
As contribuições 
do Business 

Intelligence para uma 
nova perspectiva

A retomada econômica 
é uma realidade 
vivida atualmente, 
embora siga cheia de 
incertezas

Frente a um cenário 
tão complexo, traçar 
perspectivas e pos-

síveis panoramas torna-se 
uma tarefa difícil e pouco 
assertiva, afinal, não se sabe 
ao certo como o mundo 
caminhará nos próximos 
meses. O fato é que 2021 
se inicia cheio de novos 
pontos a serem discutidos, 
sendo um deles a expansão 
da tecnologia e a transfor-
mação digital nas empresas.

O que o ano de 2020 dei-
xou, no âmbito corporativo, 
foi um grande aprendizado. 
Claro, não podemos minimi-
zar os impactos ocasionados 
pela pandemia do Covid-19, 
principalmente relaciona-
dos à crise sanitária que ja-
mais será reparada. Porém, 
no aspecto empresarial, vale 
a análise sobre como diver-
sas companhias correram 
para alcançar a digitalização 
de suas operações, adaptar 
o modelo home office e con-
tinuar produzindo mesmo 
com tantas adversidades.

Uma pesquisa realizada 
pelo IBM reforça esse cená-
rio. Intitulado de “Covid-19 
e o futuro dos negócios”, o 
estudo contemplou mais de 
3,8 mil executivos C-Level 
em 20 países, de 22 setores 
diferentes, apontando que 
seis em cada dez corpora-
ções aceleraram a digitaliza-
ção e 51% dos profissionais 
estarão à frente da priori-
zação desse assunto nos 
próximos anos.

Com certeza, em meio à 
crise, empresas se depara-
ram com um cenário cheio 
de números e informações 
soltas, que navegam entre 
setores e profissionais que 
não possuem tempo hábil 
para analisar cada uma delas 
separadamente. Isso acon-
tece porque estamos na 
era do Big Data, do volume 
maximizado de informações 
que provém de cada área 
das companhias.

Nesse sentido, o que seria 
dos colaboradores das em-
presas se eles tivessem de 
parar suas atividades para 
elaborar relatórios detalha-
dos? Aliás, relatórios que, 
muitas vezes, são originados 
de planilhas atualizadas 
manualmente, passíveis de 
erros graves para qualquer 
operação. Esse contexto 
deve ficar preso a 2020 e 
anos anteriores, não vamos 
carregá-lo para o nosso 
futuro.

Sendo assim, coloca-se 
a expectativa nesse novo 
ano de potencialização do 
capital humano, tirando 
pessoas de atividades re-
petitivas e morosas, com 
apoio de tecnologias como 
RPA (Robotic Process Au-
tomation, ou Automação 
Robótica de Processos, na 
tradução para o português). 
Além disso, a estratégia da 
predição mostra-se cada vez 

mais necessária, uma vez 
que, em meio às incertezas 
atuais, antever torna-se a 
saída ideal.

Todas as incertezas re-
sultaram em gestores cada 
vez mais cautelosos, que to-
mam cuidados maximizados 
para que nada saia do eixo 
previsto. Nesse contexto, 
a tomada de decisões pode 
ocasionar dois extremos: 
resultados positivos e supe-
riores aos dos concorrentes 
ou intuições falhas que 
podem acabar com esfor-
ços de anos por parte da 
liderança e colaboradores 
da empresa. Para evitar o 
cenário negativo, apoiar-
se em tecnologia é a saída 
que deve estar prevista em 
qualquer planejamento.

Por isso, quando pensa-
mos em soluções para o 
pós-crise e para um ano 
completamente indefinível, 
o Business Intelligence (BI) 
surge para potencializar 
as ações. Isso significa 
fomentar a análise de da-
dos originados de fontes 
diversas e transformá-los 
em informações valiosas, 
que ditam os rumos que a 
empresa deve seguir. 

Se destacar perante a 
concorrência torna-se uma 
tarefa simples com a presen-
ça do BI no dia a dia, uma vez 
que os insights obtidos ele-
vam os resultados e o valor 
da corporação no mercado. 
Levar o acesso à informa-
ção para todas as áreas da 
empresa, dando autonomia 
aos colaboradores, também 
é fundamental, tendo em 
vista que cada setor pode 
criar painéis específicos 
para suas demandas e ne-
cessidades rotineiras.

É importante ter em men-
te que mesmo enfrentando 
crises complexas, como a 
que foi ocasionada devido 
à pandemia da Covid-19, 
não se deve ficar parado 
esperando que soluções 
apareçam para seus negó-
cios. O trabalho com Busi-
ness Intelligence deve ser 
constante e aplicado antes, 
durante e depois de situa-
ções adversas. Com certeza, 
os gestores saem dessa 
crise mais experientes e 
atentos aos possíveis casos 
que possam impactar suas 
empresas negativamente, 
reforçando a necessidade 
de ser preditivo.

