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OpiniãO
A influência da 

Inteligência artificial 
no comércio B2B 

A tecnologia está 
presente no dia a dia 
das pessoas, ajudando 
a transformar 
processos longos e 
complexos em ações 
simples e rápidas

Essas facilidades trou-
xeram um novo con-
ceito: a sociedade 

5.0. Nela, as tecnologias 
são utilizadas para oferecer 
soluções para pessoas e 
criar melhorias para uma 
vida mais sustentável. Nesse 
cenário, as empresas têm 
buscado se adaptar e utilizar 
as inovações a favor de seus 
negócios, aproximando-se 
de seus clientes e produzin-
do novas experiências para 
fidelizá-los. 

Uma pesquisa, realizada 
em junho de 2019 pela con-
sultoria norte-americana 
Forrester, mostrou que 75% 
dos compradores preferem 
realizar compras online. Ou 
seja, os consumidores estão 
em busca de mais pratici-
dade, conforto e agilidade 
na hora de adquirir um 
produto. Ao mesmo tem-
po, o estudo revelou que 
apenas 25% das empresas 
promovem vendas online 
de forma ativa. 

A partir desse dado, per-
cebemos que as organiza-
ções ainda têm um longo 
caminho a ser percorrido 
rumo ao universo digital 
para conseguir, de fato, 
integrar seus processos. 
A mudança na maneira 
como clientes consomem 
e, consequentemente, a 
necessidade das corpora-
ções marcarem presença 
no ambiente digital, tem 
influência direta na forma 
como se dão as relações 
de compra e venda entre 
corporações. 

As novas demandas fazem 
com que as companhias 
busquem, principalmente 
com o apoio da inteligên-
cia artificial, alternativas 
de se conectar com seus 
compradores para garantir 
o fechamento do negócio. 

Essa afirmação ganha 
ainda mais força quando ob-

servamos a previsão deste 
ano da consultoria Gartner, 
que mostrou que em 2020, 
30% das empresas farão uso 
da inteligência artificial em, 
pelo menos, uma etapa do 
processo de compras. 

Essa tendência deve gerar 
grande quantidade de dados 
e, para analisá-los, as em-
presas vão precisar de meios 
rápidos e efetivos, que as 
conduzam para estratégias 
assertivas direcionadas 
a cada cliente. Uma das 
ferramentas que chegam 
para ajudar nessa análise, 
trazendo previsões do mer-
cado, é a Internet das Coisas 
(IoT). O IoT apresenta, a 
partir da análise preditiva, 
uma visão geral do negócio 
e mostra com precisão quais 
os próximos passos para a 
empresa. 

Um exemplo de uso da 
análise preditiva é a apli-
cação de uma função ma-
temática que vai analisar 
os dados já existentes e 
mostrar quais são os pos-
síveis problemas futuros, 
auxiliando na tomada de 
decisão e economizando 
tempo. Outra aplicação é a 
análise de dados para criar 
modelos de atendimento 
personalizados ou para 
garantir a criação de uma 
campanha assertiva para 
atrair novos consumidores. 

O comércio B2B tem se 
adaptado cada vez mais às 
novas tecnologias e está 
buscando maneiras de se 
aproximar do seu cliente 
dentro do ambiente digital. 
Utilizar um marketplace 
que ofereça vantagens ao 
comprador, como garantia 
de verificação dos forne-
cedores, promovendo mais 
segurança, credibilidade 
nas transações e alavan-
cando vendas, ao mesmo 
tempo em que proporciona 
o melhor da IA ao vendedor, 
é um dos caminhos que as 
corporações devem seguir. 

Essas inovações garantem 
mais visibilidade às empre-
sas na nova sociedade de 
consumo. 

(*) - É Diretor de Produtos do 
Mercado Eletrônico.

Fabrizio Tassitano (*)

Dados digitais sobre 
finanças podem ser 

solução para microcrédito

Com juros baixos e condições de 
empréstimo flexíveis, o micro-
crédito produtivo foi criado para 

auxiliar no crescimento de empreende-
dores de baixa renda e reduzir a pobreza 
no país. Porém, apenas 1,3% dessa 
população acessa qualquer modalidade 
de crédito formal. É o que mostra pes-
quisa realizada pelo Empreender 360, 
programa da Aliança Empreendedora 
e do Bank of America.

