
 Extra #4 
  16 de Junho de 2020  
  

COVID-19 e Inteligência Artificial 
O que nos espera? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Âmago Capital 
  Rua Funchal, 263 cj. 24 
  São Paulo, SP 
  04551-070 
  T: +55 (11) 3181-8393 
  contato@amagocapital.com.br 
  www.amago.capital 

Diferenciar fatos de distrações – o que alguns chamam de separar o sinal do ruído – é 
uma das principais responsabilidades de um gestor. Nesta quarta edição do Âmago 
Extra, compartilhamos os estudos apresentados na conferência “Covid-19 + IA: a 
estrada à frente”, realizada pela Universidade de Stanford, com nossos clientes e 
amigos. 
 
A conferência, realizada em 1/6/2020, foi dividida em três painéis focados em 
economia, sociedade e medicina. Identificamos para cada painel o conteúdo em 
fatos, dúvidas e linhas de ação. Dessa forma, conseguimos tanto identificar algumas 
tendências, que deverão intensificar-se nos próximos anos, quanto novos riscos a 
serem considerados daqui em diante. 
 
Ao invés de conclusões definitivas, saímos desse seminário refletindo sobre temas 
complexos, como, por exemplo: (i) processo acelerado de desenvolvimento de 
vacinas, (ii) as mudanças nas habilidades de força de trabalho exigidas pelo trabalho 
remoto e (iii) uso de tecnologia para monitorar a movimentação de pessoas e estimar 
o risco de necessitarem de internações em UTIs.  
 
É certo que grandes “massas de valor” se moverão entre setores, cadeias de 
produção, distribuição e varejo. E, como em qualquer modificação desse tipo, 
oportunidades serão criadas e prontas para serem absorvidas pelo mais bem 
posicionado. 
 
Outra atribuição do gestor de fundos de ações está na correta dosagem de cada setor 
no peso total da carteira. Em um mundo que opera em velocidade de cruzeiro, as 
movimentações de valor, permeando os diversos setores, são lentas, apesar de 
poderem ser capturadas em investimentos de longo-prazo. Já a pandemia do Covid-
19 acelera essa transferência de valor e obriga-nos a antecipar movimentos setoriais, 
antes previstos para acontecerem por décadas. 
 
É inegável que haverá grandes transformações em nossa sociedade, decorrentes da 
pandemia da Sars-CoV-2. Nossos investimentos, atualmente, refletem nossa visão de 
empresas e setores que sairão vencedores da pandemia. E continuamos a estudar 
esse tema, com alto grau de profundidade, em busca de novas oportunidades onde 
os preços não estejam representando o valor do ativo. 
 
Veja nas próximas páginas os principais ensinamentos que tiramos dessa conferência 
e suas implicações nos investimentos. 
 
Atenciosamente, 
 
Equipe Âmago Capital 
 
 
 



 Resumo da Conferência 
 
Painel 1: Economia 
 
O que sabemos até agora?  
 

 Estima-se que um percentual entre 4% e 12% da mão de obra americana terá 
sua temperatura medida diariamente, no controle da disseminação da Covid-
19, segundo estudo1 da NBER (National Bureau of Economic Research – EUA). 
 

 A redução nas ofertas de trabalho ocorreu tanto em estados com restrições à 
movimentação, quanto naqueles que não tiveram essas limitações. 
 

 Estudo2 com 25.000 pessoas indica que metade dos americanos atualmente 
trabalha de casa; e a maioria está feliz com a experiência, enquanto as 
empresas estão satisfeitas com a produtividade. 
 

 Profissões com menor remuneração são as mais substituíveis por sistemas 
automatizados, assim como parte das atividades de setores, como 
manufatura, varejo, hotelaria e restaurantes.  

 
Quais as dúvidas? 
 

 Os funcionários deixarão de reportar sintomas que possam estar associados à 
Covid-19, com receio de serem penalizados financeiramente? 
 

 Haverá o dilema de substituir funcionários leais à cultura da empresa por 
outros com maiores habilidades para a economia pós-Covid-19? 
 

 Haverá discriminação na contratação de funcionários em famílias com 
crianças, que reportem mais dificuldades com trabalho remoto? 

 
Qual a linha de ação? 
 

 Controlar a disseminação da Covid-19 com sistema de incentivos, para que os 
indivíduos reportem espontaneamente seus sintomas. 
 

 Recapacitar grande parcela da mão de obra, encurtando significativamente o 
prazo para adoção, em grande escala, de aprendizado de máquina (machine 
learning) e trabalho remoto.  
 

