
Qual o impacto da 
Internet das Coisas no 
setor de rastreamento? 

Não é novidade 
que o mercado de 
Internet das Coisas 
(IoT) tem crescido 
consideravelmente nos 
últimos anos

De acordo com a Cisco, 
empresa líder mun-
dial em TI e redes, 

aproximadamente 25 bi-
lhões de equipamentos irão 
se integrar com sistemas 
inteligentes em todo o mun-
do. A expectativa é que o 
segmento de IoT movimente 
mais de US$ 19 trilhões até 
a próxima década, sendo o 
Brasil responsável por US$ 
352 bilhões. 

Se pararmos para fazer 
uma breve análise, já viven-
ciamos diversas situações 
em que o IoT se faz pre-
sente em nosso dia a dia. 
Cidades inteligentes, carros 
conectados, wearables, 
smart farming, entre outros, 
usam da conectividade para 
interagir, gerenciar e mo-
nitorar diversas operações 
à distância. E no setor de 
rastreamento de veículos 
não é diferente. 

Ainda há um oceano azul 
de possibilidades quando 
falamos sobre a rastreabili-
dade no mercado brasileiro. 
O IoT está trazendo novas 
possibilidades para o mer-
cado de rastreamento de 
veículos e frotas elevando 
o serviço para um novo 
patamar. Transformar o 
complexo em algo simples 
e assertivo é hoje o desafio 
dos maiores fornecedores 
de tecnologia para este 
setor. 

Equipamentos autôno-
mos que conversam entre 
sí, através de redes de IoT 
conectados a plataformas 
de Inteligência Artificial 
permitem monitorar todo 
o desempenho não só do 
veículo e motorista mas 
também de todas as condi-
ções da carga transportada. 

Para se ter uma ideia do 
potencial dessa inovação, 
já é possível monitorar com 
esta tecnologia grãos desde 
a sua colheita até o destino 
final em qualquer parte do 
mundo para saber como 
foram as diversas condições 
de transporte de ponta a 
ponta bem como tomar 
decisões críticas durante 

o trajeto, como mudança 
da roteirização, modais, 
horários, refrigeração e 
muito mais. 

De forma preditiva e pro-
ativa envolvendo camadas 
sofisticadas de machine 
learning e IA acompanhar as 
condições da carga, veículo 
de transporte, motorista, 
condições da via, entre 
outros quesitos que são 
imprescindíveis para que 
as operações deem certo, 
já não é novidade. Mas, em 
um mundo com margens 
cada vez mais apertadas, 
trabalhar com processos 
não racionalizados através 
de tecnologia de ponta pode 
determinar perda importan-
te de competitividade. 

De acordo com dados do 
Denatran, dos 66 milhões 
de veículos registrados, 
apenas 2,3 milhões possuem 
sistema de monitoramento 
e rastreamento. Esse índice 
ainda está muito abaixo se 
comparado com o poten-
cial de mercado que temos 
no país. Por isso, acredito 
que as empresas precisam 
entender, de fato, que im-
plementar uma tecnologia 
de IoT ajuda a acelerar a 
produtividade, a lucrativi-
dade, a eficiência e reduz 
custos e atrasos, ou seja, 
cria um sistema altamente 
escalável. 

E o melhor, por meio 
dele, empresários conse-
guem ter uma visibilidade 
de tudo que acontece em 
suas operações em tempo 
real - eliminando possíveis 
gargalos. Por fim, ainda 
acredito que temos um 
caminho árduo pela frente 
para conseguir educar e 
preparar o mercado para 
estas novas tecnologias. A 
disrupção já está aconte-
cendo. A implementação 
de um novo mindset neste 
setor vai exigir mudanças 
profundas e culturais nas 
empresas. 

