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O avanço em conjunto da tecnologia no 
comércio exterior para o novo momento

André Avillez (*) e Augusto Gonçalves (**)

Realidade de dias difíceis se tor-
nam inevitáveis, mas a superação 
deles também, pois a capacidade 

humana de se adaptar e se reinventar 
em busca da normalidade é ainda maior.

Assim como a humanidade, o comér-
cio exterior sofre mudanças e precisa 
acelerar sua adaptação com a flexibili-
dade dos procedimentos. O Comex já 
vive um “novo normal” que, na verdade, 
está se preparando para o resultado 
deste experimento.

Empresas privadas estão passando 
por mudanças, sejam elas com proces-
sos comportamentais ou conceituais, 
os quais, consecutivamente, os órgãos 
públicos também se adaptaram a esta 
realidade em busca da saúde econômica 
do país.

Como é sabido, a tecnologia vem 
constantemente se atualizando e, 
agora, em virtude da necessidade, o 
mercado consciente ou inconsciente-
mente faz o mesmo, participando deste 
ciclo evolutivo.

Recursos tecnológicos como 
grandes aliados

Toda nova adaptação pode ser con-
turbada inicialmente, assim como os 
valores de bens e serviços no Comex 
e, sem dúvidas, terão reajustes ines-
perados em virtude da lei da oferta e 
procura. Entretanto, as empresas sem-
pre se restabeleceram com o resultado 
de todas as inovações feitas hoje, em 
busca da estabilidade futura que é a 
tendência e a esperança de novos hori-
zontes. Em conjunto com a tecnologia, 
novos mercados surgirão e atualizações 
serão incorporadas gerando mudanças 
nas empresas atuantes.

O uso da tecnologia é fundamental 
para o comércio exterior, pois através 
dos resultados apresentados é possível 
tomar decisões assertivas em relação ao 
mercado, sejam elas decisões prediti-
vas, preventivas ou objetivas. Sem falar 
que outro fator importante neste senti-
do é que a utilização de novos métodos 
tecnológicos, através de investimentos 
e uso das melhores práticas atuais, traz 
às corporações uma redução de custos 
evidenciando assim uma lucratividade 
door-to-door e contenção de riscos. Isso 
permite que cresça a competitividade 
e coloque as empresas em novos e 
maiores patamares, seja na importação 
ou exportação.

Outro KPI importante onde é fun-
damental o uso da tecnologia é o 
lead time, em que se consegue não 
somente a redução dos custos, mas 
a otimização de processos, ganhos e 
satisfação dos clientes. Até mesmo 
a busca por melhor qualidade e bem 
estar dos colaboradores, evitando 
gargalos e pressões. A redução do 
lead time, sem perder a qualidade 
dos produtos, gera encantamento e 
condiciona a empresa a ter melhores 
padrões de processos.

Voltando ao ponto das incertezas que 
o momento nos propõe e associado 
aos pontos mencionados, a busca por 
automações de processos, criação de 
mecanismos e sistemas de interação 
entre todos os envolvidos no processo 
do Comércio Exterior, muitas ativi-
dades da cadeia de trabalho podem 
ser potencialmente automatizadas, 
fazendo com que as empresas bus-
quem investir cada vez mais no uso 
da tecnologia para, assim, investir na 
formação e atualização continua dos 
colaboradores e desenvolver potenciais 
novos talentos. Dessa forma, independe 
de onde o investimento é feito, desde 
que a tecnologia seja consolidada no 
mercado e proporcione um pacote de 
serviços exclusivos que atenda cada 
necessidade. Ela, por si só, mostrará 
seu diferencial fazendo com que seu 
detentor seja destacado no mercado 
nacional e internacional, onde os 
resultados deste investimento serão 
vistos rapidamente não como ônus, e 
sim como bônus!

(*) É Consultor Funcional da eCOMEX-NSI; 
(**) É Consultor Técnico da eCOMEX-NSI.
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O voto do 
novo corona

Definidas as datas 
do primeiro e 
segundo turnos das 
eleições – 15 e 29 de 
novembro – a maior 
interrogação sobre o 
pleito se espraia pelo 
território.

Afinal, para onde irá 
o voto influenciado 
pelo novo “coronel”, 

desculpem, o novo corona 
da política? Há uma teia de 
circunstâncias a sinalizar 
a direção dos ventos pan-
dêmicos, em novembro, a 
partir da hipótese central 
de que o danado do vírus 
já estaria dominado pelos 
avanços medicinais e pela 
própria imunidade da po-
pulação. 

