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News@TI 

Startup Summit 2020 está com inscrições 
abertas

@A 3ª edição do Startup Summit, maior evento de tecnologia pro-
movido pelo Sebrae, em parceria com a Associação Catarinense 

de Tecnologia (ACATE), está com as inscrições abertas. O evento, 
que reunirá ecossistemas de inovação de todo o país, acontece nos 
dias 20 e 21 de agosto, em Florianópolis, Santa Catarina.  Desta vez, 
são esperados mais de 5 mil participantes, entre CEOs, investidores 
(anjos, venture capital e aceleradoras) e empresários para conexão, 
oportunidade de negócios e debates sobre inovação e tecnologia. Os 
ingressos para o 1º lote já podem ser adquiridos em (https://summit.
sebrae.com.br/)

Tecnologia 100% disruptiva para melhorar 
atendimento aos “seniores digitais”

@A Prestho lançou uma tecnologia disruptiva e desenvolvida na 
experiência do usuário. A plataforma surgiu para facilitar o acesso 

ao crédito consignado 100% digital para um público específico: os “se-
niores digitais”. O objetivo é atender servidores federais, aposentados 

e pensionistas do INSS. Funciona assim: na plataforma,  é possível 
simular um valor de empréstimo - com a tecnologia analisando o per-
fil do cliente - e, a partir dos dados que o usuário fornece, oferecer 
a melhor proposta de crédito. Depois deste processo, é só o cliente 
contratar o serviço de forma online - sem restrição de horário, local 
ou dia (www.prestho.com.br).

Plataforma permite que empresas tomem 
decisões de forma mais rápida e inteligente  

@A LLamasoft, for-
necedora global 

líder em soluções cor-
porativas para tomada 
de decisões estratégi-
cas, acaba de anunciar 
sua nova plataforma de 
Inteligência Artificial, a 
llama.ai. Com entrega 
por meio de SaaS (sof-
tware como serviço), 
a llama.ai oferece uma 
plataforma de tomada 
de decisão corporativa 
baseada em inteligência artificial, que combina um profundo know-how 
em operações com o que há de mais recente em machine learning, 
otimização e simulação de algoritmos para geração de insights, desen-
volvimento de previsões e fornecimento de respostas inteligentes para 
os usuários de negócio. Dentro do ambiente de negócios "nunca normal", 
estar à frente requer uma abordagem extremamente diferente para 
solucionar problemas e tomar decisões de forma mais ágil. 

ricardosouza@netjen.com.br

OpiniãO
Os impactos do carro 
elétrico e autônomo 

na economia

O carro 100% 
autônomo vem sendo 
testado em diversos 
lugares do mundo, 
mas além da discussão 
sobre segurança de 
dados e pessoas, há 
muitos outros fatores a 
serem considerados

O processo de ele-
trificação dos au-
tomóveis tem sido 

prioridade, principalmente 
pela questão ambiental - tão 
discutida recentemente. 
Porém, a fabricação do car-
ro elétrico gera mudanças 
significativas no mercado, 
o que nos leva à criação 
dos carros híbridos como 
um meio de transição, pois 
além dos gastos, há toda 
uma mudança na cadeia in-
dustrial que requer tempo 
para estruturação até che-
gar à fabricação em larga 
escala. O modelo híbrido 
oferece o tempo necessá-
rio para que todas essas 
questões se desenvolvam 
com a naturalidade que o 
mercado precisa. 

O segundo ponto é a fase 
de adequação da cadeia 
de fornecedores, visto 
que para a produção do 
carro elétrico e autônomo 
são necessárias matérias-
-primas diferentes, o que 
influencia diretamente na 
balança comercial do país, 
já que alguns produtos 
deixarão de ser importados 
para serem substituídos por 
outros, importados ou não. 

Diante disso, haverá uma 
transformação radical no 
aspecto tributário, uma 
vez que a modificação das 
matérias-primas causa a 
mudança na tributação do 
produto final. 

Por exemplo: no automó-
vel tradicional, o preço do 
aço gera uma forte influên-
cia nos tributos, mas para 
o carro elétrico possivel-
mente o níquel será o ele-
mento de maior influência 
devido ao uso das baterias. 
As montadoras deverão 
avaliar criteriosamente os 
benefícios fiscais de cada 
produto envolvido a fim de 
gerar maior lucratividade 
neste sistema de produção 
e usar a tecnologia para não 
perder tempo e evitar erros 
nesta análise, o que poderia 
gerar custos exorbitantes e 
desnecessários. 

