
A tecnologia na 
recuperação de países 

e da sociedade no 
pós-pandemia

Há pouco mais de um 
ano, iniciamos o que 
as próximas edições 
dos livros de história 
devem classificar 
como uma das 
maiores crises globais 
da humanidade

O cenário de pandemia 
impactou todos os 
aspectos da vida e 

obrigou as organizações e 
a sociedade a se adaptarem 
a uma nova e inesperada 
realidade. E, mesmo após o 
- tão esperado - controle da 
COVID-19, as expectativas 
são de que o mundo não 
voltará a ser como antes. 

A única unanimidade 
entre os futurólogos é que, 
qualquer que seja o novo 
cenário, a tecnologia passa 
a ter um papel cada vez 
mais essencial para moldar 
a forma como as pessoas 
trabalham, se relacionam, 
estudam, compram, entre 
tantas outras atividades. 
Mais do que isso, esse avan-
ço tecnológico pode ser um 
divisor de águas para ajudar 
na aceleração econômica 
dos países e no combate à 
desigualdade social. 

O avanço da tecnologia já 
começa a ter um papel de 
protagonismo nos esforços 
globais para apoiar as na-
ções na pandemia, ao ofe-
recer ferramentas para que 
os governos implementem 
projetos de curto, médio 
e longo prazos voltados à 
reconstrução econômica e 
social. Ou seja, as inovações 
tecnológicas cada vez mais 
acessíveis e disponíveis 
para um grande número de 
pessoas já começam a servir 
de alicerce para esse novo 
mundo. 

Durante um encontro 
global realizado no final de 
2020, a ONU e a Unesco defi-
niram que os investimentos 
dos governos ao redor do 
mundo em conectividade 
e tecnologias digitais serão 
essenciais para capacitar 
professores e gerar opor-
tunidades para os milhões 
de alunos excluídos digital-
mente ao redor do mundo 
e que não tiveram acesso à 
educação na pandemia. 

Reforçando assim o papel 

da tecnologia para a inclu-
são social e para criar as 
bases das economias sus-
tentáveis. Essa agilidade e 
capacidade de recuperação 
de empresas e governos têm 
sido colocada à prova desde 
o início da pandemia. E já 
é possível vislumbrar que 
as organizações públicas e 
privadas que estavam mais 
avançadas na digitalização 
dos negócios têm sido 
melhor sucedidas nessa 
jornada. 

Entre os exemplos, uma 
pesquisa da CNI (Confe-
deração Nacional da In-
dústria), publicada em 
dezembro de 2020, mostra 
que as indústrias 4.0 - que 
incorporam tecnologias 
em larga escala na linha de 
produção - lucraram mais 
e mantiveram ou até am-
pliaram as contratações na 
pandemia e têm melhores 
perspectivas de fatura-
mento para 2021 do que as 
indústrias tradicionais. 

E os benefícios sentidos 
pela indústria 4.0 têm se 
replicado para os mais dife-
rentes setores da economia: 
as empresas mais avançadas 
na transformação digital 
têm mais chances de sobre-
vivência e sucesso no atual 
momento de pandemia e no 
cenário de recuperação. O 
que confirma que a tecnolo-
gia é e será o caminho para 
garantir competitividade, 
crescimento econômico, 
geração de empregos e de 
oportunidades de acesso 
a educação e serviços es-
senciais. 

Cabe agora iniciar a cons-
trução das bases neces-
sárias para suportar esse 
crescimento digital e de 
um futuro melhor, no qual 
a tecnologia permita criar 
serviços que beneficiem um 
número cada vez maior de 
pessoas no pós-pandemia. 
O que depende de um pen-
samento inovador por parte 
dos líderes das organizações 
públicas e privadas, de 
investimento em pesquisa 
e desenvolvimento, do uso 
intensivo de tecnologia e do 
desejo coletivo de criar um 
mundo melhor e mais justo 
para todos.
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O objetivo é subsidiar a tomada de decisões nas empresas com 
base na análise de dados.

Um levantamento re-
cente demonstra que 
companhias que in-

vestiram em análise de dados 
tiveram aumento médio de 
21% na receita, 20% no 
lucro, 16% na eficiência e 
24% na retenção de fun-
cionários, conforme o IDC. 
Atenta a essa tendência, a 
Dígitro Tecnologia acaba de 
incorporar ao seu portfólio 
o serviço de Data Analytics.

“Percebemos uma deman-
da no mercado pelo serviço 
de inteligência a partir da 
análise de dados gerados 
pelos clientes ou pelos 
próprios departamentos 
comerciais das empresas. 
Principalmente durante este 
período de pandemia em que 
os projetos de digitalização 
tornaram-se prioritários, 
essa demanda se intensifi-
cou”, afirma Octávio Car-
radore, diretor de relações 
com o mercado da Dígitro 
Tecnologia. 