Por isso, qualquer apon-
tamento sobre tendências 
haverá de considerar o 
que este analista batiza de 
Produto Nacional Bruto da 
Felicidade. Abaixo de 5, a 
desgraceira será geral, com 
alto índice de renovação nos 
perfis dos alcaides. Acima 
de 5, teremos uma mescla 
de gente nova, prefeitos 
reeleitos e até velhos nomes 
de volta ao palco.

Façamos algumas proje-
ções. Uma delas é que as 
mulheres ganharam evidên-
cia na conjuntura de crise, 
mais falantes e valentes na 
crítica aos precários servi-
ços públicos. Apareceram 
com maior visibilidade. A 
par dessa questão pontual, 
há de se avocar a condição 
feminina nas atividades do 
cotidiano, que adquirem 
realce nas crises, quando a 
mulher se apresenta falando 
na educação dos filhos, no 
trabalho que se torna mais 
difícil, na azáfama que ela 
tenta organizar para dimi-
nuir as intempéries enfren-
tadas pela família. 

A mulher como organiza-
dora, tomadora de conta do 
lar, atenta à penca de filhos. 
Daí emerge a inferência: 
serão reconhecidas como 
tal, merecendo o voto de for-
tes parcelas eleitorais. Um 
fenômeno que se expande 
no país, ao sabor dos movi-
mentos que se multiplicam 
no contexto das Nações, é 
o da organicidade social. 
Observo esta tendência, já 
consolidada na Europa e nos 
EUA e atravessando novas 
fronteiras nos países orien-
tais – vejam Hong-Kong – , e 
que se desenvolve no Brasil 
de maneira mais consistente 
desde a Constituição de 
1988. 

A chamada Constituição 
Cidadã abriu um imenso 
leque de direitos indivi-
duais e sociais que, nos 
últimos anos, se tornaram 
movimentos organizados, 
com personalidade ju-
rídica, capazes de fazer 
mobilizações de rua. A 
força dessa movimentação 
se avoluma na esteira do 
descrédito com que a so-
ciedade passa a enxergar 
a classe política. Repre-
sentantes no Parlamento e 
governantes no Executivo 
deixam de cumprir tare-

fas, aparecem nas bases 
apenas nos ciclos eleito-
rais, operando no balcão 
da velha política. 

Desacreditados, esses 
obsoletos cultores do pas-
sado ganharão passaporte 
para ficar em casa. Ora, a 
descrença generalizada na 
política abriu imenso vácuo 
entre a sociedade e o univer-
so político. E quem ocupou 
este vácuo? Exatamente as 
entidades organizadas. Que 
fundaram novos polos de 
poder. Tornaram-se refe-
rência para grupos, núcleos, 
setores. 

A intermediação social 
entrou forte nas frentes 
de pressão. Os corredores 
do Congresso tornaram-se 
passarela para o desfile de 
associações, sindicatos, fe-
derações, núcleos, grupos, 
movimentos de todos os 
tipos. Pois bem, o voto em 
novembro terá essa forte 
alavanca organizativa.

Outro vetor de peso eleito-
ral é o das frentes parlamen-
tares, formadas por banca-
das de defesa de círculos 
de negócios. A rigor, fazem 
parte do circuito anterior 
aqui descrito, mas por sua 
importância na composi-
ção parlamentar merecem 
um destaque. Agrupam 
as bancadas religiosa, do 
agronegócio, dos servidores 
públicos, dos militares, do 
setor de serviços, dos pro-
fissionais liberais etc. 

Essas bancadas tendem 
a se consolidar na moldu-
ra organizativa do país, 
seguindo uma tendência 
mundial, muito caracterís-
tica dos EUA, onde o voto 
vai geralmente para o re-
presentante dos interesses 
locais e das regiões. Nesse 
sentido, podemos deduzir 
que o voto distrital tende a 
se fortalecer na paisagem 
social, onde as classes 
sociais se subdividem em 
núcleos específicos. Os de-
putados querem aumentar 
suas bases.

A par dessas projeções, 
podemos divisar uma com-
posição ditada pelo modo 
como categorias enxergam 
a política. 

Os profissionais liberais, 
por exemplo, tendem a de-
positar na urna um voto mais 
racional que emocional. O 
voto no Brasil está deixando 
o coração para subir à ca-
beça. Significa que estamos 
subindo degraus na escada 
da racionalidade. Esse tipo 
de voto se concentra nas 
grandes e médias cidades, 
mais abertas aos meios de 
comunicação e às críticas 
aos governantes. No contra-
ponto, enxergamos traços 
do passado em rincões que 
pararam no tempo, o habitat 
de raposas da velha política, 
com seus nacos garantidos 
em administrações falidas.

