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OPINIÃO
A tecnologia e a 

inovação transformando 
a gestão dos negócios 

Efi ciência, redução 

de custos, segurança e 

inteligência na operação 

Essas são algumas das 
palavras-chaves que 
todas as grandes em-

presas buscam alcançar em 
um ambiente cada vez mais 
competitivo. Isso se amplifi ca 
no Brasil, onde as empresas 
em busca de maior efi ciência 
e produtividade se deparam 
com uma série de barreiras, 
sobretudo por conta da gran-
de complexidade regulatória 
enfrentada diariamente. 

A boa notícia é que muitas 
companhias já perceberam 
que contar com tecnologia 
avançada é a melhor maneira 
de lidar com as complexidades 
de nossos sistemas tributário, 
jurídico e de comércio exterior. 
A automação de processos faz 
com que muitas atividades, que 
costumam demandar dias de 
trabalho, possam ser realizadas 
em poucos minutos por um 
robô, e com maior certeza e 
segurança. 

Além da maior efi ciência e 
produtividade, isso libera os 
profi ssionais para atividades 
e contribuições mais estraté-
gicas para o negócio. Outra 
iniciativa é o uso de sistemas 
em computação em nuvem. 
O cloud computing traz mais 
segurança para o armaze-
namento de dados, permite 
o acesso às informações de 
qualquer dispositivo, reduz 
o tempo para realização das 
tarefas e melhora a gestão de 
recursos, já que elimina custos 
com infraestrutura de TI e sua 
administração. 

Tudo isso se traduz com mais 
inteligência na gestão, foco e 
melhores resultados.  Compro-
vamos isso diariamente com 
nossos clientes. Nossa nova so-
lução fi scal ONESOURCE TAX 
ONE, que levou a expertise 
tributária da Thomson Reuters 
para a nuvem, está sendo muito 
bem recebida pelo mercado. 
Todos que implantaram o 
sistema estão se benefi ciando 
das vantagens de operar com 

maior segurança e menor custo 
total de propriedade. 

Assim como muitas empre-
sas priorizam a evolução para 
cloud, algumas companhias 
valorizam especialmente a 
potencialização de efi ciência 
e performance de seus ERPs 
a partir de integrações nativas. 
Atendendo a essa necessidade, 
recentemente comunicamos 
ao mercado a aquisição da 
Tax4B, que nos permite aliar 
tecnologia nativa e certifi cada 
do SAP S/4 HANA TDF à nossa 
liderança Fiscal e Tributária 
no Brasil.

Dessa forma, a nossa lide-
rança em soluções fi scais para 
Corporações fi ca cada vez mais 
fortalecida e inovadora, ofere-
cendo um amplo e robusto por-
tfólio de soluções para evoluir 
a gestão tributária, de acordo 
com o perfi l, preferência e 
timing de cada cliente. Vou 
contar um exemplo prático 
de como a tecnologia pode ser 
usada para fazer uma análise 
inteligente de dados, com ob-
jetivo de alcançar resultados 
estratégicos. 

Entregamos pra um cliente 
uma solução ímpar de análise 
de dados e inteligência artifi -
cial para identifi car e retifi car 
rapidamente eventuais erros 
na apuração dos tributos devi-
dos. Cruzamos as informações 
de mais de 60 mil documentos 
fi scais com outros 39 mil de-
cisões do CARF (Conselho 
Administrativo de Recursos 
Fiscais) e, em 40 minutos, 
identificamos os potenciais 
riscos e oportunidades para 
aprimorar a gestão fi scal do 
negócio., de forma a garantir 
compliance e efi ciência. 

O atual momento é chave 
para dar o necessário salto 
tecnológico. Apoiar-se em 
tecnologias inovadoras na 
gestão fiscal, jurídica e de 
comércio exterior será um dos 
diferenciais para o sucesso das 
empresas que desejam se man-
ter relevante e competitiva. 

(*) -  É líder do segmento de 
Corporates da Thomson
Reuters América Latina

(www.thomsonreuters.com.br).

Santiago Ayerza (*)
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News@TI
Kovi utiliza solução serverless da AWS

@ Kovi utiliza solução serverless da AWS @ A Kovi, uma startup de 
mobilidade que presta serviços para motoristas que atuam por 

meio de aplicativos, utiliza serviços da Amazon Web Services (AWS) 
para inovar e suportar suas operações, que incluem o aluguel de ve-
ículos e uma plataforma de gestão fi nanceira. Com o AWS Lambda, 
um serviço que permite a execução de códigos sem a necessidade 
de servidores dedicados, a Kovi mantém seu modelo de negócio ágil, 
enxuto, inovador e com baixo custo operacional. Por meio do seu 
sistema, a Kovi tem a capacidade de gerenciar sua frota de 4 mil veí-
culos em tempo real, permitindo a detecção de acidentes, localização 
e utilização dos veículos, além de acompanhar o comportamento de 
direção dos motoristas (https://aws.amazon.com/pt/lambda/).