Mas tenho certeza que se 
os gestores entenderem que 
todos seus dados devem ser 
transformados em informa-
ções confiáveis e armaze-
nados de forma segura irão 
perceber o impacto positivo 
que a implementação irá 
trazer para seu empreendi-
mento. Pensem nisso! 
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D - Eventos Adiados
A Francal Feiras e a ABLAC (Associação Brasileira de Lojistas de Ar-
tefatos e Calçados) comunicam o adiamento da Francal Ablac Show, 
anteriormente agendada para o período de 1 a 3 de junho, e do Salão 
Alto Verão, dias 24 e 25 de agosto. Dado ao cenário de imprevisibilidade 
e em consonância com a situação atual da indústria e varejo calçadistas, 
a Francal Feiras e a ABLAC decidiram que a Francal Ablac Show e o 
Salão Alto Verão se tornarão um único evento a ser realizado nos dias 2, 
3 e 4 de setembro, no Pavilhão Amarelo do Expo Center Norte 

E - Embarques e Desembarques
A concessionária GRU Airport, administradora do Aeroporto Internacional 
de São Paulo, informa que as operações internacionais de embarque e 
desembarque acontecem somente pelo Terminal 3. A mudança é tempo-
rária e visa a adequar as operações do aeroporto, em alinhamento com 
as autoridades competentes, em função da pandemia de Covid-19. Os 
procedimentos de check-in continuam acontecendo normalmente nos 
balcões habituais das empresas aéreas nos terminais onde elas operam. 

F - Interior e Litoral
Um fenômeno que está ocorrendo, especialmente entre famílias mais 
abastadas, é a procura por refúgios em cidades pequenas no interior e 
no litoral. O objetivo é óbvio: ficar distante dos grandes centros, onde 
há maior aglomeração de pessoas. Para 2020, de acordo com a Abrainc 
(Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias), o segmento de 
médio e alto padrão deve representar um crescimento de mais de 30% 
no mercado imobiliário. As famílias passaram a procurar imóveis para 
períodos de, no mínimo, 120 dias em condomínios de luxo fechados, 
bem como outros existentes no litoral. 

G - Assinatura Eletrônica
Atualmente um processo de assinatura de documento tradicional en-
volve, além de contato físico com pessoas, um trâmite com impressão 
de papéis, idas ao cartório, envio pelos correios, troca de emails, entre 

A - Médico de Dúvidas
Para facilitar a comunicação entre médicos e pacientes, a Elife criou 
o projeto Médicos Solidários: um canal de atendimento por What-
sApp que leva dúvidas sobre a COVID-19 para médicos qualificados 
responderem (https://medico.elife.com.br/). Embora as redes sociais 
facilitem a divulgação de informações, médicos e especialistas podem 
ter dificuldades para alertar o público, em meio a tantas fontes de 
notícias.Com o canal de WhatsApp, cada dúvida que o projeto recebe 
é encaminhada para os especialistas e a Elife envia para o paciente a 
resposta, sem identificar o médico. Os médicos podem se voluntariar 
inscrevendo-se no site. 

B - Higiene e Limpeza
A Unilever Brasil, fabricante de mais de 400 marcas dentre as quais 
OMO, Rexona, Comfort, Cif e Brilhante, anunciou a doação de R$ 1 
milhão em produtos, o correspondente a 625 mil unidades de artigos 
de higiene e limpeza que serão destinados às ações de combate ao 
Covid-19. O compromisso foi assumido pela Unilever durante reunião 
online do Comitê Executivo Empresarial, mobilização liderada pelo 
governador de São Paulo, João Doria. “Estamos trabalhando junto 
com governos estaduais e municipais, e também com nossos parceiros, 
para garantir que superemos juntos essa crise global, priorizando 
sempre a saúde das pessoas”, diz Gerardo Rozanski, presidente da 
Unilever Brasil.

C - Manutenção do Quadro
De forma a contribuir para o pleno funcionamento dos sistemas logísticos 
e de energia do país neste momento de crise oriunda do Covid-19, a 
Cosan e suas empresas controladas (Rumo, Raízen, Comgás e Moove) 
decidiram que, neste momento, não farão redução do seu quadro de 
pessoal. Nosso foco está em tomar as medidas necessárias para a con-
tinuidade das atividades de forma remota e presencial, garantindo as 
ações pertinentes nas áreas de segurança física, de higiene e suporte 
psicológico. 

outras atividades. No portal assinaturagratis.com é possível realizar 
assinaturas eletrônicas de documentos, eliminando a necessidade de 
contato físico, bem como autenticação de assinatura em cartório. A plata-
forma é 100% gratuita e possibilita a assinatura de quantos documentos 
forem necessários. O processo de assinatura eletrônica é rápido e pode 
levar minutos para se concretizar. Acesse: (www.assinaturagratis.com).

