perspectiva, levantar
informação fidedigna, em tempo hábil e
não enviesada e incorporar novos temas.

Elementos da
teoria da prática
ENGAJAMENTOS

MATERIAIS

(Propósitos, metas, emoções)

(Ferramentas, tecnologia)

Análise setorial com propósito definido,
informações organizadas/confiáveis de
negócios, oportunidades/riscos do setor
mapeados. Internet amplia o material/reduz
a sensação de se ter “pesquisado tudo”.

Notebook, PC, impressora, papel, internet
ultrarrápida, programas Word e Excel,
smartphone, aplicativos de mensagens,
dispositivos de videoconferência e
assinaturas de jornais e revistas etc.

Fonte: Elaborado pelo pesquisador, com base em documentos, referências da literatura, entrevistas com especialistas e
autores das Teorias da Prática como Schatzki (2005), Warde (2005), Shove e Pantzar (2005) e Ots e Nyilasy (2017).
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Apesar de existir há muito tempo, as fake news (notícias falsas) são um grande problema no
terceiro momento, e as tecnologias digitais potencializaram a sua produção e circulação. Outro
desafio é o cenário de abundância de informações, o que levou a função da curadoria de conteúdo
continuar necessária. Alguns procedimentos são úteis para ambos os casos, como treinamento dos
usuários para checagem das fontes, levantando as credenciais das bases de dados, das fontes e
também de eventuais vieses políticos, ideológicos ou religiosos.
Em outras palavras, mantém-se fundamental acessar informações e fontes relevantes e de
qualidade, as quais são consideradas essenciais no mundo dos negócios. Ressalte-se que a
informação relevante é abrangente na análise (cruzando dados diversos e estudando também a
cadeia de negócios relacionados ao setor, por exemplo), mas apresentada de forma sintética e
objetiva. É baseada em fatos e números, não em opiniões, de fontes confiáveis, e em boas práticas
de produção de informações setoriais, como: 1) Fazer uma primeira filtragem do que é relevante;
2) Ser razoavelmente abrangente no levantamento de dados e fontes; 3) Colocar as informações
em perspectiva, com sua evolução e de forma comparável; 4) Aprender continuamente a fim de
incorporar novos conhecimentos setoriais ao trabalho, em linha com a definição de Shove e Pantzar
(2005) de que práticas são um processo em andamento moldadas por praticantes reais.
O Quadro 8 apresenta uma síntese da caracterização da produção de análises setoriais nos
três momentos. O Apêndice 3 apresenta mais informações.
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Quadro 8 Síntese da caracterização da produção de análises setoriais – CONSOLIDADO POR MOMENTO
Caracterização
Primórdios da internet*
Internet consolidada**
Inteligência artificial e big data ***
– Gerar informações de negócios
– Gerar informações de negócios
– Gerar informações de negócios
Objetivo-Linha mestra
– Levantar “oportunidades” e “riscos” – Levantar “oportunidades” e “riscos” – Levantar “oportunidades” e “riscos”
Prazo de produção**** 5 meses
Características
Mais descritivos

3 meses
Mais compactos e analíticos

2 meses (ou bem menos)
Estudos bem sintéticos

Número de volumes

Em média, 3 volumes

1 volume

1 volume

Nº médios de páginas

Em média, 150 páginas cada volume

Em média, 120 páginas.

Em média de 10 a 50 págs

Revisão ortográfica

Há um profissional especializado

Há um profissional especializado

Não há mais esse profissional

Formato do estudo

Apenas exemplares impressos.

Formato PDF e impressos.

Formato PDF e on-line.

Fontes utilizadas

– Jornais e revistas de economia
– Livros/dissertações;teses (impresso)
– Balanços impressos
– Associações empresariais
– Entrevistas presenciais/telefone
– Eventos e feiras do setor.

– Arquivo virtual-Valor Econômico.
– Balanços de empresas.
– Portais - empresas de capital aberto
– Associações empresariais.
– Entrevistas.
– Eventos e feiras do setor.

– Multiplica-se o número de fontes.
– Arquivo virtual do Valor Econômico.
– Portais das associações e das empresas.
– Balanços digitais.
– As entrevistas continuam relevantes.
– Eventos e feiras do setor.

– Além do telefone, entra o e-mail.
– Entrevistas presenciais/ por e-mail .
– Acordo: citar o nome do porta
voz/empresa
Recursos de informática e outros
– Interne avançada/– Telefone celular
– PC/Notebook/Impressora-Papel.
– Programas Word, Excel e antivírus.
– Programa SurveyMonkey
– HD Externo para armazenar/backup .
Arquivos digitais
– Valor Econômico/Revistas.
– Outras fontes e portais.

– Teefone, e-mail e WhatsApp.
– Continuam as entrevistas presenciais.
– Respostas por e-mail predominam.
– Acordo: citar o nome do porta
voz/empresa.
Recursos digitais
– Internet ultrarrápida.
– PC/Notebook/Impressora.
– Programas Word, Excel e antivírus.
– Programa SurveyMonkey.
– Recursos de computação em nuvens.
– Smartphone (telefone celular).
– Aplicativos de mens./Videoconferência.
Arquivos digitais (Valor
Econômico/Revistas/Outros).)

– Telefone como meio de contatos
Formas de contatos – As entrevistas presenciais.
– Acordo: citar o nome porta
com as fontes
voz/empresa.
Recursos de informática e outros
– PC/Impressora/Papel/Telefone/e-mail
(início)/Internet (início)
– Programas Word, Excel antivírus.
– Disquete/CD p/armazenar/backup .
Ferramentas
Recursos físicos
(materiais/objetos)
– Jornais, revistas e balanços
impressos.
– Máquina Xerox/Arquivos e
pastas/tesouras.

Fonte: Elaborado pelo pesquisador, com base em: pesquisa documental no acervo pessoal (mais 250 Análises Setoriais – PDF e impresso) da época do Panorama Setorial da Gazeta Mercantil
e de mais de 100 Análises Setoriais elaboradas para o Valor Econômico (PDF e impresso); documentos pessoais; memória do pesquisador; referências da literatura; e entrevistas com especialistas.
* Fase Gazeta Mercantil – de 1995 a 2005.
** Fase Valor Econômico – de 2006 a 2016.
*** Desde 2017.
**** Com base nas experiências deste pesquisador no Panorama Setorial (Gazeta Mercantil) e no Valor Análise Setorial (Valor Econômico).

Por sua vez, os Quadros 9, 10 e 11 a seguir trazem mais detalhes da caracterização da
produção em cada momento.

130

Quadro 9 Síntese da caracterização da produção de análises setoriais – PRIMÓRDIOS DA INTERNET*
– Gerar informações de negócios organizadas/confiáveis.
Objetivo - Linha mestra
– Levantar “oportunidades” e “riscos” do setor.
Prazo de produção**
Características associadas à prática
Número de volumes
Número médios de páginas

5 meses
Mais descritivos, com a evolução da história do setor,
informações que não estavam públicas.
Em média, 3 volumes (vol. 1 – mercado; vol. 2 – empresas; e
vol. 3 – íntegra da legislação).
Em média, 150 páginas cada volume. Para uma média de 3
volumes, o total chegava a 500 págs.

Formato do estudo

Apenas exemplares impressos.

Revisão ortográfica

Realizada por um profissional especializado
– Principais jornais de economia e negócios: Gazeta
Mercantil (extinto), Folha de S.Paulo, O Estado de S,.Paulo, O
Globo, Jornal do Brasil (extinto), DCI (extinto), cujos recortes
eram arquivados no Centro de informações da Gazeta Mercantil.
– Principais revistas/periódicos/livros/ dissertações e teses
(impresso) – (Biblioteca da GZM e acordos com faculdades
(USP, FGV etc.).
– Balanços impressos publicados nos jornais (Gazeta Mercantil,
Diário Oficial etc.).
– Associações empresariais (relatórios, catálogos e outros
materiais impressos do setor).
– Entrevistas presenciais ou por telefone com representantes de
setores e empresas.
– Participação em eventos e feiras do setor.

Principais fontes utilizadas

Formas de contatos com as fontes

Ferramentas (materiais/objetos)

– Predominância do telefone como meio de contatos
– As entrevistas presenciais.
– Acordo: citar o nome do porta voz/empresa.
Recursos de informática e outros
– PC / Impressora / Papel.
– Telefone fixo (e-mail – início).
– Internet (início).
– Programa Word par digitação do texto.
– Programa Excel para gráficos e tabelas.
– Programas antivírus.
– Disquete/CD p/armazenar e fazer backup .
Recursos físicos
– Recortes de jornais e revistas.
– Balanço impressos de empresas.
– Máquina de Xerox.
– Arquivos e pastas para guardar os recortes.
– Tesouras.

Fonte: Elaborado pelo pesquisador, com base em: pesquisa documental no acervo pessoal (mais 250 Análises Setoriais – PDF e impresso) da época do
Panorama Setorial da Gazeta Mercantil e de mais de 100 Análises Setoriais elaboradas para o Valor Econômico (PDF e impresso); documentos pessoais;
memória do pesquisador; referências da literatura; e entrevistas com especialistas.
* Fase Gazeta Mercantil – de 1995 a 2005.
** Com base nas experiências deste pesquisador no Panorama Setorial (Gazeta Mercantil) e no Valor Análise Setorial (Valor Econômico).
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Quadro 10 Síntese da caracterização da produção de análises setoriais – INTERNET CONSOLIDADA*
– Gerar informações de negócios organizadas/confiáveis.
Objetivo - Linha mestra
– Levantar “oportunidades” e “riscos” do setor.
Prazo de produção**

3 meses

Características associadas à prática

Mais compactos e analíticos, focando mais em tendências e
perspectivas e menos em descrição dos setores como na fase anterior.

Número de volumes

1 volume (com a internet, o vol. 3 "desapareceu" e o vol. 2 foi
incorporado ao vol. 1)

Número médios de páginas

Em média, 120 páginas.

Formato do estudo

Formato PDF, podendo o cliente também comprar exemplares
impressos.

Revisão ortográfica

Realizada por um profissional especializado

Principais fontes utilizadas

– Com a internet, esses documentos e os balanços (digitais), teses e
dissertações ficaram disponíveis.
– Notícias publicadas no Valor Econômico (impresso).
– Arquivo virtual de notícias do Valor Econômico (matérias e balanços
de empresas).
– Portais de empresas de capital aberto divulgam uma série de
documentos digitais sobre a empresa e o setor.
– Associações empresariais passaram disponibilizar informações
digitais por meio de seus portais.
– As entrevistas continuam uma fonte de informações relevante.
– Participação em eventos e feiras do setor.

Formas de contatos com as fontes

Ferramentas (materiais/objetos)

– Além do telefone, entra o e-mail.
– Continuam as entrevistas presenciais, mas as respostas por e-mail
passam a ter predominância.
– Acordo: citar o nome do porta voz/empresa. Para quem responder,
desconto de 10% na aquisição da análise setorial. Se fosse assinante do
Valor Econômico, outro desconto de 10%.
Recursos de informática e outros
– Interne avançada
– Telefone celular
– PC / Notebook / Impressora-Papel.
– Programa Word para digitação do texto.
– Programa Excel para fazer gráficos e tabelas.
– Programas antivírus...
– Programa SurveyMonkey (pesquisa on-line primária).
– HD Externo para armazenar e fazer backup dos textos.
– Telefone celular
Arquivos digitais
– Valor Econômico.
– Revistas especializadas.
– Outras fontes e portais.

Fonte: Elaborado pelo pesquisador, com base em: pesquisa documental no acervo pessoal (mais 250 Análises Setoriais – PDF e impresso) da época do
Panorama Setorial da Gazeta Mercantil e de mais de 100 Análises Setoriais elaboradas para o Valor Econômico (PDF e impresso); documentos pessoais;
memória do pesquisador; referências da literatura; e entrevistas com especialistas.
* Fase Valor Econômico – de 2006 a 2016.
** Com base nas experiências deste pesquisador no Valor Análise Setorial (Valor Econômico).
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Quadro 11 Síntese da caracterização da produção de análises setoriais – INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E BIG DATA *
– Gerar informações de negócios organizadas/confiáveis.
Objetivo - Linha mestra
– Levantar “oportunidades” e “riscos” do setor.
Prazo de produção**

2 meses (ou bem menos)

Número de volumes

Estudos bem sintéticos, focados, com periodicidade reduzida e atualizações
contínuas das informações.
1 volume

Número médios de páginas

Em média 50 págs., podendo ter estudos de 30, 20 ou 10.

Formato do estudo

Formato PDF e possibilidade de estudos exclusivamente on-line.

Características associadas à prática

Revisão ortográfica

Principais fontes utilizadas

Formas de contatos com as fontes

Ferramentas (materiais/objetos)

Com estudos menores e recursos como revisores automáticos do Word, esta figura
"desaparece".
– Multiplica-se o número de fontes e informações/dados e ganha importância
como escolher o que é relevante.
– O avanço do compliance contribui para maior transparência e divulgação de
informações empresariais.
– Notícias publicadas no Valor Econômico (impresso).
– Arquivo virtual de notícias do Valor Econômico (matérias e balanços de
empresas).
– Portais das associações e das empresas (balanços digitais e outros
relatórios/documentos digitais).
– Balanços digitais publicados no portal da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM)
– As entrevistas continuam uma fonte de informações relevante (presenciais,
telefone, Skype etc.).
– São fornecidas informações por e-mail e WhatApp por parte de empresas e
representantes de setores.
– Participação em eventos e feiras do setor.
– Relatórios de corretoras, bancos de investimentos...
– Informações divulgadas em lives de veículos de imprensa de economia, de
associações empresariais, de companhias privadas e públicas etc.
– Além do telefone e do e-mail, entra o WhatsApp.
– Continuam as entrevistas presenciais.
– Respostas por e-mail se mantêm predominante.
– Acordo: citar o nome do porta voz/empresa.
Recursos digitais
– Internet ultrarrápida
– PC / Notebook / Impressora-Papel.
– Programa Word para digitação do texto.
– Programa Excel para fazer gráficos e tabelas.
– Programas antivírus...
– Programa SurveyMonkey (pesquisa on-line primária).
– HD Externo para armazenar e fazer backup dos textos.
– Recursos de computação em nuvens.
– Smartphone (telefone celular).
– Aplicativos de mensagens (WhatApp, Skype...).
– Dispositivos de videoconferência (Zoom, Google Meet e WhatApp Web Vídeo...).
Arquivos digitais
– Valor Econômico.
– Revistas especializadas.
– Outras fontes e portais.

Fonte: Elaborado pelo pesquisador, com base em: pesquisa documental no acervo pessoal (mais 250 Análises Setoriais – PDF e impresso) da época do
Panorama Setorial da Gazeta Mercantil e de mais de 100 Análises Setoriais elaboradas para o Valor Econômico (PDF e impresso); documentos pessoais;
memória do pesquisador; referências da literatura; e entrevistas com especialistas.
* Desde 2017.
** Com base nas experiências deste pesquisador no Valor Análise Setorial (Valor Econômico).
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A pesquisa detectou que novos temas foram incorporados às análises setoriais enquanto
outros perderam importância ao longo dos anos. Exemplos: 1) O mercado mundial, devido ao
avanço da globalização da economia e das empresas nos anos 1990; 2) O Mercosul, pois em alguns
setores acompanhar os movimentos nesse bloco tornou-se fundamental; 3) Impactos das
transformações digitais nos setores e nas empresas; 4) Questões ambientais e climáticas,
especialmente em segmentos exportadores do setor de agronegócio.
Como na maioria dos setores, os impactos da internet na produção de informações de
negócios foram enormes. Por exemplo, a internet possibilitou o acesso inédito e sem precedentes
a uma infinidade de novas fontes de informações, especialmente do exterior. E “aposentou” os
recortes impressos de jornais e revistas, que foram fundamentais no momento “Primórdio da
internet”. Em outra frente, a internet facilitou a “comunicação” com consumidores/leitores, cujas
sugestões e críticas passaram a ocorrer mais vezes ao longo do processo. Tais “inputs” foram sendo
incorporados nas análises, contribuindo para gerar novos produtos e práticas.
No momento atual, as ferramentas de inteligência artificial (IA) e de big data são cada vez
mais populares e usadas em vários setores da economia. No entanto, a produção “completa” de
uma análise setorial, atualmente, utilizando apenas IA ainda não é realidade. O processo de
elaboração de uma análise envolve predominantemente contextualizações e pesquisas qualitativas.
E menos dados quantitativos, justamente o nicho em que tais ferramentas se destacam. E
comparado com outras aplicações de ferramentas de IA, como nas áreas médicas, jurídicas etc.,
ainda há um espaço a ser percorrido.
De qualquer forma, é grande o potencial de uso dessas ferramentas, que podem auxiliar na
produção de análises setoriais, especialmente no levantamento e cruzamento de grandes
quantidades de informações, possibilitando fazer projeções a partir de uma massa gigante de dados
– incluindo os não estruturados –, que um ser humano não consegue. Entre os principais setores
usuários estão os que se relacionam diretamente com os consumidores (B2C), para entender as
mudanças de comportamento. Atualmente, a inteligência artificial é apenas o modelo de estatística
e probabilidade, não mais do que isso. Nesse sentido, a combinação algoritmo mais analista pode
trazer bons resultados.
Um dos possíveis impactos nas análises setoriais poderá ser a maior oferta de informações
com recortes específicos (temas, setores, empresas etc.). Essas ferramentas podem ser úteis ainda
ao possibilitar fazer buscas inteligentes de notícias e dados. Como ganho, o analista poderá deixar
toda essa parte de coleta de dados, correlações e previsões para a inteligência artificial e se
concentrar análise propriamente dita.
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Um dos problemas para a utilização de ferramentas de inteligência artificial na produção
de informações setoriais refere-se à falta de explicação de como se chega aos resultados, ou seja,
ser uma espécie de “caixa preta”. Tal fato pode ser prejudicial no caso, por exemplo, de relatórios
setoriais que embasam pareceres para a defesa de interesses de setores econômicos e empresas.
Pois, tão importante quanto o resultado, é como se chegou nele, o que contribui para dar
credibilidade ao dado.
Com grande volume de informações e ritmo acelerado de mudanças atualmente, aumenta
a relevância de relatórios setoriais enxutos, com periodicidade reduzida e atualizações contínuas
de informações. São estudos mais sintéticos e analíticos, destacando, por exemplo, as
oportunidades e riscos do respectivo setor. Estes ganham ainda mais destaques no perfil atual de
consumidores de informações de negócios: executivos apressados, cada vez mais sem tempo e
pressionados por resultados nos negócios. Nesse sentido, a tecnologia é vetor que move as
transformações na produção e no consumo de informações de negócios. Ou seja, possibilita novos
formatos de relatórios e publicações.
Esta pesquisa mostra que, mesmo com todo o avanço tecnológico recente, o papel
desempenhado pelo ser humano é – e deverá ser –, sempre necessário e fundamental. No caso de
análises setoriais, o seu processo de produção demanda primordialmente aspectos qualitativos e
de contextualizações, e não apenas dados quantitativos, que é o ponto forte da IA. Há
características em que o ser humano é insubstituível, como a capacidade de inovar, usar a
experiência e o feeling (intuição) na hora de traçar perspectivas do setor, uma vez que a IA é
imbatível em consolidar o passado.
Como conclusão do trabalho, é apresentado a seguir um compilado com as principais
características e elementos associados à prática da produção de análises setoriais. Foi elaborado
com base em documentos, referências da literatura, entrevistas com especialistas e autores das
Teorias da Prática como Schatzki (2005), Warde (2005), Shove e Pantzar (2005) e Ots e Nyilasy
(2017).
Entendimentos (Habilidades para “saber como” fazer)
•
•
•
•
•
•
•

Saber como escolher o que é relevante.
Saber procurar fontes confiáveis.
Saber o que é uma análise relevante: abrangente e baseada em fatos e números, não em opiniões.
Saber como sintetizar as informações.
Saber traçar perspectivas de um setor.
Saber comparar a informação.
Saber como se chegou ao resultado é tão importante quanto o próprio resultado, o que contribui para dar
credibilidade ao dado.
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Procedimentos (Regras, princípios, know-how etc.)
•

•
•
•

•

Boas práticas de produção de informações setoriais:
o Fazer uma primeira filtragem do que é relevante;
o Ser razoavelmente abrangente no levantamento de dados e fontes;
o Colocar as informações em perspectiva, com sua evolução e de forma comparável; e
Aprender continuamente a fim de incorporar novos conhecimentos.
Checagem das fontes, das credenciais das bases de dados, das fontes.
Cuidados necessários para produzir uma análise setorial:
o A informação levantada tem que ser fidedigna quanto ao fato ou ao número relatado;
o A informação tem que chegar em tempo hábil; e
o A informação não pode ser enviesada.
Incorporação de novos temas. Exemplos:
o Mercado mundial, devido ao avanço da globalização da economia e das empresas nos anos 1990;
o Mercosul, pois em alguns setores acompanhar os movimentos nesse bloco tornou-se fundamental;
o Impactos das transformações digitais nos setores e nas empresas;
o Questões ambientais e climáticas, especialmente em segmentos exportadores do setor de
agronegócio.

Engajamentos (Propósitos, metas, emoções etc.)
•
•
•
•

Definição do propósito a que se destina uma informação setorial.
Gerar informações de negócios organizadas/confiáveis.
Levantar “oportunidades” e “riscos” do setor.
Com a internet e a ampliação do material acessado, há redução da sensação de ter “pesquisado tudo”.

Configuração de materiais (Ferramentas, tecnologia etc.)
•
•
•
•
•
•
•
•

Notebook / PC
Impressora-Papel.
Internet ultrarrápida.
Programas Word / Excel.
Smartphone (telefone celular).
Aplicativos de mensagens
Dispositivos de videoconferência.
Assinaturas de jornais e revistas etc.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como visto neste trabalho, a partir da análise dos dados brutos, triangulada com fontes de
informações como entrevistas com especialistas, revisão da literatura, documentos e experiência
deste pesquisador foi possível consolidar e compreender as principais transformações na
produção de análises setoriais em um horizonte de 25 anos. E, dessa forma, alcançar os objetivos
desta pesquisa. Para tanto, foram detalhadas e comparadas as práticas, rotinas e procedimentos em
cada um dos três momentos estudados.
Respondendo a um dos objetivos específicos, o trabalho mostra que o principal vetor de
mudanças das práticas é a tecnologia, destacando os impactos das mudanças tecnológicas na
produção de informações setoriais. Por exemplo, a busca em arquivos físicos de recortes de jornais
e revistas no momento “Primórdios da internet” foi substituída pela busca em arquivos digitais em
nuvens e em bancos de dados nos dois momentos posteriores, especialmente com a aceleração da
digitalização no terceiro momento.
Como abordado, as mudanças impulsionadas pela internet também geraram uma
reconfiguração das análises. Entre principais alterações observadas estão incorporação de novos
conteúdos (ênfase nos impactos das transformações digitais, por exemplo), uso de recursos
gráficos, diminuição no número de volumes e de páginas, tornando-as mais sintética, uma
característica relevante ressaltada pela maioria dos entrevistados especialistas.
Outro objetivo, resgatar e gerar memória, também foi contemplado. A pesquisa recupera
os principais aspectos da história da produção de análise setorial no Brasil por veículos de
comunicação empresarial de 1991 a 2020 (Gazeta Mercantil e Valor Econômico). Também
transforma conhecimentos tácitos em explícitos, a partir dos depoimentos dos profissionais
especialistas entrevistados, os quais possuem grande experiência profissional ou acadêmica nos
temas relacionados à produção e consumo de informações de negócios.
Por sua vez, a partir do detalhamento das experiências do Panorama Setorial e do Valor
Análise Setorial, de 1995 a 2020, foi possível ainda apontar as mudanças no mercado de
informações setoriais, em linha com um dos objetivos deste trabalho. Por fim, esta dissertação
aborda o entendimento de informações e fontes relevantes e de qualidade, apontando os
procedimentos e cuidados para a realização de boas práticas de produção de informações setoriais.

