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OPINIÃO

Tipos de negócios que 
obtêm benefícios com 
um sistema de gestão

Até mesmo pequenos 

negócios precisam 

do suporte de algum 

tipo de ferramenta de 

automação

Sistemas de gestão ajudam 
a melhorar processos in-
ternos e simplifi car a ges-

tão fi nanceira das empresas, 
sendo a garantia de um bom 
controle de todos os setores e 
fator essencial para o sucesso 
do negócio, independente 
do seu segmento ou porte. 
Empreendedores que pensam 
em começar um e-commerce, 
melhorar as vendas de sua loja 
física ou até mesmo otimizar 
os processos de prestações de 
serviço precisam conhecer os 
benefícios que um sistema de 
gestão pode trazer para o seu 
negócio.

. E-commerce - O comércio 
eletrônico, por exemplo, é um 
negócio em plena ascensão, 
que cresce de 12 e 15% ao ano. 
Uma das grandes vantagens da 
implantação de um sistema de 
automatização neste caso é, 
sem dúvidas, um controle do 
fl uxo de vendas (estoque, fa-
turamento, entregas, trocas e 
devoluções) mais simples, ágil, 
seguro e, sobretudo, efi ciente. 
Afi nal, a partir dessa funcio-
nalidade, os administradores 
conseguem ter uma visão 
ampla do estoque, controlar as 
entregas dentro do prazo e ter 
um monitoramento assertivo 
de toda a mercadoria e seus 
respectivos clientes. 

Além disso, o cumprimento 
de obrigações fi scais também 
fi ca muito mais fácil ao integrar 
o e-commerce a um sistema de 
gestão. A emissão e entrega 
de documentos obrigatórios, 
como NF-e, são automatiza-
das e todos os dados entram 
imediatamente no sistema, 
facilitando o controle. 

Com um simples sistema 
de gestão é possível calcular 
automaticamente e com faci-
lidade os valores dos impostos 
e gerar notas fi scais relativas a 
cada produto. Sem o sistema, 
o processo de emitir notas 
pode ser demorado, além de 
fi car suscetível a erros huma-
nos. Esse é um risco que um 
e-commerce em processo de 
expansão não deve correr.

. Pequeno varejo - Não 
podemos deixar de destacar 
também os benefícios do uso 
desse tipo de sistema em 
lojas físicas. De acordo com 
o Sebrae, quase metade das 
empresas brasileiras não sa-

bem precisar se são lucrativas, 
o que poderia ser facilmente 
resolvido com o apoio de um 
sistema de gestão para lojas. A 
partir de relatórios de vendas 
automatizados, por exemplo, 
é possível identifi car a neces-
sidade de reposições ou de 
criar ofertas para dar vazão aos 
produtos parados, otimizando 
os investimentos. 

Além de investir na repo-
sição de forma mais estraté-
gica, evitando a compra de 
produtos com pouca saída, o 
empreendedor ainda pode usar 
essas informações para nego-
ciações com os fornecedores, 
bem como para o cálculo de 
comissões para vendedores, 
tornando todo o processo mais 
efi caz e assertivo. 

. Empresa de prestação 

de serviços - Já quando uma 
empresa pensa na qualidade 
dentro da prestação de ser-
viços, ela está focando nos 
resultados, uma vez que será 
avaliada por seus clientes. Nes-
se caso, implantar um sistema 
de gestão que irá otimizar os 
processos de todos os setores 
do negócio passa a ser funda-
mental.

Entre as diversas vantagens, 
a redução de falhas é uma das 
que merece destaque. A maio-
ria dos sistemas conta com uma 
funcionalidade que realiza um 
estudo completo de todos os 
dados do empreendimento, 
fazendo com que fi que mais 
fácil tomar qualquer tipo de 
decisão, já que as chances de 
falhas humanas são reduzidas 
consideravelmente.

Por meio da utilização de 
um sistema, o gestor tam-
bém consegue padronizar os 
resultados, incorporando as 
informações de todas as áreas 
e torná-los mais ágeis, uma 
vez que o software dispensa 
o uso das antigas planilhas 
que tornam o trabalho lento e 
passível de falhas.  

