
www.netjen.com.br

Ano XVIII – Nº 4.052

Quarta-feira, 
12 de fevereiro de 2020

Para informações sobre o

faça a leitura do 
QR Code com seu celular

MERCADO
FINANCEIRO

News@TI

Aula modelo sobre marketing digital

@No dia 15 (sábado), às 9h, na IBE Conveniada FGV, 
acontecerá uma aula modelo do MBA em Marketing e 

Inteligência de Negócios Digitais. O tema será “Marketing 
Digital: o que é, como fazer e por que utilizar?”. O evento é 
gratuito e aberto ao público. A aula modelo será conduzida 
por Estevão Rizzo, professor de Marketing e Branding, 
com foco em estratégia digital, em diversos cursos de 
pós-graduação e extensão do país. Na ocasião, Rizzo irá 
abordar temas como tamanho e relevância do marketing 
digital na composição do mix de marketing; mudanças na 
percepção de público alvo e criação de buyer personas; a 
importância da jornada do consumidor para o planejamen-
to digital; uso de funil de vendas; lifetime value (LTV) e 
custo de aquisição de cliente (CAC) para determinação de 
investimentos em marketing (https://conteudo.ibe.edu.br/
aula-modelo-2020-mba-em-marketing-e-inteligencias-de-
-negocios-digitais).    Leia a coluna completa na página 2

Negócios em Pauta

Aventura na Europa
O desafio é atravessar quatro países europeus com seus ami-

gos, sem dinheiro no bolso, durante uma semana e realizando 
tarefas. Até segunda-feira (17), estão abertas as inscrições para 
o Red Bull Can You Make It? 2020. O evento convida estudantes 
criativos de todo o mundo para mostrar suas habilidades de 
negociação e conhecer o mundo. Nesse desafio, as equipes 
campeãs de cada país precisam chegar até Berlim usando ape-
nas latas de Red Bull como moeda de troca. É preciso criar um 
vídeo de até um minuto explicando por que sua equipe deve 
ser escolhida e enviá-lo para (www.redbullcanyoumakeit.com).  

  Leia a coluna completa na página 3

DIMOB - Declaração 
de Informações 
sobre Atividades 
Imobiliárias à 
Receita Federal

Por Eduardo Moisés

Contábil

   
Leia na página 4

O uso de tecnologias 
emergentes dentro das 
empresas está crescendo 
em todo o mundo, mas 
muitos negócios ainda 
enfrentam dificuldade 
para aproveitar seus 
benefícios

É o que afirma a pesquisa 
Global CIO Survey 2019, 

realizada pela Logicalis, 
empresa global de soluções 
e serviços de tecnologia da 
informação e comunicação. 
O estudo, que entrevistou 
888 CIOs de diversos pa-
íses, mostra que 61% dos 
negócios já estão usando 
tecnologias de Internet das 
Coisas (IoT), mas apenas 
9% deles estão percebendo 
as vantagens. 

A pesquisa revela que as 
tecnologias de IoT estão 
cada vez mais populares nas 
organizações e seu uso cres-
ceu 15% no último ano. Os 
resultados também revelam 
que as organizações utilizam 
essas tecnologias para me-
lhorar diferentes processos 
de negócio, sendo os mais 
comuns a criação de novos 
produtos ou serviços (26%), 
aumentar a eficiência ope-
racional (23%) e aprimorar 
produtos existentes (22%). 
Os dados mostram ainda que 
41% das empresas também 
usam Inteligência Artificial 
(AI), o dobro do último 
estudo (19%). 

Além disso, menos de 
um em cada dez (9%) dos 
entrevistados acredita que 
sua organização compre-
ende com eficiência as van-
tagens das tecnologias de 
AI, enquanto 38% acredita 
que a organização não está 
obtendo êxito. As áreas em 
que as empresas veem mais 
sucesso na aplicação das tec-
nologias de AI são marketing 
e vendas (24%), tecnologia 
da informação (28%), e 
segurança da informação e 
compliance (23%). 