5.1 Contribuições do estudo

Com base nas reflexões e análise dos resultados foi possível consolidar as transformações
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na produção-consumo de informações de negócios e, dessa forma, atingir os objetivos propostos
pelo trabalho. Este é, possivelmente, o primeiro estudo acadêmico, com foco no Brasil, abarcando
um longo período longitudinal, distribuído em três momentos denominados de “Primórdios da
internet” – de 1995 a 2005, “Internet consolidada” – de 2006 a 2016 e “Inteligência artificial e big
data” – desde 2017. Essa periodização, devido ao seu caráter inédito, pode ser considerada uma
das contribuições da pesquisa.
O momento “Inteligência artificial e big data”, por ser ainda embrionário, apresenta
carência de material consolidado sobre a produção de informações setoriais no Brasil, o que
sinaliza uma oportunidade de estudos futuros para pesquisadores. Como os impactos das novas
tecnologias estão ainda em curso, os resultados da pesquisa contribuem para a compreensão dessa
questão, especialmente no Brasil, que apresenta lacuna de estudos acadêmicos específicos sobre
esse tipo de impacto. Outra contribuição da pesquisa é o resgate dos principais aspectos da história
da produção de análise setorial no Brasil por veículos de comunicação empresarial de 1991 a 2020
(Gazeta Mercantil e Valor Econômico).
Entre as contribuições gerenciais, esta pesquisa pode ser útil a profissionais de empresas
privadas e públicas e estudantes de graduação e pós-graduação de cursos como administração,
economia, marketing etc. Mostra os procedimentos de como gerar informações relevantes,
especialmente no contexto de abundância de fontes de dados. Também aponta como escolher fonte
segura para coleta de informações de negócios e os cuidados a serem tomados no levantamento e
na interpretação de dados. Destaca ainda os vários cuidados necessários para produzir uma análise
setorial relevante. Em outras palavras, aborda as boas práticas de produção de informações
setoriais.
Há ainda outros possíveis resultados práticos a partir do compartilhamento de
conhecimentos consolidados nesta pesquisa. Por exemplo: edição de e-book, workshops,
minicursos, palestras, com o objetivo de compartilhar soluções de pesquisa para gerar insights de
oportunidades de negócios e de riscos setoriais.
Já como resultado desse processo, este pesquisador ministrou, em agosto de 2020, o
minicurso “Análise Setorial – Insights de Negócios” para alunos do Mestrado Profissional da
ESPM. O objetivo foi compartilhar soluções de pesquisa para gerar insights de oportunidades de
negócios e de riscos. Mostrar exemplos concretos e cases de como buscar, cruzar e interpretar
tendências, desafios e perspectivas de variados setores. Com isso, procurou-se oferecer aos alunos
ferramentas que amplie fontes e métodos de busca e aprimore seu filtro para levantar informações
confiáveis visando embasar seus projetos, relatórios, apresentações. Foi agendada para agosto de
2021 uma nova edição do minicurso.
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Ainda no rol das contribuições gerenciais da pesquisa, pretendemos desenvolver um
produto tecnológico. No caso um aplicativo (APP) de curadoria de informações setoriais, em
parceria com o curso de TECH da ESPM. A priori o APP será destinado a profissionais de
empresas e também estudantes de cursos como administração, economia, marketing etc.

5.2 Limitações do trabalho

Alguns aspectos principais se colocaram como dificultadores ou limitadores durante o
desenvolvimento deste trabalho:
1) A ampla abrangência e o longo período abarcado pela pesquisa (25 anos),
potencializado ainda mais por tratar-se de um tema pouco pesquisado pela academia
no Brasil.
2) O fato de o trabalho de campo, as entrevistas com os profissionais especialistas,
terem ocorridas em plena pandemia da COVID-19, o que inviabilizou os encontros
presenciais, os quais seriam mais enriquecedores e produtivos.
3) A pandemia também provocou outras dificuldades à pesquisa, como a
impossibilidade de acessar fisicamente a biblioteca da ESPM e a limitação de
convívio presencial com colegas e professores do Mestrado, este um ambiente
profícuo para o compartilhamento de conhecimentos e o intercâmbio de ideias e
contribuições.

Outra limitação, dada à ampla abrangência de temas da pesquisa, refere-se à
impossibilidade de generalização, o que demandaria estudos quantitativos. Por outro lado, tal fato
pode representar um possível desdobramento do trabalho, abrindo espaço para estudos futuros.

5.3 Estudos futuros

Além da possibilidade citada acima, o fato de a pesquisar abarcar um período longitudinal
muito longo (25 anos), distribuído em três momentos, também desperta novas oportunidades de
pesquisas.
No caso do momento “Inteligência artificial e big data”, ainda em curso, há uma
oportunidade de estudos futuros sobre os impactos das novas tecnologias na produção de
informações setoriais no Brasil.
Nesse sentido, um dos possíveis desdobramentos da pesquisa pode ser também a
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construção de cenários futuros possíveis e desejáveis para a produção-consumo de informação de
negócios.
Por fim, espera-se este trabalho estimule outros profissionais e pesquisadores a dedicarem
esforços em pesquisas sobre as transformações na produção-consumo de informações de negócios.
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APÊNDICE 1 – “Kit Entrevista”
Este “Kit Entrevista” é composto pelos seguintes documentos e comunicações que foram
enviados para cada participante antes da entrevista: 1) E-mail convite para o participante; 2) Email a partir do aceito do convite pelo participante; 3) íntegra do Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido (TCLE); 4) Desenho do projeto de pesquisa; 5) Resumo e objetivos da pesquisa; 6)
Proposta preliminar de três momentos; e 7) Roteiro de entrevista (Roteiro geral de temas, Roteiro
1 – “Primórdios da internet” – 1995 a 2005, Roteiro 2 – “Internet consolidada” – 2006 a 2016 e
Roteiro 3 – “Inteligência artificial e big data” – Desde 2017). Veja as íntegras a seguir.

A) E-mail convite para o participante

Prezado (a), tudo bem?
Sou (Nome do pesquisador), aluno do Mestrado Profissional na ESPM.
Desde 2019, estou cursando o Mestrado Profissional na ESPM. Para a minha dissertação,
gostaria imensamente de entrevistá-lo, pois seu grande conhecimento setorial e do mundo dos
negócios será de enorme importância para o meu projeto de pesquisa.
O título da dissertação é “Da escassez à abundância: transformações na produçãoconsumo de informações econômicas setoriais no período de 1995 a 2020”. Já passei pela
qualificação e aguardo apenas a liberação para iniciar as entrevistas por parte do Comitê de Ética
da ESPM (que se dará até primeira quinzena de setembro).
Aceita ser um dos meus entrevistados? Se você aceitar o meu convite, enviarei mais
detalhes do projeto e as perguntas (em torno de 10) por e-mail antes, para seu conhecimento.
Em função da pandemia, a entrevista poderá ser por videochamada, por telefone ou também
poderá enviar as respostas por escrito. Neste último caso, conversaremos depois para eventuais
dúvidas, acréscimos e reflexões.
Aguardo seu retorno.
Cordialmente,
Nome do pesquisador

B) E-mail a partir do aceito do convite pelo participante
Prezado (a) nome do participante
Fico muito feliz que você vai participar da minha pesquisa. Será de grande valia!
Anexo a este e-mail o roteiro de perguntas para o seu conhecimento e acrescento arquivos
com o resumo/objetivos e desenho da pesquisa.
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O projeto tem como ponto de partida a minha experiência profissional em veículos de
comunicação de economia e negócios. Serão estudados e comparados três momentos: primórdios
da internet (Gazeta Mercantil – de 1995 a 2005); internet consolidada (Valor Econômico – de 2006
a 2016); e inteligência artificial, big data e afins (desde 2017). Gostaria de entrevistá-lo (a) para o
momento XXXX (momento em que o entrevistado é especialista), quando responderá as perguntas
que anexo em arquivo específico, denominado “Perguntas”.
Estou enviando o arquivo com o Termo de Consentimento de participação do entrevistado
nesta pesquisa. Vou precisar deste termo preenchido e assinado antes da realização da entrevista.
Por conta da pandemia, a nossa entrevista pode ser por videoconferência, telefone ou por
escrito. O que for melhor para você.
Para que eu possa me programar, assim que possível, por favor, me passe suas opções de
data e horário, que eu me adequarei à sua disponibilidade.
Cordialmente,
Nome do pesquisador

C) Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
Você está sendo convidado(a) para participar da pesquisa “Da escassez à abundância:
transformações na produção-consumo de informações econômicas setoriais no período de 1995 a
2020”. O objetivo principal deste trabalho é compreender as transformações na produção-consumo
de informações econômicas setoriais num horizonte longitudinal de 1995 a 2020. Esta pesquisa
está vinculada ao Curso de Mestrado Profissional em Comportamento do Consumidor da ESPM.
O pesquisador responsável é Onildo Brito de Cantalice, sob a orientação do professor Dr. Ricardo
Zagallo Camargo.
Para alcançar o objetivo do estudo serão realizadas entrevistas com profissionais com
conhecimento prático ou teórico em produção e consumo de informações econômicas para o
público empresarial. As entrevistas serão individuais e realizadas de forma presencial ou por meio
de videoconferência, tendo em vista a situação da pandemia de COVID-19 e as respectivas
orientações sanitárias e de saúde no momento de sua realização. Caso sejam presenciais, as
entrevistas ocorrerão na cidade de São Paulo. Serão formuladas perguntas que visam caracterizar
aspectos relacionados à produção-consumo de informação econômicas setoriais nos três
momentos: primórdios da internet (Gazeta Mercantil – de 1995 a 2005); internet consolidada
(Valor Econômico – de 2006 a 2016); e inteligência artificial, big data e afins (desde 2017). As
entrevistas terão duração média 60 minutos, serão gravadas digitalmente e transcritas na íntegra,
para assegurar confiabilidade.
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A sua participação nesta pesquisa é totalmente livre. Além disso, mesmo que tenha
começado a fazer parte, poderá a qualquer momento abandonar a pesquisa, sem que sua saída lhe
traga qualquer tipo de prejuízo.
Esta pesquisa possui riscos mínimos para os participantes, uma vez que serão abordados
temas que os mesmos têm amplo domínio, com mínimo risco reputacional ou emocional. Contudo,
deixamos claro que você poderá desistir de participar da pesquisa a qualquer momento, caso sinta
qualquer desconforto ou constrangimento, assim como poderá pedir ao pesquisador todos os
esclarecimentos que considerar necessários.
Você escolherá se quer ter seu nome identificado ou participará da pesquisa de forma
anônima. Será garantido a manutenção do sigilo e da privacidade dos participantes durante todas
as fases da pesquisa, exceto quando houver sua manifestação explícita em sentido contrário,
mesmo após o término da pesquisa.
Não haverá qualquer tipo de pagamento pela sua participação, que se dá com a finalidade
exclusiva de colaborar para o sucesso da pesquisa.
Este Termo de Consentimento valerá apenas para esta pesquisa e seus objetivos. Os dados
levantados nas entrevistas serão divulgados apenas em textos de difusão científica.
Você tem o direito a ter acesso aos resultados desta pesquisa. O pesquisador se
compromete, além de compartilhar os resultados, a propiciar toda a assistência a possíveis danos
decorrentes de sua participação nesta pesquisa, se for necessário.
Este termo será emitido em duas vias, uma a ser entregue a você e outra a ser arquivada
pelo pesquisador. Ao assiná-lo, você está concordando em participar da pesquisa, de acordo com
as condições expostas neste documento. Você terá acesso ao termo sempre que solicitar. Em caso
de quaisquer dúvidas ou questões, você poderá entrar em contato com o pesquisador, cujos dados
de contato são: telefone celular e e-mails deste pesquisador, ou com o Programa de Mestrado em
Comportamento do Consumidor, situado na Rua Dr. Álvaro Alvim, 123, Vila Mariana, cidade de
São Paulo, telefone (11) 5085-4689.
Informamos que este estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da
ESPM, que tem por objetivo garantir os direitos e a dignidade dos participantes de pesquisa. O
CEP da ESPM está localizado na ESPM-SP / Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação Stricto
Sensu, na Rua Dr. Álvaro Alvim, 123, Vila Mariana, cidade de São Paulo, telefone (11) 50854154 e e-mail cep@espm.br (contato Mari Mitsuru Nishimura – Secretaria do CEP).
Agradecemos sua disponibilidade em colaborar, a qual será de grande importância para o
pleno desenvolvimento desta pesquisa.
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São Paulo, dia de mês de ano.
_________________________________
Assinatura do pesquisador
<Nome Completo do pesquisador>
RG: xx.xxx.xxx-x
CPF: xxx.xxx.xxx-xx
Endereço: <endereço para contato>
E-mail: <e-mail para contato>
Tel.: <Telefone para contato ddd+ nº>

____________________________
Assinatura do participante
<Nome completo do participante>
RG: xx.xxx.xxx-x
CPF: xxx.xxx.xxx-xx

D) Roteiro de perguntas-guia
Para responder aos objetivos da pesquisa, foram elaborados três roteiros semiestruturados
para entrevistas com profissionais especialistas. O primeiro para tratar sobre os primórdios da
internet; o segundo sobre o momento da internet consolidada; e o terceiro sobre o momento atual
(ferramentas de inteligência artificial e big data). Os tópicos dos roteiros foram definidos com base
nos objetivos da pesquisa, na revisão da literatura, no mercado de informações econômicas
setoriais e na experiência do pesquisador.

Roteiro 1 – Primórdios da internet – 1995 a 2005

1)

Neste momento, havia escassez de informações econômicas setoriais? Se sim, como o

leitor/empresa enfrentava a escassez de informação de negócios?
2)

O que era informação de negócios relevante do ponto de vista do produtor e do consumidor

dessa informação? O que era informação de negócio de qualidade?
3)

Neste momento já tinha o que hoje chama-se de fake news (notícias falsas)? O que seriam?

4)

O que era fonte confiável/segura para coleta de informações de negócios? Quais eram as

principais fontes neste momento? Como eram escolhidas?
5)

Neste momento, em que predominava o formato impresso, como se caracterizava a

organização das informações?
6)

Quais eram os principais equipamentos/materiais utilizadas na produção de informações

de negócios? Como eram os procedimentos e rotinas cotidianas?
7) À luz do seu conhecimento acumulado desde os primórdios da internet e do avanço da
digitalização da informação, como é uma Análise Setorial relevante nos dias de hoje em
termos de organização, análise e distribuição de informações econômicas setoriais?
8)

Quais informações adicionais sobre este momento gostaria de acrescentar?

150

Roteiro 2 – Internet consolidada – 2006 a 2016
1)

Neste momento havia abundância/excesso de informação de negócio? Se sim, como o

leitor/empresa lidava com o excesso de informação de negócios proporcionada pela internet?
2)

Em um quadro de abundância de informações de negócio, qual é a importância da

curadoria de conteúdo?
3)

O que era informação de negócios relevante do ponto de vista do produtor e do consumidor

dessa informação? Essa relevância continua a mesma ou mudou em relação ao momento anterior?
O que era informação de negócio de qualidade?
4)

Neste momento, com o avanço das redes sociais, como as fake news impactavam o

segmento de informações de negócios e como eram enfrentadas?
9)

O que era fonte confiável/segura para coleta de informações de negócios? Quais eram as

principais fontes neste momento? Como eram escolhidas?
5)

Como a internet causou impactos na produção de informações de negócios? Houve o

surgimento de novos formatos, novas linguagem?
6)

Como a internet impactou o consumo de informações de negócios? Em que medida

possibilitou que o consumidor também passasse a produzir suas próprias informações e também a
influenciar a produção de fornecedores terceirizados?
7)

Quais eram os principais equipamentos/materiais utilizadas na produção de informações

de negócios? Como eram os procedimentos e rotinas cotidianas?
8)

À luz do seu conhecimento acumulado desde este momento e do avanço da digitalização

da informação, como é uma Análise Setorial relevante nos dias de hoje em termos de organização,
análise e distribuição de informações econômicas setoriais?
9)

Quais informações adicionais sobre este momento gostaria de acrescentar?

Roteiro 3 – Inteligência artificial e big data – Desde 2017
2)

Como avalia o impacto inteligência artificial e da digitalização na produção e distribuição

de informações de negócios? Como organizar a informação? Como analisar a informação? Como
distribuir a informação?
3)

Como as ferramentas de inteligência artificial e de big data estão moldando (ou podem

moldar) a produção e o consumo de informação de negócio? Estão sendo criados novos formatos,
novas linguagem...? Quais? O consumidor intensificou a produção próprias de informações?
Como?
4)

Neste momento há abundância de informação de negócio? Nesse cenário, qual é a

importância da curadoria de conteúdo?
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5)

Neste momento, com a inteligência artificial podendo tanto propagar quanto combater as

fake news, quais os novos desafios para enfrentá-las?
6)

O que é informação de negócios relevante do ponto de vista do produtor e do consumidor

dessa informação? Essa relevância continua a mesma ou mudou em relação ao momento anterior?
7)

O que é fonte confiável/segura para coleta de informações de negócios? Quais são as

principais fontes neste momento? Como eram escolhidas?
8)

Quais são os principais equipamentos/materiais utilizadas na produção de informações

de negócios? Como são os procedimentos e rotinas cotidianas?
9)

Quais os impactos do novo cenário provocado pela COVID-19 na produção-consumo de

informações, em especial de negócios? (Trabalho remoto, utilizando mais recursos digitais,
explosão de lives, webinars etc.)
10)

Quais informações adicionais sobre este momento gostaria de acrescentar?

152

APÊNDICE 2 – Principais fontes básicas

Para cada momento, serão levantadas as principais fontes básicas de dados e informações
para a elaboração de análises setoriais. Será mostrado de que forma elas contribuíram com
informações e o passo-a-passo de como eram acessadas em cada momento. Destacará os acordos
com as fontes pelo qual os dados e informações repassadas são sempre publicadas citando nome
do porta voz e o da empresa.
Também será feito um detalhamento categorizado por tipos de fonte (por exemplo: pública,
privada, dados primários e secundários etc.). Abaixo, resumidamente, as principais fontes, as quais
serão consolidadas por momento na segunda fase da pesquisa:
Instituições e órgãos públicos – Dados secundários
•

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

•

Banco Central (BACEN).

•

Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

•

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

•

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).

•

Universidades e institutos de pesquisa acadêmicos públicos.

•

Empresas públicas
o Entrevistas com executivos/gestores de empresas privadas.
o Balanços e relatórios de empresas / Formulários de referência

Instituições e órgãos privados – Dados secundários
•

Associações de classes empresariais.

•

Universidades e institutos de pesquisa acadêmicos privados.

•

Mídia especializada/assessorias de comunicação corporativa.

•

Institutos de pesquisa de mercado (ex. Euromonitor, Kantar, Mintel e Nielsen etc.),
consultorias.

•

Empresas privados
o Entrevistas com executivos/gestores de empresas privadas.
o Balanços e relatórios de empresas / Formulários de referência / Prospectos de
lançamento de ações / Annual Report.
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APÊNDICE 3 – Caracterização de rotinas e procedimentos da produção de análise setoriais em
três momentos
Caracterização de produção de análise setoriais em três momentos
PRIMEIRO MOMENTO: Primórdio da internet (Gazeta Mercantil – de 1995 a 2005)
Prazo de produção do estudo
•
Cerca de 2 meses estudando o setor para preparar o questionário e mais 3 meses de escrever a análise, totalizando 5 meses.
o Tempo dedicado aos seguintes procedimentos:
Levantamento de dados
Formulação das questões/tópicos
Montagem do roteiro do estudo
(Obs.: ao longo da produção, novos temas vão sendo incorporados e outros deixados de lado em cada estudo.)
Características dos estudos
•
São estudos mais descritivos, trazendo a evolução da história do setor, descrições detalhadas de produtos, informações que não
estavam públicas, nas cabeças de executivos e empresários com experiência nesse mercado. Tais conhecimentos tácitos eram
transformados em explícitos.
Número volumes
•
Em média, 3 volumes. Havia um volume que trazia a documentação da legislação e séries históricas de estatísticas do setor em análise,
que “desapareceu” com a internet.
Número médios de páginas
•
Em média, 150 páginas cada volume. Com a Análise Setorial tinha, em média, 3 volumes, o total chegava a quase 500 páginas, mas
já foram produzidos estudos com mais de 1,5 mil páginas.
Principais fontes
•
Arquivos de recortes de matérias (impresso) sobre empresas e setores publicadas nos principais jornais de economia e negócios:
Gazeta Mercantil (extinto), Folha de S.Paulo, O Estado de S,.Paulo, O Globo, Jornal do Brasil (extinto), DCI (extinto), (CI-GZM).
•
Arquivos de revistas/periódicos/livros (impresso) – (Biblioteca da GZM.
•
Biblioteca da GZM e dissertações e teses requisitadas junto às bibliotecas de faculdades (USP, FGV...). A produção de conhecimento
de negócios publicados nos trabalhos acadêmicos era muito útil, mas só estava disponível nas bibliotecas físicas.
•
Balanços impressos publicados nos jornais, especialmente na Gazeta Mercantil (e Diário Oficial). Para produzir o anuário Balanço
Anual, a Gazeta mantinha um departamento que levantava e arquivava balanços de todo o Brasil. O Balanço Anual trazia informações
e rankings com base e dados econômico-financeiros de empresas e setores. Com a internet, há acesso a balanços digitais.
•
Associações empresariais: forneciam relatórios, catálogos e outros materiais impressos do setor. Os representantes dessas entidades
também forneciam informações por meio de entrevistas presenciais ou por telefone. Nesta época, o conhecimento sobre a evolução e
desempenho dos setores estava na “cabeça” dos executivos e empresários com muitos anos de atividades.
•
Participação em eventos e feiras do setor estudado. Neste momento, o conteúdo era gravado ou anotado. Para participar é requisitada
uma credencial de “Imprensa” para acessar todas as palestras e ao material de divulgação da associação organizadora e das empresas
participantes, bem como as apresentações de palestrantes especializados nos referidos temas.

Formas de contatos e acordos com as fontes
•
Predominância do telefone como meio de contatos com as fontes e empresas do respectivo setor estudado. As entrevistas com as
fontes eram presenciais.
•
Acordo “informal” com as fontes pelo qual os dados e informações repassadas por elas são sempre publicadas citando o nome do
porta voz e o da empresa.
Formato do estudo
•
Venda de estudo apenas exemplares impressos.
Ferramentas (materiais/objetos)
•
Recursos de informática e outros
o PC / Impressora / Papel
o Telefone fixo (e-mail – início)
o Internet (início)
o Programa Word par digitação do texto
o Programa Excel para fazer gráficos e tabelas
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•
•

o Disquete e CD para armazenar e fazer backup dos textos
Arquivos de recortes impressos de jornais e revistas
Recursos físicos
o Recortes de jornais e revistas
o Balanço impressos de empresas
o Máquina de Xerox
o Arquivos e pastas para guardar os recortes
o Tesouras

Outros procedimentos/processos:
•
•

•
•

Processos de escolhas/recortes/tratamento das estatísticas
Processos de edição de textos
o Leitura e edição no papel impresso.
o Rigorosa e precisa organização das informações para serem de fácil consulta. Os textos dos estudos tinham uma grande
quantidade de intertítulos. Todos os trabalhos traziam, no seu início, um detalhado índice remissivo do conteúdo e das tabelas
e gráficos, que servia de guia, por meio do qual leitor acha o assunto de seu interesse.
Processos de revisão ortográfica dos estudos
Processos de diagramação dos estudos
o Até o ano 2000, o texto era entregue em Word e as tabelas/gráficos em Excel para serem diagramados por meio do software
Adobe PageMaker, que posteriormente seria substituído pelo Adobe InDesing. Na diagramação, as tabelas (checadas) em
Excel eram refeitas. Portanto, havia a necessidade de novo checagem. Para evitar esse retrabalho, a diagramação foi feita
diretamente em Word, necessitando, assim, de apenas uma checagem.
o Importância da checagem: Confiança – Relevância. Não pode ter erros nas informações das tabelas/gráficos para o leitor
não achar que o conteúdo/texto também pode estar errado, que não foi bem apurado e pesquisado. Portanto, a diagramação
é uma área de risco para a confiabilidade do produto.
o Outro aspecto importante era o projeto gráfico, destacando a sobriedade e a padronização cuidadosa das tabelas e gráficos.
Isto contribui para gerar confiança junto ao leitor.