Além disso, fi ca evidente o 
maior controle de produção. 
Os módulos existentes em 
sistemas ajudam na elaboração 
de estratégias melhorando os 
resultados produtivos da em-
presa e gerando um retorno 
quase imediato. 

A organização também ob-
tém mais efi ciência e consegue 
passar informações e respos-
tas automatizadas aos seus 
clientes em tempo real, o que 
permite o aumento da produ-
tividade e evita o retrabalho.

 
(*) - É criador do sistema de gestão 

on-line (www.sistemagratis.com.br).

Robinson Idalgo (*)
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News@TI
Plataforma facilita acesso ao crédito de pequenas 
e médias empresas

@Operando no Brasil desde o início do ano, a fi ntech Visor 
oferece uma plataforma inovadora de análise de crédito que 

facilita o acesso de pequenas e médias empresas (PMEs) a produtos 
e serviços fi nanceiros. Com mais de 280 mil empresas cadastradas 
mundialmente, a ferramenta já movimentou mais de R$ 500 milhões 
em créditos para os segmentos de menor porte. Com uma tecnologia 
exclusiva, a Visor promove a análise do faturamento eletrônico da 
Receita Federal e cria diagnósticos dinâmicos da saúde fi nanceira 
das empresas, ajudando a melhorar a liquidez, descobrir produtos e 
serviços inteligentes e encontrar mais oportunidades de negócios. 
“Um dos nossos diferenciais é facilitar e agilizar o acesso ao crédito 
para as empresas de menor porte. Para acessar a plataforma, basta 
fazer um simples cadastro no site br.visor.io”, explica o Diretor de 
Growth Hacking da Visor, Rafael Sampaio.

Inscrições para processo seletivo da WOW 
Aceleradora se encerram dia 9

@É a última semana para as startups de todo o país que quiserem 
se inscrever no processo seletivo da 14ª turma da WOW Ace-

leradora. O prazo de inscrições vai até o próximo domingo, dia 9 de 
junho. A aceleração prevê até R$ 250 mil em investimento fi nanceiro 
direto, além de mentorias, networking com grupo de mais de 170 in-
vestidores, trilha de workshops, acesso a ferramentas e consultorias 
em marketing digital, vendas e UX. Inscrições podem ser feitas pelo 
link wow.ac/pt/inscricao/. Um diferencial do programa é ser semi-
-presencial, permitindo que o empreendedor permaneça na sua base.

ricardosouza@netjen.com.br
ricardosouza@netjen.com.br

Ciência e Tecnologia

A maioria deles está na área de tecnologia da 
informação, como na carreira em ciência 

de dados, ou data science, uma das mais pro-
missoras do mercado.

Em 2018, só nos Estados Unidos, estava 
previsto um défi cit de cerca de 190 mil pro-
fi ssionais com conhecimento e competência 
para atuar com exploração de dados, de acordo 
com pesquisa do McKinsey Global Institute 
(MGI), reforçando que cientistas de dados 
estão entre os mais requisitados no mercado 
de tecnologia hoje.

Por que a demanda por profi ssionais de 

dados é alta

Para o MGI, o uso de data science é inevitável 
e já é uma base fundamental de concorrência 
e crescimento: tomar decisões baseadas em 
dados é de valor crítico nas empresas de todos 
os setores. “Desde a previsão de demanda por 
biquínis e sungas no próximo verão, passando 
por maximizar seu lucro otimizando o preço de 
venda de seus produtos em um e-commerce, 
classifi car automaticamente clientes em relação 
ao seu risco de crédito, descobrir relaciona-
mentos e testar hipóteses em produtos e apps, 

Mercado para profi ssionais de Data Science é um dos mais promissores em TI

tudo isso está dentro do poder de uma pessoa 
especializada, seja na estatística, na visuali-
zação, na inteligência artifi cial, etc.”, revela 
Guilherme Silveira, co-fundador da Alura, hoje 
a maior EdTech brasileira de cursos online de 
tecnologia em português.