Outro ponto, não menos 
importante, é o conflito de 
interesses com a indústria 
do petróleo que perderá 
força com a propagação do 
carro elétrico. Além disso, 
a inserção do carro autô-
nomo no mercado impacta 
diretamente no tipo de pro-
fissionais e fornecedores, 
como a maior necessidade 
de engenheiros elétricos 
do que mecânicos, mais 
profissionais de tecnolo-
gia envolvidos e assim por 
diante. Outros tipos de 
recursos como luzes de 
sensores nas vias e apps 

também serão necessários, 
de forma que, como toda 
grande mudança tecnoló-
gica, novas necessidades 
serão criadas, assim como 
novas empresas e serviços. 

Há ainda a questão de 
abastecimento. Postos de 
combustível estão ao alcan-
ce em qualquer lugar, mas 
não há tomadas de energia 
na mesma proporção para 
carregar o carro elétrico. 
Embora seja possível utili-
zar tomadas comuns para 
isso, seriam necessárias, 
em média, 12 horas de 
conexão para que o auto-
móvel esteja apto para uso. 
No geral, principalmente 
no Brasil, a infraestrutura 
está totalmente aquém 
das necessidades e, ainda 
que a indústria esteja em 
transformação, muitas 
adaptações devem ocor-
rer para dar condições de 
desenvolvimento e uso do 
carro autônomo em volume 
de mercado. 

Voltando à discussão 
ecológica, há também um 
paradoxo: enquanto o au-
tomóvel tradicional emite 
uma grande quantidade de 
gás carbônico prejudicando 
o meio ambiente, o carro 
elétrico gasta mais CO2 
para sua construção, além 
do problema de reciclagem 
de baterias, algo que pre-
cisará ser reavaliado pela 
indústria. Especificamente 
no Brasil, além de todos 
os pontos levantados, há a 
questão de evolução tecno-
lógica e econômica. Embo-
ra o país tenha importantes 
polos tecnológicos e muito 
potencial para desenvolvi-
mento, ainda recebemos 
novidades importadas nes-
se quesito. 

Soma-se a isso a falta de 
infraestrutura e inadequa-
ção da cadeia de produção 
e corre-se o risco de o Bra-
sil ter sempre os modelos 
que caem em desuso nos 
países mais desenvolvidos, 
se tornando o “lixão” da 
indústria automobilística. 
Dentro deste contexto, vale 
a pergunta: quantos bra-
sileiros teriam condições 
financeiras de adquirir um 
carro elétrico e autônomo 
hoje em dia? 

Diante de tudo isso, é pos-
sível concluir que o carro 
100% elétrico e autônomo 
só será possível, especial-
mente no Brasil, quando a 
economia estiver estável o 
suficiente para receber os 
investimentos necessários, 
tanto financeiros quanto 
em novas tecnologias, ca-
deia de produção e mão 
de obra especializada e de 
custo acessível. 

Somente assim haverá 
produção em larga escala 
e aceitabilidade da popu-
lação, com infraestrutura 
adequada, níveis de segu-
rança necessários e preços 
mais justos. 

(*) - Engenheiro da Computação, é 
vice-presidente de tecnologia da 

Becomex (www.becomex.com.br).

Rogério Borili (*) 

Prós e contras de monetizar 
o app na estratégia de 

marketing digital
Thiago Cavalcante (*)

E a cada dia, diferentes empresas 
investem nesse tipo de tecno-
logia, seja para criar relaciona-

mento maior com o cliente ou mesmo 
para melhorar o engajamento interno da 
equipe. Então, por que não aproveitar a 
credibilidade gerada no canal para mo-
netizar essa estratégia de marketing?

Há duas maneiras de transformar o 
tráfego do seu aplicativo em moeda. 
A primeira delas é torná-lo uma plata-
forma de propaganda. E isso significa 
ser pago com base em impressões 
ou cliques. Uma impressão é quando 
alguém vê um anúncio. Assim, a cada 
determinado número de visualizações 
ganha-se uma quantia. E o clique é 
simples, só se ganha se alguém clica 
no anúncio.