SEGUNDO MOMENTO: Internet consolidada (Valor Econômico – de 2006 a 2016)
Prazo de produção do estudo
•
Redução de tempo para 1 mês de estudo e mais 2 meses de elaboração da análise, totalizando 3 meses.
o Tempo dedicado aos seguintes procedimentos:
Levantamento de dados
Formulação das questões/tópicos
Montagem do roteiro do estudo
(Obs.: ao longo da produção, novos temas vão sendo incorporados e outros deixados de lado em cada estudo.)
Características dos estudos
•
São estudos mais compactos e analíticos, focando mais em tendências e perspectivas e menos em descrição dos setores como na fase
anterior.
Número de volumes
•
1 volume.
Número de páginas
•
Em média, 120 páginas.
Principais fontes
•
Com a internet, os livros, teses e dissertações (antes impressos) passaram a ficar disponível e de fácil acesso na rede.
•
Arquivo virtual de notícias do Valor Econômico (matérias e balanços de empresas).
•
No caso de portais de empresas, de capital aberto, na página “Relações com Investidores”, há uma série de documentos digitais
relevantes sobre a empresa e o respectivo setor. Por exemplo, no documento chamado “Formulários de Referência (que tem de 300 a
700 páginas, há informações úteis sobre a empresa, o desempenho do setor, os fatores de risco...).
•
Estes documentos digitais (balanços e relatórios etc.) também estão disponíveis no portal da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
•
As assessorias de comunicação corporativa têm um papel importante na interface com as empresas contatadas, que são seus clientes.
•
Associações empresariais: passaram disponibilizar informações e dados digitais por meio de seus portais na internet; relatórios
econômicos dos respectivos setores, os quais (quando há) são acessados nos sites ou são requisitados junto às associações.
•
As entrevistas continuam uma fonte de informações relevante (presenciais ou por telefone). Nestes casos, era usado um gravador para
agilizar e transcritas as partes que interessavam para o estudo, ou seja, não era comum transcrever a íntegra da entrevista.
•
Também são fornecidas informações por e-mail por parte de empresas e representantes de setores, que respondem por e-mail a um
questionário enviado. Em alguns casos, as fontes passam informações por WhatApp ou Skype. Normalmente, tratavam-se de pequenos
acréscimos de informações ou resolução de dúvidas.
•
Participação em eventos e feiras do setor estudado. O conteúdo é totalmente gravado em aparelho digital e transcritos (na íntegra ou
em partes; dependo do caso). Para participar desses eventos como jornalista/analista é requisitada uma credencial de “Imprensa” para
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acessar todas as palestras e ter acesso ao material de divulgação da associação organizadora e das empresas participantes, bem como
as apresentações de palestrantes especializados nos referidos temas.
Formas de contatos e acordos com as fontes
•
Além do telefone, entra o e-mail como forma inicial de contato com os representantes de associações e empresas do respectivo setor.
•
Continuam as entrevistas presenciais com os representantes de associações de setores e das principais empresas. Mas as respostas por
e-mail passam a ter predominância.
•
Acordo “informal” com as fontes pelo qual os dados e informações repassadas por elas são sempre publicadas citando o nome do
porta voz e o da empresa. As fontes que repassavam informações tinham desconto de 10% na aquisição da análise setorial. Se fosse
assinante do Valor Econômico, outro desconto de 10%.
Formato do estudo
•
Venda de estudo em formato PDF, podendo o cliente também comprar exemplares impressos.
Ferramentas (materiais/objetos)
•
Recursos de informática e outros
o Interne avançada
o Telefone celular
o PC / Notebook / Impressora
o Papel para imprimir
o Programa Word para digitação do texto.
o Programa Excel para fazer gráficos e tabelas.
o Programas antivírus...
o Programa SurveyMonkey (pesquisa on-line primária)
o HD Externo para armazenar e fazer backup dos textos
o Telefone celular
•

Arquivos digitais
o Valor Econômico.
o Revistas especializadas.
o Outras fontes e portais.

Outros procedimentos/processos:
•

•
•
•

Edição de textos
o Leitura e edição no papel impresso.
o Rigorosa e precisa organização das informações para serem de fácil consulta. Os textos dos estudos tinham uma grande
quantidade de intertítulos. Todos os trabalhos traziam, no seu início, um detalhado índice remissivo do conteúdo e das tabelas
e gráficos, que servia de guia, por meio do qual leitor encontra o assunto de seu interesse.
Escolhas/recortes/tratamento das estatísticas
Revisão ortográfica dos estudos
Diagramação dos estudos
o O texto é entregue em Word e as tabelas/gráficos em Excel para serem diagramados por meio do software Adobe InDesign.
Na diagramação, as tabelas (checadas) em Excel são refeitas. Portanto, há a necessidade de novo checagem).
o Importância da checagem: Confiança – Relevância. Não pode ter erros nas informações das tabelas/gráficos para o leitor
não achar que o conteúdo/texto também pode estar errado, que não foi bem apurado e pesquisado. Portanto, a diagramação
é uma área de risco para a confiabilidade do produto.
o Aspecto que continua importante era o projeto gráfico, destacando a sobriedade e a padronização cuidadosa das tabelas e
gráficos. Isto contribui para gerar confiança junto ao leitor.

TERCEIRO MOMENTO: Inteligência artificial e big data – Desde 2017
Prazo de produção do estudo
•
Continua o processo de redução de tempo, para um total de cerca de 2 meses (em alguns casos, menos). Nesta fase, virou “tudo ao mesmo
tempo agora” – para ganhar velocidade, ao mesmo tempo em que se estuda o setor já se escreve o texto. Enquanto um estudo está no início,
outro está no meio e outro está no fim.
o
Tempo dedicado aos seguintes procedimentos:
▪
Neste caso, os procedimentos são praticamente simultâneos.
Características dos estudos
•
Estudos bem sintéticos, focados, com periodicidade reduzida e atualizações contínuas das informações.
Número de volumes
•
1 volume.
Número de páginas
•
Em média, de 50, podendo ter estudos de bem menos páginas (10, 20 ou 30).
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Formato do estudo
•
Continua a opção de compra baixando PDF, mas a versão impressa ainda é solicitada. Nesta fase digital, também é possível produzir estudos
enxutos para serem distribuídos exclusivamente on-line.
Principais fontes
•
Notícias publicadas no jornal Valor Econômico / Arquivo virtual de notícias do Valor Econômico (matérias e balanços de empresas).
•
Portais das associações e das empresas (balanços e outros relatórios/documentos digitais).
•
Balanços digitais publicados no portal da Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
•
Multiplica-se o número de fontes e dados e ganha importância como escolher o que é relevante.
•
Há reinvenção das assessorias de comunicação corporativa, que se tornaram mais estratégicas.
•
O avanço do “compliance” contribui para maior transparência e divulgação de informações empresariais.
•
As entrevistas continuam uma fonte de informações relevante. Podem ser presenciais ou por telefone. Nestes casos, era utilizado um gravador
para agilizar e transcritas as partes que interessavam para o estudo, ou seja, não era comum transcrever a íntegra da entrevista.
•
Também são fornecidas informações por e-mail por parte de empresas e representantes de setores. Em alguns casos, as fontes passam
informação por WhatApp ou Skype. Normalmente, eram pequenos acréscimos de informações ou visando sanar dúvidas.
•
Participação em eventos e feiras do setor estudado. O conteúdo é totalmente gravado em aparelho digital e transcritos (na íntegra ou em partes;
dependo do caso). Para participar desses eventos como jornalista/analista é requisitada uma credencial de “Imprensa” para acessar todas as
palestras e ter acesso ao material de divulgação da associação organizadora e das empresas participantes, bem como as apresentações de
palestrantes especializados nos referidos temas.
Formas de contatos e acordos com as fontes
•
Além do telefone e e-mail, entra o WhatsApp como meio de contanto com as fontes e empresas do respectivo setor.
•
O questionário com as questões é enviado por e-mail.
•
Continuam as entrevistas presenciais com as principais empresas.
•
Acordo “informal” com as fontes pelo qual os dados e informações repassadas por elas são sempre publicadas citando o nome do porta voz e
o da empresa.
Ferramentas (materiais/objetos)
•
Recursos de informática
o
PC / Notebook / Impressora
o
Programa Word par digitação do texto
o
Programa Excel para fazer gráficos e tabelas
o
Programa SurveyMonkey (pesquisa on-line primária)
o
HD Externo para armazenar e fazer backup dos textos
•

Arquivos digitais
o
Valor Econômico
o
Revistas especializadas
o
Outras fontes e portais

Outros procedimentos/processos:
•

•
•
•

•

Edição de textos
o Leitura e edição no papel impresso.
o Rigorosa e precisa organização das informações para serem de fácil consulta. Os textos dos estudos tinham uma grande quantidade
de intertítulos. Todos os trabalhos traziam, no seu início, um detalhado índice remissivo do conteúdo e das tabelas e gráficos, que
servia de guia, no qual leitor achar o assunto de seu interesse.
Escolhas/recortes/tratamento das estatísticas
Revisão ortográfica dos estudos
Diagramação dos estudos
o O texto é entregue em Word e as tabelas/gráficos em Excel para serem diagramados por meio do software Adobe InDesign. Na
diagramação, as tabelas (checadas) em Excel são refeitas. Portanto, há a necessidade de novo checagem).
o Importância da checagem: Confiança – Relevância. Não pode ter erros nas informações das tabelas/gráficos para o leitor não achar
que o conteúdo/texto também pode estar errado, que não foi bem apurado e pesquisado. Portanto, a diagramação é uma área de
risco para a confiabilidade do produto.
Aspecto que continua importante era o projeto gráfico, destacando a sobriedade e a padronização cuidadosa das tabelas e gráficos. Isto
contribui para gerar confiança junto ao leitor.
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APÊNDICE 4 – Principais estudos elaborados/coordenados pelo pesquisador no Panorama

A seguir é apresentada a lista com os principais estudos elaborados/coordenados pelo
pesquisador no Panorama Setorial da Gazeta Mercantil. Com o encerramento das atividades do
Panorama, tais estudos não estão disponíveis para o público em geral.

Principais estudos elaborados/coordenados pelo pesquisador no Panorama Setorial
Alimentos
1. A Indústria de Laticínios – Lançado em jan/97
• Doces, Chocolates e Sorvetes – 2 vols. – Lançado em ago/97
• A Indústria da Carne – 3 vols. – Lançado em mar/98
• Biotecnologia – Alimentos Transgênicos – 4 vols. – Lançado em out/99
• Fruticultura Brasileira – 3 vols. – Lançado em out/99
• Refeições Coletivas – 3 vols. – Lançado em mai/00
• Laticínios no Mercosul – 5 vols. – Lançado em mai/01
• Trigo e Moinhos – 3 vols. – Lançado em set/01
• Chocolates, Balas e Confeitos – 2 vols. – Lançado em mar/02
• A Indústria do Pescado – 2 vols. – Lançado em mai/03
• Carnes: O Mercado Externo – 2 vols. – Lanç. em set/03
Série “Os Negócios do Café”
• O Mercado do Café – Lançado em nov/02
• A Indústria do Café – Lançado em nov/02
• As Torrefadoras de Café – Lançado em nov/02
• Café: Documentação & Estatísticas – Lançado em nov/02
Série “O Mercado do Livro No Brasil”
• Vendas de Livros pela Internet – Lançado em mar/03
• Distribuidores de Livros – Lançado em mar/03
• Livros: Compras do Governo Federal – Lançado em mar/03
Atacado e Varejo
• Lojas de Departamento – Lançado em jan/97
• Lojas de Conveniência – Lançado em jul/97
• Fast Food/ Franquia – Lançado em jun/98
• Supermercados – 4 vols. – Lançado em ago/98
• Comércio Atacadista – 3 vols. – Lançado em jan/99
• Farmácias e Drogarias – 2 vols. – Lançado em mai/99
• Pães e Padarias – 3 vols. – Lançado em mai/99
• Varejo de Material de Construção – Lançado em set/99
• Shopping Centers – 2 vols. – Lançado em fev/00
Automobilístico
• Autopeças – 3 vols. – Lançado em nov/97
• Concessionárias de Veículos – 3 vols. – Lançado em abr/98
• A Indústria Automobilística – 2 vols. – Lançado em mai/98
• A Indústria de Caminhões – 5 vols. – Lançado em set/98
• Máquinas e Implementos Agrícolas – 2 vols. – Lançado em set/98
• A Indústria de Ônibus – 3 vols. – Lançado em set/99
• O Mercado de Pneus – 2 vols. – Lançado em jan/01
• Motos e Bicicletas – Lançado em jul/01
Bebidas e Fumo
• O Mercado da Cerveja – Lançado em abr/97
• A Indústria do Suco – 2 vols. – Lançado em jan/98
• Refrigerantes e Águas – 4 vols. – Lançado em out/98
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•
•

Bebidas Destiladas – Lançado em dez/98
A Indústria do Fumo – Lançado em mai/99

Comunicação
• Televisão Aberta – 2 vols. – Lançado em set/96
• TV por Assinatura – 3 vols. – Lançado em jun/97
• A Indústria Gráfica – 2 vols. – Lançado em fev/98
Telecomunicações
• Telecomunicações – 3 vols. – Lançado em out/97
• A Indústria de Equipamentos de Telecomunicações – 2 vols. – Lançado em jan/99
• Telefonia Móvel – 3 vols. – Lançado em nov/00
• O Serviço Móvel Pessoal e a 3ª Geração – 2 vols. – Lançado em nov/00
• Telefonia Fixa – 7 vols. – Lançado em fev/01
• Infra-Estrutura em Telecomunicações – 3 vols. – Lançado em ago/01
• Call Centers – 2 vols. – Lançado em abr/02
• O Futuro das Telecomunicações – 2 vols. – Lançado em dez/03
Informática
• Componentes Eletrônicos – 4 vols. – Lançado em ago/99
• Computadores Pessoais – Lançado em nov/99
• Provedores de Acesso à Internet – 2 vols. – Lançado em jan/00
• Automação Comercial em Supermercados – 3 vols. – Lançado em jun/01
Energia
•
•
•
•

Energia Elétrica – 3 vols. – Lançado em abr/97
O Mercado de Gás – 5 vols. – Lançado em abr/98
Petróleo – A Abertura do Mercado – 3 vols. – Lançado em mar/99
Gás Natural Veicular – Lançado em jun/02

Área Legal
• Escritórios de Advocacia – 4 vols. – Lançado em abr/02
Finanças
• Leasing – 3 vols. – Lançado em jun/99
• Seguros – 3 vols. – Lançado em jul/98
• Cartões de Crédito – 4 vols. – Lançado em jul/99
• Financiamento ao Comércio Exterior – 4 vols. – Lançado em nov/99
• Factoring – 2 vols. – Lançado em abr/00
• Corretoras de Valores – 3 vols. – Lançado em ago/00
• Crédito Direto ao Consumidor (CDC) – Lançado em fev/01
• Previdência Privada Aberta – 2 vols. – Lançado em jul/01
Saúde
•
•

O Sistema Hospitalar Brasileiro – 4 vols. – Lançado em dez/98
O Mapa da Saúde – 5 vols. – Lançado em mar/99

Construção
• Galpões Industriais e Comerciais – 2 vols. – Lançado em mar/01
• Edificações Residenciais – 2 vols. – Lançado em ago/01
• Incorporação e Construção de Escritórios – Lançado em jun/02
Educação
• Ensino Superior Brasileiro – 4 vols. – Lançado em dez/99
• Radiografia das Universidades – 2 vols. – Lançado em jun/00
• Cursos & Carreiras I: Direito – Lançado em nov/00
• Cursos & Carreiras II: Economia – Lançado em fev/01
• Cursos & Carreiras III: Administração – Lançado em mar/091
• Cursos & Carreiras IV: Engenharia – Lançado em abr/01
• Cursos & Carreiras V: Saúde – Lançado em ago/01
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Saneamento e Controle Ambiental
• Abastecimento de Água – 4 vols. – Lançado em jun/01
• Equipamentos de Controle Ambiental – 2 vols. – Lançado em out/01
• Coleta e Tratamento de Esgotos – 4 vols. – Lançado em dez/01
Indústria de Base
• Mineração – 3 vols. – Lançado em jan/98
• Celulose e Papel – 2 vols. – Lançado em mai/98
• Siderurgia – 3 vols. – Lançado em jul/98
• Embalagens – 5 vols. – Lançado em set/98
• Cimento e Concretagem – 2 vols. – Lançado em nov/98
• A Indústria de Alumínio – 3 vols. – Lançado em abr/99
• A Indústria do Vidros – 3 vols. – Lançado em abr/00
• A Indústria de Cerâmica – 2 vols. – Lançado em ago/00
Química e Petroquímica
• A Indústria de Plásticos – Lançado em jan/97
• Perfumaria e Cosméticos – Franquias – Lançado em abr/97
• Petroquímica – 2 vols. – Lançado em dez/97
• A Indústria de Tintas e Vernizes – 2 vols. – Lançado em jun/98
• A Indústria de Fertilizantes – 2 vols. – Lançado em out/98
• Gases Industriais – Lançado em mar/99
• Higiene Pessoal – 2 vols. – Lançado em jun/99
• Produtos de Limpeza – Lançado em nov/99
• A Indústria Farmacêutica – Medicamentos – 3 vols. – Lançado em mai/00
• O Mercado de Plásticos – 2 vols. – Lançado em out/00
• A Nova Petroquímica – Lançado em set/02
• Medicamentos Genéricos – 2 vols. – Lançado em jul/03
Turismo
• Hotéis – 3 vols. – Lançado em abr/99
• Locadoras de Veículos – Lançado em dez/99
• Agências de Viagens – Lançado em ago/00
Têxteis e Calçados
• Fibras Têxteis – Lançado em jun/97
• Fiação e Tecelagem – 4 vols. – Lançado em out/99
• O Mercado de Calçados – 4 vols. – Lançado em jun/00
• A Indústria da Moda – 2 vols. – Lançado em jan/01
Transportes e Logística
• Aeroportos – 2 vols. – Lançado em out/97
• Transportes de Carga no Mercosul – 2 vols. – Lançado em mar/97
• As Rodovias Brasileiras – 2 vols. – Lançado em out/98
• Terminais Portuários – 3 vols. – Lançado em set/00
• Terminais Alfandegados – 2 vols. – Lançado em set/00
• Terminais de Cargas Aéreas – Lançado em nov/00
• O Futuro do Transporte Rodoviário de Cargas – 3 vols. – Lançado em dez/00
• Transporte Marítimo de Cargas – 2 vols. – Lançado em fev/01
• Centros de Distribuição – Lançado em ago/01
• Transporte Ferroviário de Cargas – 2 vols. – Lançado em out/01
• Operadores Logísticos – Lançado em ago/02
Regional
• Mato Grosso (também em inglês) – 4 vols. – Lançado em maio/01
• Espírito Santo – 4 vols. – Lançado em dez/01
Eletrodomésticos
• Linha Branca I – Lançado em jan/97
• Portáteis II – Lançado em jan/97
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Estudos Especiais (Comércio Exterior)
• Carne Brasileira: As Exportações – Lançado em mai/01
• O Aço Brasileiro no Mercado Internacional – Lançado em ago/01
• Exportações de Têxteis e Confecções – Lançado em out/01
• Couros e Calçados: O Mercado Externo – Lançado em maio/02
• Exportações de Joias e Pedras Preciosas – Lançado em set/02
Coberturas Especiais
• As Novas Tecnologias no Varejo – Lançado em jun/01
• Comércio Eletrônico de Alimentos – Lançado em jul/01
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APÊNDICE 5 – Íntegras das transcrições das entrevistas

A seguir, as entrevistas na íntegra dos profissionais especialistas que autorizaram a
publicação na íntegra, realizadas entre 09 de setembro e 31 de outubro de 2020. As entrevistas
foram individuais e virtuais, devido à pandemia provocada pela COVID-19.

