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News@TI
Infobip lança chatbot com inteligência artificial

@A Infobip, empresa croata que opera uma das maiores plataformas 
de mensageria do mundo, lançou o Answers, solução de chatbot 

com inteligência artificial que pode ser usada em vários canais de 
mensageria, tais como WhatsApp, Facebook Messenger, Viber, Live 
Chat, SMS, e RCS. O Answers pode ser integrado a todos esses canais 
por meio de uma única plataforma. Os clientes podem escolher entre 
chatbots simples e conversacionais. Os chatbots simples respondem 
com base em palavras-chave e em regras preestabelecidas para faci-
litar a jornada do cliente. Já o chatbot conversacional usa inteligência 
artificial para interagir com o consumidor e aprender cada vez mais, 
por meio de machine learning.

Pandemia trouxe novos competidores 
para o e-commerce e exige novas 

ações para conquistar clientes

O comércio reabriu na maioria das 
capitais brasileiras, mas algumas 
mudanças de comportamento 

provocadas pela pandemia da Covid-19 
vieram para ficar. Dentre elas está o 
crescimento do uso de tecnologia para 
o consumo, para além do comércio 
eletrônico, que buscou soluções para 
atingir os públicos-alvo e garantir a 
satisfação do consumidor. 

“Nesses poucos meses de quarentena, 
houve um acirramento da disputa pelo 
consumidor on-line com o ingresso 
de novos players que antes operavam 
somente em lojas físicas. Ao mesmo 
tempo em que ocorreu uma readequa-
ção das verbas de marketing para o 
digital, muitos empresários ainda estão 
aprendendo como lidar com essa nova 
realidade”, afirma Thiago Cavalcante, 
sócio da Adaction, veículo de comuni-
cação especializado em ações de mídia 
digital e da Inflr, startup especializada 
em ações com influenciadores digitais 
que consegue atingir 100% dos segui-
dores, multissegmentar e direcionar as 
entregas dentro da audiência de cada 
influenciador.

Em meio ao processo de transfor-
mação digital em curso atualmente, 
podemos ver o movimento de compa-
nhias inteiras se reorganizando para 
preservar sua relevância no mercado. 
Empresas de variados portes e setores 
de atuação, todas estão atentas ao as-
sunto”, afirma Eduardo Peixoto, CEO 
do CESAR, um dos maiores centros de 
inovação tecnológica do país. “Para ser 
transformação de verdade, a inovação 
precisa produzir uma alteração na es-
trutura da organização. Isso implica em 
mudar a forma como ela se relaciona 
com seus clientes e com seus colabora-
dores, com seus parceiros de negócios”, 
pondera o especialista. 

Confira 5 tendências usadas para 
alavancar as vendas online neste novo 
cenário:

IA para conhecer o consumidor
Conhecer o perfil do consumidor é o 

primeiro passo para o sucesso online. 
Os dados disponíveis sobre como as 
pessoas navegam no site já podem tra-
zer alguns insights, o que só se tornou 
possível através do aperfeiçoamento 
dos robôs. Os algoritmos são capazes de 
analisar como ocorrem as navegações 
dentro da página para entender como 
os usuários se comportam e que cami-
nhos buscam fazendo a comparação 
deste momento de crise em relação 
aos períodos anteriores sem a crise. 
“Cerca de 5 mil variáveis, que vão da 
forma como a pessoa manuseia o mouse 
à velocidade da digitação, são anali-
sadas para que se encontre padrões 
de comportamentos”, diz o diretor da 
Neurotech, Rodrigo Cunha. 
Shoppings virtuais
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aprovação do valor do crédito, dura 
poucos minutos.

Influenciadores Digitais
Por meio de diversas campanhas de 

marketing realizadas nos primeiros 
meses deste ano, os chamados influen-
ciadores digitais conseguiram com-
provar o potencial de convencimento 
deste tipo de estratégia e passaram a 
atrair ainda mais a atenção. No Brasil, 
a startup Inflr desenvolveu a primeira 
plataforma que conecta anunciantes a 
influenciadores dentro de um market-
place. Nela, os anunciantes promovem 
seus produtos e serviços utilizando a 
influência dos ‘famosos’ junto a seus 
seguidores nas redes sociais. As marcas 
podem se comunicar com até 100% dos 
seguidores de cada influenciador, fazer 
campanhas de remarketing e inclusive 
multisegmentar essa entrega por idade, 
sexo, geolocalização, comportamento 
de compra etc.