O CEO da Logicalis, Mark 
Rogers, afirma que “é ótimo 
ver tecnologias emergentes 
como AI e IoT ganhando tan-

Função relativamente nova no espaço empresarial, o CDO exerce um 
papel determinante para que a empresa abrace tendências inovadoras. 
Apesar do pouco tempo de participação no mercado (cerca de 10 anos 
desde que o conceito começou a ser trabalhado), o Chief Data Officer, 
ou apenas CDO, tem se mostrado fundamental para as companhias que 
desejam aplicar medidas práticas e consequentes da Transformação 
Digital, sendo indispensável em termos de gestão tecnológica.   

Chief Data Officer

A inovação por novas profissões vem surgindo constantemente, 
abrangendo pessoas de diversas idades e profissões, desde os 20 anos 
até os 60 anos, por exemplo. O mercado financeiro não fica de fora e 
está entre as novas profissões que estão no radar daqueles que buscam 
novidades no mercado de trabalho. O trade, como é conhecido quando 
se compra e vende ações no mesmo dia ou num curto espaço de tempo, 
vem ganhando os holofotes. Com isso, surgem também diversas espe-
cializações para viver da bolsa de valores, já que, como qualquer outra 
profissão, é necessário conhecimento e prática.   

Profissionalização de traders

Normas cambiais e fiscais, alfândega, negociações em inglês. Tudo isso 
pode assustar o pequeno empreendedor quanto aos custos e processos 
para importar insumos ou exportar seus produtos. A boa notícia é que, 
nos últimos anos, os trâmites burocráticos do comércio exterior ficaram 
mais simples. Em especial, com o Acordo de Facilitação do Comércio, da 
OMC, que sugere procedimentos mais simplificados, o Brasil adotou o 
conceito de single window (janela única): toda a informação fica reunida 
em um único portal (portalunico.siscomex.gov.br).   

Dicas para importar/exportar

mindandi/Freepik

Empresas têm dificuldade em notar os 
benefícios de tecnologias emergentes 

ta popularidade. Mas, apesar 
do crescimento no uso de AI, 
as empresas ainda estão in-
seguras sobre os benefícios 
dela para os negócios. Essas 
tecnologias têm potencial de 
diminuir as lacunas entre os 
dados de consumidores e 
insights práticos, gerando 
uma vantagem competitiva 
forte para as empresas que 
investem nelas. Por outro 
lado, as organizações que 
não abraçarem essas tecno-
logias e a transformação di-
gital terão muita dificuldade 
para se manter competitivas 
no mundo moderno”. 

“Contudo, os resultados 
mostram que as organiza-

ções ainda não estão pre-
paradas para compreender 
e aproveitar totalmente os 
benefícios oferecidos por 
tais tecnologias. Navegar 
no complexo cenário delas 
pode ser desafiador para o 
CIO e difícil de gerenciar. O 
segredo está em desenvolver 
indicadores de desempenho 
que limitem o foco e incen-
tivem a ampla participação 
da empresa. Contar com o 
apoio de terceiros também 
pode simplificar o processo 
de transformação digital 
e ajudar as organizações a 
aproveitarem ao máximo as 
mais modernas tecnologias” 
(AI/Logicalis no Brasil).
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Red Bull/Divulgação

ijeab/Freepik

As tecnologias de 
IoT estão cada vez 
mais populares e 
seu uso cresceu 
15% no último 
ano.

COM INCENTIvOs A OMIE AjuDA O CONTADOR 
A sE ADEQuAR à ERA DIgITAL     Leia na página 6

Inovação

vacina em ratos
Uma equipe de pesquisadores 

britânicos anunciou ontem (11) que 
está testando em ratos uma vacina 
contra o novo coronavírus e espera 
concluir a experiência até o fim do 
ano. “Acabamos de injetar em ratos 
a vacina que criamos a partir de 
bactérias e esperamos, nas próximas 
semanas, determinar a reação nos 
ratos, no seu sangue, a sua resposta 
em termos de anticorpos contra o 
coronavírus”, disse um dos pesqui-
sadores à agência France-Presse.
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