•

ENTREVISTADO: PAULO NASSAR

•

Realizada por WhatsApp Vídeo

•

Em 09/09/2020

Pesquisador – Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer você ter aceite o meu convite para
participar desta pesquisa. Sem sombras de dúvidas, o seu conhecimento acadêmico e do segmento
de informação corporativa e de negócios, vai ser de grande valia. Rapidamente, o título de minha
dissertação é “Da escassez à abundância: transformações na produção-consumo de informações
econômicas setoriais no período de 1995 a 2020”, que tem como pano de funda a minha
experiência prática na produção de análise setoriais e vou comparar três períodos: Primórdios da
internet (Gazeta Mercantil – de 1995 a 2005); Internet consolidada (Valor Econômico – de 2006
a 2016); Inteligência artificial, big data e afins (desde 2017). Eu gostaria de ter a sua contribuição
no momento “Internet consolidada (Valor Econômico – de 2006 a 2016)”.
Pergunta – Antes de iniciar as perguntas, gostaria de saber se você prefere ser citado
nominalmente ou de forma anônima na pesquisa?
Resposta – Não tem nenhum problema em ser identificado.
Pergunta – Neste momento havia abundância/excesso de informação de negócio? Se sim, como
o leitor/empresa lidava com o excesso de informação de negócios proporcionada pela internet?
Resposta – Estamos falando de todo o período de 2006 a 2016, é isso?
Pesquisador – Sim, o período da internet consolidada.
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Resposta – Claro que o ambiente da informação em 2006 é totalmente diferente de 2016. Estamos
falando de um período de 10 anos, marcado por mudanças tecnológicas e comportamentais em
relação à comunicação e às formas de se relacionar. Como é que eu vejo as mudanças dentro deste
período?... são movimentos que têm intersecções em alguns aspectos e que caminham em paralelo.
Uma pergunta central é como pensamos, na atualidade, a área de comunicação. Quais são as
principais transformações que esta área tem passado? Para entendermos isto, proponho olharmos
a área de comunicação de empresas e instituições, a partir de um período maior do que o citado
[10 anos], um período que abarca os últimos 50 anos. Qual é a minha referência? É a fundação da
Aberje [Associação Brasileira de Comunicação Empresarial], em 8 de outubro de 1967. Estamos
falando de um período em que aconteceram mudanças radicais na sociedade brasileira. Por
exemplo, quando a Aberje surge, que tipo de consumo de informação existia, em uma sociedade
que estava no período da ditadura militar. Mas ao mesmo tempo quais movimentos existiam no
campo da industrialização brasileira? Existiam algumas concentrações de empresas como as do
polo industrial do ABC (na Grande São Paulo), no Rio de Janeiro, alguma coisa em Porto Alegre
e Belo Horizontes. Eram indústrias, em segmentos de atuação bem delimitados. Por exemplo, em
Minas Gerais, estamos falando de mineração. Em São Paulo, temos a presença de as multinacionais
americanas, italianas, alemãs, recém-chegadas ao País. Estas indústrias, do ponto de vista do
recorte dos associados da Aberje, tinham dois tipos de consumo de informação. O primeiro deles
é o consumo de informação para mudança do perfil do operariado: que vem do campo, é muitas
vezes analfabeto, é semianalfabeto, ou seja, precisa ser treinado para as atividades que as
multinacionais estão trazendo. Para ter uma referência artística que abarca este período, o filme
“São Paulo Sociedade Anônima” (1965), de Luís Sérgio Person, que mostra como era esse período
histórico sob o ponto de vista das fábricas de São Paulo e, claro, também das fontes de poder na
ocasião. O segundo tipo, no ambiente mais amplo, é o consumo de informação era mais para gerar
um tipo de mensagem que legitimasse essas multinacionais no País. Este tipo de informação, de
mensagens legitimadoras, foi bem trabalhado na obra de Tereza Lúcia Halliday. Estamos falando
principalmente da relação entre empresa e imprensa, uma certa imprensa econômica que existia,
nas quais as empresas vão colocar muita mensagem mostrando o alinhamento delas com as grandes
bandeiras do desenvolvimento econômico da época. Por exemplo, uma grande multinacional vai
dizer “olha, nós estamos aqui para trabalhar pelo desenvolvimento desse País, trazendo tecnologia,
criando empregos, pagando impostos etc. A empresa produzindo um discurso de compatibilidade,
acompanhada da necessidade de comunicar a utilidade daquilo que ela está produzindo e ainda
pouca necessidade de mostrar também a transcendência de suas ações no país. Com a transição
para o período da Nova República, em 1985, as empresas já têm a necessidade de trabalhar um
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novo tipo de informação a ser publicado por veículos como Gazeta Mercantil, revista Exame e as
grandes mídias que estão dentro dos grupos de comunicação consolidados, como O Globo, por
exemplo. Há ainda nesse período a revista Manchete e alguns veículos dos Diários Associados.
Então, o que acontece? Há uma necessidade de geração de consumo, produção e circulação de
informação, que são três aspectos importantes, que eu chamo de “rituais de consumo, de produção
e de informação”. O consumo de informação é feito pela área de comunicação e suas assessorias,
que são ainda incipientes em termos de tamanho (não de capacidade). Por exemplo, entre elas está
a empresa fundada pelo publicitário Mauro Salles [a Mauro Salles Publicidade, fundada em 1966].
Destaco que várias das empresas da época não existem mais, porém, tiveram um papel importante
de fazer a interlocução mais sofisticada com o ambiente que estava se formando no período. Há
ainda no campo da comunicação empresarial profissionais oriundos da publicidade ou da imprensa
de massa (um exemplo é o do jornalista Walter Nori) que vão fazer essa mediação, ou seja, vão
consumir informação e vão produzir narrativas que em estratégias de relações públicas são
necessárias para dar resposta a uma sociedade que começa a perguntar mais sobre as operações
corporativas organizacionais. Portanto, nesse período, há essa transformação. Cinco anos depois
no governo Collor [Fernando Collor de Mello, de 1990 a 1992], quando o presidente começa a
fazer críticas, por exemplo, a indústria automobilística, afirmando que esta indústria produzia
“carroças”, que era importante internacionalizar... Isso, por exemplo vai também impactar o
movimento de internacionalização de processos produtivos da época, denominado à época de
“reestruturação produtiva”, o que significa o consumo de informação para, por exemplo, de novo
no ambiente interno das empresas, fazer treinamento de milhares de operários, gerências médias e
mesmo da alta gerência, que vão trabalhar para mensagens como qualidade total, a excelência etc.
Por quê? Porque as empresas vão ter que responder também, de forma mais abrangente, em nível
internacional, se elas têm processos que garantem certificação de ISO 9000 e outras certificações
que estão dentro desse ambiente de qualidade total. No fim dos anos 1990, começa a ter outros
tipos de consumo de informações para gerar, por exemplo, mensagem ligadas a responsabilidade
social. Nessa época, já temos governos caracterizados como integrantes da social-democracia
(consolidação do PSDB nos dois mandatos do presidente Fernando Henrique Cardoso, 19952002). Destaque-se ainda o governo Itamar Franco, com a implantação do Plano Real, que domou
a inflação. Antes, houve o governo Sarney, com os planos Cruzado I, Cruzado II, Bresser, os quais
depois de três anos vão desencadear o Plano Real. Já nos governos de Luis Ignácio Lula da Silva
[2003-2010] e Dilma Rousseff [2011-2016], surge a necessidade, no campo da comunicação
corporativa, de falar dos assuntos anteriores e de acrescentar, por exemplo, um novo tipo de
consumo de informação para mensagens ligadas ao que chamamos de “sustentabilidade”, que vai
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se basear no “triple botton line", ancorado nos pilares social, ambiental e econômico. Nesse
período, teremos uma indústria da comunicação, especialmente a de relações públicas e de
empresarial, criando e reciclando produtos ligados a esses grandes temas. Portanto, são criados
narrativas e produtos de prateleiras para as corporações. A partir desse período, especialmente
após a redemocratização (1985) do País, há uma aproximação entre o que eu chamo de a área de
comunicação e a área de informação e inteligência. Isso não significa que a área de comunicação
vai virar uma área de inteligência (não no aspecto exclusivamente militar). Não, a área de
comunicação vai trabalhar com profissionais que têm uma sensibilidade de entender uma área de
inteligência, não no aspecto exclusivamente militar, como destaca John Keegan, em sua obra.
Estamos falando de um processo já nesse período de 2006 a 2016, incorporando ferramentas
digitais proporcionadas pela internet, que já está operação consolidada e traz um aspecto
importante que é conveniência. O é a conveniência? É ter nos cinco sentidos a informação nas
mãos, nos olhos, nos ouvidos, no paladar e no olfato. É a conveniência da informação. Por
exemplo, uma ferramenta que proporciona essa conveniência é o smartphone [o iPhone, da Apple,
foi lançado em 2007 em nível mundial]. Ele vai proporcionar conveniência para produção, consumo

e circulação de informação. O que é inteligência sob o ponto de vista da organização? É ela ter
capacidade, sensibilidade, cultura e recursos econômicos, não apenas humanos, para fazer coleta,
análise e interpretação da informação e disponibilizá-la para algum profissional dentro de
organização, para a alta direção. Para quê? Para buscar um melhor entendimento do ambiente para
desenhar cenários, proporcionando à organização capacidade decidir com alto grau de qualidade.
Para tanto, há a necessidade de encontrar a informação, pois ela precisa ser encontrada, o que
chamo de “aquisição da informação”, inspirado em Keegan. Ela precisa ser interpretada, sempre
do ponto de vista de equipe, pois não é fácil interpretar a informação partindo só de um lugar, de
um território, de um lugar de fala. É preciso ter mais profissional olhando para selecionar e analisar
“essa informação que a gente teve capacidade de encontrar”. Em uma abrangência global, no caso
de multinacionais brasileiras, há uma grande necessidade de recursos intensivos para manter essa
operação. Tem que ter dinheiro. Outro aspecto é a capacidade de interpretar informação. Aceitar
que aquela informação é importante, ter capacidade de interpretá-la e opinar de forma qualificada.
Aceitar que aquela informação é importante. A partir da informação encontrada e da sua
interpretação, opinar de forma qualificada. E, claro, ter capacidade para dizer “tudo isso é
confiável” com base no processo realizado e convencer a alta direção (C-Level) em relação ao
assunto ou decisão em questão. O que muda em relação a 2016 para o momento atual? Tudo isso
virou torrencial. Por exemplo, o que se falava que a imprensa perdeu completamente a sua
importância é uma bobagem. O que temos hoje é uma qualificação da mediação. E não estamos
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falando de veículos de produção de informação qualificada (por exemplo, o Valor Econômico com
os estudos setoriais). Há várias empresas produzindo relatórios diários e lançando uma série de
produtos, os quais também se massificaram. Não é apenas Valor Econômico, Broadcast [jornal O
Estado de S.Paulo], Bloomberg etc. Há um processo de massificação. Para as grandes empresas,
não é possível fazer comunicação sem que haja informação tratada de forma qualificada. Chega
ela chega onde? Chega no que eu chamo de “antropologia do smartphone”. O smartphone está
mudando e intensificando os rituais informacionais e relacionais. Um exemplo é a nossa entrevista
que está sendo realizada por um smartphone. Ela ia ser pelo aplicativo de videoconferência
Microsoft Teams, mas por um problema de senha, foi rapidamente viabilizada por meio do
smartphone, utilizando a ferramenta WhatsApp Vídeo. O que estamos fazendo? Trocando
informações. Claro, estamos falando em nível de C-Level, de direção de comunicação das
empresas. A partir desse ponto, a informação flui, ao contrário da metáfora que sai de uma fonte,
depois vai para um riachinho, depois um rio um pouco maior, que se desemboca em um grande
rio. É o contrário, é o grande rio, que se transforma no rio, no riacho, no fiozinho de água e por
fim na fonte. Então, você tem tudo mundo bebendo de uma grande torrente. No entanto, antes
disso, é preciso ter visão do que é inteligência, do que significa atuar em uma sociedade com
obesidade de informação. Segundo Marshall McLuhan, na década de 60, em seu artigo Narciso e
Narcose, o ser humano se apaixona pelas extensões. E quando isso ocorre, ele perde a capacidade
crítica sobre estas extensões. Estamos vivendo a aproximação dessas duas áreas [a da inteligência
e da comunicação] e com o perigo de, às vezes, perder a identidade e de o profissional começar a
fazer inteligência ilegal sobre dados e hábitos, comportamentos de funcionários, clientes e outros.
Tanto que está vindo a lei de proteção de dados e uma grande discussão sobre quem vai controlar
isso. Uma agência reguladora?
Pergunta – Professor, nessa linha do filtro, da relevância..., como você avalia o papel da
curadoria de conteúdo?
Resposta – É curioso você falar de curadoria, que é um termo das artes. Há uma arte que é olhar
para a informação do ponto de vista da qualidade técnica dela, da qualidade ética e da estética. Daí
emerge o importante papel de mediadores com formação fortíssima, oriundos de uma área que
chamamos de interface da comunicação. Estas interfaces são as ciências políticas, ciências
econômicas, ciências da tecnologia da informação, a história, a antropologia, o direito... Então,
nota-se que é impossível alguém ter essas capacidades múltiplas, só os gênios. Portanto, essa
mediação, hoje, é esforço de equipe. É uma tarefa multidisciplinar. Quem tem capacidade, hoje,
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de fazer isso é a indústria. Quem são as maiores empresas do mundo? São as empresas de
memórias, que trabalham comunidades de memórias, de informações, de pertencimentos. Junta o
lado psicológico do pertencimento, o lado da história, o lado da memória. Estamos falando de
empresas como Apple (valor de mais de US$ 2 trilhões), Facebook, Microsoft, Google. Estas
empresas, que são as maiores do mundo hoje têm dificuldades de fazer a mediação, de filtragem,
trazendo impactos políticos e éticos na sociedade. Inclusive, a própria gestão da informação que
elas fazem se transformou hoje em uma ameaça a própria perenidade dos negócios. Se elas não
conseguirem enfrentar essa questão e dar uma resposta, elas vão sofrer a acusação de oligopólio,
de panóptico. A mediação hoje é fundamental. Eu diria a grande mediação, e, óbvio, as mediações,
que fazem os profissionais que assessoram e integram os C-Levels. Os impactos da informação,
hoje, são instantâneos. Estamos falando do horizonte da informação. Se o horizonte da informação
no século de IXX era por volta de 160 km (bandeirolas dos navios, sinais de luzes...), a abrangência
hoje é global [e instantânea, em tempo real]. Por exemplo, uma “live” tem abrangência global.
Pergunta – Professor, nessa linha, qual é a relevância da informação do ponto de vista do
produtor e do consumidor? E informação de negócio de qualidade?

Resposta – Informação de qualidade hoje, é que te dá essa dimensão abrangente. Não é uma
informação só focada no negócio. O negócio, hoje, está em campo expandido. Por exemplo, uma
montadora, quando desenvolve um automóvel hoje, ela não pode pensar no automóvel só para os
compradores. Ela tem que pensar no automóvel também para quem está preocupado com questões
como mobilidade, poluição, meio ambiente. Portanto, qual é o impacto sob o ponto de vista de
informação para quem vai fazer o design de um carro? Além disso, ele vai ter que “chipar”
[incorporar recursos tecnológicos] o carro. Por quê? Porque o carro, hoje, é uma extensão da casa.
Ou seja, tudo que a gente pensar hoje está expandido pela informação. Muitos negócios que
estavam em uma determinada escala, com a pandemia, cresceram. Porque eram negócios, de
alguma forma, ligados à informação. Por exemplo, eu dei uma aula on-line para cerca de 900
pessoas de todo o País. Ou seja, [a tecnologia] muda a escala. No entanto, com uma abrangência
dessa, o profissional precisa se preparar melhor, estruturar e adequar a entrada dos conteúdos no
campo digital.
Pergunta – Professor, com relação aos impactos das fake news na produção de informações de
negócios..., como enfrentá-las?
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Resposta – A mentira ganhou escala. Neste período e no anterior, tínhamos a produção de
mensagens torcidas pelos famosos “spin doctors” dentro de uma lógica de relações não públicas.
Há uma indústria muito grande de relação não públicas que já existia desde os anos 1910, quando
tínhamos algumas figuras que fundaram o campo das relações públicas, mas caíram em desgraça,
paradoxalmente. Por exemplo, o Ivy Lee, considerado o pai das relações públicas contemporâneas,
foi acusado de tentar limpar a barra da Alemanha na Primeira Guerra Mundial nos Estados Unidos.
O Edward Bernays, cunhado do Freud, também caiu em desgraça, em razão de questões éticas.
Então, você tem essas figuras, que pareciam “santos” no campo das relações públicas, eles também
fizeram relações públicas, mas foram pegos com “mão na botija da manipulação de fatos”. No
século XX, há inúmeras crises nas relações públicas em relação à torção de imagens, de mensagens
escritas de falar que “a” não é “a”. Portanto, é real a possibilidade de bilhões de pessoas produzindo
também informações dentro de lógicas não informadas. Há um efeito econômico importantíssimo,
pois pode atingir, por exemplo, a reputação e a imagem de empresas de capital aberto, a percepção
de acionistas, de públicos consumidores. Muitas vezes, tirando ou enfraquecendo o que se
denomina Licença Social para Operar, a LSO. Por isso, as empresas criaram ou estão criando áreas
de inteligência, próximas dos departamentos de comunicação, que vão o tempo inteiro acompanhar
essas realidades ligadas à produção de informações falsas (“fake news”). O problema se agrava
com a conveniência da informação, mais o campo expandido onde circulam potencialmente
qualquer informação disponibilizada. Quando se fala de produção de “fake news”, com as pessoas
multiplicando por aplicativos como WhatApp..., há o fenômeno da sofomania, sabedoria das
multidões, fenômeno apontado pelo Prof. Dr. Luiz Alberto de Farias, que desqualifica os
especialistas. Ou seja, desqualifica aqueles que estão produzindo informações dentro de uma
cultura de produção de informações, dentro de rituais de informação, que seguem conformidades,
protocolos testados nos últimos dois séculos.
Pergunta – Professor, nessa linha, qual é o papel da fonte confiável e segura de informações de
negócios?

Resposta – Neste cenário de “fake news”, quais são as fontes que precisamos reconhecer? São as
fontes institucionais. Como se conceitua instituição? Ela é uma organização muito especial que é
reconhecida pela sociedade de forma abrangente pelos seus valores, crenças, tecnologias e pelas
pessoas que estão no ambiente institucional. Por exemplo, na minha opinião, a tentativa da
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indústria das relações não públicas de desqualificar a grande mídia não deu certo. É a mídia
tradicional (não importando se migrou para internet), (como TV Globo, Valor Econômico, Folha
de S.Paulo, O Estado de S.Paulo, New York Times, Washington Post, Guardian..), que possui
história e compromisso com os ideários da instituição Imprensa. São organizações que têm os seus
rituais de produção consolidados e historicamente reconhecidos. Os seus rituais trazem uma boa
lentidão para os seus processos de produção de informação. Por exemplo, (há profissionais com
percepção do que é confiável e de qualidade) no caso de uma informação que terá muito impacto,
o repórter que apurou leva para o editor que, por sua vez, se for necessário leva para o diretor...
podendo chegar até ao dono do jornal, da revista ou da emissora. Ou seja, há rituais que têm pelo
menos 300 anos. Começa lá na Revolução Francesa, passando pela década de 20 (com revistas
Time e Life) até chegar aos dias de hoje. Não é algo que produzida por uma pessoa, isolada, ou
seja, tem compartilhamento das decisões. Não que uma pessoa isolada não possa produzir
informação boa. Mas, por exemplo, uma figura como um blogueiro que esteja produzindo uma
informação, isoladamente, vai ter que trabalhar muito, viver uma história, para ter uma percepção
institucional no âmbito da sociedade. Encontramos esse tipo de arbitragem, no caso de questões
jurídicas, feitas por instituições como o STF [Supremo Tribunal Federal] que é a instituição que
ritualiza as suas decisões, a sua palavra final. Na área de saúde, no contexto da pandemia do
COVID-19, como a questão das vacinas, são as universidades que apresentam informações
referenciais. A sociedade precisa desse tipo de ritualização e mediação. Existe uma obesidade
informacional, mas existe uma fome de sentido e significado. Isto está dentro dessa lógica, ou seja,
quem dá sentido e significado é quem pode fazer uma mediação. Sabedoria e conhecimento não
se adquirem de um dia para o outro. Por isso que as pessoas que trabalham com informação e
inteligência e na produção de narrativas devem ser profissionais experientes que tenham uma
jornada de vida. Esta envergadura profissional é uma necessidade do próprio ambiente em que
estamos vivendo. Porque existe toda esta indústria do “fake news”? A antropologia do smartphone
são indutoras desses fenômenos ligados à manipulação da informação. Todo mundo está
aprendendo neste novo ambiente informacional, principalmente em relação à questão regulatória.
Pergunta – Professor, como a internet causou impactos na produção informações de negócios?
Novos formatos? Novas linguagens?

Resposta – Houve uma disponibilização de novos formatos. Por exemplo, no ambiente de
smartphone, há uma disponibilização de formatos. Há plataformas virulentas. O Twitter conforma
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a informação em síntese. O Facebook trabalha a questão do pertencimento, com a possibilidade de
imagens e de áudios. O BussFeed, com receituário. Há uma infinidade de ofertas. Como indicava
lá atrás Marshall McLuhan, o que nós temos que ter como narradores ou comunicadores é o
entendimento dessas arquiteturas da informação e mais ainda os efeitos sobre os consumidores
dessa informação. E, de novo, não é tarefa para amador. Comunicação e Inteligência são áreas
cada vez mais profissionalizadas.
Pergunta – Como você avalia os impactos da internet no consumo de informações de negócios?
Em que medida possibilitou que o consumidor também passasse a produzir suas próprias
informações e também a influenciar a produção de fornecedores terceirizados?

Resposta – De forma sintética, nós temos hoje esse consumidor de narrativas sendo também um
produtor de narrativas. Àquela narrativa que a corporação impunha, de certa forma, à sociedade,
ela está em uma disputa de atenção nesse ambiente. Há um embate de narrativas, que alguns
chamam de “guerra de narrativas”. Mas também pode haver convergência de narrativas. E com a
possibilidade desse “antigo” consumidor de informação também circular aquilo que ele está
pensando e produzindo. Agora, nós não temos só a questão da obesidade de informação, há
também o déficit de atenção. Na minha visão, hoje, o centro do processo de comunicação se chama
ritual da informação. Claro, quando fala-se comunicação envolve várias elementos: o emissor que
vira receptor; o receptor que vira emissor... As várias possibilidades de escolhas de canais,
veículos, a possibilidades de pensar nas narrativas... A necessidade de olhar o ambiente e
assessorar, o que tem nesse ambiente que vai gerar os próprias temas. Há ainda os ruídos, físicos,
ligados a comportamentos... Questionamentos de palavras como “criado mudo”, o verbo
denegrir... Tipo de palavras que tiveram até aqui as suas histórias naturalizadas. Então, os gestores
empresariais e institucionais têm no seu cotidiano novas questões em seus processos de
comunicação. De novo, não existe espaço para comunicadores amadores, incultos.
Pergunta – Como você avalia os principais equipamentos/materiais e procedimentos utilizados
na produção de informações de negócios?

Resposta – Independentemente das formas e os equipamentos (tanto de hardware quanto de
software) que demandam investimentos mais parrudos, tudo se centraliza, hoje, no smartphone.
Se você comprar o sistema da IBM, o denominado Watson, o canal de consumo final chama-se
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smartphone e assemelhados. Até agora conversamos sobre a produção e consumo de informação
baseada no ser humano e tem a extensão do ser humano que é a inteligência artificial, a inteligência
ampliada.
Pergunta – À luz do seu conhecimento acumulado desde este momento e do avanço da
digitalização da informação, como é hoje a produção de informação em termos de organização,
análise e distribuição da informação, em linha do que você acabou de falar?