H - Cursos de Pilotagem
A Ducati do Brasil anunciou uma nova programação para os cursos de 
pilotagem através de sua plataforma Ducati Riding Experience (DRE), 
que serão realizados entre julho e dezembro. São quatro as opções 
disponíveis para os interessados: o DRE Road, o DRE Racetrack, o 
DRE Racetrack EVO e o DRE Dream Tour, novidade no Brasil. No 
DRE Road, segundo a Ducati, o curso passa "a ser mais dinâmico, 
com novos exercícios e práticas, sendo ideal tanto para motociclis-
tas experientes quanto para iniciantes". O foco do treinamento, que 
tem duração de um dia, é o aperfeiçoamento da pilotagem com uma 
condução segura para qualquer ocasião, com os modelos das linhas 
Monster e Multistrada. Mais informações: (https://www.ducati.com/
br/pt/eventosducati). 

I - Acesso a Cursos
Com 25 mil horas de conteúdo e 8 mil livros, o LIT, plataforma digital 
de educação executiva da Saint Paul Escola de Negócios, libera gratui-
tamente o acesso de 100% dos seus cursos por 30 dias para quem se 
cadastrar no site (https://lit.com.br/). A escola espera contribuir para 
a aprendizagem de milhares de pessoas que aderiram ao movimento 
de distanciamento social na tentativa de conter a disseminação do 
COVID-19. O LIT oferece conteúdo nas áreas de negócios, liderança, 
digital, finanças, marketing, gestão e inovação, todos com certificação da 
Saint Paul Escola de Negócios, eleita por cinco vezes uma das melhores 
escolas de negócios do mundo, segundo a Financial Times.

J - Limpa Nome Online
O Serasa Consumidor, startup e braço da Serasa Experian, está reali-
zando uma ação inédita para a negociação de dívidas durante o Feirão 
Serasa Limpa Nome online: para ajudar cada vez mais consumidores a 
organizarem suas finanças, a empresa anuncia novas e agressivas van-
tagens em parceria com: Digio, Tricard, BMG, Recovery, Credsystem 
e Ativos. A partir de agora, cada um dos parceiros listados, traz novas 
condições de pagamento que incluem desde parcelamento em até 48x 
sem juros, ampliação dos descontos e maior prazo de pagamento a partir 
do fechamento do acordo no site site (https://www.serasaconsumidor.
com.br/limpa-nome-online/).

O mandatário tam-
bém informou que 
o governo federal 

irá disponibilizar R$8 bi-
lhões para a saúde. Entre 
as medidas também há a 
suspensão de dívidas dos 
Estados com a União, no 
valor de R$ 12,6 bilhões.

A medida foi determi-
nada após reunião com 
governadores do Nordes-
te, por teleconferência. 
De acordo com Bolso-
naro, os repasses serão 
garantidos aos fundos de 
saúde estaduais e munici-
pais após edição de duas 
Medidas Provisórias, com 

A medida foi determinada após reunião 
com governadores do Nordeste, por teleconferência.

São três pontos importantes que podem ajudar os lojistas, 
especialmente os pequenos empresários.
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Brasileira de Lojistas de Sho-
pping) obteve um resultado 
importante, fruto das nego-
ciações com proprietários 
de shoppings e centros de 
compra. São três pontos im-
portantes que podem ajudar 
os lojistas, especialmente os 
pequenos empresários, neste 
momento onde a maioria das 
lojas estão fechadas como 
medida de enfrentamento à 
pandemia do Coronavírus.

O aluguel do shopping rela-
tivo ao mês de março será co-
brado de forma proporcional. 
Essa cobrança no entanto não 
será feita agora e sim poste-
riormente e de maneira nego-
ciada. Não haverá cobrança 
de aluguel durante o tempo 
em que os shoppings estive-
rem fechados. A cobrança do 
condomínio será flexibilizada 
e reduzidasuma vez que o cus-
to de manutenção, limpeza, 
energia e conservação ainda 
se mantém.

O fundo de promoção deve-

O Banco do Brasil começou a liberar as opera-
ções de crédito para garantir a liquidez financeira 
das micro e pequenas empresas nesse período 
de pandemia do Coronavírus. Esses clientes 
poderão prorrogar as próximas duas parcelas 
a vencer, que serão migradas para o final do 
cronograma de pagamento de suas dívidas. 

