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Com o fim da pandemia global, surgirá uma nova maneira de viver 
e o mundo, com certeza, será muito diferente. Tendo em vista ante-
cipar algumas mudanças que moldarão essa nova realidade, a Allianz 
Partners, líder em assistência 24 horas e seguro viagem, produziu, em 
parceria com o Futurologista Ray Hammond, o relatório “Life after 
COVID-19”. Dividido em quatro categorias – casa, saúde, mobilidade 
pessoal e viagens -, o conteúdo traz os seguintes destaques.   

Coronavírus vai mudar a vida da população

Muitos já ouviram falar sobre computação quântica, mas poucos 
sabem o que é. E, embora tenha sido uma tecnologia pouco usada até 
alguns anos atrás, os físicos falam sobre ela há mais de três décadas. 
Após tanto tempo de estudos e pesquisas, hoje vemos a tecnologia 
quântica sendo aplicada em diversos setores, impactando diretamente 
no nosso dia a dia. Mas em que ela pode nos ajudar?  Acontece que a 
computação quântica aumentará – e muito! - o poder de processamento, 
o que pode representar avanços empolgantes da física de partículas 
no Aprendizado de Máquina e Ciência Médica.   

Era da computação pós-quântica

Sob o argumento de que muitas empresas não estavam preparadas e 
pela falta da criação da autoridade nacional de proteção de dados (ANPD), 
a LGPD foi sendo adiada. Após três sucessivos adiamentos, a LGPD – uma 
espécie de "código de ética" a ser seguido sobre o tratamento de dados 
nas suas mais variadas aplicações e ambientes – enfim entrou em vigor. 
A legislação traz mudanças na forma como esses dados são tratados 
atualmente, ou seja, estabelece regras para coleta, utilização, acesso, 
reprodução, transmissão, processamento, armazenamento, transferência 
e destruição dos dados pelas empresas públicas e privadas.   

LGPD entrou em vigor

Freepik

Negócios em Pauta

Vitrine Virtual
A Stone, fintech de serviços financeiros e de pagamentos, 

acaba de lançar a Lojinha Stone. O objetivo é oferecer ao 
lojista que ainda não vende online uma plataforma pronta, 
simples, fácil de usar e totalmente gratuita. Para começar a 
operar basta montar a vitrine virtual, inserir os produtos com 
foto, preço e descrição, e iniciar as vendas. Autonomia total 
ao lojista, que estará no controle da operação on-line do seu 
negócio. O empreendedor personaliza a sua loja e inclui, edita 
ou remove itens a qualquer momento. Outras informações: 
(www.stone.com.br).    Leia a coluna completa na página 3

facebook.com/pegn/reprodução

News@TI

Webinário explica como as empresas devem 
se preparar para a LGPD

@As propostas para prorrogar o início da Lei 13.709/2018, 
a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), em decorrên-

cia do novo cenário econômico modificado pela pandemia, 
não foram acatadas pelo Senado Federal na última semana. 
Assim, a LGPD entrará em vigor no Brasil logo após a sanção 
do presidente da República ao projeto de lei de conversão 
da MP 959, dentro de alguns dias. A fim de orientar as 
empresas sobre essa nova forma de tratar os dados dos 
clientes, nesta quinta-feira (3), às 14h, a FecomercioSP 
realiza o webinário LGPD em Vigor! E agora?, que será 
transmitido nas redes sociais da Federação no YouTube e 
no Facebook.   Leia a coluna  completa na página 2

Reprodução/Fecomercio

O processo de evolução digital, 
que vinha engatinhando há 
pelo menos cinco anos, obrigou 
líderes a tomarem decisões 
para transformar e otimizar a 
performance dos negócios diante 
da pandemia.

As formas de consumo foram coloca-
das de cabeça para baixo e ondas 

tecnológicas influenciaram a forma de 
interação entre os consumidores e as 
marcas. Diante desse cenário, empresas 
retardatárias têm um curto período para 
adequar-se ao Novo Ponto de Venda 
(PDV). Mas o que, de fato, é o Novo PDV? 

No varejo de calçados e roupas, por 
exemplo, isso significa repensar proces-
sos a fim de criar um ambiente conectado 
e dinâmico, que utiliza tecnologia de 
forma eficiente, colocando o cliente no 
centro das decisões e orientado a uma 
experiência de compra sem atrito, des-
gastes, barreiras ou frictionless retail, 
como é conhecido no termo em inglês. 