Resposta – Tudo ainda futurologia. Eu posso falar do futuro imediato, em que se observa uma
substituição, que rapidamente está se sofisticando, dos processos mais mecânicos ligados à
informação. Esses processos vão se sofisticar, com a disputa entre homens e máquinas inteligentes,
com possíveis consequências ligadas à ética. Há um livro do escritor britânico Ian McEwan,
chamado “Máquinas como Eu”. Nesta ficção, este autor afirma que o homem acreditava, em
determinado momento, ser o centro de universo. Hoje, segundo McEwan, o humano sabe que está
sobre mais uma pedra do universo. Uma última crença era que o humano era o único detentor de
inteligência no universo. Agora, o humano está descobrindo que não é a única inteligência.
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Pesquisador – Primeiro eu queria agradecer você ter aberto a sua agenda especialmente agora que
o saneamento básico vai ser universalizado e você vai ajudar nesse processo. Gostaria de reforçar
que o projeto passou pelo comitê de ética da ESPM, que indicou que há riscos mínimos para o
participante, até porque são temas que você tem amplo domínio. O título da dissertação é “Da
escassez à abundância: transformações na produção-consumo de informações econômicas
setoriais no período de 1995 a 2020”. Eu estabeleci três períodos para analisar estas
transformações: Primórdios da internet (Gazeta Mercantil – de 1995 a 2005); Internet consolidada
(Valor Econômico – de 2006 a 2016); Inteligência artificial, big data e afins (desde 2017). Eu fiz
esta divisão em função da minha experiência na produção de análise setorial. Eu gostaria de ter a
sua contribuição no momento “Internet consolidada (Valor Econômico – de 2006 a 2016)".
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Pergunta – Gostaria de consultar se você prefere ser citado nominalmente ou de forma anônima
na pesquisa?
Resposta – Claro, lógico. Não tem cerimônias.
Pergunta – Neste momento havia abundância/excesso de informação de negócio? Se sim, como
o leitor/empresa lidava com o excesso de informação de negócios proporcionada pela internet?
Resposta – Acho que na verdade tem esse problema do afogamento pela informação. Quando
você recebe informação se tende a chamar atenção. Recebe duas, três, quatro... Quando você é
bombardeado pela informação, você tende a parar. É tanta coisa que gera uma espécie de
perplexidade e de dúvida sobre quais fontes você acredita e quais precisa relativizar. Eu acho que
acaba sendo uma coisa muito frustrante. Nesse período 2006 a 2016, acho que houve, apesar desse
bombardeamento, um fascínio pela possibilidade de recorrer a fontes que antes você não
conseguiria. Pelo menos na segunda metade dos anos 2000, a consulta na internet ainda era muito
aberta. Então tinham menos decepções dos sites, dos locais e dos vários veículos. Com uma mera
consulta na internet se consegue encontrar uma infinidade de fontes e muitos delas interessantes.
Eu descreveria, de um lado, a frustração e uma certa aflição pelo afogamento. Por outro lado, o
fascínio porque pela primeira vez podia recorrer. Você estava estudando o setor de autopeças no
Brasil e você também olhava na Índia, Indonésia, na China. Isso era muito legal, uma coisa que
era muito difícil antes, que era uma coisa muito restrita. Uma pesquisa dessas você teria que
encomendar e era muito caro. Abundância e ao mesmo tempo o afogamento. Mais recentemente,
eu diria que começou a haver um fechamento dos sites. Pelo menos nos sites de melhor conteúdo,
você não entra de uma maneira tão livre quanto antes. Até os jornais, você lia qualquer jornal
estrangeiro de graça, hoje não. Tem que fazer as assinaturas e pagar. Eu diria que foi se criando a
necessidade de um mecanismo de streaming, mecanismo de diferenciação ou de consultas por
meio de palavras-chave, de temas e de eixos temáticos. Eu tenho a impressão de que as pessoas
começaram a se comportar um pouco como os buscadores. A nossa cabeça começou a funcionar
um pouco também como a de um buscador na internet. Lá têm as palavras-chave que se procuram,
têm os caminhos que se traçam para procurar aquilo que quer. Eu percebo que, na minha geração,
as pessoas têm um lado negativo e um positivo: Tem um lado negativo que ainda há uma certa
resistência ao trabalho sistemático de grandes bancos de dados. Ainda há o uso do recurso pelo
processo artesanal. O lado positivo, eu acho que o consumo da informação é mais consciente. O
que eu percebo nos pesquisadores mais jovens e nos alunos é que muitas vezes eles consomem de
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uma maneira muito pouco crítica a informação, simplesmente vai pegando qualquer coisa, sem
muito critério. Eu acho que a gente ainda está em um processo de educação de como realmente
otimizar esse vasto acervo de informações. Eu acho que a gente ainda não chegou a um consumo
e talvez o processo seja cada vez mais dinâmico. Nunca teve um período mais estável. A gente
está sendo submetido a uma mudança em ritmo alucinante. Então, isso requer uma capacidade de
adaptação a um ritmo também alucinante. De uma maneira geral, se em 2006, quando eu ainda
estava na Tendências, de 2007 a 2011, eu consumi muita informação de segmentos ligados a
saneamento. De 2011 para cá, já na consultoria, foi um consumo muito intenso, com um foco
realmente muito setorial. E nesse consumo, acho que o mais chamou atenção foi essa necessidade
de você ter técnicas de processamento de grandes bancos de dados, que não é uma coisa trivial.
Pergunta – Em um quadro de abundância de informações de negócio, qual é a importância da
curadoria de conteúdo?
Resposta – Eu acho o papel da curadoria muito importante. Acho que tem um papel sobretudo de
estabelecimentos de camadas de informação que são importantes. Você precisa estabelecer
algumas camadas que permitam, por exemplo, a pessoa que vai fazer uma pesquisa sobre a situação
do setor de autopeças no mundo, ou na Venezuela. A partir daí, a pessoa consegue organizar
minimante, em vez de sair com informações muito fragmentadas. Ter uma parte conceitual, uma
parte que explique a dinâmica daquele setor, depois comparar benchmarkings internacionais. Eu
sinto muito a falta em uma análise setorial de uma descrição da cadeia produtiva. Você encontra
milhares de notícias sobre determinadas peças e subsistemas, mas raramente você tem uma
descrição conceitual da cadeia produtiva. Como ela funciona? Qual é a dinâmica? Se tende a ser
globalizada ou não? Eu acho que o papel da curadoria é identificar peças conceituais e ilustrativas,
fatos realmente relevantes e não meramente anedóticos e a comparabilidade com outros setores,
entre períodos e com outros países. Quer dizer, que situe a pessoa que está pesquisando ou aquele
que está consumindo aquela informação setorial.
Pergunta – Neste momento, com o avanço das redes sociais, como as “fake news” impactavam o
segmento de informações de negócios e como eram enfrentadas?
Resposta – Eu acho que a informação enganosa, errada... sempre ocorreu. Não há originalidade
na questão das fake news. Mas eu acredito que haja uma potencialidade muito maior porque atinge
muito mais pessoas. Pode-se gerar um efeito muito com fake news maior hoje do que no passado
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por causa da capacidade de difusão. Tenho a impressão de que uma coisa importante é um
treinamento dos usuários para checagem das fontes, da precisão dos dados, das unidades utilizadas,
das bases de dados e das credenciais. Por exemplo: se o cara está descrevendo o processo de
dessalinização. Quem é o cara? É um especialista? Ou é meramente um curioso que está fazendo
a descrição do processo? Não tem muito ver. É muito importante essa percepção das credenciais
das bases de dados, das unidades utilizadas, das fontes e também de eventuais vieses políticos,
ideológicos ou religiosos. Pode até ser uma coisa de boa qualidade. Por exemplo: um representante
do Partido Socialista Francês se manifestando. É importante você saber. Ou é uma opinião acerca
de um processo contra o Google, que o cara está criticando o Departamento de Justiça porque
entrou com um processo, mas aquele veículo é acionista da Alphabet. É importante você ter esses
contornos. Não quer dizer que você vai desprezar a informação, mas é importante saber qual é o
pano de fundo daquela informação. Esse me parece o aspecto mais importante para consumir a
informação de uma maneira consciente. Você sabe o que está comendo. Você olha lá, tem gordura
trans, você está sabendo, consome se quiser.
Pergunta – O que era fonte confiável/segura para coleta de informações de negócios? Quais eram
as principais fontes neste momento? Como eram escolhidas?
Resposta – Eu procuro ter muita diversificação de fontes: Folha, Estado, Globo, Jota, Financial
Times e The Economist, são seis veículos grandes e tradicionais. Isso dá mais ou menos um
parâmetro. Procuro diversifica muito. Ver outras mídias também. Ouço bastante podcast e rádio
pela internet, que é interessante e embora antigo, muito dinâmico. Procuro cotejar e até mesmo
acho que é um bom exercício você ler e consumir informações de formadores de opinião, que
tenham uma opinião contrária à sua. Acho útil porque você vai testando as suas próprias ideias. E
para evitar fake news, isso é útil.
Pergunta – Na verdade a gente tem novos produtores e divulgadores de informações gratuitas.
Por exemplo: As corretoras de valores. Os bancos sempre produziam informações. Claro que
pode ter um viés de venda e interesse. Tanto que as análises setoriais do Panorama Setorial
vendiam bem, mesmo tendo bancos fazendo de graça. Porque especialmente esse leitor não quer
informação grátis, ele quer a boa informação com credibilidade. Você tem uma enxurrada de
informação produzidas corretoras de valores, bancos de investimentos... De alguma forma,
especialmente informação de negócio, neutralidade e credibilidade valem ouro. É uma nova frente
porque têm muitos relatórios incluindo setoriais. Uma vantagem que eu gosto é que lá não tem
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estudo de cadeia, inclusive têm relatórios que tem um viés de interesse. Por exemplo: Tem um
panorama sobre a indústria automobilística e tem a entrevista com o presidente da Volkswagen,
a visão do presidente não é a visão do setor, ela não reflete, mas é vendida de uma forma como
se fosse assim: "Veja aqui as tendências da indústria automobilística" e não é. Como você avalia
essa nova frente de produtores de informações setoriais?
Resposta – Eu acho assim, você está vendo informações setoriais, você está vendo de uma maneira
geral. Eu tenho a impressão, como consumidor, que as informações estão cada vez menos neutras.
Você tinha no passado poucos veículos que tinham uma influência danada e um poder fenomenal.
A Folha, o Estado, o Exame e a Gazeta Mercantil concentravam um grande poder e mantinham
redações relativamente independentes. Era uma independência relativa, pois quando realmente
interessava ao dono do veículo, ele publicava. Mas mantinha-se uma certa independência. Hoje,
primeiro tem uma infinidade de fontes. O poder está mais disseminado. Mas a necessidade de
discernimento é muito maior porque antes tinha um certo controle de qualidade que era neutro
entre aspas porque não verdade não era e hoje, isso não tem. Exemplo: uma corretora faz um monte
de matérias, você não sabe o que é jabá e o que não é. Eu tenho participado de eventos, agora no
Estadão. Esses eventos são patrocinados por empresas que veiculam algumas informações. São
informações neutras, sim, mas bem menos que no passado. Tem uma característica de jabá muito
grande. Tem muito mais informação e muito mais viés. Isso requer uma capacidade de streaming
muito maior. A gente vai ter que conviver com isso. As pessoas não estão mais dispostas a
depender apenas da mídia convencional. As empresas descobriram que ao gerar conteúdo, elas
atraem gente e isso é um fato. Os indivíduos querem gerar, querem ser sujeitos da informação, de
um lado, e as empresas também, querem gerar conteúdo. É natural... Você tem uma massa de
informação cavalar. Eu fico impressionado como as informações das corretoras estão bem
enviesadas. Mas, acho que surgem coisas interessantes que você pode consumir. Mas com muito
mais cuidado.
Pergunta – Nesse sentido aumenta cada vez mais a importância de o consumidor de informação
ter a capacidade de discernir porque no meio ali tem informação boa. É questão de você falar o
que é venda e não interessa. Ter o trabalho também no cuidado de checar...
Resposta – Tenho a impressão de que vai caminhar... Têm três modelos, na verdade. Tem um
modelo que é a venda plasmada na informação. É a venda que está junta da informação. Não se
sabe o que é venda e o que é informação. Caberá a você saber decidir. Depois tem uma outra coisa
que é a sua tolerância. É uma coisa que a gente já conhece da TV aberta. São os anúncios que a
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gente vê e os cookies. Tem que tolerar uns três anúncios por ali e pular alguns. Vai ter o modelo
da assinatura premium, que, em princípio, é só conteúdo. Esses espaços só de conteúdo começam
a ser valorizados. Você quer o Spotify premium porque ele não te joga um anúncio no meio da
música. Você quer explorar determinados nichos...
Pergunta – Como a internet causou impactos na produção de informações de negócios? Houve o
surgimento de novos formatos, novas linguagem?
Resposta – Com certeza, hoje você tem muito mais noção de se situar no tempo e no espaço. Eu
acho os recursos de hiperlinks muito poderosos. Então torna a leitura muito mais articulada, mais
peças de informações. Os infográficos e os vídeos são extremamente úteis. Depois eu até queria
compartilhar com você, estou lançando junto com o autor um livro sobre economia do meio
ambiente, porque a gente tem vários hiperlinks, uma ligação forte com a Wikipedia e vídeos sobre
cada capítulo. Certamente houve uma transformação brutal na geração do conteúdo. E isso é
bastante positivo. A gente está caminhando para uma convergência e uma integração de meio de
expressão. Já não há mais uma separação tão acentuada dos meios de comunicação. Têm algumas
experiências interessantes. Eu tenho acompanhado o Grupo Bandeirantes, com uma integração
muito forte entre rádio, TV aberta, TV a cabo e internet. Poderia ser mais sofisticado. É uma
integração muito interessante que a gente está vendo em muitos lugares. Certamente com a internet
e com as redes sociais. Essa convergência e integração é muito positiva. Eu acho que ela reflete
mais como deve ser a comunicação. Ela não é uma coisa que tem uma dimensão apenas, tem
várias. É a imagem, a voz, a escrita e a expressão do conjunto. A geração de conteúdo está ficando
mais rica e poderosa.
Pergunta – À luz do seu conhecimento acumulado desde este momento e do avanço da
digitalização da informação, como é uma Análise Setorial relevante nos dias de hoje em termos
de organização, análise e distribuição de informações econômicas setoriais?
Resposta – Eu acho que a informação mais relevante é aquela de diversificação que é a informação
sintética. Ela bem trabalhada dá ao usuário a informação relevante. Situa ele no tempo e no espaço.
Por exemplo: “O setor de autopeças no Brasil atravessa essa situação”. Você rapidamente compara
com o mundo hoje, compara com o passado e faz cenário para o futuro. Isso tudo em espaço muito
curto, em meia página você emite isso. O cara tem um vídeo e se quiser se aprofundar ele tem as
várias camadas de aprofundamento. Se você consegue dar a informação dessa forma, sintética, e
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que situa a pessoa, eu acho que isso tem um poder enorme. Qualquer informação só vale se ela for
colocada em perspectiva. Exemplo: eu te falo que hoje choveu 20 ml em São Paulo. Não vale nada.
Se eu falo que é maior do que a média do mês, é que é o maior índice dos últimos 10 anos
comparativamente a outras regiões da mesma latitude. À medida que eu passo isso, você conclui
que choveu muito! Isso é relevante, você deriva algum cenário. Acho que essa capacidade de
síntese e comparabilidade no tempo e espaço é o segredo da informação setorial.
Pergunta – Perfeito. Na verdade, é mais uma vez a tecnologia possibilitando isso. Você tem em
um mesmo arquivo a possibilidade de ler sinteticamente a informação. Você clica em link de um
vídeo, uma série histórica ou íntegra da legislação. Ou seja, é a tecnologia possibilitando esse
novo formato...
Resposta – Exatamente. Há 50 anos atrás eu leria uma matéria e falaria: "Como será essa lei
atualmente?" Hoje eu clico e a lei aparece com as várias mudanças que aconteceram. Como é na
Inglaterra? E tenho o resultado. Tem alguns conceitos-chave que são usados. Eu clico, vou para a
Wikipedia ou para algo análogo. Isso é de um poder sensacional. Volta aquela importância da
curadoria, do critério... O que é muito importante porque é isso que te dá o contexto. E também a
possibilidade de cotejar não apenas os fatos, mas as opiniões também. Você quer uma opinião
contrária. Você está lendo Paulo Guedes e quer uma opinião contrária, tem lá o Luiz Gonzaga
Beluzzo ou o Nelson Barbosa. Isso é muito poderoso. Muito legal. As empresas estão dispostas a
pagar por isso. Porque o oceano de informação é cheio de viés. Lá você pode ver de tudo. Pode
ver muita coisa boa ou ruim. Pode te levar para uma informação errada. Tem muita informação na
internet errada e completamente equivocada.
Pergunta – Quais os impactos do novo cenário provocado pela COVID-19 na produção-consumo
de informações, em especial de negócios? Trabalho remoto, utilizando mais recursos digitais,
explosão de “lives”...
Resposta – Eu acho que houve uma intensificação das discussões. Confesso que a você que é mais
impressionístico do que baseado em qualquer estatística. Porque a gente sabe que havia muitos
eventos em São Paulo e no Rio de Janeiro, enfim nas grandes cidades... Só que eram eventos
presenciais e eram muito intensos, tanto que tinha surgido aquele novo local de eventos aqui na
saída da Imigrantes. São Paulo foi sempre um centro de eventos. Com a pandemia, houve uma
intensificação dos eventos on-line. De um lado você migrou do presencial para o on-line, então
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naturalmente aumentou. A gente já fazia webinar, como se faz agora, como já se fazia. O que a
gente percebeu é que todo mundo começou a fazer. Com o webinar, as pessoas descobriram que
podem ser muito eficientes. Certos eventos, você não conseguia trazer gente de fora, em função
de altos custos, agenda... Outro dia a gente teve dois professores da Universidade Columbia, dos
Estados Unidos. Não era comum. Você tinha que combinar. Se o cara viesse presencialmente era
caríssimo, porque pagava passagem e hotel. Hoje virou uma coisa comum. Então, acho que houve
uma intensificação e mais discussão setorial.
Pesquisador – Ou seja, aumentou as fontes de produção de informação...

Resposta – Eu acho que sim. As pessoas se libertaram das fronteiras da cidade e do estado. "Porque
que a gente não chama alguém?" Tivemos uma discussão, uma professora alemã, sediada em
Londres, estava estudando seguro para mudança climática e a gente teve uma conversa. Eu tenho
a impressão de que em outras épocas a gente não pensaria nisso. A gente pensaria em fazer uma
viagem para ir visitar vários centros ou então convidar para organizar um seminário internacional.
Hoje as pessoas estão assim, rapidamente: "Vamos pegar um cara da Europa, dos Estados Unidos...
junta aí". Também mandar um vídeo ou participar on-line, não é necessariamente visto como você
dá menos importância. Mandar um vídeo era uma coisa assim: "Já que não deu para ir, manda um
vídeo". Hoje é uma forma de participação legítima. Eu tenho a impressão de que houve uma
intensificação da discussão. Tem sido muito interessante. É um efeito muito positivo. Eu espero
que seja mantido e acho que vai ser. Vai prevalecer uma coisa que eu vi agora. Eu fui a um evento
do Estadão, até comentei com você. Eles publicam evento da Hiria, BRK, Azevedo, Estadão e
Aegea. É um evento misto, algumas pessoas foram presencialmente, como no meu caso, e outras
on-line. Inclusive o palco é misto, quer dizer, tem umas pessoas lá e umas na tela, fica bem
interessante.
Pesquisador – Tudo integrado aparentemente, naturalmente ninguém estranha ...
Resposta – Muito natural, ninguém estranha. Era um painel, tinham três pessoas falando do Rio
de Janeiro. Eu de São Paulo e correu tudo bem.
Pergunta – Como as ferramentas de inteligência artificial (IA) e de big data estão moldando (ou
podem moldar) a produção e o consumo de informação de negócio? Estão sendo criados novos
formatos, novas linguagem...? Quais? O consumidor intensificou a produção próprias de
informações? Como?
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Resposta – Olha, eu acho que há um potencial muito grande de uso da IA. O que a gente tem na
consultoria, são duas coisas, mas que ainda não se aproximam disso. A gente tem um painel
multissetorial, são nove setores com dados de muitas variáveis e é um simulador que você coloca
as novas informações de balanço e ele automaticamente te dá o EBTDA, o índice de liquidez seca,
corrente e tal. Eu acho que a gente poderia ir um passo além. Talvez a gente faça isso. Que é, a
partir da definição um determinado conjunto de resultados, você dá uma classificação.
Eventualmente a gente poderia ter uma avaliação automática dos segmentos, não chega a ser
inteligência artificial, mas seria um passo além, em que você já pré-codifica a classificação, coloca
os dados e os indicadores saem. Muito mais que o Excel te colocar vermelho, verde e laranja de
acordo com certos intervalos variados. Uma outra coisa, na parte de preço tem a projeção e
felizmente a gente está com uma boa classificação nos rankings e nas projeções de usar machine
learning. Com as informações, as projeções vão ficando mais apuradas. Acho que é um potencial
de aplicação de inteligência artificial. Mas, é o que você falou, análise setorial exige uma boa
interpretação de um conjunto de informações, sejam qualitativas, sejam quantitativas. Ainda é
cedo, comparado com outras aplicações. Por exemplo: Sei lá, resultado de exame de ressonância
magnética, se é isso ou é aquilo, sai naturalmente...
Pesquisador – Também no caso da análise setorial é muita interpretação e muito em função do
propósito. No caso da inteligência artificial, a grande questão como você consegue dizer como
você chegou naquele resultado...
Resposta – É um pouco caixa-preta. Deve-se olhar com muita atenção. Tem muita análise
qualitativa ainda, mas é legal...
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Em 30/09/2020

Pesquisador
Antes de mais nada eu queria agradecer você ter aberto um espaço na sua agenda. Eu fiquei
muito feliz de você ter aceitado porque com certeza seus conhecimentos acumulados em análise
setorial e informação de negócios vão ser bastante úteis para a pesquisa. Depois de 30 anos
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acompanhando setores, eu resolvi fazer o mestrado profissional na ESPM. Queria aproveitar essa
minha experiência e conhecimento acumulado ao longo de 30 anos e tentar consolidar isso, que,
na verdade, é um conhecimento tácito. Colocar no papel. O título da dissertação é “Da escassez à
abundância: transformações na produção-consumo de informações econômicas setoriais no
período de 1995 a 2020”. Eu estabeleci três períodos para analisar estas transformações:
Primórdios da internet (Gazeta Mercantil – de 1995 a 2005); Internet consolidada (Valor
Econômico – de 2006 a 2016); Inteligência artificial, big data e afins (desde 2017). Eu fiz esta
divisão em função da minha experiência na produção de análise setorial. Eu gostaria de ter a sua
contribuição no momento “Internet consolidada (Valor Econômico – de 2006 a 2016)".

Pergunta – Gostaria de consultar se você prefere ser citado nominalmente ou de forma anônima
na pesquisa.

Resposta – Pode citar, sem problemas.

Pergunta – Neste momento havia abundância/excesso de informação de negócio? Se sim, como
o leitor/empresa lidava com o excesso de informação de negócios proporcionada pela internet?