Com o serviço de Data 
Analytics, que está associado 
às soluções de Comunicação 

O comportamento dos maduros mudou. Imersos no 
mundo digital, têm a tecnologia como aliada. Segundo 
o Tsunami60+, pesquisa da Hype50+, consultoria espe-
cializada no público maduro, antes da pandemia, 71% 
dos brasileiros 55+ se consideravam digitais, 70% deles 
consumiam Netflix e 27% já usavam até aplicativos de 
relacionamento. 

A expectativa é que esses números tenham aumentado 
significativamente devido a restrição de convívio social da 
atualidade. Os prateados participam da interação social 
e do movimento da cidade, com muitos de seus desejos 
e comportamentos sendo similares ao do público mais 
jovem. Por isso, se adaptam melhor às novas tecnologias 
e a Inteligência Artificial contribui para melhorar a inte-
ração deste público.  

O número de idosos no mundo cresce em movimento 
acelerado. De acordo com o mesmo estudo, a população 
com mais de 60 anos aumenta 3% ao ano e vai pratica-
mente dobrar até 2050. Porém, eles ainda sofrem com a 
invisibilidade no mercado - 4 a cada 10 brasileiros 55+ 
alegam que faltam produtos, serviços e campanhas para 
a sua idade. O que é um grande erro. Afinal, os prateados 
são grandes consumidores e já representam 50% do con-
sumo global e um dos segmentos que mais se beneficia 
é o imobiliário. 

Isso se dá porque, além de buscarem imóveis adapta-
dos para morar, consideram que comprar imóveis é uma 
boa alternativa de investimento. Para morar, preferem 
residências modernas, confortáveis e inteligentes, que 
sejam bem localizadas para participar da movimentação 
das cidades. De acordo com o mesmo estudo, a maioria 
dessa parcela da população quer envelhecer nas suas 
próprias casas, 14% dos 55+ já moram em casas adap-
tadas e 42% tem medo de perder a sua independência.  

Neste segmento, já temos avanços tecnológicos e inteli-

O público prateado se adapta melhor às novas tecnologias.

Evite todos os gastos extras que podem 
comprometer o orçamento.

Mesmo com tantas res-
ponsabilidades financeiras 
no dia a dia que geram 
contas inevitáveis, Victor 
Loyola, sócio e coCEO 
da fintech ConsigaMais+, 
mostra que é possível se 
organizar e colocar em prá-
tica o tão desejado sonho de 
guardar dinheiro. A seguir, 
ele compartilha cinco dicas 
infalíveis para isso:
 1) Priorize suas des-

pesas - Evite todos 
os gastos extras que 
podem comprometer 
o orçamento. Para que 
isso não aconteça, es-
tabeleça um limite do 
que você pode gastar 
por mês e pesquise 
bem antes de fazer 
qualquer aquisição. 

 2) Cuidado com o car-
tão de crédito - O 
ideal é usar o cartão 
apenas para pagar va-
lores altos, que preci-
samos parcelar. Pense 
o seguinte: para que 
deixar para pagar o 
cafezinho só no mês 
que vem se você já o 
consumiu? Faz mais 

Análise de dados permite ganho de 
até 20% na receita das empresas

A automação de processos e a análise de dados têm se tornado chave para o ganho de produtividade 
nas empresas

Os painéis de Data Analy-
tics podem ser integrados 
ao Interact e Intelletotum. O 
serviço se conecta a outros 
sistemas, como ERPs, CRMs, 
Help Desk, para suporte e 
evolução de painéis e infra 
estrutura (SaaS ou On
-premises). Outra questão 
importante é a abordagem 
multimarca, que permite o 
uso de plataformas como 
Power BI, Qlik Sense, Mi-
crostrategy e outros. Assim, 
o serviço atua com as tecno-
logias analíticas adaptadas à 
realidade do cliente.

Uma das funcionalidades 
do UNAPPT é a possibili-
dade de trazer do campo 
de operação informações 
relevantes durante a ação 
policial. Em casos de emer-
gência, o policial poderá 
acionar uma espécie de 
botão de emergência com 
compartilhamento do áudio 
e da câmera com pedido de 
reforços ou acompanhamen-
to de superiores. - Fonte e 
mais informações: (www.
digitro.com).
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e de Inteligência da Dígitro, o 
objetivo é subsidiar a tomada 
de decisões nas empresas 
com base na análise de da-
dos. Na solução integrada, 
a empresa passa a oferecer 
painéis analíticos interativos 
para que o cliente possa ter 
a compreensão da própria 
operação, podendo medir 
os resultados, os custos  e a 
eficiência da operação. 

“A empresa consegue ter 
uma fonte unificada e asser-

tiva de informações, definin-
do onde maximizar o esforço 
comercial, por exemplo, 
para uma conversão mais 
efetiva de resultados de 
vendas”, complementa Car-
radore. Com o serviço de 
Business Intelligence (BI), 
contact centers, empresas, 
instituições de segurança 
pública e defesa obtêm inte-
ligência de múltiplas fontes 
de dados de acordo com suas 
necessidades. 