“São inúmeros os exemplos de startups a 
multinacionais que precisam de um cientista de 
dados para organizar, explorar e tirar proveito 
da enorme quantidade de dados que geram 
diariamente”, continua Guilherme.

O que faz um profi ssional de dados 

Especialistas de dados buscam resultados de 
diversas formas analíticas, métodos e algorit-
mos, justifi cando as análises feitas, mostrando 
para a empresa o quão importante é o papel 
dos dados para otimizar processos.

“É uma profi ssão nova no mercado, que 
surgiu a partir do potencial de conhecimento 
obtido por meio de dados, e se tornou um 
guarda-chuva para certas especializações. No 
dia a dia, profi ssionais de data science precisam 
resolver problemas complexos e complementar 
o seu trabalho buscando sempre novas formas 
de enxergar as informações disponíveis e 

Na contramão do aumento no número de desempregados no Brasil, alguns profi ssionais parecem viver numa 
dimensão paralela

transformar dados em ganhos, para a empresa 
e seus clientes”, acrescenta Guilherme Silveira.

Salários atraentes 

Segundo o site Love Mondays, a remuneração 
para Cientista de Dados Júnior tem média de 
R$ 4,6 mil reais, enquanto o Cientista de Dados 
geral sobe para R$ 10 mil.

Onde estudar Ciência de Dados

Cursos de graduação universitária ainda estão 
em falta na área, por isso quem se interessa 
pela profi ssão busca escolas especializadas e 
de renome, como a Alura, que conta com mais 
de 800 cursos online com didática própria e 
das mais diversas áreas. A plataforma oferece 
a “Formação Data Science”, sequência de oito 
cursos e mais de uma centena de exercícios 
práticos com o objetivo de preparar pessoas 
interessadas em ingressar no mercado imenso 
de Data Science. A Formação aborda passo a 
passo o conteúdo essencial para a exploração 
de dados com a linguagem Python e suas biblio-
tecas mais importantes, passando pela coleta, 
preparação, aplicação de testes, exploração 
analítica e visual de dados, além da criação de 
modelos estatísticos e de machine learning.

Um levantamento fei-
to pela Confederação 
Nacional de Dirigentes 

Lojistas (CNDL) e pelo Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) mostra que, entre os 
brasileiros que limparam o 
nome nos últimos 12 meses, 
24% haviam entrado para a 
lista de inadimplentes porque 
emprestaram o próprio nome 
a terceiros. Mais da metade 
(51%) dessas pessoas empres-
taram o nome com a intenção 
de ajudar quem fez o pedido, 
enquanto 16% fi caram com 
vergonha de dizer não.

A proximidade é algo que 
acaba facilitando esse tipo de 
abordagem. Em 27% dos casos 
o pedido de nome emprestado 
partiu de amigos. Em seguida 
aparecem os pais (14%), fi lhos 
(14%) e cônjuges (13%). Os 
colegas de trabalho fi caram 
em quarto lugar na lista, com 
12% de citações. Na avaliação 
do educador fi nanceiro do SPC 
Brasil, José Vignoli, emprestar 
o nome para amigos ou conhe-
cidos é uma atitude solidária, 
mas que pode causar prejuízos. 

“A pessoa que pede esse tipo 

Consumidores entram na lista de inadimplentes por emprestarem nome a outras pessoas.

Marcado por declarações 
que ironizam o aquecimento 
global, o presidente dos Es-
tados Unidos, Donald Trump, 
reconheceu a existência das 
mudanças climáticas, con-
trariando o posicionamento 
de grande parte da extrema 
direita americana. Em en-
trevista à emissora britânica 
ITV, o mandatário afi rmou que 
“acredita que haja uma mu-
dança no clima”, ressaltando 
que as alterações existem em 
“ambas as direções”. 

Além disso, contou ter 
conversado com o príncipe 
Charles, que encampa causas 
ambientais, sobre o tema.”Ele 
quer garantir que as futuras 
gerações tenham um bom 
clima e evitem um desastre, 
e eu estou de acordo”, disse 
Trump, que nunca perde a 
oportunidade de, a cada inver-
no extremo nos EUA, ironizar 
os que alertam para os riscos 
das mudanças climáticas.

