
O Business Intelligence 
nos processos de 

transformação digital

Como profissional 
que atua há décadas 
no mercado de 
Analytics e Business 
Intelligence (BI), 
acompanho o 
aumento do interesse 
das empresas 
por software e 
plataformas do 
segmento

Este crescimento tem 
sido confirmado por 
dados, como o Es-

tudo Mercado Brasileiro 
de Software – Panorama e 
Tendências 2020, produzi-
do pela ABES (Associação 
Brasileira das Empresas de 
Software) em parceria com 
a IDC, que apontou que as 
plataformas e aplicações de 
BI e Analytics movimenta-
ram US$ 1,196 bilhão em 
2019, com uma taxa de 
crescimento de 20,3% em 
relação ao ano anterior.

A pandemia trouxe dúvi-
das, entretanto. Precisáva-
mos saber se as empresas 
manteriam o aporte de in-
vestimentos em tecnologias 
digitais e como alocariam 
estes recursos, frente às 
incertezas e aos impactos 
nos negócios, que variaram 
de acordo com o setor eco-
nômico. No balanço que se 
faz de 2020, é consenso de 
que a pandemia do novo 
Coronavírus promoveu uma 
aceleração da transforma-
ção digital, seja para manter 
a empresa funcionando ou 
para se obter mais vantagem 
competitiva diante dos con-
correntes. 

A divulgação dos resul-
tados da 32ª Edição da 
Pesquisa Anual do Uso de 
TI, conduzida pela FGVcia, 
que envolveu uma amostra 
significativa de 2.636 mé-
dias e grandes empresas, 
trouxe um retrato atual e as 
tendências nesta conjuntu-
ra, bastante favorável para o 
BI diante da transformação 
digital acelerada pela pan-
demia. De acordo com os 
resultados divulgados de 
FGV, os principais projetos 
de TI nas empresas estão 
focados em Inteligência 
Analítica (Analytics), en-
tendida como projetos de 
BI, BA e CRM, e no “novo” 
ERP (Migração, Implemen-

tação e Integração).
Acredito que este resul-

tado confirma que as em-
presas brasileiras estão in-
vestindo na transformação 
digital baseada em dados, 
o que é bastante promissor 
e relevante. A tendência 
de alta nos investimentos 
de BI, que foi identificada 
em anos anteriores, está se 
mantendo.

O business intelligence 
visa apoiar a tomada de deci-
são empresarial, a partir de 
sistemas que dão o suporte 
às decisões com o uso de 
tecnologias, processos e 
aplicativos que analisam, 
principalmente, os proces-
sos internos e estrutura-
dos de dados e negócios, 
enquanto a inteligência 
competitiva reúne, analisa 
e dissemina informações 
com foco nos concorrentes 
da empresa, em uma visão 
ampla da inteligência de 
negócios. 

As tecnologias de BI for-
necem visões históricas, 
atuais e preditivas das 
operações e do mercado 
no qual a empresa atua. 
Um conselho às empresas 
que começaram agora no 
mundo do BI e até mesmo 
para as que estão desbra-
vando esse mundo há mais 
tempo é: não basta apenas 
investir nas ferramentas ou 
plataformas. 

Antes e durante a im-
plementação, é muito im-
portante analisar os dados 
disponíveis para avaliar a 
qualidade dos dados e se 
a coleta e armazenamento 
deles está sendo realizada 
corretamente. É preciso 
saber se os dados têm 
qualidade suficiente, pois 
qualquer implementação 
de BI falhará se a base for 
ruim. Marketing digital gera 
dados. Internet das coisas 
geram dados. Inteligência 
Artificial precisa de bons 
dados. 

Invista em tecnologias, 
mas invista também na 
capacitação de sua equipe, 
invista em Data Literacy, 
para que seus colaboradores 
entendam, analisem e usem 
os dados com confiança, 
desenvoltura e produção 
de insights valiosos para o 
negócio.

(*) - É CEO da IN - Inteligência 
de Negócios, premiada Master 

Reseller da Qlik no Brasil.
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A educação financeira 
é a maneira como uma 
pessoa entende o universo 
do dinheiro e usa as ferra-
mentas possíveis para lidar 
com ele. Empoderar as 
pessoas de conhecimento 
suficiente para não ser 
refém de boletos, financia-
mentos e quaisquer outras 
armadilhas que possam 
aparecer. É garantir um 
nível de liberdade finan-
ceira. Por exemplo, Aqui 
estamos considerando que 
a educação financeira pode 
ajudar apenas quem já está 
nesse ponto. Mas ela pode auxiliar 
quem está endividado, negativado, 
com aquela bola de neve que parece 
nunca resolver. 