Resposta – Eu acho que a gente tem que segmentar essa pergunta em dois núcleos. Primeiro as
empresas, falando de negócios ou dos setores que têm empresas de capital aberto. E o outro que
não [capital fechado]. Acho que esse mundo foi sempre distinto no ponto de vista da
disponibilidade da informação. Acho que para esse primeiro grupo sim. Podemos falar de certa
overdose de informações. O que significa? No fundo, você tem uma informação básica
sistematizada. E, portanto, essa questão da qualidade da informação é fundamental quando a gente
tem que trabalhar, seja em um nível (aqui fazendo um parêntese, uma coisa é fazer uma análise de
um setor do ponto de vista desempenho da atividade econômica, da análise da conjuntura etc.
Como vai a economia do Brasil como um todo? Como vai o setor A, o setor B? Mais ainda
pensando em analisar e entender e eventualmente projetar. Nesses casos, a responsabilidade é
baixa, pois a tomada de decisão relevante depende muito indiretamente do que diz o consultor e a
margem de erro é sabidamente elevada, e todos aceitam isso. Outra coisa é quando você vai
analisar o setor para propor políticas, apoios, incentivo, ou quando era para analisar uma empresa
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para um eventual processo de compra ou venda. A gente sempre trabalhou muito com estudos de
competitividade, na identificação de gargalos para levar ao governo ou órgãos reguladores
sugestões do que é que está prejudicando o desempenho desse ou daquele setor; alterar isso e
aquilo etc. Para se chegar a essas conclusões, a gente sempre teve informações muito amplas para
um setor cujas empresas têm capital aberto, balanços e relatórios, que são publicados. Associações
de classe que dão mais complementos. Para setores organizados que contava com diversas
empresas de capital aberto, os balanços e relatórios são sempre fonte inesgotável de informação, e
ainda podia cotar com seus departamentos de Relação com Investidores (RIs), imprimia tudo, fazia
aqueles calhamaços (hoje em dia não se faz mais isso...). Analisava aquilo profundamente e ainda
reforçava avaliações que vinham espontaneamente das declarações dos CEOs e dos profissionais
do RI dessas empresas. Era uma certa overdose de informação e o risco era você cair em uma
armadilha. Porque as empresas publicam informações que não eram/são necessariamente
verdadeiras, para se autopromover ou ao próprio executivo. Você tinha (e tem!) que filtrar isso
corretamente. Era sempre um cuidado importante a tomar. E as conversas sempre eram para
conseguir ver a consistência daquele monte de informações, pedir coisas que permitissem checar
se aquilo fazia parte do plano, se tinha passado em conselho e virava uma meta a ser perseguida
ou se era uma mera intenção. Sempre foi um caminho. Para esse nível de política setorial, pública,
industrial, o trabalho de apuração era sempre mais cuidadoso. Além das sistematizações que eram
possíveis pelos dados de balanço da Bovespa e CVM, tínhamos relatórios setoriais bemorganizados para esses setores. A gente sempre foi superfã dos relatórios setoriais do Valor
Econômico, mesmo antes, da Gazeta Mercantil, sistematização de dados muito bem-feita e muito
bem cuidadosa. Mas era mais importante olhar para frente do que para trás; a sistematização de
dados tem sempre um olhar para o passado, o que já aconteceu, e a gente tinha que entender o que
estava por vir. Como era sempre estratégia, ia lá com os profissionais mais “tops executive” da
estratégia. Isso foi um caminho necessário. Isso ainda é mais profundo quando a gente fala de uma
empresa para apoiar em processos de M&A, de captação de recursos, aquela empresa precisa ser
escrutinada no limite por quem quer fazer a avaliação do crédito, do financiamento, do
investimento, da compra de um pedaço da empresa. Tem que ir fundo. Aí muda um pouco de
figura porque a fonte é a empresa, e o setor de atuação dela vira um pano de fundo. Mas o que está
publicado sobre essa empresa é fundamental também, porque é o que o investidor está vendo e ele
vai ser levado a acreditar naquilo. É sempre necessário fazer uma avaliação 3D (aquela história de
mãe: um olho no peixe, outro no gato). Tem que entender a empresa corretamente e levar em conta
o que as pessoas estão ouvindo e sabendo sobre ela, para dizer se é isso mesmo, se não tem nada
a ver com isso e mostrar porque é outra coisa. Até então, estamos falando do mundo de
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informações disponíveis. Já para empresas de capital fechado e para setores repletos de empresas
fechadas (sem ações negociadas em bolsa de valores), aí é um inferno. Normalmente, por não
serem abertas, o que eles publicam é irregular sobre a situação financeira, isso quando publicam;
os balanços não são auditados; não é padronizado: a pessoa traz informação com uma certa
abertura do seu fluxo de resultados (Demonstração de Resultados – DRE), cada um faz de um
jeito, quase nunca dão o mesmo grau de abertura... Não publicam relatório de administração, pois
isso não é obrigatório. Ou seja, o mercado de capitais é sempre um meio de se exigir disciplina,
regularidade e transparências de informação, pois exige, obriga e educa as empresas. O investidor
é sempre educado por esse processo. Isso vale para empresas de capital aberto em bolsa e também
tem valido cada vez mais para processos de endividamento que passam pelo mercado de capitais.
Para lançar uma debênture, a empresa já se obriga a publicar um balanço minimamente razoável,
com informações da empresa, com o que aconteceu e o que pretende fazer da empresa, quais são
suas metas e objetivos. Isso ainda não acontece no Brasil de um jeito amplo e suficiente para
dizermos que estamos tranquilos quanto à base de informações. Empresa fechada é sempre um
grande problema ainda. O que fazer para substituir essa ausência? Ainda temos que contar com
relatórios setoriais bem-feitos, que vão atrás dessas empresas e buscam compilar e minimamente
padronizar. Fazer com que essa empresa ajuste o que tem de balanço para um certo padrão. A
Gazeta Mercantil e o Valor Econômico, quando fazem relatórios anuais com intuito de reunir as
maiores e melhores e ranqueá-las dentro de seus setores de atuação, buscam fazer isso: criar um
padrão e checar a informação. Isso é fundamental. Hoje, temos visto como cada vez mais
importante e relevante este processo de checagem e sistematização, e isso tem recorte jornalístico.
Nesse período (2006 a 2016) em que você está analisando a explosão da internet, a importância
deste item (informação apurada e correta) já era importante, e sempre houve o fenômeno da
desinformação. É o jornalismo sendo praticado, depurando a informação e evitando fake news,
que não são novidade, sempre existiram e o trabalho de esculpir informações sempre se depara
com isso. Nem sempre é possível, pois às vezes precisamos de um nível de profundidade que
requer o olhar de um auditor, uma pessoa com lupa e técnica para fazer checagens. Mais que isso,
ele tem que estar autorizado a entrar na empresa e vasculhar gavetas e relatórios. O jornalismo não
chega nesse ponto. Mas esse primeiro movimento de checagem é bem importante, sempre foi e
continua sendo. Tem uma hora que as informações têm que estar rápidas na mão. Não dá para
contratar um auditor e esperar o resultado. Então, voltando um pouco a essa coisa das empresas
fechadas, hoje está mais dinâmico. Existem base de dados que nos permitem olhar para empresas
“comparáveis”, casos em que a empresa em questão é de capital fechado, o setor em que ela atua
idem, mas houve um processo de investimento de um Venture Capital ou um Fundo de
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Investimento em Participação (FIP) que foi registrado em uma certa base de dados e ali você tem
informações incríveis, não para muitas empresas, mas que permitem acesso a empresas
comparáveis e ao cálculo de múltiplos por semelhança entre empresas atuando num mesmo setor
(atividades semelhantes, mesmo perfil de demanda, de concorrência etc.). Assim, podemos usar
indicadores de empresas que têm perfil semelhante ao da empresa que você está precisando avaliar
– perfil de risco, de demanda, risco de o negócio dar errado ou certo, regras e impostos etc. Para
ser comparável, o padrão tecnológico também tem que ser parecido, porque conforme você está
em um segmento que tem rupturas tecnológicas regulares, o risco aumenta muito. São coisas que
você tem que checar para ver se fazem parte do chamado comparável, no qual você vai encontrar
múltiplos: X vezes a EBTIDA, X vezes a receita líquida. Cada vez mais têm parâmetros
interessantes do tipo custo para aquisição de um cliente. Determinada empresa, para crescer, tem
que gastar em marketing comercial, vendas e publicidade um valor X da receita. Tem outro padrão
de conta muito usual nesse mercado que é uma espécie de valor adicionado por esse cliente ao
longo do tempo em que ele permanece cliente. Uma espécie de Lifetime Value, que você tem de
cada cliente. Um dividido pelo outro, o valor que esse cliente traz para esse negócio dividido pelo
custo para adquirir esse cliente, é um super indicador de um múltiplo importante para esse negócio.
Não é banal ter isso. Você precisa ter capacidade, credibilidade e abrangência aí você se elege para
ser quem as empresas e os Advisors procuram para relatar o que aconteceu. Qual empresa, setor
ou limites? Quantas vezes pagou por aquilo? Vai montando uma base de dados a partir dali.
Bloomberg e Capital IQ fazem isso. A Anbima passou a fazer isso, com ranking de investimento
em equity e captações, porque quem faz quer aparecer como quem fez. Foi o primeiro do ranking...
Você cria uma marca, uma placa e incentiva as pessoas a anunciarem e procurarem você. Porque
se você só tem empresa fechada você recorre a comparáveis e admite que uma empresa com
aquelas características pode ter o mesmo que você, desde que geridas eficientemente. Essa última
variável, como uma empresa é gerida, é impossível saber. Sabe-se no mercado que uma empresa
tem sucesso ou não tem sucesso, tem a ver com o cliente e a concorrência, mas sobretudo tem a
ver com as pessoas que estão lá dentro fazendo esse negócio. Isso é o que o investidor acha que
resolve, na maioria das vezes. Quando ele entra no negócio, ele ajuda a arrumar a casa, criar uma
gestão. Se os outros elementos do negócio estão tranquilos, mercado, concorrência e tecnologia
etc., pronto, tudo está resolvido! Ele se vê naquele múltiplo. Se aquela empresa valeu 10 vezes o
EBITDA, eu também vou fazer valer 10 vezes o EBITDA esse negócio, eu sou tão bom quanto
àquela empresa. Os múltiplos têm um papel e eles servem para isso... A qualidade dessa
informação é um pouco mais difícil de entender, porque esses caras vivem de relatos feitos por
quem fez o negócio. Esses relatos nem sempre são fidedignos. Tem um certo viés para cima ou
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para baixo, dependendo da posição em que você está (vendedor ou comprador). O cara que
comprar uma empresa por 100 tem um super incentivo em dizer que comprou por 50, mesmo que
não seja verdade. Ele não vai admitir que pagou mais que os outros. Ele tem um certo incentivo a
subinformação. Eu não sei os processos, não posso dizer que não existam métricas para checar
essa informação. Eu desconfio, assim como todo mundo no mercado desconfia, que os múltiplos
em média estejam corretos. Mas impossível saber ao certo, até porque tem confidencialidade
demais nesse mundo de negócios. Você não vai muito além de uma certa informação. A pessoa
alega confidencialidade e ponto. Tem o direito de não informar. Talvez ele não tenha direito de
informar errado, mas o que ele disser é muito difícil de checar. Existem limitações para isso que
passam muito pela fidedignidade dessa informação. Aparentemente não tem solução para isso. A
única solução é alguém tenha poder de checagem. Aqui no Brasil o IBGE é empoderado para fazer
pesquisa e chegar nos lugares e nas informações. A única coisa em contrapartida é a obrigação de
não divulgar particularidades. Ele só divulga se tiver uma média de pelo menos três informantes.
Ele pode dar em média, de um jeito que seja impossível saber de quem está falando. Isso já permite
informações setoriais. Mas o IBGE tem muitas limitações por falta de recursos e orçamentos cada
vez mais desafiadores. Demora para soltar informação. O que era Censo, sem orçamento vira uma
amostra restrita. Não dá para abrir tanto. Em uma amostra você já perde muito da capacidade de
fazer abertura. Uma boa amostra vale tudo, mas quando você começa a desagregar não tem
significância nos resultados por segmentos. Então complica muito. O IBGE tem algumas
obrigações, não dá para entrar no detalhe, não vai saber a vida financeira da empresa
profundamente, a não ser que tenha uma demanda muito específica. Ninguém mais está
empoderado para isso. É uma instituição oficial, empoderada. Uma outra instituição privada tem
que conquistar isso e é mais difícil, custa caro. Eu acho que falta isso no Brasil. Alguns órgãos e
instituições privadas com essa coisa da reportagem, do jornalismo real na veia para conseguir fazer
isso bem-feito, compilar e disponibilizar. Ainda assim têm algumas limitações, além de objetivos
mesmo e escopo. Porque se não fica impossível de fazer. Tem sempre um trade-off nisso. Para
gerar informação ágil e confiável, você tem que ser leve, rápido e preciso, se não aquilo perde o
sentido. Mas seria bom também ser profundo; mas para ser profundo não dá para ser ágil e não dá
para ser tão regular, porque algumas empresas vão ficar de saco cheio de você. Tem que olhar esse
limite. Essas são questões e grandes desafios da informação. Ainda acho que têm lacunas
importantes a lidar. Quase sempre tem a ver com checagem, sistematização, padronização de
informação, passa por esses grandes campos. Uma informação boa é aquela que é comparável,
regular, ampla que trate o mais próximo do universo e não de algumas empresas aleatoriamente
disponíveis. Tem que ter critério na escolha. Têm vários elementos que tornam a informação útil

184

e tranquilamente utilizável por quem acessa. Se esses elementos não estão presentes
(temporalidade, representatividade, padronização etc.), fica muito difícil. Acho que esse é o papel
de alguém empoderado para chegar na informação ou de alguém que tenha na veia esse processo
jornalístico de tratar a informação com carinho para que ela seja utilizada com carinho também na
outra ponta.

Pergunta – Em um quadro de abundância de informações de negócio, qual é a importância da
curadoria de conteúdo?
Resposta – Acho fundamental, e tem muita gente boa e competente fazendo isso. Mas esses casos
são meio aleatórios ainda, e não sistemáticos. Quando eu faço uma pesquisa em uma fonte de
imprensa, por exemplo, eu tenho que torcer para o jornal que eu gosto tenha ido falar diretamente
com determinada empresa ou setor que eu estou a fim de analisar. Por exemplo, hoje, acabei de
saber, era um caso que a gente participou e apoiou a empresa, aliás, vencedora do certame de
Alagoas (da empresa Casal, Saneamento Básico da Região Metropolitana de Alagoas). Soube
agora quem eram os concorrentes por este ativo e vejo numa matéria do Valor, o único que
conseguiu chegar nisso falando com BNDES (o organizador do certame) e com os demais players,
quem eram o como estavam organizados os concorrentes. Soube ali de algumas parcerias pouco
prováveis! Essas fontes sempre conseguem chegar muito certeiras na matéria, na informação. Só
que isso não é um objetivo de um relatório gerencial, de M&A, mas era apenas uma cobertura
jornalística! Para quem está olhando o negócio tem que torcer para o Jornal cobrir aquilo, pode
interagir com um jornalista conhecido e falar que tem algo importante acontecendo e tentar saber
mais, é o máximo que se pode fazer, quando seria fundamental que estas notícias fossem coletadas
e sistematizadas para todos os eventos relevantes, de preferência com um determinado padrão de
informações e checagem. Esses caminhos são necessários. Isso envolve ter acesso e chegar nas
pessoas certas, significa que tem um histórico de credibilidade por trás, chegar onde tem que
chegar, fazer as perguntas corretas. Acho até que isso é bem-feito no Brasil. Têm algumas boas
fontes, mais que uma (Valor, Brasil Econômico e outras, mais aleatórias), que têm feito isso muito
bem. Isso é fundamental, não sei se é bem remunerado. Se é um negócio que ainda vale. Eu acho
fundamental. Mas é desafiador tudo que envolve publicação e informação. Tem muito valor e é
muito reconhecido pelo usuário final. O objetivo poderia ser fazer isso para todos os negócios, ao
menos para todos os segmentos de infraestrutura (energia, saneamento, rodovias etc.) e outros
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setores que têm movimentado investimento pesados nos últimos e nos próximos anos. Isso sempre
vai ser bastante desafiador e necessário.
Pergunta – O que era fonte confiável/segura para coleta de informações de negócios? Quais eram
as principais fontes neste momento? Como eram escolhidas?

Resposta – Acho que passa muito por credibilidade, histórico de acertos. Você tem aqui alguns
como Valor, Brasil Econômico mais recentemente, Capital IQ e Bloomberg como grandes
sistematizadores de informação. Estamos falando de um segundo estágio de busca. Primeiro ir
atrás da publicação disponível e que é esperada pela empresa de capital aberto, que são vindas da
própria empresa. O segundo nível é o que a empresa anda falando por aí, ou o que andam
perguntando sobre ela e o que ela responde. O terceiro nível é esse mais profundo dos múltiplos
de negócios fechados. É um trabalho meio inesgotável de ir atrás de informação de tudo que é
possível sobre aquela empresa que tem disponível. A busca tem sempre critérios de credibilidade
por trás. É impossível fugir disso. E credibilidade tem a ver com história e com as boas práticas
sendo feitas ao longo dos anos. Isso pelas instituições ou pelas pessoas, as quais saem de
instituições e levam as boas práticas. E isso conta muito. Acho que têm novidades. Essa terceira
onda de internet, de redes sociais e big data... têm trazido outras ferramentas para isso. Confesso
que gosto, mas ainda não tenho totalmente tranquilidade para adotar algumas dessas referências.
A gente é sempre muito habituado à racionalidade das coisas. Elas têm de ser mostradas, os
processos... e você tem que reconhecer ou se reconhecer naquele processo que você fez também.
Quando entra big data, é impossível isso. Normalmente a resposta trará elementos que você não
vai ser capaz de provar ou ter certeza. Tem uma super caixa-preta. Não é preciso ter um algoritmo.
Você já sabe que isso significa que você não vai rastrear aquilo. A não ser que você desenhe o seu
algoritmo e teste e o seu resultado seja parecido com aquele outro. Se não vai dar. Você vai ter
que acreditar. Eu tenho uma certa dificuldade com essa nova onda. Enfim ainda bem que não é
esse o tema desse seu núcleo que a gente está conversando.

Pergunta – Pela pesquisa que estou fazendo, eu não vi nenhuma análise setorial sendo feita
basicamente por algoritmos de inteligência artificial (IA). Na verdade, você tem a possibilidade
de ter muitos recortes. A IA tem a capacidade de pesquisar não só uma amostra, mas uma
população. Só que entra no que você falou o que é essa população. Quando você vai para a
relevância, entra nessa questão que você contou de credibilidade e práticas. Como você chegou
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a esse resultado? Está sendo um grande desafio, porque a IA abre grandes possibilidades no
levantamento e cruzamento de muitas informações em que o ser humano não tem capacidade.
Nesse sentido, está sendo um desafio porque você tem esses recursos, que são múltiplos, mas para
análise setorial, especificamente, a tecnologia pode ser um complemento. Vocês internamente
como usam essa chamada digitalização explosiva?

Resposta – Como a gente sempre fez tudo. Sempre usa à medida em que a gente é capaz de dizer
como é montada, construída a informação. Para fazer isso você tem que ter um programador dentro
de casa ou terceirizado, mas, tem que estar junto com ele. Por exemplo, é verdade que o big data
faz quanti, mas normalmente ele transforma quali em quanti. Um dos caminhos é olhar quantas
vezes aparece a palavra "saborosa" associada a marca que você quer. A partir dali ou as marcas
concorrentes, você cria um algoritmo que vai ser capaz de dizer: “a sua marca A têm 58 vezes
citada a palavra saborosa e outra só 2. Então, você cria aqui uma estatística de share. Se é real ou
não, você ainda não sabe. Aí tem um tem segundo nível, quando o cara pensa naquela marca 58
vezes, e na outra marca. Se isso não converteu em venda você tem que ter uma segunda filtragem
naquela mesma coisa que tenta ver se tem algum indício que houve uma venda. Na medida que
você constrói a estatística você sabe como ela foi criada. Você percebe o reasoning dela, que é o
racional. Você é capaz de acreditar. Mesmo assim tem que testar muito, porque se você fizer uma
mudancinha e trocar um dado por outro, o resultado vai mudar. E qualquer é melhor: Não sei. É
um negócio de tentativa e erro muito relevante. Até isso criar e chegar em um ponto firme, agora
sim chegamos. Até porque esses termos estão cada um pensa um termo, uma palavra... com
significados diferentes. De novo a padronização é importante. É uma pescaria! Padronização,
esquece. E um pressuposto. Então você tem que vai isso alguma vezes para ter certeza se o
resultado está indo ou não. Olhar uma base de dados que alguém construiu o algoritmo e disse é
isso daqui, é impossível. Pelo menos no meu processo de formação, que infelizmente é assim e
está correto ser assim. Só acredito em uma coisa que eu entendo, se eu não entendo, como eu vou
acreditar nisso.
Pergunta – Na sua avaliação quais foram os impactos da tecnologia na prática de produções de
informações de negócio nesse período?

Resposta – Eu acho que ainda está incipiente. Pelo menos aqui na consultoria, para pensar em um
dos segmentos que mais se utilizam disso, que é a área de inteligência de mercado, a gente está
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migrando, mas ainda é muito incipiente. As bases antigas (Nielsen, IBOPE etc.), que medem o
volume de vendas de uma determinada marca e os preços que foram vendidos versus preço do
concorrente e onde é que foi vendido (supermercado, farmácia, vendinha da esquina), essas bases
ainda são fundamentais e muito caras. Por serem caras estão sendo substituídas aos poucos por
outras. Mas esse processo ainda não chegou na gente. Está acontecendo ainda no âmbito das
concorrentes da Nielsen. A Nielsen tem um método tradicional de fazer isso e ela está perdendo
espaço para caras menos tradicionais. Ao invés de mandar um leitor lá no Pão de Açúcar para
medir no PDV do Pão do Açúcar item por item que está sendo vendido para criar estatística (que
é um método incrível revolucionário e por décadas um monopólio que ganhou muito dinheiro com
isso), agora estão entrando outros caras com novas tecnologias com celulares que são capazes
capturar aquilo sem nem pedir paro Pão de Açúcar. O cara entra lá e dá um jeito de ver por fotos
quantos produtos saem das prateleiras e são repostos. E ele vai fazendo estatísticas a partir disso.
É revolucionário. Muitas vezes têm autorização do cara, mas é um sistema muito mais leve. Outros
começaram a fazer nos supermercados quando eles sentem os pontos de venda mais relevantes que
está fazendo esta troca. Esses caras começaram nas beiradas, naqueles pontos de vendas que a
Nielsen não ia. Bem interessante isso. Quando você fala de uma empresa líder de mercado de um
determinado produto é mais fácil encontrar seus produtos em todas as redes de supermercados
relevantes, mas quando você fala de uma marca super regional, que é low price, que é comprada
pela comunidade X e vende naquela vendinha do Zé na esquina, as bases padrão Nielsen nem
sabem que este produto/produtor existe. Você começa a ver essas novas tecnologias entrando pelas
beiradas. Elas começaram complementando as informações e hoje já estão grandinhas e estão
disputando, a Nielsen está ameaçada. Para a gente, chega à informação automatizada, que tanto
faz se é da Nielsen ou não. A gente ainda recebe essas informações trabalhadas para poder
relacionar isso com economia, que são os modelos que a gente cria para fazer as projeções. Ainda
não começamos a produzir informações. Em algumas situações, sim. A gente criou alguns robôs
para criar novas estatísticas, que nos ajudam a calibrar nossos modelos. É big data mesmo sendo
usado no nosso negócio. Mas isso está ainda um pouco incipiente.
Pergunta – Sempre com a participação ativa do humano, ou seja, são essas tecnologias de big
data ajudando com dados. O papel do analista ainda é predominante?

Resposta – Ainda é, embora isso não seja garantido. É possível que logo mais isso esteja
acontecendo mesmo. O que estávamos falando aqui de olhar um termo e criar estatísticas desse
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termo está acontecendo em quase todos os segmentos. Na área de advocacia, por exemplo,
escritórios de direito têm robôs que vão buscar jurisprudência daquele caso que você está
reclamando. O cara faz 58 votos a favor da sua tese e só 2 contrários. O que essas teses que
ganharam trazem de argumento? O cara então constrói um algoritmo para buscar tais argumentos
com base nas teses vencedoras e realmente poupa muitas horas de pesquisa. Isso também vai entrar
na nossa área de análise de dados. Não conheço ainda. Mas entendo esse mecanismo. Consigo
imaginar que ele já está disponível. Falta o que? Falta alguém fazer isso para valer. Porque horas
serão gastas para isso. Tem que ser convincente e entrar para valer porque tem que ganhar dinheiro
com isso. Isso vai demorar um tempo, mas vai chegar. Por enquanto não. Por enquanto tem análise
que faz diferença. Porque a gente vai ao cliente, discorre sobre essa análise e gostamos disso.
Fazemos perguntas, ele gosta de ouvir e têm várias sutilezas que ainda valem. A maneira como
você fala e olha para o cliente. Afirmar determinada coisa conta muito no processo de decisão
dele. Essas sutilezas ainda são colocadas e eu acho que ainda vão durar muito tempo. Não acredito
que serão eternas, mas ainda não chegou.
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Pesquisador – Antes de mais nada queria agradecer você por ter aberto sua agenda para contribuir
com essa pesquisa. Fiquei muito feliz porque a sua produção e participação são muito
enriquecedoras. Agradeço muito a sua participação. O título da dissertação é “Da escassez à
abundância: transformações na produção-consumo de informações econômicas setoriais no
período de 1995 a 2020”. Eu estabeleci três períodos para analisar estas transformações:
Primórdios da internet (Gazeta Mercantil – de 1995 a 2005); Internet consolidada (Valor
Econômico – de 2006 a 2016); Inteligência artificial, big data e afins (desde 2017). Eu fiz esta
divisão em função da minha experiência na produção de análise setorial. Eu gostaria de ter a sua
contribuição no momento “Inteligência artificial, big data.
Pergunta – Gostaria de consultar se eu posso citá-la nominalmente na pesquisa ou prefere de
forma anônima.
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Resposta – Claro, com certeza, pode citar.

Pergunta – Como avalia o impacto inteligência artificial e da digitalização na produção e
distribuição de informações de negócios? Como organizar a informação? Como analisar a
informação? Como distribuir a informação?

Resposta – O meu foco é de impactos social, no mercado de trabalho, novos modelos de negócio,
questão de qualificação e questões éticas. Mas, na questão da informação, impacta nos algoritmos
de inteligência artificial. Esse modelo e técnica chamada deep learning. É importante entender que
a inteligência artificial é um campo muito vasto. Na verdade, quando a gente fala hoje de
inteligência artificial permeando a economia e a sociedade, nós estamos falando especificamente
de uma técnica chamada deep learning, que é uma técnica de modelo empírico. Ela está sendo
testada e aplicada em várias tarefas e tem dado certo. Essa técnica é um modelo estatístico de
probabilidade e com base de dados. Como é uma sub-base do machine learning, na verdade, ela é
a técnica que deu certo, viabilizou e concretizou o aprendizado de máquina. A técnica mesmo se
chama backpropagation. Deep learning é o backpropagation aplicado ao conjunto muito grande.
Eles pegaram a técnica e fizeram com várias camadas chamadas layers. Essa técnica pega os dados
e estabelece correlações dos dados e partir daí faz projeções. Ela influencia a informação de várias
maneiras. Os algoritmos de inteligência artificial hoje são os curadores da informação. A curadoria
sempre existiu. Quem fazia e continua fazendo nos grandes veículos de imprensa são os editores.
O algoritmo hoje tem esse papel de curadoria. Número um, curadoria sempre existiu e é
fundamental. Com a quantidade de informação que cresce exponencialmente, você não tem como
dar acesso a todas as informações. Você não pode ir no timeline de cada um, por exemplo, numa
rede social no Facebook e não podem ser publicadas todas informações que chegam a você. Tem
que ter sempre uma curadoria e ela está sendo feita hoje nas grandes plataformas pelos algoritmos
de inteligência artificial, usando basicamente essa técnica de deep learning. Tem critérios que os
desenvolvedores decidem, mas basicamente é o critério da relevância. Eles fazem uma correlação
entre o seu perfil e qual seria o raciocínio do modelo. Qual são as informações com mais
probabilidades de serem do seu interesse? Então ele faz essa seleção. Os algoritmos de inteligência
artificial eles estão nesse papel de curadoria da informação tanto nas redes sociais quantos nos
mecanismos de busca. E também produzindo matérias. A Reuters, já há algum tempo, tem partes
da notícia produzidas e escritas automaticamente pelo sistema de inteligência artificial. É a mesma
lógica. Ele pega um conjunto enorme de informações sobre algum evento e produz o texto e
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também capta qual é o tipo de texto mais apropriado. Eles juntam as duas coisas. Têm várias
startups e empresas novas fazendo esse trabalho de mandar publicações básicas para os meios de
comunicação e os grandes jornais. Os algoritmos de inteligência artificial estão impactando na
informação de várias maneiras. Isso tem todo um conjunto de críticas.