“As pessoas não conse-
guem fi car do lado de fora 
nem por alguns minutos. O 
que diabos está acontecendo 

Trump na celebração pelos 75 anos do “Dia D”, em Portsmouth, 

no Reino Unido.

Caixa reduz juros 
dos fi nanciamentos 
imobiliários

Os mutuários da Caixa vão 
contrair fi nanciamentos para a 
casa própria com juros meno-
res. O banco anunciou ontem 
(5) a redução dos juros do 
crédito imobiliário e igualou as 
taxas do SFH e do SFI para as 
operações contratadas a partir 
de segunda-feira (10). A taxa 
mais alta  caiu de 11% ao ano 
mais a Taxa Referencial (TR, 
atualmente em zero) para 9,75% 
ao ano mais a TR. A taxa mais 
baixa, paga pelos correntistas, 
passou de 8,75% ao ano mais 
TR para 8,5% ao ano mais TR. 
A Caixa concentra cerca de 70% 
do crédito imobiliário no país.

As novas taxas valerão não 
apenas para a aquisição de imó-
veis novos, mas também para o 
fi nanciamento de imóvel usado, 
a compra de terreno para cons-
trução, a construção em terreno 
próprio, além de ampliações 
e reformas. O banco também 
anunciou a renegociação de 
dívidas imobiliárias de pessoas 
físicas. O devedor poderá pagar 
uma entrada à vista e incorporar 
as parcelas atrasadas nas pres-
tações seguintes. O mutuário 
também poderá abater das 
prestações o saldo do FGTS ou 
mudar a data de vencimento das 
parcelas (ABr).
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Empréstimo de nome é responsável 
por 24% dos casos de inadimplência

O empréstimo de nome é uma das principais causas da inadimplência no país

de favor, geralmente, já tem o 
próprio nome com restrição 
ou está com a vida fi nanceira 
desorganizada, então o risco 
de não receber o valor gasto é 
alto. Não se deve emprestar o 
nome sem antes refl etir sobre as 
consequências dessa decisão. 
Do ponto de vista legal, quem 
emprestou o nome é sempre o 
responsável pela dívida feita”, 
alerta o educador.

Apesar dos transtornos fi nan-
ceiros gerados pela atitude, 45% 

dos entrevistados voltaram a em-
prestar o nome a outras pessoas, 
principalmente pelo pedido ter 
vindo de alguém muito próximo 
(22%) ou por não querer preju-
dicar o relacionamento com a 
outra pessoa (10%).

Cartão de crédito é o tipo 
mais comum de empréstimo de 
nome; 32% não sabiam o valor 
que seria gasto por terceiro. 

Na maior parte dos casos, o 
empréstimo de nome se deu 
por meio do cartão de crédito 

(35%). O cartão de loja (20%) 
é o segundo meio mais comum 
nesse tipo de prática, seguido 
dos fi nanciamentos (17%) e dos 
empréstimos pessoais (14%). 
Quase um terço (32%) reco-
nhece que emprestou o nome 
sem nem ao menos ter conheci-
mento do valor que seria gasto. 
Outros 26% até acordaram uma 
quantia, mas o combinado não 
foi cumprido e a pessoa acabou 
gastando mais do que deveria 
(CNDL/SPC Brasil).

Trump diz acreditar nas 
mudanças climáticas

com o aquecimento global? Por 
favor, volte rápido, precisamos 
de você”, brincou o presidente 
em janeiro passado, enquanto 
o norte dos Estados Unidos 
batia recordes negativos de 
temperaturas. Além disso, o 
mandatário retirou seu país do 
Acordo de Paris sobre o clima, 
que busca limitar o aumento da 
temperatura média do planeta 
a 2ºC em relação aos níveis 

pré-industriais.
Trump cumpriu ontem (5) 

o último dos três dias de visita 
ao Reino Unido e já se reuniu 
com dois candidatos à suces-
são da premier Theresa May. 
Em seguida, foi para Ports-
mouth, no sul da Inglaterra, 
para celebrar os 75 anos do 
Desembarque na Normandia, 
até hoje o maior já feito em 
toda a história (ANSA).