Ela ajuda a enxergar possibilidades 
e tomar boas decisões financeiras. En-
fim, todas essas perguntas podem ser 
facilmente respondidas se você tem 
ao seu lado a educação financeira. Se-
gundo pesquisa do Ibope Inteligência, 
só 21% dos brasileiros das classes A, 
B e C, com acesso à internet, tiveram 
introdução à educação financeira du-
rante a infância e 14% só aprenderam 
finanças pessoais depois dos 25 anos, 
demostrando o quanto o brasileiro 
não sabe como cuidar do seu dinheiro 
corretamente. 

Segundo dados de educação fi-
nanceira do PISA (Programme for 
International Student Assessment), 
survey trienal que avalia as habilida-
des de estudantes de diversos países, 
aponta que a diferença entre educação 
financeira no Brasil entre as classes 
mais baixas é de 98 pontos. O país é o 
quinto com maior disparidade entre as 
classes dos estudantes. Como a edu-
cação financeira não é ensinada nas 
escolas e poucas pessoas aprendem 
sobre isso na infância.

Com a ajuda da tecno-
logia, um dos setores 
que é conhecido pelo 

grande uso de matériais 
como documentos, arquivos 
impressos e pilhas de proces-
sos está se tornando cada vez 
mais moderno. 

O setor jurídico tem pas-
sado por reformulações e 
se adaptado cada vez mais 
à nova realidade. Com o 
surgimento e crescimento 
em ascensão, as lawtechs ou 
legaltechs têm apresentado 
resultados e fornecido pro-
dutos que possam atender 
a demanda de milhares de 
escritórios e advogados, 
essas ferramentas auxi-
liam a organização, gestão 
tornando o trabalho mais 
assertivo. 

Como alternativa para 
tornar a rotina cada vez mais 
otimizada e eficiente, Renan 
Oliveira (*) separou abaixo 
cinco motivos para começar 
a usar o serviço de uma pla-
taforma de direito. Confira: 
 1) Mudança de rotina 

- Com o uso das fer-
ramentas disponíveis 
no mercado, é possível 
acompanhar online 
todos os processos, ad-
ministrando a rotinas e 
com acessos a modelos 
de petições de acordo 
com a área de atuação, 
dessa forma é possível 
conquistar o aumento 
da produtividade, pois 

É preciso estar sempre conectado para garantir produtividade e 
rapidez em suas tarefas.

Parece que chegou ao 
fim a novela Tik Tok 

Vivaldo José Breternitz (*)
 
Os últimos meses da administração Trump foram 

marcados por acusações feitas pelo ex-presidente 
contra as rede sociais de origem chinesa, TikTok e 
WeChat, que tem um grande número de usuários nos 
Estados Unidos. Basicamente, Trump as acusava de 
espionagem e emitiu ordens executivas exigindo que 
fossem vendidas; caso contrário, seriam banidas dos 
Estados Unidos. 

Agora, o presidente Joe Biden revogou essas ordens 
executivas, mas determinou que o Departamento de 
Comércio dos Estados Unidos deve avaliar regularmente 
os aplicativos vinculados a potenciais adversários es-
trangeiros, como a China, e tomar providências caso 
apresentem “riscos inaceitáveis” à segurança nacional. 

Na ocasião, houve uma corrida de empresas america-
nas tentando comprar o TikTok. A Oracle e o Walmart, em 
parceria, negociaram com a ByteDance, dona da rede. 

Tinha-se a impressão de que Trump aprovava a ope-
ração, que acabou não sendo concluída até que ele 
deixasse o cargo. Quando Biden venceu a eleição, o 
assunto entrou em compasso de espera, enquanto a 
nova administração analisava os riscos de segurança 
gerados pelo TikTok, WeChat e outros aplicativos de 
propriedade chinesa. Essa análise parece ter concluído 
que também nesse assunto Trump mentiu, e as empre-
sas obtiveram sinal verde para continuar operando nos 
Estados Unidos. 

(*) - Doutor em Ciências pela USP, é professor da Faculdade de Computação 
e Informática da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Por que começar a utilizar o 
serviço de uma plataforma jurídica

A tecnologia é uma das principais aliadas para a rotina dos profissionais, independente da profissão. É 
preciso estar sempre conectado para garantir produtividade e rapidez em suas tarefas

longo do processo em 
um ambiente seguro na 
nuvem. Dessa forma, 
todo o processo estará 
seguro sem o profissio-
nal se preocupar em 
perder algum docu-
mento importante.

 4) Agilidade nos pro-
cessos - O que antes 
precisava ser feito 
de forma braçal, hoje 
pode ser resolvido em 
poucas horas. Automa-
tizar o trabalho, gerar 
preenchimento de do-
cumentos ou petições, 
pode ser feito de forma 
simples, a partir do 
envio de documentos 
dos clientes, como o 
Cadastro Nacional de 
Informações Sociais - 
CNIS do INSS.