O tipo de anúncio oferecido na 
plataforma influencia também a taxa 
de pagamento. Um exemplo: pode-se 
cobrar mais por um vídeo em vez de um 
banner estático.

Vale lembrar que tudo 
depende da estraté-
gia adotada e da boa 
execução do planeja-
mento. Embora possa 
gerar receita, às vezes 
os anúncios podem ser 
intrusivos para a expe-
riência do usuário. Ou 
seja, exagerar pode ser 
um tiro no pé.

A segunda forma de 
monetizar o aplicativo 
é combinar a publicida-
de com e-commerce. 
Um exemplo: oferecer 
uma atualização pre-
mium e paga para usu-
ários que não desejam ver anúncios 
enquanto usam o aplicativo.

De toda forma, um bom aplicativo é 
aquele que ajuda as pessoas de alguma 
maneira. E quando se fala de marketing 
digital esse aplicativo deve fazer algum 

sentindo nas etapas da 
jornada de compras: 
atrair, converter, rela-
cionar e vender.  Não 
necessariamente preci-
sa fazer tudo isso, mas é 
importante que ofereça 
uma boa experiência 
para o consumidor em 
algumas dessas etapas.  

Mas as vantagens de 
incluir um app na es-
tratégia digital, sem 
dúvida, quase sempre 
vencem. Entre os pon-
tos positivos destaca-
-se a segurança. Com 
a tecnologia é possível 
ter uma assertividade 
maior na identificação 

dos clientes de bancos, por exemplo, 
incluindo a geolocalização, reconheci-

mento facial, utilização da identidade 
via impressão digital, validação de dados 
digitais, que garantem uma navegação 
mais segura e rápida.

Então, é desejo de quase toda marca 
investir nesse canal de comunicação e 
atendimento, utilizando essa janela de 
oportunidades que pode se tornar mais 
útil que os aplicativos de redes sociais 
e troca de mensagens.

Afinal, de acordo com uma pesquisa do 
Google, até o próximo ano serão cerca de 
9 bilhões de unidades de smartphones em 
uso frente a 1,8 bilhões de computadores 
e tablets. E há de se levar em conta ainda 
que os usuários já passam em média 60,3 
minutos por dia nos apps, contra 22 minu-
tos por dia navegando na web do celular.

É ou não é um bom motivo para incluir 
o aplicativo no posicionamento digital?

(*) É diretor de Novos Negócios e sócio-fundador da 
Adaction, startup especializada em ações de mídia 

digital, que tem na carteira clientes como Bradesco, 
Banco Next, Nestle e Bayer.

Não se pode falar em posicionamento digital sem falar em aplicativo. Hoje cerca de 50 mil novos apps 
são baixados a cada minuto.
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“Com a tecnologia 
é possível ter uma 
assertividade maior 
na identificação dos 
clientes de bancos, por 
exemplo, incluindo 
a geolocalização, 
reconhecimento facial, 
utilização da identidade 
via impressão digital, 
validação de dados 
digitais, que garantem 
uma navegação mais 
segura e rápida.
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Banco de dados aprimora plataforma fiscal
A Online Applications, na tentativa 

de aprimorar sua oferta direcionada à 
área fiscal, buscou o apoio da Systax, 
empresa de inteligência fiscal que 
organizou um acervo com mais de 20 
milhões de regras tributárias.

“Estávamos procurando no mercado 
uma parceira com expertise na área 
fiscal, para nos auxiliar nesta torre. 

Hoje, temos uma base com 3 mil con-
tadores, que representam mais de 
20 mil certificados digitais dentro da 
nossa plataforma, Onbusca Smart. O 
sistema é fundamental para que eles 
tenham apoio na parte de validação 
fiscal e, por isso, necessitávamos de um 
parceiro com know-how consolidado 
no mercado”, diz Ezequias Bernardo 

da Silva, Diretor Comercial da Online 
Applications.

Além dos contadores, as empresas 
também buscam atingir big accounts, 
uma vez que o mercado necessita 
constantemente de tecnologias dire-
cionadas à saúde fiscal das corporações 
(http://www.systax.com.br/) e (http://
www.onlineapp.com.br/).