Antever problemas e de-
safios de forma estratégica 
é o respiro que qualquer 
gestão necessita. Por fim, 
devemos trazer todo o co-
nhecimento adquirido em 
2020 e aplicá-lo no ano que 
acaba de iniciar. A tomada 
de decisões com base em in-
tuição pode ter funcionado 
por muito tempo, mas, hoje, 
já não é uma opção. O volu-
me de dados consolidados 
pelas corporações cresce 
a cada dia e o BI mostra-se 
essencial para que informa-
ções fundamentais sejam 
extraídas.
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A área de marketing já passou por diferentes fases 
e está em constante alteração, seja por evolução do 
próprio setor ou respondendo às mudanças da socie-
dade. Com a pandemia, muitas empresas investiram 
bastante no meio digital, com o objetivo de frear os 
impactos negativos gerados pela Covid19. Pensando 
nisso, o Comitê Estratégico de Marketing e Comuni-
cação da Amcham-BH, realizou uma pesquisa com as 
principais empresas da região para entender a evolução 
do marketing digital em 2020. 

Mais de oitenta gestores de marketing participaram 
do estudo e foram ouvidos representantes de grandes 
organizações de Minas Gerais. “O nosso comitê é volta-
do para desenvolver estratégias para médias e grandes 
empresas. Nossa intenção com a pesquisa foi identificar 
a evolução do marketing digital, que foi acelerado pela 
pandemia nas organizações”, afirma o Superintenden-
te de Operações da Amcham Brasil, Rafael Dantas. O 
ponto de partida da análise foi entender a presença do 
meio digital. 

A pesquisa aponta que 100% das empresas entrevis-
tadas possuem pelo menos um perfil em alguma rede 
social, sendo as mais utilizadas o LikendIn, Instagram 
e Facebook. Com a pandemia, os empresários tiveram 
que adaptar seus meios de comunicação e vendas, 
por isso o Whatsapp se tornou mais atrativo para o 
relacionamento com o cliente e, assim, foi constatado 
que mais da metade das empresas participantes usam 
a rede social para fins profissionais.  

Além disso, como era esperado devido aos impactos 
da pandemia, foi identificado o crescimento do e-com-
merce, que já é considerado o terceiro maior canal 
de vendas das empresas, ficando atrás dos pontos de 
vendas e distribuidores. Com o fechamento das lojas 
físicas, os empresários tiveram que se reinventar e in-
vestir no comércio online para não ter maiores perdas 
nos negócios.  

Nesse sentido, o orçamento destinado ao marke-
ting já está próximo de uma divisão igual entre os 
investimentos tradicionais, baseados em anúncios 
em rádio, TV e mídia impressa e os digitais como 
anúncios online, redes sociais e e-commerce. Com 
isso, o canal de marketing digital mais usado pelas 
empresas é o Google Ads, ferramenta para criar e 
gerenciar anúncios online. A pesquisa ainda aponta 
que algumas organizações preferem apostar no cres-

Os dados mostram boa presença do PIX no Brasil, mas abaixo 
dos demais meios de pagamento nos primeiros cinco anos.

Para entender quais são 
os possíveis cenários 
de crescimento do PIX 

no Brasil nos próximos cinco 
anos, a EY, líder em serviços 
de Auditoria, Consultoria, 
Impostos, Estratégia e Tran-
sações, elaborou estudo com 
o objetivo de mostrar como o 
novo serviço de pagamentos 
instantâneos, lançado em 
novembro de 2020 no Bra-
sil, poderá impactar outros 
meios tradicionais utilizados 
no país. 

O material foi produzido 
com base em dados his-
tóricos de quatro países 
que passaram pelo mesmo 
processo de transformação 
- Suécia, Austrália, Reino 
Unido e Índia -, tendo como 
foco a previsão da curva de 
adoção do PIX e a análise 
do alcance dos meios de 
pagamentos instantâneos na 
comparação com os meios 
eletrônicos (débito e cré-
dito) e não eletrônicos (sa-
ques e cheques). Os dados 
mostram que os meios não 
eletrônicos sofrerão maior 
impacto em decorrência da 
adoção do PIX nos próximos 
cinco anos, resultando em 
queda do volume de saques 
e cheques e, consequente-
mente, no de papel moeda 
em circulação. 

No Brasil, a projeção dos 
possíveis cenários em re-
lação ao PIX nesse mesmo 
período levou em conside-
ração as tendências compor-
tamentais da população e o 
histórico de adoção dos pa-
gamentos instantâneos dos 
quatro países analisados. No 
cenário mais conservador, 

ey
.c

om
/re

pr
od

uç
ão

Estudo da EY traz 
projeções para o PIX nos 

próximos cinco anos no Brasil
No Brasil, a projeção dos possíveis cenários em relação ao PIX nesse mesmo período levou em consideração 
as tendências comportamentais da população e o histórico de adoção dos pagamentos instantâneos dos 
quatro países analisados

no primeiro semestre de 
2020, as compras feitas 
pelas plataformas digitais 
somaram R$ 173,5 bilhões, 
resultando em crescimento 
de 18,4% em relação ao 
mesmo período em 2019, 
de acordo com informações 
da Associação Brasileira das 
Empresas de Cartões de 
Crédito e Serviços (Abecs). 