A Inteligência Artificial e o público prateado
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gências artificiais que facilitam a busca pelo imóvel ideal. 
A Vera é uma delas, a inteligência artificial imobiliária 
desenvolvida por um time especialistas do segmento, 
também composto por maduros, com o objetivo de ga-
rantir que os seus usuários façam o melhor negócio.  Ela 
simplifica a busca pelo imóvel desejado, sem a necessidade 
de contato, burocracias ou espera. A plataforma pode ser 
uma grande oportunidade para os prateados. 

Ela fornece em minutos as informações básicas que 
eles podem precisar. A busca além de se tornar mais 
fácil, ainda é rápida e adaptada, já que basta inserir as 
suas necessidades e desejos para encontrar um imóvel 
perfeito. A nova tecnologia é uma boa oportunidade, 
uma vez que simplifica os processos para a parcela da 
população que já representa 47% do consumo do setor 
imobiliário nos Estados Unidos e procuram por pratici-
dade, imóveis adaptados, em regiões bem localizadas, 
que o proporcionem inclusão e praticidade.  - Fontes e 
mais informações: (www.mvmarketing.com.br) e (www.
ivera.com.br). 

Cinco dicas infalíveis para guardar dinheiro
sentido pagar presta-
ções de uma geladeira, 
por exemplo, um bem 
que vai durar por mui-
to tempo, até mesmo 
depois de pagar todas 
as parcelas. E no par-
celado, todo cuidado 
é pouco. 

  Quando menos se es-
pera, você pode ter seu 
limite comprometido 
por muito tempo com 
os parcelados e isso 
vai gerar dificuldades 
para que pague a fatu-
ra integral. 

  Jamais entre no ro-
tativo do cartão! O 
recomendado é trocar 
o cartão de crédito 
pelo débito ou até 
mesmo por dinheiro 
vivo. Você tem ideia 
do quanto gasta em 
uma semana? Se toda 
sua despesa fica em R$ 
300, a melhor opção 
é sacar esse dinhei-
ro. Assim você gasta 
apenas o necessário 
e consegue ter uma 
ideia mais real sobre 
seus gastos ao ver o 

tir. Caso o orçamen-
to esteja apertado, 
aprenda a dizer não! 
Talvez esse não seja 
o momento ideal para 
comprar mais um par 
de tênis ou sair para 
comer fora no fim de 
semana. 

 4) Guarde o que so-
brar - Muitas pessoas 
têm aquela ambição 
de conseguir poupar 
bastante no final do 
mês, mas aí percebem 
que gastaram mais do 
que deveriam e aca-
bam não guardando 
nada. Mesmo que não 
tenha atingido a meta 
de guardar R$ 200, 
por exemplo, tente 
colocar na poupança 
ou em algum fundo de 
investimento pelo me-
nos um pouco. Assim, 
além de aprimorar sua 
educação financeira, 
você cria uma reserva 
de emergência, que 
defenda seu orçamen-
to de imprevistos. 

 5) Se precisar de em-
préstimo, opte pelo 

crédito consignado - 
Economizando ou não, 
imprevistos podem 
acontecer. E se você 
precisar de dinheiro, 
nem pense em usar o 
cartão de crédito como 
muleta! O rotativo 
do cartão de crédito 
possui a maior taxa 
de juros do mercado e, 
ao invés de solucionar 
o problema, aumenta 
ainda mais a dívida. 

  A melhor opção para 
quem precisa de di-
nheiro é a modalidade 
de crédito consigna-
do. Além de possuir 
taxas bem menores 
do que as do cartão 
de crédito, o consig-
nado é descontado 
diretamente da folha 
de pagamento. As-
sim, o devedor sabe 
exatamente quanto 
de seu orçamento 
está comprometido, 
sem se deparar com 
surpresas no fim do 
mês. - Fonte e outras 
informações: (www.
consigamais.com.br). 
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dinheiro, literalmente, 
indo embora.

 3) Entenda seus gastos 
- Ao deixar de usar o 
cartão de crédito para 
pagar qualquer coisa 
fica muito mais fácil 
entender para onde 
seu dinheiro está indo. 

  Se você não consegue 
anotar todos os gastos 
em uma planilha nem 
guardar o recibo das 
compras que faz no dé-
bito, pelo menos tente 
anotar suas principais 
despesas, aquelas que 
aparecem todo mês. É 
necessário ter na pon-

ta do lápis gastos com 
alimentação, combus-
tível, contas de luz, 
aluguel (se for o caso) 
e outras parcelas fixas 
do mês. 

  A soma desses gastos 
é o valor que será de-
bitado da sua conta, 
ou seja, parte do seu 
orçamento já está 
comprometido e tem 
destino certo. O que 
sobrar desse valor é o 
que você pode gastar 
com lazer: sair com 
os amigos, comprar 
aquele produto que 
tanto queria ou inves-