Marketing de performance
Na disputa de mercado uma nova fer-

ramenta tem ganhado destaque: a mídia 
programática por performance. São 
plataformas digitais que lançam mão 
de Inteligência Artificial para revolu-
cionar o relacionamento com usuários. 
O desafio das instituições é interpretar 
milhões de dados coletados todos os 
dias, transformá-los em produtos e 
serviços relevantes e oferecer a solução 
na hora certa. Na mídia programática, 
a compra de anúncios é realizada via 
software, em uma espécie de leilão 
em tempo real, sem contato com os 
departamentos comerciais dos sites. 
Os dados gerados permitem anúncios 
muito segmentados, olhando perfil do 
usuário e o seu momento na jornada de 
compra. “É preciso oferecer um leque 
de opções tão variadas quanto são as 
preferências de cada um. É isso o que 
as plataformas digitais proporcionam”, 
diz Cavalcante.

Algoritmos para mapear comportamento nos sites, uso agressivo de marketplaces, robôs de avaliação de 
crédito e até influenciadores digitais são o ‘novo normal’ do setor

OpiniãO
A síndrome de Peter Pan 
na disfunção tributária

A economia brasileira 
está sofrendo muito 
mais do que as de 
numerosas nações 
com a pandemia 
da Covid-19 porque 
apresenta problemas 
crônicos, jamais 
enfrentados e sanados. 

Um deles, que afeta 
diretamente a com-
petitividade, pro-

dutividade, investimentos, 
expansão dos negócios e 
geração de empregos, é o 
sistema tributário do país, 
sabidamente o pior do mun-
do. Trata-se de um conjunto 
disfuncional de impostos e 
taxas exagerados e super-
postos, normas confusas 
e fator de intermináveis 
demandas jurídicas entre 
contribuintes e o fisco. 

Tal modelo é um dos 
principais responsáveis pelo 
"custo Brasil", que agrega 
R$ 1,5 trilhão ao ano, o 
equivalente a 22% de nosso 
PIB, ao gasto das empresas 
nacionais para produzir, na 
comparação com a média 
das nações integrantes da 
OCDE. Esta imensa desvan-
tagem no contexto global, 
demonstrada em estudo do 
Boston Consulting Group, 
a pedido do Ministério da 
Economia, corrobora a 
premência de um sistema 
tributário simples, de fá-
cil entendimento, menos 
oneroso à sociedade e não 
propenso a ambiguidades e 
interpretações subjetivas. 

Ou seja, não é mais plausí-
vel adiar a reforma tributá-
ria, reivindicada há mais de 
30 anos. No presente mode-
lo, muitas empresas acabam 
optando por permanecer 
em regimes fiscais como o 
Simples, unicamente para 
evitar a tortura burocrática 
do labirinto indecifrável de 
impostos e taxas. Não é rara 
a abertura de novos negó-
cios apenas para incorporar 
outras atividades que pode-
riam ser feitas na própria 
empresa com ganhos de 
escala e de escopo. 

Obviamente, a fragmenta-
ção dos negócios dispersa 
esforços, pressiona custos e 
reduz produtividade e com-
petitividade. É inadmissível 
que o país incuta em seus 
empreendedores a síndro-
me de Peter Pan, o menino 
que não queria crescer, da 
obra clássica do escritor e 
dramaturgo britânico James 
Matthew Barrie. 

As pequenas e microem-
presas, de gigantesca im-
portância para a economia 
brasileira, não podem con-
tinuar sendo estimuladas a 
manter seu porte por mero 
temor a um sistema tribu-

tário hostil, que também 
fomenta a informalidade 
e um nocivo antagonismo 
entre o fisco e os setores 
produtivos. Ao contrário 
do que se observa, o mo-
delo de impostos deveria 
ser indutor do crescimento 
empresarial. 

Estudo apresentado em 
junho último, durante reu-
nião na sede do Conselho 
Regional de Economia SP, 
reitera o significado dos 
negócios de menor porte, 
mas também demonstra a 
relevância de sua desejada 
expansão para a multiplica-
ção de postos de trabalho: as 
micro representam 19% das 
nossas empresas e geram 
2,5 milhões de empregos; 
as pequenas são 71% e 
empregam 13,5 milhões de 
pessoas; 10% são médias, 
nas quais trabalham 14,5 
milhões de brasileiros; as 
grandes são 0,1% do total 
e mantêm sete milhões de 
trabalhadores. 

Um sistema tributário que 
incentivasse investimentos 
e um círculo virtuoso de 
criação e expansão dos 
negócios certamente con-
tribuiria para turbinar o 
crescimento econômico do 
Brasil, que foi de apenas 
2,3% ao ano nas últimas 
três décadas, ante 2,9% da 
média global e 5% dos emer-
gentes (Banco Mundial). 