Além da prorrogação das parcelas, a incidência 
dos juros será diluída ao longo de todo o cronograma 
de pagamentos. As linhas contempladas utilizam 
recursos próprios do BB. O objetivo é garantir que 
as micro e pequenas empresas não necessitem 

dispor de seus caixas para pagar empréstimos 
neste momento, liberando recursos para garantir 
o pagamento de funcionários e fornecedores.  

O pequeno empresário que quiser se valer das 
medidas pode fazer a contratação diretamente 
no Gerenciador Financeiro. Também é possível 
realizar na agência, mas o BB orienta que o 
empreendedor utilize o canal remoto. Além 
dessas linhas, o BB está com todas as suas linhas 
de crédito de capital de giro à disposição dos 
clientes, também no sentido de prover liquidez 
às micro e pequenas empresas (AI/BB) (ABr).

Serviços essenciais 
como de água e luz 
durante pandemia

A Defensoria Pública de 
SP, por meio de seu Núcleo 
Especializado de Defesa do 
Consumidor, enviou ofício às 
concessionárias de energia 
elétrica que atuam no Es-
tado, dando conhecimento 
às agências reguladoras do 
setor, com a recomendação 
de que o fornecimento do 
serviço não seja interrom-
pido em caso de falta de 
pagamento do consumidor 
enquanto perdurar o estado 
de pandemia decorrente do 
Coronavírus. A orientação 
da Defensoria é de que se-
jam buscados meios menos 
gravosos de coação para a 
cobrança.

Da mesma forma, o Núcleo 
está recomendando à Sabesp 
e às demais concessionárias 
que fornecem água, que não 
interrompam o fornecimento 
do serviço, considerando que 
uma das medidas preventivas 
à propagação do vírus é a 
higiene constante das mãos, 
principalmente com água e 
sabão.

“Tais medidas devem ser 
tomadas nesse contexto de 
pandemia, em função das 
medidas de prevenção men-
cionadas e do direito à saúde e 
em razão da redução de renda 
de pessoas que trabalham de 
maneira autônoma durante o 
período de isolamento”, sus-
tentaram os Coordenadores 
do Núcleo, Defensora Pública 
Estela Waksberg Guerrini 
e Defensor Luiz Fernando 
Baby Miranda (AI/DPSP).

Bolsonaro anuncia pacote de 
combate à pandemia de R$ 85 bi
O presidente Jair Bolsonaro anunciou um pacote de R$85,8 bilhões para ajudar os estados e municípios 
do país, em meio à pandemia do novo Coronavírus (Sars-CoV-2)

EP
A O texto traz outras me-

didas, que continuam 
valendo, como o teletra-
balho, a antecipação de 
férias, a concessão de 
férias coletivas, o apro-
veitamento e antecipação 
de feriados, o banco de 
horas, a suspensão de exi-
gências administrativas 
em segurança e saúde no 
trabalho, o direcionamen-
to do trabalhador para 
qualificação e o adiamento 
do recolhimento do FGTS. 
Outra decisão tomada foi 
a restrição da entrada de 
estrangeiros no país por 
30 dias (ANSA/ABr).

vigência imediata. Entre 
outras ações, também 
está a MP 927 que teve 

um dos artigos (Artigo 
18) revogado pelo pre-
sidente. 

Lojistas de shopping terão aluguel 
isento durante fechamento

rá ser negociado com cada em-
preendimento. Em conversa 
preliminar com os empresários, 
há possibilidade de se reduzir 
cerca de 90% desse fundo 
temporariamente. No entanto, 
a negociação será feita entre os 
lojistas e os locadores. 

“Estas medidas se unem a 
outras que já obtivemos em 
acordo com o poder público 
como as linhas de crédito re-
duzidas, redução de impostos, 

entre outras, destacando que 
desde o início desta crise 
nos colocamos em contato 
com os associados buscando 
entendimento mútuo neste 
enfrentamento”, explica Nabil 
Sahyoun, presidente da AL-
SHOP. A entidade criou um ca-
nal de atendimento por email 
(contato@alshop.com.br) que 
é para esclarecer dúvidas com 
o suporte de profissionais de 
diversas áreas (AI/Alshop).

BB prorroga dívidas de micro e pequenas empresas