"Nosso objetivo, com essa pesquisa, é 
oferecer informações qualificadas sobre 
o ecossistema de apoio ao empreen-
dedor para empresas e organizações 
que lidam com inclusão financeira. O 
que descobrimos foi que existe de-
manda por microcrédito e instituições 
interessadas em oferecê-lo, mas falta 
comunicação efetiva entre os dois lados, 
além de custos altos que complicam a 
operação da concessão", diz a diretora-
-executiva e co-fundadora da Aliança 
Empreendedora, Lina Useche.

Uma das soluções apontadas pelo 
estudo é a mudar a forma de realizar 
avaliações de risco, utilizando-se de 
dados digitais. Os empreendedores 
de baixa renda raramente têm um 
histórico bancário formal, tanto do seu 
negócio quanto pessoal, e as garantias 
tradicionais exigidas para empréstimos. 
Nesse sentido, a coleta de dados pelo 
Cadastro Positivo, por contas digitais 
e pelo histórico de pagamentos online, 
por exemplo, promove uma avaliação 
mais justa e adequada à realidade da 
população.

Um exemplo é a startup Firgun, que 
fornece crédito a microempreendedo-
res a partir de empréstimos coletivos. 
Para fazer a avaliação de risco, utiliza 
um questionário de saúde financeira e 
aceita formas alternativas de compro-
vação do fluxo de caixa, como o extrato 
da maquininha ou fotos de cadernos 
de anotação.

Outras soluções
A pesquisa também demonstrou que 

muitos empreendedores desconhecem 
a existência de microcrédito e não têm 
confiança em instituições financeiras 
tradicionais. "As organizações finan-
ceiras precisam se aproximar da rea-
lidade dos empreendedores e investir 
em novos canais de comunicação. O 

microcrédito deve ser encarado como 
algo que melhora a qualidade de vida, 
e não apenas como um 'pequeno cré-
dito'", diz Lina.

Outra medida a ser 
tomada é garantir o uso 
correto do crédito por 
meio de programas de 
educação financeira e de 
gestão, impactando posi-
tivamente o crescimento 
do empreendimento e a 
renda do empreendedor. 
Isso diminui os riscos de 
inadimplência e aumenta 
as chances de crescimen-
to do negócio.

"Em ambos os casos, 
percebemos que a figura 
do agente de crédito em 
campo, estabelecendo 
contato direto com o em-
preendedor, traz resul-
tado positivo. É alguém 
que provê segurança, 
orientações e acompa-
nhamento", defende.

Sobre a pesquisa
Com base na meto-

dologia de dinâmica de sistemas, foi 
feito um mapeamento de quais inte-
rações promoveriam a simplificação 
da oferta e demanda de microcrédito 
em um sistema modelo. A partir da 
análise dos ciclos dessas interações, 
foi possível aferir quais ações seriam 

mais efetivas para gerar mudanças 
positivas na concessão de crédito a 
empreendedores de baixa renda.

"Esse tipo de estudo 
avalia todos os atores 
envolvidos no sistema, 
suas ações e como es-
tão interligadas, para 
então identificar o que 
chamamos de pontos de 
alavancagem. São locais 
em que uma mudança 
pequena e precisa pode 
promover grandes trans-
formações", diz o diretor 
do Instituto Tecnologia 
& Equidade, Márcio Vas-
concelos.

Os diagramas foram 
produzidos no segundo 
semestre de 2019 e re-
visados no 2º Encontro 
Multissetorial de Aces-
so a Crédito para Em-
preendedores de Baixa 
Renda, que aconteceu 
em outubro de 2019, em 
São Paulo. Estiveram 
presentes cerca de 40 
pessoas, entre as quais 

representantes, CEOs, fundadores 
e coordenadores de instituições fi-
nanceiras, fintechs, órgãos públicos 
e organizações sociais.

A pesquisa completa está disponível 
na plataforma empreender360.org.br.

Pesquisa mostra que o uso de informações de pagamentos online e do Cadastro Positivo facilita a 
avaliação de risco de microempreendedores

O
sa

ba
 - 

br
.fr

ee
pi

k.
co

m

News@TI
Nova versão de aplicativo para professores 
da rede estadual de ensino

@A Prodesp, empresa de Tecnologia do Estado de 
São Paulo, desenvolveu a nova versão do aplicativo 

“Diário de Classe Digital”, da Secretaria Estadual da Edu-
cação, que permite aos professores da rede estadual de 
ensino, através da tecnologia, registrar a movimentação 
dos alunos. A novidade facilita a rotina em sala de aula 
e possibilita, por meio do celular, que os educadores 
consigam fazer o lançamento e consulta de frequência, 
visualização de turmas, registro de aulas, avaliações e 
fechamentos. O app permite ainda que o uso seja feito 
de forma off-line e ao ser conectado ao wi-fi os dados 
poderão ser sincronizados aos da sede da escola.