Pergunta – Eu li a sua coluna, achei bem interessante, inclusive anotei algumas coisas
relacionadas a habilidade e competências da curadoria em um novo cenário e as novas formas
de organização do consumo de informação ...

Resposta – A geração de informação e volume é exponencial. Todo mundo está consciente disso.
A questão da curadoria não é discutir. Ela tem que ter, não tem como não existir. Essas informações
de alguma forma têm que ser selecionadas, como sempre foi. Você tem que publicar um jornal e
não pode colocar todas as informações do mundo em um jornal. Então você tem que definir o que
vai entrar. Têm algumas discussões que não estão bem colocadas. Os algoritmos estão decidindo
o que você pode ler ou não, como se isso fosse um grande problema. Eu gosto de fazer a
comparação com o que existia antes, quando a gente compara com o que existia antes. Quem fazia
curadoria era os grandes veículos. O tipo de informação que chegava para a gente era muito mais
limitado. As motivações dessa curadoria eram muito mais dentro do ponto de vista, do
posicionamento e da ideologia, do entendimento e alinhamentos políticos do jornal. Muito mais
motivados por isso do que, por exemplo, o que acontece hoje com os algoritmos de inteligência
artificial. Têm várias críticas, mas não há evidência de que eles fazem a curadoria e que um desses
critérios de seleção seja ideológico ou político. Acho que ao comparar com o que era antes, tem
um acesso à informação muito maior. Eu que sou mais velha e vivo isso nunca tive um acesso à
informação com extensão que eu tenho hoje. A gente tem várias outras opções de estar beminformado.
Pergunta – Retomando os impactos das novas tecnologias na produção-consumo e no que você
já produziu sobre o consumidor produtor de informação. Como você avalia no quadro atua?
Intensificou essa produção do prosumer?

Resposta – Isso não é novo, mas também não é a minha área. Eu acho que as pessoas estão
produzindo mais informação. As pessoas têm muito mais canais. Mas, por outro lado, o que circula
e dissemina nas redes, fundamentalmente na produção de conteúdo, são geradas pelas grandes
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plataformas. Essa questão do que a gente produz, muito pouca gente tem ali e grande parte do que
se produz não tem nenhuma circulação. Isso não tem a ver com inteligência artificial, que é o meu
estudo. Isso tem a ver com movimentação das redes. As pessoas estão produzindo mais porque
têm acesso a todo tempo a dados digitais. Estão produzindo dados a todo tempo. Praticamente tudo
o que fizemos hoje é on-line, digital. Quando estamos on-line, a COVID-19 ainda acelerou mais
o processo. Quando estamos vivendo, produzindo, consumindo, se entretendo, sociabilizando...
tudo por meio das plataformas virtuais, evidente que estamos produzindo muito mais dados a todo
tempo.
Pergunta – Quais os impactos do novo cenário provocado pela COVID-19 na produção-consumo
de informações, em especial de negócios? (Trabalho remoto, utilizando mais recursos digitais,
explosão de “lives”...)

Resposta – Está todo mundo acompanhando. Estou constatando que eu nunca tive contato com
tanta gente como estou agora, justamente quando estou absolutamente em quarentena. O fato de
não precisar sair, especialmente em uma cidade como São Paulo com um trânsito absurdo, as
pessoas estão acabando tendo mais tempo, pelo incrível que pareça e estão produzindo mais, têm
mais debates. Estamos vivendo virtualmente, ninguém sabe o que vai acontecer, estamos em um
cenário de muita incerteza, tem muita especulação. Falaram que algumas empresas já estão
decidindo ter uma parte do trabalho virtual, mas isso já é um processo. Não vejo nada de agora
que tenha acontecido absolutamente inédito por conta da Covid. Acho que a Covid acelerou os
processos que já estavam em curso. Já tinha muito dessas discussões, bem antes da Covid, de
algumas grandes empresas adotarem parte do trabalho remoto. Isso acelera porque constatou que
depende do trabalho, mas a grande parte do trabalho funciona remoto. A Covid deixou a gente
diante de uma realidade inexorável, que todos nós tínhamos que se virar. Quem não estava dando
aula virtual, teve que dar e foi aprendendo, acelerou tudo que está acontecendo. Tem muitas
discussões. Por exemplo, você pensar do ponto de vista da inovação, eu acho um pouco que é
preciso que as pessoas se encontrem, porque esse inesperado, as pessoas no escritório se encontram
e começam a conversar e de repente tem uma ideia. Isso do inesperado a gente perde quando a
gente está fazendo todo trabalho remoto, porque fica mais objetivo, as reuniões ficam mais
objetivas. Tem aquele tempo que você está simplesmente conversando e de repente você tem uma
ideia. Você encontra por caso no escritório ou se está ali do lado de repente você pensa uma coisa.
Esse improviso e essa convivência têm um papel importante na inovação e nos negócios. Acho
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que o ideal é ter uma coisa híbrida, ter alguns encontros presenciais. Parte do tempo pode ser feito
cada um, porque fica no seu computador dentro do escritório. São tantas situações que a gente vai
vendo e se adaptando, vendo o que vai acontecer. A gente nem sabe se vão ter outros vírus desse
tipo, não sabemos o que vai acontecer no futuro.

Pergunta – Neste momento, com a inteligência artificial podendo tanto propagar quanto
combater as “fake news”, quais os novos desafios para enfrentá-las?

Resposta – Fake news é outra coisa que também não é novo, sempre existiu. Eu sempre digo que
campanha eleitoral para mim é a essência das fake news. Toda propaganda oficial na televisão é
totalmente fake news. Acho que inventar fake news por desconhecimento ou propositalmente
sempre existiu. A questão é como eu posso falar. O artigo que você falou que leu remete a
Aristóteles, você criar um discurso apropriado àquele público e você distorce, fala o que quiser.
As tecnologias digitais aumentaram e potencializaram qualquer transmissão de informação. Então
o alcance é muito maior. Depois têm todos os mecanismos de que você pode fazer o disparo das
fake news automaticamente. Isso também aumenta a intensidade e alcance da propagação. A
inteligência artificial trouxe um elemento novo às fake news, que são as chamadas deepfake, que
é a capacidade de você distorcer, colocar uma imagem ou vídeo de alguém e colocar pessoas
falando coisas que nunca falaram com uma perfeição que é muito difícil ao ser humano perceber,
só outros sistema de inteligência artificial que conseguem detectar quando é. Isso torna a fake news
mais efetiva, porque você vê lá o famoso que fizeram um deepfake do Obama falando mal do
Trump. Evidente que quando eu vi aquilo, sabia que aquilo não existiu, e não tem a ver de eu achar
que estava malfeito. O meu bom senso me diz que o Obama jamais iria fazer um pronunciamento
falando aquilo, mas era perfeito do ponto de vista de imagem. Isso torna mais sofisticado a questão
das fake news.

Pergunta – No caso da análise setorial podemos dizer que a análise setorial tem como base a
chamada pesquisa qualitativa..., no caso da inteligência artificial, que envolve muitos dados, é
mais quanti... Você conhece exemplos de conteúdo produzidos por inteligência artificial ou mais
produção de dados, uma vez que está tudo digitalizado, qualquer movimento nosso pode ser
identificado e gerar dados. Celular, cartões de crédito, por exemplo. Você acha que, pensando em
termos de aplicação da inteligência artificial, no momento atual é mais para auxiliar na produção
de dados?
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Resposta – Inteligência artificial não produz dados. A técnica de deep learning extrai informação
útil dos dados para fazer previsões. Se eu quero fazer uma previsão, qual é a probabilidade de os
consumidores desse segmento gostarem do meu serviço que estou pensando em oferecer? Faço a
análise dos dados, de comportamentos, desejos, preferências, daquele conjunto de usuários
consumidores e estabeleço qual é a probabilidade de gostarem daquele serviço que estou pesando
em oferecer. Inteligência artificial hoje é o modelo de estatística e probabilidade não é nada mais
que isso. Evidente que qualquer coisa que você faz digital, você está produzindo dados. Produz na
hora que está rodando o sistema, está fazendo correlações entre os dados que tem. Qual é a
diferença dos modelos de estatísticas tradicionais? Tem muita diferença. Uma delas é a capacidade
de lidar com dimensões. Essa técnica consegue lidar com mais de um milhão de dimensões.
Reconhecimento facial, por exemplo. Você consegue trabalhar com mais de um milhão de pixels
da imagem. A possibilidade de ser assertivo com o reconhecimento é muito maior, porque você
está trabalhando com um número de dimensões maior. Em 2017 fui ao evento mais importante de
tecnologia da Ásia, que se chama Rise, em Hong Kong. Em uma subconferência de propaganda,
um executivo apresentou dois comerciais de carro, um feito por inteligência artificial e outro por
pessoas. O público que estava lá era muito grande e eles escolherem ao contrário. Acharam que o
que foi feito por inteligência artificial era feito por humanos e a explicação era que tinha mais
emoção e sentimento. Isso que a inteligência artificial faz. Ela capta dimensões enormes de dados
e vê qual é a dose de sentimento e emoção que deve ter no comercial, por exemplo, para conquistar
aquele público. Tem produção de conteúdo de artes plásticas, de música, de literatura, tem de
pintura. Têm várias agências jornalísticas produzindo já com inteligência artificial. Tem na área
de advocacia, que produz os textos e as petições. Tem produção de conteúdo nas mais variadas
áreas que você quiser considerar. Produção de conteúdo é imenso. Tem em muitas áreas distintas.
Mas sempre dessa forma, faz um apanhado em um volume muito grande de dados. Chama-se
aprendizado de máquina, mas na verdade a máquina não aprende. Esse termo é inapropriado,
porque remete ao aprendizado humano e não tem nenhuma relação. Porque a inteligência artificial
não entende o significado, não faz analogia, não tem a menor ideia do que é aquilo. É uma coisa
automática e mecânica. Ela faz a correlação e produz. Têm muitos textos jornalísticos que estão
sendo feitos por inteligência artificial. Os textos básicos. A ideia é que seja assim como na
advocacia. Qualquer texto e documento básico hoje é feito por inteligência artificial. Então isso
coloca a questão de que os profissionais têm que se preparar para serem capazes de produzir o que
não é o básico, seja em qualquer área de atividade.
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Pergunta – Pensando em perspectivas de mercado de trabalho os profissionais atuariam onde
envolve sentimento. Porque, em termos de tabular grandes quantidades de dados, estabelecer
padrão, a inteligência artificial é imbatível?

Resposta – Mas não é só o que envolve sentimento. Todo conteúdo que está sendo produzido por
inteligência artificial também tem sentimento. Tem acontecido de se emocionar com a música feita
pela inteligência artificial porque tem sentimento. A mesma coisa na obra de arte ou em uma
notícia. A questão não é o sentimento. A inteligência artificial, assim como todo processo
automatizado, mesmo em automação inteligente, não tem criatividade. Não vai trazer uma coisa
além que era ali. Por exemplo, teve uma catástrofe na Ásia, em algum lugar, os algoritmos vão
captar todas as informações em uma velocidade enorme, em um tempo e abrangência que nenhum
ser humano é capaz e ele vai fazer um artigo descrevendo aquilo que aconteceu, isso na área
jornalística. Têm várias startups, isso é comum nos Estados Unidos, por exemplo. Aqui no Brasil
eu não sei na área jornalística e de esporte porque tem empresas que já sai o comentário sobre a
partida automatizado, porque tem o jeito de comentar as partidas como foram, o principal, gols,
cestas, o script é padrão. Quando você sai daquilo, tem alguma coisa diferente que acontece, um
detalhe que não é repetitivo, que era inédito daquela oficina. Tudo que é criativo, o que não é
padrão ainda precisa do ser humano. Não sei quando isso vai ser diferente. Mesma coisa da área
jurídica, a maior parte das petições, dos documentos que devem ser elaborados, são padrão.
Quando você tem um caso que foge ao padrão, que você tem que buscar um outro argumento e
requer algo diferente, aí entra o ser humano. Na medicina, os diagnósticos básicos também são
cada vez mais por inteligência artificial. A maior parte dos diagnósticos é padrão. A parte que foge
do padrão e o sistema não alcançar, então esse espaço é reservado ao ser humano, que tem a ver
com criatividade. O sistema não é criativo, não traz uma coisa nova e original nesse sentido.

Pergunta – Quais informações adicionais sobre este momento gostaria de acrescentar?

Resposta – Têm milhões de questões, mas acho que a inteligência artificial está permeando as
nossas vidas. Ela está presente em todas as plataformas e apps que usamos no cotidiano. Participa
de decisões de contratação de trabalho. Se a pessoa está apta a receber um crédito, em diagnósticos
médicos. Está presente na nossa vida. As pessoas têm que conhecer, saber e se conscientizar
porque ela tem benefícios enormes. Na COVID-19, ela permeia desde o rastreamento até a vacina.
A técnica de deep learning que está dando certo porque resolve uma questão fundamental. Toda
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tecnologia dissemina porque ela atende uma necessidade da sociedade. O desenvolvimento das
tecnologias da informação e comunicação desde o final do século passado propiciou um
desenvolvimento e um acúmulo cada vez maior de dados, porque cada vez mais nossa vida foi
tendo uma parte importante sendo virtual e on-line. Estatísticas mostram que 90% dos dados que
existe hoje foram produzidos nos últimos dois anos. Então o processo é exponencial. Esses dados
têm a vida da sociedade, o que as pessoas preferem e falam. A mesma coisa por meio dos setores
que estão captando dados dos equipamentos e objetos. Você tem os dados do clima, tem o território
digitalizado. Então você acompanha o que está acontecendo na Amazônia, todas reuniões do
mundo, tudo está digitalizado. A técnica de deep learning possibilita extrair informações desses
dados. Então ela passou a ser fundamental e inclusive um elemento competitivo. Porque as
empresas e as pessoas que estão liderando essa transformação de usar essas tecnologias estão tendo
vantagem, porque se eu uso uma técnica, por exemplo, na minha empresa onde eu extraio
informações dessa base enorme sobre meus clientes e consumidores evidente que vou ter
potencialmente mais capacidade de produzir um produto ou um serviço mais assertivo, porque eu
vou conhecer melhor. Não tem nada novo. Em toda empresa o sucesso dependia da capacidade de
identificar o que o consumidor dela quer. Por isso que elas sempre fizeram pesquisas sobre o
consumidor. Só que hoje é muito mais assertivo. Por meio desse sistema/técnica, eu posso entender
muito mais de uma forma inédita quem é o meu consumidor. A probabilidade de eu oferecer algo
mais assertivo é muito maior. Isso vale para qualquer área. Essa é a grande mudança. Têm
problemas. Porque o sistema foi reconhecido em 2012. Então, tem muito pouco tempo e muitas
limitações. Tem muitas questões que não foram resolvidas. É um sistema que ainda é limitado.
Você tem que saber quais são as limitações. Hoje ele é muito mais um complemento da decisão
do que uma decisão soberana. Mas muitos setores e pessoas estão usando como decisão soberana.
E isso tem problemas, tem a questões do viés, a questão da explicabilidade... Quanto mais a
sociedade tiver consciência e souber como funciona a lógica do funcionamento tem que saber lidar
com essa tecnologia de propósito geral do século 21, que é a inteligência artificial. Ela está
permeando tudo. Exatamente porque ela é capaz de tirar e extrair informações dessa base de dados
monumental. Isso é uma revolução total. E, a partir dessas informações, fazer previsão com grau
de assertividade muito grande. Não existe negócio, vida em sociedade sem previsão. Só que agora
eu tenho condição de fazer previsões mais assertivas e isso dá um ganho de eficiência muito maior
em qualquer área. Então, eu tenho um ganho de eficiência muito maior em qualquer área. Se você
for fazer um diagnóstico, por exemplo, de uma imagem de tomografia de câncer dependia do
médico que estava analisando a imagem. Hoje o sistema automatizado é muito avançado. Ele
compara com outras milhões de outras fotos de tomografia, por exemplo, de pulmão. Câncer de
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pulmão tem assertividade de 95%. O médico compara com milhões de outras imagens. O
reconhecimento de imagens, por exemplo, é uma área que é muito avançada. Reconhecimento
facial, de foto, tomografia. Tudo com imagem tem uma assertividade muito grande, porque ele
compara com milhões de outras imagens semelhantes e identifica padrão e anomalias.
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Pesquisador – Se tiver algo que você queira que eu interrompa, tudo bem, sem problemas. Muito
obrigado mais uma vez por ter aceitado meu convite para participar dessa pesquisa. Sem sombra
de dúvida seu conhecimento vai ser de enorme importância.
Pergunta – Gostaria te consultar se você prefere ser citado nominalmente ou de forma anônima
na pesquisa.

Resposta – Pode aparecer o nome sem problema. Nós estamos naquela fase da vida, não têm mais
30 anos pela frente. Então vivi isso, tenho essa experiência, vou compartilhar se gostar ou não
gostar o problema não é mais meu.
Pesquisador – Imagina, não tem como não gostar. Conhecimento é oxigênio e isso você tem. Eu
preparei um roteiro, ou seja, são questões, mas de alguma forma não precisa necessariamente as
respostas serem específicas até porque há um grau de especificidade que não necessariamente a
pergunta abrange. De qualquer forma como eu falei aqui é um roteiro, as suas contribuições podem
ser da forma que você avaliar que sejam oportunas e também pode fazendo um mix de várias
perguntas. Eu estabeleci três períodos para analisar estas transformações: Primórdios da internet
(Gazeta Mercantil – de 1995 a 2005); Internet consolidada (Valor Econômico – de 2006 a 2016);
Inteligência artificial e big data (desde 2017). Eu fiz esta divisão em função da minha experiência
na produção de análise setorial. Eu gostaria de ter a sua contribuição no momento “Inteligência
artificial e big data".
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Pergunta – Como você avalia o impacto da inteligência artificial e da digitalização na produçãoconsumo e distribuição de informações de negócios, ou seja, como organizar, analisar e distribuir
informação?

Resposta – Eu vou falar muito da minha percepção e visão. Não necessariamente eu vou vestir o
chapéu de consultor e fazer um relatório. Vou dar a minha experiência. Só para contextualizar, eu
sempre estive antenado com tecnologia, minha profissão sempre foi essa, minha formação foi em
Economia e depois eu sempre fiquei ligado em tecnologia, mas não tecnologia pela tecnologia e
sim pela aplicabilidade da tecnologia, ver o resultado, tangibilizar. Trabalhei em grandes
corporações, sendo algumas do outro lado do balcão como Shel, Chase Manhattan Bank. Depois
eu mudei de lado e fiquei na consultoria, fui sócio da PWC, antigamente era Price. Em 2001,
quando a divisão de consultoria foi adquirida pela IBM, fiquei até 2013 como diretor de novas
tecnologias da IBM. De lá para cá eu antecipei a aposentadoria porque eu queria mergulhar nesse
mundo de transformação digital que estava acontecendo e mesmo uma empresa de tecnologia
como IBM estava lenta em acompanhar o processo. Hoje eu estou em várias frentes, consultoria
(com Ciatécnica), mentoria e investimentos em startups, aulas em algumas universidades como
Dom Cabral e PUC, participação em Conselho de Inovação de empresas, pulando para lá e para
cá. Então quando alguém me pergunta onde eu trabalho. Eu falo, senta que eu vou te explicar. Eu
não trabalho em uma empresa. Trabalho em um ecossistema, dependendo do que você quer eu
tenho também. Isso me dá algumas coisas interessantes. Primeiro, eu sempre gostei de estudar e
ler. Hoje eu publiquei um artigo falando de 30 livros de inteligência artificial nos últimos anos que
eu li. Gosto de ler uma coisa atrás da outra, alguns em papel, outros em Kindle. Eu estou sempre
lendo. É um hábito desde criança. Ao longo desse tempo, por eu gostar de negócio, formação em
Economia e Ciência da Computação, sempre liguei os dois pontos. Então, como membro da
consultoria, eu olhava resultados dos balanços das empresas para falar com os executivos dessas
empresas com mais conhecimento do negócio. No balanço você não pode mentir, tem que
comprovar o que você está falando. Pode maquiar aqui e ali, mas não fica muito tempo maquiando.
Isso me dava uma visão muito clara de como a empresa estava olhando o setor e, como
estudávamos muito, dava uma ideia para ver se ela ia ou não para frente, quais eram as
dificuldades. Eu me acostumei a fazer isso. Havia a Gazeta Mercantil na época, eu comecei a ler
o Valor Econômico, mas nos últimos anos deixei de ler esses jornais, por várias razões. Primeiro
e, principalmente, as organizações de mídia no Brasil começaram a derivar muito do lado mais
político da coisa e deixaram de exercer uma publicação que analisasse economia
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independentemente de quem estivesse no comando. Para me informar, busco diversas fontes e hoje
estão disponíveis principalmente em empresas de consultoria como Deloitte, PWC, KPMG. Tem
muita informação, que te dá uma visão geral. Você está lendo, estudando, conversando, ler
algumas publicações brasileiras... e aí dá para montar um quadro. O fato de estar nesse ecossistema
dá chance de conhecer um pouco mais, fala com os executivos diversas questões. Me dá uma visão
melhor. Quanto à economia, ela não existe assim. A economia vai para o buraco ou está subindo,
são setores diferentes, eu vou ter uma economia decadente e o setor crescente. E dentro do setor
você tem empresas no ramo de gestão que vão para a frente e outras vão para o buraco. Não dá
fazer uma horizontalidade. Não existe isso. Existem empresas e empresas, setores e setores. Até
as fronteiras dos setores já começam a ficar muito nebulosas. Você pega uma Amazon que é varejo,
tecnologia e produção de conteúdo. Agora a Magazine Luiza está entrando nesse caminho... A
Walmart, nos Estados Unidos, entrando no setor de saúde e clínicas... Não tem mais setores. Isso
por um lado te obriga primeiro a sair dos jornais, que são lentos, tem muita coisa na internet...
Como eu já tenho esse hábito de pesquisar tudo, acabo sem querer descobrindo as fontes, pego
uma na McKinsey, vou para outra, dou uma pesquisada no Google, aparecem alguns artigos
interessantes, você vai na Economist e pronto. Depois de montar o quadro, geralmente paro um
pouco para pensar junto com o que já conheço e ligo os pontos. Faço uma figura ou imagem a
partir daí. Tomo as decisões ou discuto nas reuniões de conselho, das empresas que participo, de
investimentos. Eu acho isso por causa disso e acho aquilo, minha opinião baseada nisso. Hoje,
talvez, o maior desafio que nós temos é a abundância, você tem uma overdose de informação e
acaba soterrado. Como eu filtro? Busco algumas fontes, como as empresas de consultoria, ou
publicações de economia, como Wall Street Journal e Economist lá fora. Aqui no Brasil não vejo
nenhuma que chame atenção e a partir daí tiro conclusões e ideias sobre cada setor que me
interessa. É assim que eu tomo decisões de negócios nas empresas do ecossistema onde atuo.
Pergunta – Como as ferramentas de inteligência artificial estão mudando ou podem mudar a
produção de informações de negócios. Estão criando novos formatos e linguagens? Quais? O
consumidor intensificou a produção de informações próprias? Como você avalia?

