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Parece,  
mas não é

Por Heródoto Barbeiro

Política
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Foi-se o tempo em que pensar em Transformação Digital seria "algo 
do futuro". Inovando no hoje, a unico, IDTech brasileira de soluções de 
proteção de identidade digital, é parceira da Sambatech, líder em soluções 
em vídeos online na América Latina, na pesquisa inédita "Transformação 
Digital no Brasil". O estudo ouviu mais de 100 empresas presentes no 
mercado brasileiro, sendo 10% delas com faturamento de R$ 1 bilhão 
e contou ainda com a participação do MIT Technology Review, AWS, 
Cionet, DigitalHouse, Take Blip e Trybe.  

Biometria facial: Transformação Digital nas empresas 
em 2021

Difícil pensar em uma vida longe da tecnologia. A internet e os 
smartphones mudaram a nossa rotina e também promoveram mu-
danças no setor contábil. A expansão tecnológica trouxe ao setor 
novos modelos de negócios e hoje existem três modelos principais 
de contabilidade: a digital, a tradicional e a híbrida. Especialistas da 
Express CTB, accountech de contabilidade, ajudam a entender melhor 
sobre cada uma.  

As diferenças e vantagens da contabilidade digital, 
tradicional e híbrida

Um dos maiores impactos da pandemia na sociedade foi certamente 
o aumento significativo no nível de utilização das tecnologias digitais 
na vida das pessoas, sendo difícil imaginar como sobreviver em uma 
sociedade em um momento crítico como o atual sem dispor de acesso 
à internet.É impossível viver hoje em dia sem o uso de aplicativos e 
softwares para desempenhar tarefas cotidianas como trabalhar, estudar, 
fazer compras e se relacionar com amigos estando todos limitados em 
suas capacidades de atuar de forma ordinária em suas vidas.  

A evolução e prevenção contra os crimes  
cibernéticos
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Negócios em Pauta

Maquininhas de cartão: realidade  
para maioria

O uso de maquininhas de cartão de crédito é uma realidade para a 
maioria dos donos de micro e pequenas empresas. Pesquisa realizada 
pelo Sebrae detectou que houve um aumento de 17 pontos percentuais, 
nos últimos cinco anos, no volume de empresários que usam essa mo-
dalidade de pagamento, quando saímos de 39% (em 2016), para 56% 
(em 2021). A “satisfação dos clientes” e “aumento das vendas” são os 
principais benefícios alcançados com o uso desse recurso. Os empre-
endedores ainda levam em consideração a maior segurança, por não 
manterem dinheiro em caixa; redução da inadimplência; maior tempo 
para controle do caixa e aumento do faturamento. Os donos de peque-
nos negócios também se preocupam em ter mais de uma maquininha à 
disposição. Em 2016, apenas 27% possuíam mais de um equipamento, 
enquanto em 2021 esse número saltou para 41% (AI/Sebrae).   Leia a coluna completa na página 3
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News@TI

11º Social Business Day e aborda novos  
horizontes dos negócios sociais

@Um dos mais importantes eventos internacionais quando o 
assunto é negócios sociais, o Social Business Day, evento or-

ganizado pela Yunus Centre, ocorrerá de 28 de junho a 2 de julho. 
Com alcance global, o SBD celebra o aniversário do fundador do 
Grameen Bank e vencedor do prêmio Nobel da Paz, Muhammad Yu-
nus e terá, pela primeira vez, em sua 11ª edição, um fórum dedicado 
integralmente ao Brasil. A Yunus Brasil trará ao público, de forma 
gratuita e transmitido em suas redes sociais (YouTube, Facebook 
e Instagram), painéis exclusivos sobre investimentos em negócios 
sociais e transformações corporativas e seus impactos em questões 
sociais e ambientais. O evento cria a oportunidade para os partici-
pantes se engajarem em diversos paineis interativos e workshops, 
visando expandir a compreensão em áreas específicas de seus in-
teresses (https://www.forumbrasilsbd.com/).    Leia a coluna 
completa na página 2
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PESQuISA INDICA 
QuE EMPRESAS 
DEMANDAM 
INOvAçãO, 
MAS ESTãO 
DESPREPARADAS
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NECESSIDADE

Antes vista como parte de um 
cenário futurístico, a Inteligência 
Artificial está cada vez mais presente 
na sociedade e nas empresas. 