Em suma, o novo coronel 
(desculpem, o novo corona) 
estará na fila das seções 
eleitorais.

 
(*) - Jornalista, é professor 

titular da USP, consultor 
político e de comunicação 

Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 
(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

“O uso da tecnologia 
é fundamental 

para o comércio 
exterior, pois através 

dos resultados 
apresentados é 
possível tomar 

decisões assertivas em 
relação ao mercado, 
sejam elas decisões 

preditivas, preventivas 
ou objetivas.”

O estado em que o mundo se encontra com a pandemia do Coronavírus está deixando todos frente a 
frente com novos desafios e até mesmo com certa ansiedade perante a tantas novidades e incertezas. 
A adaptação deve ser geral e o investimento na tecnologia é primordial para que seja compreendida as 
necessidades, que serão atualizações e descobertas para uma nova realidade.

A incerteza e a busca pela inovação
Quando falamos em Comércio Ex-

terior, estamos diretamente ligados 
à globalização, onde entrar e existir 
neste meio sem o uso da tecnologia 
é algo praticamente e legalmente 
impossível. Ela torna-se essencial em 
qualquer setor econômico e não é 
diferente neste meio.

Inovações, automatizações e o uso da 
Inteligência Artificial são diferenciais 
para bons frutos nas operações. A intro-
dução assertiva aliada às boas práticas 
do setor nos faz imergir em conceitos 
como o saving, em que temos na prática 
a eficiência na geração de lucros diretos 
para a corporação, agindo de forma 
positiva com métricas para aquisição 
de ações em prol da constante melhoria 
de performance do time.

News@TI
Evento internacional da UFSCar reuniu jovens 
cientistas

@A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e o pesquisador 
Alex S. Lima da Universidade de Gotemburgo (Suécia) realiza-

ram, nos dias 16,17, 24 e 25 de junho, o debate on-line "I Fronteiras 
em eletroquímica e eletroanalítica: avanços realizados por jovens 
cientistas". O evento reuniu pesquisadores brasileiros que trabalham 
em instituições nacionais e internacionais com linhas de pesquisas em 
eletroquímica e/ou eletroanalítica, além de palestrantes brasileiros e 
estrangeiros, com relevantes trabalhos nas áreas. As apresentações 
foram conduzidas por jovens pesquisadores e doutores que abordaram 
as realizações dos diferentes grupos de pesquisas na atualidade. "Or-
ganizamos o evento em parceria com a Universidade de Gotemburgo 
para discutir e estimular os jovens cientistas a realizarem pesquisas 
nas áreas de eletroquímica e eletroanalítica, principalmente diante da 
pandemia de COVID-19", explicou o pesquisador da UFSCar, Prof. Dr. 
Bruno Campos Janegitz.

Doutorado em Ciências de Computação e 
Matemática Computacional no ICMC

@O Instituto de Ciências 
Matemáticas e de Com-

putação (ICMC) da USP, 
em São Carlos, está com 
inscrições abertas para dou-
torado e doutorado direto no 
Programa de Pós-Graduação 
em Ciências de Computação 
e Matemática Computacional. São oferecidas, ao todo, 75 vagas, e as 
inscrições podem ser realizadas até dia 31 de agosto. Os candidatos 
deverão se inscrever diretamente no endereço icmc.usp.br/e/696c1, 
no item “Alunos Regulares”. O ingresso no doutorado do Programa 
é oferecido de forma contínua e, quando os prazos de um processo 
seletivo se encerram, são lançados novos editais. As publicações são 
sempre efetuadas nessa mesma página.

Simpress lança oferta completa de equipamentos 
e soluções

@A Simpress, provedora de equipamentos e soluções, lançou uma 
oferta para as empresas ativarem postos de trabalho remotos, o 

projeto Home office Simpress, uma ferramenta que facilita a montagem 
de postos de trabalho no modelo de outsourcing. Com esse programa 
da Simpress, os clientes preservam seu capital de giro, centralizam 
sua estrutura em um único fornecedor, garantem toda atualização 
tecnológica e ainda deixam de se preocupar com suporte técnico. 
O portfólio conta com notebooks, monitores, celulares, tablets, im-
pressoras, multifuncionais e scanners, enfim itens fundamentais na 
montagem de um posto de trabalho.
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