 5) Indicação de bene-
fícios - Com o uso 
da plataforma Previ-
denciarista, é possível 
receber o panorama 
completo do seu clien-
te, com a indicação do 
melhor caminho para 
cada ação. Deixando 
o profissional à von-
tade para escolher 
sua opção. A startup 
disponibiliza relatórios 
de tempo e renda para 
cada benefício. 

(*) - Especialista em direito 
previdenciário, é fundador 

da Previdenciarista 
(www.previdenciarista.com).

3m
in

d.
co

m
/re

pr
od

uç
ão

não será mais neces-
sária a presença física 
para resolver cada 
demanda. A startup 
Previdenciarista, pos-
sibilita a visualização 
de mais de 3 mil pe-
tições em casos reais 
para profissionais de 
todo o país.

 2) Calculadora de be-
nefício - Alguns pro-
cessos da realização 
do trabalho na área 
jurídica demandam um 
longo tempo para exe-
cução. Essa demora 
pode afetar o atendi-
mento ao cliente e a de-
manda do desempenho 
do trabalho.  Com isso, 
o uso da calculadora 
de tempo de contri-
buição, permite que o 
profissional realize o 

cálculo previdenciário 
em menos 5 minutos 
- bastando o usuário 
enviar o CNIS do segu-
rado para a tecnologia 
organizar todos os 
vínculos rapidamente.

 3) Armazenamento em 
nuvem - Nos proces-
sos jurídicos, muitos 
são os documentos a 
serem apresentados. 
Para o estudo de caso 
é preciso estar rode-
ado de informações 
que possam garantir o 
entendimento da situa-
ção. Por isso, com o uso 
de uma plataformam, o 
profissional conseguirá 
armazenar todos os 
cálculos, dados e do-
cumentos do cliente. 

  Além de petições e 
histórico de ações ao 

Educação financeira vai além da 
administração do dinheiro

Como a educação financeira não é ensinada nas escolas e 
poucas pessoas aprendem sobre isso na infância.
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sário saber quanto ganha, 
quanto gasta, analisar o que 
pode ser cortado desses 
gastos e planejar o máximo 
que puder para conseguir 
guardar dinheiro. Não im-
porta se irá começar com 
R$10 ou R$100, o importan-
te é dar início à iniciativa e 
ir aumentando aos poucos. 
Claro que para dar o pri-
meiro passo é preciso fazer 
um planejamento, definir 
metas e ter muita disciplina 
e foco. Uma dica é fazer 
uma planilha e anotar no 
computador ou até mesmo 
em um caderno, todos os 

gastos e ganhos. 
Com isso, poderá traçar metas de 

maneira clara e bem definida que se-
rão capazes de dar o pontapé inicial 
na primeira atitude ao planejamento 
financeiro. Não esqueça de priorizar 
os gastos, por exemplo, as contas 
mensais, uma viagem, a compra de 
um imóvel, comprar roupas ou jantar 
em um restaurante, tudo deve entrar 
nas anotações. Como identificamos 
acima, os dados de brasileiros endivi-
dados são bem altos, desse modo, uma 
das etapas para melhorar a situação 
financeira é renegociar e amortizar as 
dívidas. Identifique quais são e tente 
saná-las o quanto antes. 

Para isso, renegocie tudo o que 
estiver pendente e veja a melhor for-
ma de pagar apenas o valor devido, 
sem juros absurdos. Com um melhor 
controle do orçamento diminuímos 
o estresse, já que não precisaremos 
ficar todo mês preocupados com as 
contas que chegam e o dinheiro que 
vai, o que consequentemente acarreta 
menos preocupação com cartão de 
crédito e contas fixas.

(*) - É cofundador e CEO do Plusdin, fintech 
de indicadores de serviços financeiros 

(www.plusdin.com.br).  

Mas para alguém saber como ad-
ministrar o dinheiro, aprender esse 
hábito desde pequeno é o primeiro 
passo para chegar na fase adulta e 
entender como lidar com os gastos e 
ganhos. Mais de 40% das pessoas no 
país possuem alguma dívida, segun-
do levantamento da Serasa Experian. 
De acordo com pesquisa divulgada 
pela Confederação Nacional do Co-
mércio, esse número atingiu 66,5% 
dos brasileiros em janeiro, o que 
representa um aumento de 0,2% em 
relação ao mês anterior e de 1,2% na 
comparação com o mesmo período 
de 2020. 

Ainda de acordo com dados do Se-
rasa, até dezembro de 2020, cerca de 
61,4 milhões de brasileiros estavam 
negativados. Mas isso não é irrever-
sível, nunca é tarde para aprender, se 
aprofundar e melhorar sua situação 
financeira. Por isso, vou te ajudar e 
listar alguns passos para começar a 
cuidar do seu dinheiro e os benefí-
cios que essas atitudes podem trazer. 
Controlar os gastos e rendimentos é 
uma tarefa que deve começar o quanto 
antes, já que um dos maiores erros das 
pessoas é gastar mais do que ganha e 
não saber o que priorizar. 