A defasagem em relação 
ao mundo é mais acentua-
da no âmbito da indústria, 
cuja participação no PIB 
nacional caiu, entre 1970 
e 2017, de 21,4% para 
12,6%. No mesmo período, 
o setor subiu de 15,7% para 
17,3% na composição do 
PIB planetário. A perda de 
competitividade sistêmica 
do Brasil tem um preço 
muito alto para a população, 
exacerbado na presente 
pandemia, pois causa de-
semprego, desigualdade 
social e precariedade dos 
serviços públicos de saú-
de, educação e segurança, 
prioridades fundamentais 
à qualidade da vida e ao 
desenvolvimento. 

Se, há mais de 30 anos, 
já precisávamos muito de 
uma reforma tributária 
eficaz e alinhada aos me-
lhores modelos globais, 
agora a medida, inclusive 
incorporando a tendência 
digital da economia, é de 
extrema urgência. Afinal, 
sua realização será fator 
decisivo para enfrentarmos 
com êxito os desafios dos 
difíceis anos vindouros, nos 
quais teremos de recuperar 
o tempo perdido e os danos 
gravíssimos causados pela 
Covid-19. 

(*) - É presidente da Associação 
Brasileira da Indústria Têxtil e de 

Confecção (Abit).

Fernando Valente Pimentel (*) 

Os marketplaces entraram nas prefe-
rências dos brasileiros. De acordo com 
pesquisa da PwC e UPS, realizada em 
2020, no Brasil, 95% dos consumido-
res que realizam suas compras dentro 
do ambiente virtual fazem isso por 
meio de um marketplace e 44% deles 
afirmaram que farão mais aquisições 
nessas plataformas dentro de um ano. 
“Nestes últimos meses marcados pelo 
isolamento social, houve o aumento da 
procura de fornecedores por ofertar 
seus produtos em marketplaces por 
conta do relativo baixo custo e alta 
efetividade. Construir uma estrutura 
nova e consolidá-la é algo oneroso, 
não só a parte de desenvolvimento, 
operação e logística, como também os 
investimentos em aquisições de usuá-
rios”, explica Marcelo Nicolau, sócio da 
Play Studio, consultoria de Inovação e 
venture building.

Robô do crédito
Os primeiros dias do isolamento 

social para combater a pandemia 
da Covid-19 praticamente zeraram 
a concessão de crédito de muitos 
varejistas. O distanciamento social 
demonstrou a necessidade de rein-
venção do atendimento. Sem poder 
ir às lojas para fazer suas compras 
ou quitar seus carnês, os clientes 
também ficaram sem ter como soli-
citar crédito. Para fazer com que a 
demanda e a oferta pudessem voltar 
a se encontrar, empresas do setor 
varejista recorreram à inteligência 
artificial. A Neurotech plugou o seu 
sistema de análise de crédito a bots 
de WhatsApp que coletam informa-
ções necessárias, em uma simples 
conversa pelo aplicativo, para que o 
consumidor possa obter seu cartão da 
loja. Os robôs entrevistam o cliente, 
solicitam os documentos necessá-
rios, fazem a captura dos dados e 
os submetem ao sistema de análise. 
Todo o processo, do pedido inicial à 

Freepik

ACSP promove palestra virtual sobre economia brasileira 
pós-pandemia com ex-presidente do Cade e da Sabesp
O Conselho de Câmaras Inter-

nacionais de Comércio (CCIC) da 
Associação Comercial de São Paulo 
(ACSP) realiza amanhã (23), às 11 
horas, palestra virtual para discutir "A 
Economia Brasileira Pós-Pandemia". 
O encontro terá a presença do presi-
dente da ACSP, Alfredo Cotait Neto, 
e do professor da FGV, ex-presidente 
do Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade) e da Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São 
Paulo (Sabesp), além de ex-secretário 
de acompanhamento econômico 
e adjunto da secretaria de política 

econômica do Ministério da Fazenda, 
Gesner Oliveira.

“Queremos discutir os possíveis ce-
nários para o que vem por aí, no mundo 
após o Coronovírus. A consciência 
para a sustentabilidade, o meio am-
biente e a segurança sanitária deverão 
prevalecer na vida dos consumidores, 
empresários e governantes a partir de 
agora, e nesse futuro que já está logo 
ali, diante de nossos olhos”, diz Michel 
Alaby, coordenador-geral do CCIC. .

O evento terá a participação das 

câmaras de comércio e consulados 
baseados na cidade de São Paulo e 
também de autoridades governamen-
tais na política internacional do estado, 
como a embaixadora Irene Vida Gala, 
do Escritório de Representação em 
São Paulo do Ministério das Rela-
ções Exteriores (ERESP/MRE), e o 
secretário de relações internacionais 
do Governo do Estado de São Paulo, 
Julio Serson.

Webinar via ZOOM: confirmar pre-
sença através dos e-mails para receber 
o link de acesso: czbarbosa@acsp.com.
br | fpchagas@acsp.com.br