Modernizar o ambiente de loja é uma 
forma de oferecer experiências de consu-
mo mais rápidas, fáceis e convenientes, 
lembrando que o ponto de encontro físico 
com o consumidor permite influenciar 
novas interações e diferenciar-se da con-
corrência. Para isso, há sete principais 
tecnologias que fazem parte do Novo PDV: 

1. Checkout Mobile: elimina filas, dá 
ao vendedor a possibilidade de oferecer 
um atendimento ainda mais personali-
zado e com pagamento rápido. Além de 
finalizar a venda em qualquer lugar da 
loja, imprime a nota fiscal e dá baixa no 
estoque. 

2. Carteiras Digitais: cashback e 
pagamento sem contato estimulam con-

7 tecnologias essenciais para 
o Novo Ponto de Venda 

sumidores a utilizarem o pagamento via 
carteiras digitais. Oferecer ao cliente 
pagamento via QR Code integrado ao PDV 
com criptografia de ponta a ponta agrega 
valor à experiência de compra, transmite 
segurança e cria uma percepção de que a 
loja é antenada em inovação. Além disso, 
oferece possibilidades de menores taxas 
com as adquirentes. 

3. Integrações: quando pelo me-
nos dois canais de vendas convergem 
afirma-se que a loja tem uma operação 
omnichannel, por mais simples que ela 
seja. A integração entre sistemas reduz 
custos operacionais, elimina retrabalhos, 
automatiza processos e agiliza o atendi-
mento ao cliente. 

4. Link de pagamento: vendas no 
provador, delivery, Instagram, WhatsA-
pp, Facebook e outros canais ganharam 
força em um pequeno intervalo de tempo. 
Finalizar a venda com pagamento por 
link integrado no PDV com envio para o 
WhatsApp do cliente e confirmação do 
pagamento diretamente pelo sistema é 
um recurso que tem ajudado os lojistas a 
simplificar essa operação para o cliente, 
o caixa e o financeiro. 

5. Vendedores Digitais: dispor facil-
mente de fotos de produtos e montar looks 
para inspirar os clientes na hora de compor 
o novo visual passa a ser um dos papéis 
do vendedor, que tende cada vez mais a 
se relacionar com os clientes e vender por 
meio de canais de comunicação digitais. 

O Novo PDV dispõe de um aplicativo 
de social selling, no qual o vendedor 
tem acesso a todo estoque da loja para 
prestar atendimento personalizado, com 
pagamento por link integrado e opção de 
retirar na loja ou receber em casa. 

6. CRM (Customer Relationship Ma-
nagement): o potencial de crescimento 
nas vendas, tanto da loja física quanto da 
online, devem ser explorados. Informações 
simples e fáceis de analisar podem ser ex-
traídas em poucos cliques no CRM do Novo 
PDV. Quando utilizadas corretamente, 
contribuem no crescimento das vendas. 

7. BI (Business Intelligence): a 
gestão dos resultados da loja, na medida 
em que são alimentadas por mais dados, 
fica mais inteligente com uma ferramenta 
de análise fácil e intuitiva. Encontrar 
respostas na hora certa abre vantagem 
frente à concorrência e deve ser consi-
derada nessa transformação. 

Num processo de mudança, algumas 
decisões são desafiadoras para os empre-
endedores. Os investimentos são difíceis 
de serem realizados num momento tão 
delicado, mas isso será determinante para 
corrigir a rota, antes que fique grande 
demais a distância entre os concorrentes 
que deram a largada antes. É uma jornada 
sem fim, mas é preciso começar. 

(Fonte: Rodrigo Roland é CEO da Data System, 
empresa especialista em soluções para 

o varejo de calçados e roupas).

NEGóCIOs

Esperançar, 
é simples, é 
grátis e faz 
muito bem!

Por Pérsio Alberto Mandel

Empreendedorismo

   
Leia na página 6

COMO MIGRAR 
COM suCEssO 
uMA EMPREsA 
DO OFFLINE 
PARA O ONLINE 

    Leia na página 6
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Messi e o Barcelona
O pai e agente do craque Lionel 

Messi, Jorge, afirmou ontem (2) que 
será "difícil" a permanência do argen-
tino no Barcelona. Ele desembarcou 
na cidade catalã e foi se encontrar 
com o presidente do Barça, Josep 
Maria Bartomeu. Jorge revelou que 
não conversou com o Manchester 
City e nem com o técnico Pep 
Guardiola. No entanto, afirmou que 
"é difícil para o Leo [Messi] ficar no 
Barcelona", segundo a emissora  
local 'El Chiringuito' (Ansa).
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