Mas, além de grandes corporações, 
a IA também é capaz de auxiliar 

comércios, redes de lojas e e-commer-
ces a agilizar o trabalho no dia a dia e 
maximizar seus lucros. 

Pensando em simplificar rotinas e 
dar mais resultados aos comerciantes e 
empreendedores, a SysMap Solutions, 
passou a desenvolver soluções basea-
das nesse tipo de tecnologia para suprir 
a necessidade de economizar tempo e 
aumentar o retorno dos investimentos 
no varejo. 

"Simplificar tarefas, reduzir gastos e 
aumentar os lucros. É isso que um empre-
endimento busca nas soluções baseadas 
em Inteligência Artificial. A possibilidade 
de dar a um sistema a responsabilidade de 
monitorar, estruturar e transmitir infor-
mações detalhadas e que vão de acordo 
com as necessidades de um comércio 
ou empresa, já traz um grande ganho na 
velocidade das ações no dia a dia. 

Quando podemos atribuir tarefas a 
uma solução, trazendo uma visão que 
um humano talvez não pudesse enxergar 
em meio a tantos dados, entendemos 
porque a IA é um meio de expandir os 
horizontes de um varejista", diz Ander-
son Paulucci, CDO da SysMap Solutions. 
Nesse sentido, listou abaixo três das 
principais soluções em que a IA pode 
ajudar o varejo a melhorar resultados: 

• Análise de Sortimento - É uma 
solução que auxilia na formação de pre-
ços. Baseada em Machine Learning, a 

Soluções em Inteligência Artificial 
ajudam o varejo a maximizar lucros
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inteligência artificial analisa os padrões 
de vendas e é capaz de fazer previsões 
da quantidade necessária para se ter 
em estoque, auxiliando no controle do 
investimento em produtos. 

Apontando tendências, a IA dá ao 
comerciante a possibilidade de se ade-
quar ao que está por vir, atender a uma 
demanda que poderá aumentar em um 
determinado período e saber os princi-
pais pontos para cada região, tornando o 
planejamento logístico mais ágil, abrindo 
espaço para uma margem de lucro maior. 

• Flexibilidade de Preços - É uma 
prática extremamente útil para os 
lojistas. Ela analisa custos, preços de 
concorrentes para o mesmo produto, 
capacidade de estoque e vendas realiza-
das para ajustar o valor de um artefato 
de acordo com a oferta e a demanda. 

Através do grau de análise e inter-
pretação da IA é possível até dizer em 
quais horários podemos aumentar o 
preço para um público de maior poder 
aquisitivo ou se é o momento de reduzir 
o valor e aumentar as vendas. Nos dois 

casos, a própria solução realiza o ajuste 
com base em suas conclusões. 

• Personalização em tempo real - É 
outra solução importante para o varejo, 
capaz de melhorar as vendas. Com ela, 
um algoritmo estuda o público que aces-
sa um site, analisa suas preferências e 
reorganiza os produtos a serem exibidos 
de acordo com o perfil de busca. 

Para isso, são analisados itens como 
sexo, idade, compras realizadas, locali-
zação e pesquisas recentes, com o ob-
jetivo de entregar ao consumidor uma 
experiência de compras personalizada 
e com maior chance de conversão. 

"Essas são apenas algumas das possibi-
lidades que a IA nos traz. A cada dia são 
desenvolvidas novas formas de utilizá-la 
e obter resultados mais satisfatórios. Dei-
xamos de utilizá-la apenas para fornecer 
sugestões de busca e estamos integrando-
-a ao nosso cotidiano em algo tão antigo 
como o processo de compras, mas ainda 
assim com capacidade para revolucioná-
-lo", conclui Anderson. - Fonte e outras 
informações: (www.sysmap.com.br).

Índice de mal-estar 
Com alta taxa de desemprego e 

inflação crescente, o Brasil ocupa a 
2ª posição em ranking que mede o 
mal-estar de 38 países, ficando atrás 
apenas da Turquia. De acordo com 
estudo do Ibre-FGV, o país tem 19,83% 
de desconforto socioeconômico, contra 
26,28% da nação turca. O índice de 
infelicidade, que é medido através 
da soma das taxas de inflação e de 
desemprego, atingiu o pior patamar 
dos últimos cinco anos no primeiro 
trimestre de 2021 (mywork.com.br).
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