“O PIX tem características 
específicas que o diferen-
ciam dos outros meios de 
pagamento, o que permite 
que um número maior de 
pessoas possa aderir ao 
sistema financeiro, em de-
corrência da facilidade nas 
transações, do menor custo 
e da segurança que ele pro-
porciona a consumidores e 
empresas”, explica o sócio e 
líder de Pagamentos da EY, 
Ivan Habe. 

O estudo revela cenários 
distintos quanto à adoção 
do PIX nos quatro países 
analisados. No Reino Unido, 
mais da metade da popula-
ção (54%) fazia uso do PIX 
em 2019, levando 12 anos 
para chegar a esse patamar, 
enquanto a Austrália atingiu 
30% em apenas três anos, 
na comparação com outros 
meios de pagamento. Os 
dados apontam, ainda, que 
esses países apresentaram 
um pico comum na curva de 
crescimento do PIX em seu 
primeiro ano de operação - 
confirmando a adesão ime-
diata pelo mercado -, pas-
sando a uma estabilização 
nos quatro anos seguintes. 

Fonte e mais informa-
ções: (https://www.ey.com/
pt_br).

baseado nos dados brutos de 
Índia, Suécia e Reino Unido, 
os dados mostram boa pre-
sença do PIX no Brasil, mas 
abaixo dos demais meios de 
pagamento nos primeiros 
cinco anos. 

No cenário moderado (Ín-
dia, Suécia e Reino Unido), 
no qual incorrem as tendên-
cias comportamentais dos 
países, é possível perceber 
um crescimento acelerado 
do PIX, mas ainda inferior à 
modalidade dos pagamentos 
eletrônicos. O cenário agres-
sivo (Suécia, Reino Unido e 
Austrália - este último sendo 
o país com a implantação 
mais recente e com maior 
adesão à modalidade de 
pagamentos instantâneos) 
é o que revela a superiori-
dade do PIX em relação a 
aos meios de pagamento 
eletrônicos e não eletrônicos 
a partir do quarto ano de 
operação. 

Nesse patamar, o PIX 
poderá alcançar um volume 

de transações equivalente 
a 36,3% do PIB brasileiro 
em 2024, levando em con-
sideração que hoje 87% da 
população é residente em 
áreas urbanas, com acesso à 
internet (71%) e usuária de 
smartphones (66%), o que 
pode impulsionar a aceita-
ção pela nova modalidade 
de pagamento. Em reais, 
nos primeiros dois anos o 
volume de transações da 
nova modalidade deverá 
estar entre R$ 230 bilhões 
e R$ 620 bilhões, podendo 
atingir R$ 4,78 trilhões em 
cinco anos caso sejam consi-
derados também os demais 
métodos de pagamento 
presentes no Brasil (TED, 
DOC etc). 

O estudo também mostra 
que os consumidores estão 
fazendo cada vez mais uso 
dos meios de pagamentos 
digitais, revelando uma 
mudança de comportamento 
acelerada pela pandemia do 
novo Coronavírus. Somente 

A evolução do Marketing Digital 
nas empresas

Com o fechamento das lojas físicas, os empresários tiveram que 
se reinventar e investir no comércio online.
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cimento orgânico, ou seja, sem usar recursos pagos 
como anúncios. 

O estudo também chama atenção para o uso de estra-
tégias envolvendo influencers digitais. Ainda são relati-
vamente poucas organizações que utilizam esse recurso, 
porém a tendência é que os investimentos em ações com 
influencers cresçam, já que eles possuem um grande 
poder de convencimento e de conversão em vendas. 

No entanto, mesmo com o crescimento do investi-
mento por parte de algumas empresas, ainda existem 
desafios para o desenvolvimento do setor. 

“Estabelecer o retorno e os resultados que as ações 
de marketing alcançaram são as principais dificuldades 
encontradas pelas organizações. Além disso, muitas 
empresas enfrentam a falta de verba e de um funil de 
vendas bem estruturado para guiar as ações”, aponta 
o executivo. Dessa forma, fica evidente que grande 
parte das empresas reconhecem o poder do marketing 
tradicional e digital para alavancar os negócios. 

Porém, ainda existe um longo caminho a ser percorrido 
no desenvolvimento das estratégias digitais e de planos 
de ações efetivos. A tendência é que as organizações se 
especializem e invistam cada vez mais no setor, como 
uma consequência positiva gerada pela pandemia. Fonte 
(www.partnerscom.com.br). www.netjen.com.br