Ferramenta gratuita permite criar e compartilhar 
roteiros de viagem

@Quem nunca programou uma viagem e consultou amigos e 
familiares que já foram ao destino para pedir dicas de onde ir? 

Com o objetivo de centralizar estes roteiros de viagem e facilitar a 
vida dos viajantes, o KAYAK, maior ferramenta de buscas de viagem 
do mundo, está lançando a ferramenta Guias, que permite criar e 
compartilhar guias interativos de todos os lugares do mundo. A fer-
ramenta está disponível para usuários cadastrados e logado sno site 
do KAYAK – basta deslizar o mouse pela sua foto de perfi l e localizá-la 
em Seus Guias. Para criar um roteiro, comece escolhendo uma cidade 
e dando um nome a ele. Depois disso, basta inserir os lugares que 
você recomenda - podem ser bairros, restaurantes, teatros, museus, 
baladas e tudo o mais que a sua criatividade permitir – e dar uma 
pequena descrição de cada um. Ao fi nal, basta compartilhar o link do 
seu guia com amigos e familiares! (www.kayak.com.br).

Robô faz check-in de turistas

@O robô Promobot agora trabalha no hotel russo "Dobrograd". O robô 
trabalha na recepção do hotel: recebe novos hóspedes, faz o check-

-in e ajuda no check-out, distribuindo e devolvendo os cartões-chave dos 
quartos. Este robô possui um sistema de check-in que pode reconhecer 
dados do passaporte e emitir cartões de acesso para um quarto específi co. 
Também pode ajudar os visitantes a chamar um táxi, solicitar uma transfe-
rência e obter instruções, se necessário. "O robô reduz signifi cativamente 
a carga de trabalho da equipe principal do hotel, tornando o processo de 
check-in mais rápido e mais estável: basta escanear seu passaporte e, em 
alguns segundos, você obtém a chave do quarto.

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Área de compras precisa de 
profi ssionais preparados para o digital

Erick Boano (*)

O fator humano é essencial para 
capitalizar os benefícios que essas 
novas tecnologias trazem para a 

empresa. O setor pode se tornar mais efi caz 
na medida em que encontra o equilíbrio 
entre tecnologia, novas ideias e conheci-
mento, colocando as pessoas no centro 
dessa equação.

Encontrar profi ssionais com as habilida-
des necessárias para que a tecnologia seja 
utilizada como vantagem para os negócios 
é crucial para garantir a competitividade. 
A tecnologia, sozinha, agrega pouco valor 
para a função de compras. Assim, a força 
de trabalho exerce um papel estratégico 
para a evolução da digitalização no setor. 
Mas, é preciso considerar que as empresas 
mantenham programas de treinamento que 
garantam conhecimentos, habilidades e 
competências que apoiem a estratégia de 
negócios e contribua para reter os talentos 
da área.

Construindo o futuro

O setor de compras precisa se tornar 
mais relevante, modelos operacionais 
tradicionais precisam ser modernizados 
e isso, obrigatoriamente, não deve ser 
apenas por meio de melhorias estruturais 
e tecnológicas, mas com pessoas traba-
lhando em atividades que agreguem valor 

aos negócios e que estejam em posição de 
tomar decisões mais rapidamente.

Para que a tecnologia seja realmente 
transformadora, é necessário ir além da 
automação e aproveitar a análise de dados 
para que as decisões sejam seguras. Isso 
contribui para que o setor de compras 
assuma um papel mais estratégico e com 
maior destaque no gerenciamento de riscos 
e redução de custos.

Essa tomada de decisões em dados 
também contribui para realinhar o re-
lacionamento com os fornecedores e os 
clientes internos. O setor de compras se 
torna os olhos da empresa, analisando e 

Cryptoid

avaliando fornecedores e buscando novas 
oportunidades de negócio.

O profissional de compras precisa 
conversar com diferentes níveis em uma 
empresa ou fornecedor. Precisa pensar de 
forma independente e gerar mais valor aos 
negócios. E isso hoje depende muito mais 
do desenvolvimento de habilidades digitais 
desse profi ssional do que da tecnologia 
que ele vai utilizar. A tecnologia vem para 
facilitar a vida do profi ssional e para que ele 
possa assumir funções mais estratégicas. 
E ele deve estar preparado para assumir 
esse novo desafi o.

(*) É vice-presidente e fundador da COSTDRIVERS.

A tecnologia está desempenhando um papel cada vez mais importante na transformação do setor 
de compras. No entanto, focar apenas nisso e se esquecer do fator humano é um erro comum que 
tem apresentado a necessidade de capacitar os profi ssionais para que desenvolvam suas habilidades 
digitais

Impacto das Mídias Sociais nas Decisões de 
Compras em Datas Comemorativas

Sempre sou questionado sobre o impacto 
das mídias sociais nas decisões de compras 
dos usuários, por este motivo hoje trago 
este estudo que foi realizado no mercado 
britânico e americano pela GlobalWebindex 
(novembro/2018) sobre “O Impacto das 
Mídias Sociais nas Decisões de Compras em 
Datas Comemorativas”. Essa pesquisa embora 
não seja brasileira pode ser perfeitamente 
usada por aqui.