 Buscar soluções para a reabertura da economia, mesmo em ambiente com 
ausência de testes suficientes. 

 
Painel 2: Sociedade 
 
O que sabemos até agora? 
 

 Está provado que é possível conter a disseminação do vírus com testes 
diagnósticos e monitoramento de contato social (contact tracing). 
 

 Monitoramento de contato social é usado há mais de um século, como nos 
casos de tuberculose.  

 
 Os aplicativos utilizados para monitorar o contato social são muito bem-

sucedidos em conter a propagação do vírus, em parte pela aceitação da 



sociedade à renúncia de privacidade. 
 

 Haverá modificações nas formas analógicas de se fazer campanha eleitoral e 
a tecnologia para realização das eleições será importante. Problemas como 
desinformação e segurança digital serão magnificados neste ano. 

 
Quais as dúvidas? 
 

 Como evitar que o uso de tecnologia impacte o resultado de eleições, dado 
que será necessário usar voto à distância e reconfigurar os locais de votação, 
para permitir o isolamento social? 
 

 Quais os efeitos em longo prazo de medir-se o deslocamento das pessoas em 
tempo integral; e, em particular, como esse monitoramento pode levar a 
mudanças de comportamento? 
 

Qual a linha de ação? 
 

 Adotar testagem e monitoramento de contatos sociais em larga escala. 
 

 Permitir a adoção de aplicativos de monitoramento social durante a 
pandemia e que após esse período a privacidade das pessoas volte a ser 
garantida. 
 

 Criar mecanismos e formas de evitar que o resultado das eleições americanas 
tenha qualquer viés pela maior adoção da tecnologia e voto à distância. 

 
Painel 3: Medicina: 
 
O que sabemos até agora?  
 

 A grande maioria das pesquisas para novas vacinas fracassa. Por isso, as 
empresas só investem em capacidade de produção após a aprovação da 
vacina por órgãos públicos. Várias etapas do processo de certificação e 
aprovação das vacinas, que tipicamente levam anos, estão sendo realizadas 
em tempo recorde. 

 
 Empresas querem taxa de produção constante, enquanto o ideal seria 

vacinar todos rapidamente, deixando, depois, as fábricas ociosas. Uma 
sugestão apresentada foi remunerar um primeiro bilhão de doses a 
US$35/dose, e adicionais a US$5/dose. 
 

 Microsoft desenvolveu, usando machine learning, um modelo para identificar 
pacientes com maior resistência ao vírus e ao Covid-19 e quais deverão 
precisar de UTI. 
 

 Vacinas parecem ser a melhor forma de erradicar a doença. Diversos 
especialistas têm apontado o período entre 12 e 18 meses para a 
comercialização em larga escala, já considerando o processo acelerado de 
testes e aprovações. 

 
Quais as dúvidas? 
 

 As amostras utilizadas nos modelos de machine learning são representativas 
para o entendimento da doença e o tratamento de indivíduos, dada a baixa 
disponibilidade de testes para amplos segmentos da população? 



 
 Boa parte dos estudos está sendo realizada com indivíduos que passam por 

hospitais ou têm algum tipo de atendimento médico, mas não com os 
assintomáticos.  
 

 Haverá resistência por indivíduos, sobretudo em países desenvolvidos, que 
não querem tomar a vacina, por receio dos testes acelerados ou até por 
questões religiosas ou culturais. 
 

 Quais políticas serão utilizadas para definir a ordem de recebimento das 
vacinas?  Serão os países que estão em curva ascendente de casos, com 
pouca capacidade hospitalar, os países sede das farmacêuticas ou os países 
desenvolvidos que financiaram os estudos? 

 
Qual a linha de ação? 

 Stanford realizará estudo para entender o grau de imunização em pessoas 
que têm anticorpos, e se estas podem ser transmissoras, mesmo já 
imunizadas, como acontece com o vírus da poliomielite. 

 Desenvolver tecnologia para remédios de uso ambulatorial que impeçam o 
agravamento da doença em pessoas com sintomas moderados, evitando a 
disseminação dela na população, em caso do aumento de novos casos. 

 
1 Disparities and Mitigation Behavior during COVID-19, Abigail Wozniak - Federal Reserve Bank of 
Minneapolis, NBER, and IZA, 
https://www.minneapolisfed.org/institute/working-papers-institute/iwp32.pdf 
 
2 COVID-19 and Remote Work: An Early Look at US Data∗, Erik Brynjolfsson MIT, Stanford & NBER et al 
https://john-joseph-horton.com/papers/remote_work.pdf 
 


