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Investir em contas e bancos digitais próprios, a chamada fintechza-
ção, tem se provado uma tendência para empresas dos mais variados 
segmentos e tamanhos. De acordo com levantamento do UBS Evidence 
Lab, realizado no começo deste ano, existem mais de 60 milhões de 
contas digitais no Brasil. É um mercado com muitas possibilidades 
e que pode ser aproveitado pelas companhias que optarem por con-
centrar seus serviços financeiros voltados a colaboradores, parceiros 
e clientes dentro da própria organização ao invés de terceirizar essa 
função aos bancos tradicionais.  

as três fases de criação de um banco digital dentro 
das empresas

Empreender no ramo de alimentação ignorando algumas regras 
básicas pode ser um grande risco para a falência do negócio, sobretudo 
no setor de alimentos, que envolve a vida das pessoas. Para evitar 
possíveis riscos, é preciso seguir dez passos básicos e fundamentais 
para qualquer empreendedor.  

dez dicas para embarcar no ramo de alimentos  
sem medo

No âmbito corporativo, a automatização é um ponto de partida ideal 
para a conquista de contribuições que vão além da presença da tecnologia 
no espaço de trabalho. Isso posto, a metodologia por trás do Business 
Intelligence (BI), conjunto de ações de cunho analítico que visam o me-
lhor aproveitamento dos dados disponíveis, traz clareza para que o gestor 
possa, de fato, transformar departamentos diversos em sua organização, 
desde a controladoria aos métodos escolhidos para a produção.  

business intelligence aplicado em áreas  
de negócios
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negócios em pauta

Veículo elétrico de combate a incêndio 
A fábrica do BMW Group em Araquari/SC passou a utilizar um Veículo 

Elétrico Compacto de Combate a Incêndio, com mais um passo na direção 
global da empresa em garantir o futuro da mobilidade sustentável. Foi 
desenvolvido para a planta catarinense da marca bávara e é o primeiro 
modelo com essa configuração fabricado no Brasil. A inspiração para o 
projeto veio da fábrica do BMW Group em Leipzig, que possui um mo-
delo similar. Serve para o atendimento a eventuais ocorrências dentro 
dos prédios produtivos de Carroceria, Pintura, Montagem e Logística 
e se destaca por ser compacto e acessível às áreas internas da planta, 
o que lhe confere maior rapidez e eficiência. O veículo foi desenvolvi-
do, produzido e customizado pela fabricante de modelos elétricos de 
carga Hitech, de Curitiba, e a Mitren, de Porto Alegre, especializada na 
fabricação de veículos de combate a incêndio.    leia a coluna 
completa na página 3

Foto: bmw.com/reprodução

news@ti

Workshop sobre tecnologia e saneamento

@O novo marco legal de saneamento básico no Brasil completou um 
ano em julho, mas o que isso significa para o país em termos de par-

cerias internacionais? Pensando em elucidar dúvidas e também fomentar 
a geração de oportunidades de negócios, a Fábrica de Startups, empresa 
brasileira de fomento à inovação, e a Câmara de Comércio e Indústria 
Brasil-Alemanha do Rio de Janeiro (AHK Rio) com apoio da German Water 
Partnership e.V. e Plattform Umwelttechnik e.V. promovem o workshop 
"Tecnologias ambientais alemãs para o abastecimento de água potável e 
disposição de águas residuais no Brasil". O evento gratuito acontecerá nos 
dias 02 e 03 de setembro, às 9h30 e contará com tradução simultânea. 
O workshop tem como objetivo promover uma rede para cooperação 
prática e aplicação de soluções tecnológicas sustentáveis, econômicas 
e inteligentes no setor. Durante a programação, debates sobre o pano-
rama e descrição do mercado, programas tecnológicos e regulatórios 
do saneamento, programa financeiro, tecnologias ambientais e outros 
temas estarão em voga entre participantes e especialistas do Brasil e 
Alemanha (https://www.germangreentech.com.br/pt/workshop-2021/).  
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ATAQUES

Os chatbots já se tornaram uma 
forte tendência no atendimento ao 
cliente. 

com um aprendizado desenvolvido 
com base no uso da inteligência ar-

tificial, são capazes de proporcionar um 
atendimento otimizado, assertivo e hu-
manizado. As empresas que apostarem 
nessa tecnologia, definitivamente, sairão 
à frente da concorrência e na fidelização 
dos consumidores – o que demandará 
um minucioso trabalho de adequação às 
necessidades de cada cliente.