Segundo a pesquisa, “Alimentos e Be-
bidas e Presentes para outras pessoas” 
são as categorias que mais predominam. 
O resultado não é mistério para ninguém, 
pois quantas vezes você já sentiu fome 
ao ver um delicioso prato de comida ou 
lanche no Instagram. Já o tema “Presen-
tes para outras pessoas” é muito amplo. 
Tanto que as outras categorias poderiam 
tecnicamente se enquadrar nela, desde 
que compre para uma outra pessoa. Mas 
o que podemos levar de útil desta infor-
mação então? Bem, talvez se quando você 
trabalhar a publicidade de seu produto de 
maneira que incentive as pessoas a com-
prarem como presente a outra pessoa e 
não para si, você possa ter mais sucesso! 
Claro que este número possa ter sido in-
fl uenciado pela época em que a pesquisa 
tenha sido realizada, já que as pessoas são 
mais sensíveis a darem presentes. Mas, por 
que não experimentar para outras épocas 
do ano, já que há inúmeras outras datas 
comemorativas. Pessoas têm aniversários 
365 dias por ano, por exemplo. As de-
mais categorias posso dizer que tiveram 
impactos mais inspiracionais para estes 
consumidores. Principalmente para o 
nosso lanterna: atividades externas, onde 
incluem passeios aos fi nais de semana e 
dias de folga.

Relevância

Poste conteúdo que seja sempre rele-

tipo de “persona” você será por trás de 
sua marca. Dica: Seja verdadeiro! Depois, 
basta você estimular sua audiência com 
perguntas e respostas sob os comentários 
anteriores. Converse com seu público, 
faça enquetes e valide algumas infor-
mações importantes sobre seu negócio, 
interagindo.

Em outras palavras e acima de tudo, 
seja educado!

(Fonte: Vinícius Taddone fundou a VTaddone 
Studio em 2011 com intuito de ajudar pequenas e 

medias empresas que necessitam de Marketing 
diferenciado para crescimento de receita. Taddone 

passou por agências de turismo, e a última, 
ocupou o cargo de Coordenador de Marketing 

por 6 anos. Ele é bacharel em Planejamento de 
Marketing, Turismo e possui MBA em Marketing 
todas conquistadas pela Universidade Anhembi 

Morumbi.

vante e atualizado para gerar mais expo-
sição e alcance. Desta forma, entregue 
algo inovador, curioso, informativo para 
sua audiência. Busque ser uma referência 
no seu assunto, não por corpos bonitos e 
sarados, mas sim transmitindo verdades 
sobre sua marca.

Regularidade

Poste regularmente para estabelecer 
uma boa atividade e um valor consistente 
ao seu perfi l. Se necessário utilize uma 
agenda ou um calendário on-line que 
auxilie você. O nome disso também é 
planejamento.

Relacionamento

Interaja com os seus seguidores e clientes 
para gerar cada vez mais relacionamentos 
e novos seguidores. Antes, identifi que que 
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Acaba de ser lançado o Marketing Moni-
tor, uma ferramenta inédita que aumenta 
a confi abilidade da gestão de ações de live 
marketing,  trade marketing e mídia exterior. 
A ferramenta produz relatórios online, on 
time e full time, com informações consoli-
dadas, em um painel gerencial e analítico, 
em uma velocidade até então inexistente no 
mercado. Assim, proporciona investimentos 
mais assertivos na área e fortalece a relação 
entre agências e clientes.

Simples de usar, pode benefi ciar tanto 

agências e produtoras quanto gerências 
de marcas e trade marketing de empresas 
que queiram melhorar os seus resultados. 
O aplicativo é disponibilizado às equipes 
de campo próprias ou terceirizadas, que 
enviam informações em tempo real para 
os gestores e back offi ce.

A plataforma foi criada para solucionar 
problemas que sempre atrapalharam as 
agências e gerências de marcas, que sabem 
a importância de investir em ações de cam-
po, mas encontravam difi culdade em moni-

torá-las. “Ouvi de muitos gestores que eles 
gostariam de investir mais nessas ações, 
mas sentem que possuem pouco controle, 
não sabendo se elas acontecem conforme 
planejado”, explica o co-fundador, Alexan-
dre Aragão. “O Marketing Monitor vai fazer 
as pessoas se perguntarem como viviam 
sem isso”, afi rma.  Para o sócio, é animador 
que a plataforma teve 100% de aceitação 
em reuniões de apresentação. O histórico 
das ações fi ca armazenado, ajudando nas 
futuras tomadas de decisões das marcas.

Plataforma garante monitoramento e transparência em tempo real