Logística e mobilidade 

@A Cobli vem transformando o monitoramento de veículos 
em uma jornada completa para companhias que possuem 

frotas e trabalhos diretamente ligados à automatização e in-
formatização. A startup está digitalizando novas informações e 
deixando-as acessíveis para todos os que trabalham com times 
de campo. Isso permite com que as empresas criem processos 
e tomem decisões melhores. "As empresas atualmente não 
tem informações sobre parada média, paradas por dia, atrasos, 
visitas não realizadas, rotas ineficientes,  entre outros. Elas não 
conseguem gerenciar o que não conseguem ver. Estamos resol-
vendo isso para eles”, explica Rodrigo Mourad, COO da Cobli.

São Paulo, terça-feira, 11 de fevereiro de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 

&

“Nosso objetivo, 
com essa pesquisa, 
é oferecer 
informações 
qualificadas sobre 
o ecossistema 
de apoio ao 
empreendedor 
para empresas e 
organizações que 
lidam com inclusão 
financeira. O que 
descobrimos foi 
que existe demanda 
por microcrédito 
e instituições 
interessadas em 
oferecê-lo, mas falta 
comunicação efetiva 
entre os dois lados.

Metade dos brasileiros acredita que seu trabalho 
poderá ser automatizado nos próximos 10 anos
Metade dos brasileiros (51%) 

acredita que seu trabalho poderá 
ser automatizado nos próximos anos. 
O Brasil é o quarto país que mais 
enxerga essa possibilidade, ficando 
atrás apenas de Índia (71%), Arábia 
Saudita (56%) e China (55%). A mé-
dia global é de 35%. Os dados são da 
pesquisa “Global Views on Jobs and 
Automation”, realizada pela Ipsos 
para o Fórum Econômico Mundial. 

Hungria (14%), Alemanha (14%) 
e Holanda (16%) são os países que 
menos acreditam que a automação 
chegará ao seu trabalho.

“A automatização é uma realidade 
que não parece incomodar os bra-
sileiros; pelo contrário, a crescente 
exposição a novas tecnologias, fun-
cionalidades, facilidades no trabalho 
é vista com confiança. Assim, somos 
conduzidos a nos adaptar às novas 
formas de execução de tarefas. A 
pressão exercida pelas novas gera-
ções que costumam adotar mudan-
ças tecnológicas com mais rapidez 
precipita nossa movimentação”, 

comenta Rafael Lindemeyer, Diretor 
de Negócios na Ipsos.

No Brasil, sete em cada dez entre-
vistados (68%) estão confiantes de 
que terão as habilidades necessárias 
para que seus trabalhos continuem a 
existir no futuro. O resultado global 
é bem parecido: 69%.

A Índia é o país que mais acredita 
que terá essas habilidades, com 84%. 
Em seguida estão: Holanda (83%) e 
Estados Unidos (82%). Na outra pon-
ta do ranking, Japão (23%), Coreia 
do Sul (33%) e Rússia (50%) são as 
que menos acreditam.

Globalmente, proprietários de em-
presas (47%), tomadores de decisão 
(45%) e trabalhadores com maior 
nível educacional (36%) são os que 
mais esperam que seus trabalhos 
sejam automatizados. O índice entre 
os que não são donos de empresa, 
não tomam decisões e não tem nível 
superior é menor: 30%, 29% e 32%, 
respectivamente.

No entanto, os empresários (77%), 
tomadores de decisão (78%) e aque-
les com nível superior de educação 
(76%) têm mais convicção de que 
possuem as habilidades necessárias 
para que seu trabalho sobreviva à 
automação do que quem não é dono 
de empresa (67%), não toma deci-
sões (66%) e não tem nível superior 
(66%). 

A pesquisa on-line foi realizada 
com 13,7 mil entrevistados em 28 
países, incluindo o Brasil, entre 20 
de setembro e 4 novembro de 2019. 
A margem de erro para o Brasil é de 
3,5 p.p.
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