Presentes nos mais diversos canais 
e plataformas, os agentes virtuais são 
ferramentas importantes cujo funcio-
namento decorre de seu aprendizado 
constante. Ao serem solicitados para 
automatização de determinada tare-
fa, os profissionais de UX Writer  e 
Curadoria são os grandes responsá-
veis por incorporar a IA nesses robôs, 
ensinando-os as melhores opções para 
cada tipo de interação.

Com o aumento do número de con-
sumidores nos canais digitais, seu uso 
se tornou ainda mais importante para 
que as empresas conseguissem aten-
der às necessidades de seus clientes 
a distância. Em uma pesquisa global 
realizada pela Aivo, o nível de resolução 
de demandas saltou de 73% para 86% 
com o uso desses robôs. E a tendên-
cia é que esse percentual eleve ainda 
mais com o aumento de seu uso pelas 
organizações.

Seja uma resposta positiva ou negati-
va, cada nova frase ou palavra dita por 
um usuário será adaptada e aprendida 
pelo agente, de forma que o leve para 
o fluxo ideal de sua jornada. Ainda, 
seu desenvolvimento humanizado faz 
com que os usuários se sintam mais 

como humanizar os chatbots?
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queridos e valorizados no atendimento, 
ganhando sua fidelidade.

Seja por um simples agradecimento 
pela compra realizada, um lembrete 
por seu aniversário, celebração de 
datas comemorativas ou pedindo uma 
avaliação do atendimento feito, são os 
pequenos detalhes que podem fazer 
toda a diferença para essa proximidade 
com o cliente. Ele deve se sentir aco-
lhido e, quanto mais artifícios para essa 
finalidade forem utilizados, maiores os 
benefícios colhidos. Dentre as maiores 
vantagens, aquelas que investirem 
nessa tecnologia, definitivamente 
atrairão uma maior quantidade de 
consumidores. 

Ainda, conquistarão uma maior 
abrangência de atendimento a usuários 
que antes, não eram atendidos por 
delimitações geográficas, por exemplo. 
Para os consumidores, a velocidade 
no atendimento é uma das vantagens 
mais valorizadas. Os chatbots serão 
desenvolvidos de forma que tentem 
solucionar a dúvida solicitada da melhor 
forma possível e, somente em último 
caso, transferir o atendimento para um 
profissional.

Todos os benefícios somente serão 
conquistados com o investimento na 
curadoria por trás desse processo. Ela 
se torna indispensável para que consi-
gam entender a fundo as características 

e perfis do cliente e inseri-las no robô, 
de forma que fique cada vez mais in-
teligente com o passar do tempo. Em 
um exemplo prático, é inconcebível 
criar um chatbot para uma empresa de 
advocacia, que tenha uma linguagem 
despojada completamente contrária à 
de seus clientes.

Em conjunto, a linguagem programa-
da deve ser a mais gentil, carinhosa 
e educada possível. Não é porque o 
consumidor conversará com um robô, 
que ele precisa ser frio. O atendimento 
deve ser completo e com profundidade 
de conhecimento sobre o usuário final, 
trazendo confiança e satisfação ao final 
do atendimento.

No futuro, a tendência é que o mer-
cado de chatbots cresça ainda mais. 
De acordo com uma pesquisa realizada 
pela empresa MarketsandMarkets, a 
previsão é de 30% até 2024. Com uma 
alta demanda por este serviço, sua po-
pularização com maior acessibilidade 
para empresas dos mais diferentes 
portes e segmentos também será 
viabilizada. Quando desenvolvidos e 
humanizados com eficácia, sua orga-
nização irá decolar no mercado, com 
a conquista de cada vez mais clientes 
para o seu negócio.

(Fonte: Igor Castro é Diretor de Produtos e 
Tecnologia na Pontaltech, empresa especializada em 
soluções integradas de voz, SMS, e-mail, chatbots e 

RCS (www.pontaltech.com.br).

Fábio Ferreira

centésima medalha 
de ouro

Um dos sonhos do Brasil na capital 
japonesa é faturar o 100º ouro da história 
do país no megaevento, mas não será 
uma tarefa simples. A nação  já contabili-
za 87 medalhas, com destaque para as 21 
conquistadas em Londres 2012. O Brasil 
competirá em 21 das 23 modalidades das 
Paralimpíadas, inclusive nos estreantes 
badminton e taekwondo. O país tem 260 
representantes em Tóquio, sendo 164 
homens e 96 mulheres (ANSA).
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