Resposta – Hoje o mundo é digital independentemente se tem inteligência artificial. Hoje você é
produtor e consumidor de conteúdo. Geralmente você era só o consumidor. Hoje você pode
produzir conteúdo. Se eu gosto de discutir política, economia e público isso no Facebook. Ou seja,
eu posso ser um analista político, não sou profissional para isso, mas eu exponho minha opinião.
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Antes eu não podia, cartas ao leitor tinha um filtro lá e saía um pedacinho do que você falava. Hoje
eu posso publicar. E as redes sociais têm muito mais impacto do que os jornais, as mídias
tradicionais. Você pega por exemplo os sites mais acessados como UOL. A maioria dos acessos
não é direto. Você não vai direto no UOL, você vai por meio das redes sociais e já vai contexto de
alguém que escreveu alguma coisa e vai no link, não vai direto, não tem mais o hábito. Eu não
tenho G1, não tenho nenhum app, não me interessa pegar de lá. Se eventualmente eu ver algo que
me interessa através das redes sociais, eu chego lá, provavelmente muitas outras pessoas fazem
isso também. O que acontece no mundo digital quando você começa a usar inteligência artificial,
que é um algoritmo, e dependendo de como você constrói, os algoritmos podem atuar em diversas
coisas. Podem te ajudar a recomendar ou prejudicar na recomendação. Acho que é sempre uma
moeda de dois lados, porque dependendo da eficiência do algoritmo e dos modelos de negócio, se
você tem uma recomendação de assuntos que você quer, você acaba se especializando naquilo,
mas acaba ficando em uma bolha. Então eu tenho que buscar outras coisas. Por exemplo, o Spotify,
ele cria uma playlist, ele está aprendendo com você, mas baseado, e usando os algoritmos de
inteligência artificial, ele reconhece o que você gosta e procura de tempos em tempos te mandar
uma música, mas com um apelo do que você gosta em um estilo diferente. Se você gosta só de
Jazz, mas gosta do improviso e da bateria. Então pode ter outro estilo de música em que a bateria
seja enfatizada, aí colocam e vai ampliando a base de dados. Você vê que a inteligência artificial
não é inteligente. Eu tenho um modelo de negócios e eu tenho que formular modelos matemáticos
para representar e tentar resolver esse problema de negócio. Ela não inteligente, não pensa como
a gente, não tem senso comum, não tem nada disso. É uma fórmula matemática. Um algoritmo
inteligente tem essa abertura. Se não tiver, ele vai te colocando em uma bolha. Você gosta de
determinados assuntos, por exemplo, sou um especialista em telecomunicações, de repente só vejo
isso. Dependo dos setores de telecomunicações, então podem filtrar mais ainda, esse negócio de
televisão ou de TV paga, de repente você não tem mais nada. A inteligência artificial pelo volume
de coisas que existem hoje acaba sendo um assistente seu para obter informação e encaminha nessa
direção seja via smartphone. Você cria uma dependência muito grande. Mas você não sabe como
o algoritmo foi feito, é um Blackbox (caixa preta). Então você não sabe até que ponto ele te deixa
em uma bolha ou ele te abre a bolha para uma nova experimentação. Se você ficar em uma bolha,
você vai começar a ter um monte de pessoas em suas bolhas sem uma troca de informação eficaz
ao longo do tempo. Não estou dizendo hoje, mas é um futuro meio distópico. Esse é um risco
muito grande, que é o lado negativo. Porque eu tenho excesso de informação que foge a minha
capacidade como pessoa de buscar informação. Então eu preciso de tecnologia que tenha uma
função de curadoria. O grande problema dessa curadoria é que eu não sei como é que ela vai
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funcionar e, não sabendo, ela pode até me agradar demais que eu acabo ficando bitolado. Esse é o
desafio que nós temos hoje no mundo, de overdose de informações, onde nesse mundo de overdose
de informações só pode ser filtrado, que é impossível para o ser humano. Imagina o Google, se
tivesse gente para procurar o que você quer. Você liga para o Google e preciso de uma informação,
aí milhares de pessoas pesquisando. Impossível, tem que ser algoritmos. Mesma coisa informação
econômica, tem que ter algoritmo senão eu nem tenho como pegar essa informação. É uma moeda
de duas faces. Como resolve isso? Não sei. Porque o próprio modelo de aprendizagem de máquina
é um modelo negócio que tem algoritmo. E essa é uma vantagem competitiva como negócio e eu
não posso abrir isso para você. E mesmo que eu abra, não é como um programa tradicional que
você define o hifem and wells, se for isso, vai aquilo. Na verdade, a lógica é definida pela interação
daquelas fórmulas com os dados. Eu não sei porque ele concluiu determinada coisa, não consigo
rastrear. Por que ele me deu essa informação? Têm tantas variáveis envolvidas que eu não consigo.
Então, mesmo que eu desconfie, e ligue para o Antonio do algoritmo. Cara, como é que deu isso?
Ele vai responder, “não sei”. Se eu colocar uns dados agora já tenho uma variável diferente do que
uma hora atrás, e a variável tempo pode influenciar. É igual física quântica, se você observar, ela
afeta. É um negócio que hoje não tem resposta. É como uma moeda, cara ou coroa. Tem um lado
muito bom, mas temos que ficar alerta, pois tem um lado que a gente tem que monitorar e de
alguma forma começar a buscar. Nós de alguma forma temos mecanismos de criar algoritmos
responsáveis, ou seja, quem desenvolveu o algoritmo tem que desenvolver com determinados
critérios de responsabilidade. Não pode garantir 100%, que é impossível porque estamos falando
de probabilidades, mas eu posso garantir que eu vou dar o máximo de mim para que aquele
algoritmo seja isento, não tenha viés. É o que a gente pode fazer nesse mundo de hoje. A questão
ética é fundamental. Uma coisa que eu sempre insisto nos meus posts, coloco muito sobre isso é
que todos os cursos que eu conheço de formação de cientistas de dados, engenheiro de machine
learning, ética não aparece. A pessoa fica insistindo no modelo matemático, na estatística
fundamental. Mas o conceito de ética é fundamental. Quando você cria uma iniciativa ou estratégia
de inteligência artificial dentro da sua organização, você tem que ter um checklist que seja de uma
estratégia de inteligência artificial responsável e a maioria dos casos não têm. Tem coisas básicas
de privacidade (tipo regulação LGPD). Mas não é isso. Estamos falando de ética. Eu posso usar
inteligência artificial para tomar uma decisão? Posso. Mas até que ponto a decisão fica por conta
do algoritmo. Até que ponto o ser humano está no looping? Em que parte do looping? Só
observando? Se ele só observa, talvez ele perca o controle da situação. O caso do acidente da Air
France foi isso, não foi inteligência artificial, mas um sistema totalmente automatizado. Foi um
treinamento, como a Airbus acreditava que aquela situação jamais aconteceria em um voo de
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cruzeiro, não treinava e não recomendava que as empresas treinassem os tripulantes. O que poderia
ser feito? Quando surgiu aquela situação, eu ouvi a gravação eu vi vídeos. Sempre me interessei
por aviação, eu comecei a carreira como piloto. Realmente toca alarme para tudo que é lado e você
sem saber o que fazer, você perde completamente e não sabe onde está, não tem horizonte. O cara
ficou puxando o manche, que é um Joystick o tempo todo e ele caiu como se fosse uma pedra
porque depois que ele inicia, ele sente a variação da velocidade depois ele atinge uma velocidade
estável, é como um voo de cruzeiro, você põe a caneta e fica na mesa, descendo é a mesma coisa.
Você não sentia. Ele caiu sem ninguém sentir. Mas por quê? Por falta de treinamento e excesso de
automação. Mesma coisa acontece com os algoritmos de inteligência artificial. Você vai colocando
dados, vai colocando, vai colocando... e de repente, ele gerencia tanta coisa que na hora que ele
não consegue, ele joga para você, você não sabe o que fazer.
Pergunta – Com relação as fake news, da mesma forma que a inteligência artificial contribui na
propagação o e ao mesmo tempo no combate? Como você avalia?

Resposta – Fake news sempre existiram, mesmo antigamente. Uma das máximas que se usava é
que a primeira vítima de uma guerra era a verdade. Sempre houve notícias fantasiosas em qualquer
conflito, qualquer situação política. O que aconteceu antes, quando você tinha uma comunicação
unidimensional na mídia tradicional, quando você só tinha uma fonte de informação, que era o
jornal ou TV. Então mesmo que você soubesse de algo, você não tinha como divulgar ou
disseminar essa informação. Hoje você consegue contradizer e até contar que é mídia também
estar produzindo fake news. Por outro lado, como a mídia coloca fake news, eu também posso, já
que eu também sou um produtor. Essas fake news podem ser desde intencional (eu não gosto disso
e vou colocar a minha opinião como se fosse uma verdade) como podem ser não intencionais. Eu
li alguma coisa que achei muito interessante, que tem tanta informação, não sei se é verdadeira ou
não, mas eu gostei. Está na bolha que reforçou meu pensamento, eu vou e compartilho e vou
espalhando essa informação. Hoje, pela facilidade que você tem de compartilhar informação. A
um clique de distância você compartilha informação e você não valida isso. Eu vejo isso na prática.
As pessoas são superficiais infelizmente, não vou falar do Brasil. Você vê manchetes todo mês,
tanto que os jornais já sabem disso, colocam manchete, depois lá dentro eles falam a verdade. Por
exemplo, me lembro que trabalhei muito para a IBM e como porta-voz de tecnologia, praticamente
todo dia tinha entrevista e sempre alguém da assessoria de imprensa acompanhando, porque os
caras extraiam frases, não eram políticas eram de tecnologia, eles pegavam um pedaço e
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colocavam na manchete. Teve uma vez que eu estava falando do futuro do e-mail, isso em 2005,
como está hoje não vai existir mais, porque tem novas ferramentas que vão fazer com que essa
comunicação imediata não seja mais pelo e-mail. Aí o cara colocou que “o e-mail não vai existir
mais”. Você lê a matéria, está lá, é o que o jornal faz, pega um pedaço e você só lê a manchete,
escrevendo tudo ele fica imune a qualquer processo. “Ah eu falei, a pessoa que não leu”. Só para
falar um case, uma vez eu experimentei isso, poucos testes. Eu escrevia alguma coisa e tinha um
link para uma matéria que ele falava outra coisa, mas o cara tinha que ver aquilo que falava A e a
matéria falava B e o cara só lia aquilo e já reagia, aquilo não ia, então clicar tem que ler uma página
e faz isso. O que acontece é que você realmente não lê. Você vê o que está comentado e
compartilha sem validar. É um problema de educação.
Pergunta – Você acha que essa questão da superficialidade é uma questão nacional?

Resposta – Isso acontece no mundo inteiro, acontece nos Estados Unidos. O céu e o Universo são
os Estados Unidos, até um extraterrestre chega em Washington falando em inglês. O cara vem de
uma galáxia distante falando em inglês, planeta desse tamanho ele pousa em Washington. Estados
Unidos fazem aquele centro do Universo todos os países subordinados, é a visão deles, então
imagina como é, sempre foi assim. Os outros países também, muito superficial, cada um olha o
seu e pronto. Isso é uma característica da superficialidade. No Brasil é agravado pelo nível
educacional, que é muito baixo. Então, você não tem capacidade cognitiva para correlacionar
coisas. Você pega uma manchete e não consegue correlacionar com outra coisa, ah... é aquilo e
pronto. É fácil proliferar fake news, tanto oficial quanto não oficial, da mídia ou de pessoas, tanto
intencional quanto não intencional. É fácil compartilhar. Você pode escrever qualquer coisa e as
pessoas compram aquilo. Onde a tecnologia contribui positivamente e negativamente? Do lado
positivo é que você pode colocar uma informação correta e desmascarar a mentira rapidamente. A
negativa é que a informação mentirosa também circula rapidamente. Com a inteligência artificial
evoluindo cada vez mais, eu consigo hoje colocar você falando uma coisa que não falou. Eu
consigo replicar sua imagem com seus movimentos, pego sua voz e por meio da entonação. Porque
as palavras nada mais são que ondas sonoras, são vocábulos e cada um desses se juntam com
qualquer palavra, avião e pão, o "ão" é o mesmo. Você tem a mesma expressão da boca, facial e a
mesma entonação, uma vez que eu pego isso, monto uma frase com um pouco do que você fala.
Com 2 minutos de conversa sua eu consigo captar isso. À medida que o sistema vai aprendendo
vendo você, ele vai replicando. Então quando são principalmente políticos ou pessoas públicas, o
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que tem de forma disponível digital, milhares de vídeos, eu consigo fazer os algoritmos
aprenderem. Se você fosse um deputado, você teria centenas de discursos gravados na Câmara de
acesso livre. Eu posso acessá-los e tenho vários vídeos no YouTube de você. Então tenho massa
suficiente de dados para treinar o algoritmo da maneira que você se expressa, como falar, com
movimento facial, da boca... Faço um vídeo colocando você falando de coisa verdadeiramente
absurdas que você jamais falaria. Chega a um nível que a inteligência artificial consegue criar um
deepfake que apenas uma outra inteligência artificial consegue pegar. Por quê? Porque por meio
de algoritmos, eu consigo identificar micro movimentos faciais que você faz. Com outro algoritmo,
eu consigo chegar nesse mínimo detalhe e falar que esse movimento facial que ele faz é falso. A
olho nu eu não consigo. Então, tem que ser com inteligência artificial contra-atacar e defender um
ataque de inteligência artificial.
Pergunta – É um detalhe tão pequeno que o humano não consegue, só uma máquina?
Resposta – Fazendo uma analogia grosseira, quando eu tenho um arco e flecha e você começa a
usar uma arma de fogo, eu também tenho que ter arma de fogo, porque você subiu o nível da
sofisticação.
Pergunta – Com relação a relevância da informação que você incorpora na ferramenta
inteligência artificial, isso ainda é o homem, a experiência, o conhecimento que vai determinar
essa qualidade?

Resposta – Sim, você treina pelo menos o nível atual do estado da arte da inteligência artificial.
Você tem aprendizado de máquina e deep learning, que é aprendizado profundo, que é apenas
níveis de redes neurais, não é algoritmo mais sofisticado, mais inteligente. Você consegue ter mais
níveis de rede neurais e ter um algoritmo que consegue detalhar mais determinadas coisas. Você
treina, como se fosse um papel em branco e você vai rabiscando coisas, ele vai aprendendo disso.
Dependendo da maneira que você treina, ele aprende dessa forma. Então se você pegar um
algoritmo que se simule um trabalho de um psiquiatra e ensinar ele só dados de psicopatia, ele vai
ser um psicopata. Porque o algoritmo não tem a mínima noção do que está fazendo, ele não é
inteligente. Quando o Watson, da IBM, ganhou o programa de Stanford de televisão, ele não tinha
a mínima ideia de ganhar o programa. Ele é um algoritmo, você ligou a máquina funcionou, ele
não entende aquele texto, ele não entende o que está escrito. Quando ele responde, é basicamente
ver a palavra, verifica estatisticamente que palavra está mais próxima de completar a frase e

204

acabou. Mas o contexto ele não entende. Acabou o programa, ele diz “ah, ganhei, vamos
comemorar com os amigos”. Ele não tem a mínima noção do que ele fez. Igual um robô jogando
golfe, ele não sabe que está jogando. Um veículo autônomo, os algoritmos que estão lá, eles não
têm a mínima noção que estão dirigindo um carro. Simplesmente um deles está vendo uma imagem
e passando para o outro que toma uma decisão baseada no que o outro viu. Por isso que eu falo a
inteligência artificial não é inteligente. É um conjunto de algoritmos criados e treinados por nós,
seres humanos, com o objetivo que nós seres humanos queremos que eles alcancem. Em quem?
em seres humanos. Inteligência artificial é uma ferramenta que os seres humanos usam para ajudar
ou piorar a situação. Depende de como usar.
Pergunta – Fazendo uma analogia ou comparativo em termos da produção de análise setorial,
que é predominantemente pesquisa qualitativa e contextualização. As ferramentas de inteligência
artificial e big data conseguem de alguma forma chegar a uma precisão, projeção com tantas
informações que um humano não consegue. A gente consegue fazer pesquisas aleatórias (como o
Ibope). Com os recursos de inteligência artificial e big data, você praticamente faz com uma
população, há uma grande capacidade. Nesse sentido, essas ferramentas contribuem e trazem
foco. Você consegue fazer coisas específicas e também trabalhar com dados não estruturados que
para o humano, esquece, certo?
Resposta – Perfeito. Eu vejo que temos que aprender a usar. Você pega sua experiência de fazer
relatórios setoriais. Uma grande parcela do seu tempo é coletando e cruzando informação. A
máquina faz isso melhor que você. Ela vai acessar, cruzar mais informações e fazer correlações
que você não consegue. Até porque nós seres humanos somos muito limitados em fazer
correlações. A gente consegue ligar poucas variáveis. A máquina consegue ligar centenas de
variáveis. Coisa que você imaginava, que juntando variáveis de vários setores, cheguemos a
resultados que nós humanos não conseguimos. Por exemplo, alguma variável do setor de
agronegócio pode afetar o setor tal, e chegar a resultados. Você não consegue, a máquina, sim.
Esse é o trabalho de seres humanos mais máquinas. O analista que faz esse trabalho deve deixar
toda essa parte de coleta de dados, análise e correlações para a máquina e se concentrar como o
grande curador do processo. O profissional faz análise e simulações para a máquina fazer previsões
que o analista faz correlações. Nesse processo, entra a experiência, o feeling do profissional. Por
mais que a máquina tem isso, mas tem uma variável que é aquele cheiro que não dá para comparar.
Comportamento humano a gente não consegue moderar. As reações muitas vezes são
imprevisíveis. Quando você joga em uma multidão, tudo bem, você tem uma previsibilidade até
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porque um influencia o outro. Quando você tem a reação individual é diferente. Falando do setor,
você pode aproveitá-lo, olhar com mais cuidado e fazer uma análise não apenas do setor, mas de
algumas empresas. Você cria novos modelos de negócio. Consegue correlacionar empresas com o
setor. Consegui ver se outros setores têm a possibilidade de entrar nesse setor, coisa que análises
setoriais não fazem. Por exemplo, vou olhar o setor X, mas de repente o setor Y está em uma
direção em que vai entrar em conflito. Você olha ele individualmente não consegue ver que os
dois estão em rota de colisão. Você começa a ter esse tipo de visão. Um relatório setorial passa a
ser muito mais importante quando você trabalhar o que vai acontecer e não o que aconteceu. O
que aconteceu, a máquina faz isso. Não precisa fazer isso, você só precise talvez melhorar o texto.
Mas correlacionar coisas que só o lado humano consegue fazer que é criatividade, inovação... que
a máquina não tem como. Ela vai trabalhar em cima do que aprendeu. O trabalho desse analista
vai ter que mudar um pouco. Deixar de ficar coletando dados e correlacionando coisas que a
máquina agora interpreta isso, o lado humano da interpretação.
Pergunta – Você conhece alguma experiência de empresas que estão fazendo isso? O ser humano
que vai ter que indicar as fontes para a máquina? O ponto de partida de selecionar as fontes,
indicar com as variáveis, é assim que funciona?
Resposta – Sim, é. Tem várias que você pode fazer. Vários jornais americanos já fizeram
experiências. O Washington Post publica vários artigos, principalmente, textos mais econômicos
que são mais histérios, automaticamente. Busca de várias fontes, balanços de empresas.... Ele foi
treinado com milhares de artigos para saber o estilo do jornal, cada jornal tem uma linha editorial,
uma maneira de escrever. Ele aprendeu o estilo, sabe como escrever. Ele alimenta de várias fontes
e busca isso, isso, isso... na internet. Ele vai e monta o artigo. Você checa se não tem algo que foge
ao que você gostaria. Porque a máquina não tem bom senso. Quando ela erra, não sabe que errou.
Vou dar uma analogia grosseira. A máquina acerta 95%, mas erra 5%. Mas quando erra, o erro
pode ser catastrófico. Imagina que tem um robô que pega um doente da cama, do leito, coloca na
cadeira de rodas, leva para o local, depois traz e coloca de novo na cama. 95% das vezes ele faz
isso melhor que a pessoa e 5% ele erra, só que esse errar pode ser jogar pela janela, como ele não
tem bom senso, joga pela janela. Nessa que entra o ser humano: “Isso está legal, mas eu não posso
publicar porque politicamente talvez não possa”. Tem coisas que são verdades, mas no contexto
econômico ou político você não pode publicar, porque se publicar pode gerar uma influência
política e você pode ser passivo de sofrer um processo judicial. Têm certas coisas que quando
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acontecem pela primeira vez a máquina não sabe. Se ela aprender isso, da próxima ela já faz, mas
a primeira vez ela não sabe.
Pergunta – Como você avalia os impactos da COVID-19 no consumo de informação, na
produção? Como as transformações digitais estão impulsionando ou acelerando?

Resposta – A minha percepção é a seguinte. Crises como essa, elas são catalizadoras ou
aceleradoras de processos e transformações. Quando a gente fala século 21, tem a convenção da
data, mas não muda nada. Quando você passe de 31 de janeiro para ano 2000 para de 1º janeiro de
2001, iniciando o século 21, não mudou nada. Século 19 e 20 não foi de 1900 para 1901. Foi o fim
da Primeira Guerra Mundial e a Gripe Espanhola, que mudaram completamente o cenário político
e econômico do mundo. Na Europa, os grandes impérios acabaram, houve o crescimento dos
Estados Unidos, uma participação muito maior deles, a decadência do Império Britânico, a linha
de produção e a logística que foram essenciais na guerra. O mundo mudou. Tudo isso começou
realmente o século 21. O século 21 está começando agora. Então você questiona coisas que eram
hábitos. Trabalho remoto era um hábito que poderia ser de outra forma, a tecnologia já existia.
Hoje você questiona coisas que eram obrigatórias. Eu, por exemplo, sou muito mais produtivo
hoje. Se eu fosse dar uma palestra amanhã em São Paulo, antes da pandemia essa hora eu estaria
indo para o aeroporto para pegar um voo para não chegar muito tarde. Iria jantar, dormir tranquilo,
acordar cedo, ir para a palestra às 10h, que terminaria em 1h30, corria para o aeroporto pegava um
voo lá para às 14h e chegava quase 17h. Então, saía às 5h e chegava às 17h. Hoje eu termino a
nossa conversa aqui e começo a palestra, muda completamente. O preço que eu cobrava em uma
palestra hoje é diferente. Tem o capital intelectual sim, não é a hora. A hora é aula do professor, é
o preço. Mas eu tinha que adicionar o custo de um dia, agora não. O preço fica mais justo, que é
só capital intelectual que eu estou entregando naquela hora, mas não tem tempo de deslocamento.
Então democratiza. Mais pessoas acessando informação. A própria empresa pode contratar mais
facilmente, porque antes ele tinha que deslocar as pessoas, ver se estão livres. Agora não, onde
você estiver usa o Zoom ou o Google Meet. A troca de ideias está mais rápida. Não significa que
vamos ficar só assim, pois têm coisas presenciais importantes, como a comunicação não verbal,
essas coisas. A inovação vem muito daquele encontro comercial, o cafezinho... Isso vai acontecer,
mas deixa de ser compulsório em vez de ter um dia em casa e o restante do escritório
obrigatoriamente pode ser ao contrário. Vamos fazer reuniões em determinados dias e horários
mais flexíveis, não precisa sair às 8 da manhã e pegar um puta trânsito. A própria dinâmica das
cidades vai mudar ao longo dos próximos anos. Não adianta falar do pós-Covid, mas sim do pós-
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pós-Covid, que é onde as coisas acontecem quando vão se consolidando, saem do emocional para
o racional. Emocional não é todo mundo em casa. Não é bem assim. Como vai ser? Quando eu
vou trabalhar? Como vai ser o formato do escritório? Que tipo de coisas faço em casa? Tudo isso
está em processo. Por isso, o século 21 está começando agora. É realmente um novo, mas um novo
normal que a gente não sabe. Hoje qualquer coisa que a gente diga é ligado ao emocional. Ainda
não maturou o suficiente, as mudanças estão sendo plantadas e semeados e vamos ver nos
próximos anos.
Pergunta – Você tem algum acréscimo de informações com relação a inteligência artificial,
alguma coisa que está faltando?

Resposta – Não, acho que ficou legal. Foi um bate papo legal.

