
Tecnologia: uma 
aliada na retomada do 

setor de Eventos
O setor de eventos 
foi um dos que 
mais sofreu desde 
o início da crise 
do Coronavírus em 
2020

Antes da pandemia, 
este setor realizava 
em média mais de 

dois mil eventos e mo-
vimentava R$ 1 trilhão 
ao ano, de acordo com 
dados da União Brasileira 
de Feiras e Eventos de 
Negócios – Ubrafe. Do 
ano passado até hoje, 
foram grandes os danos. 
A Associação Brasileira 
dos Produtores de Even-
tos – Abrape aponta que 
97% dos eventos de 2020 
foram cancelados, resul-
tando numa redução de 
450 mil empregos diretos 
e indiretos.  

Apesar do fim de amea-
ça da doença ainda estar 
longe no cenário brasilei-
ro, houve grandes avan-
ços nos índices de mortes 
e casos graves da doença 
com o maior índice de 
vacinas aplicadas no país. 
E, se essa melhora seguir 
adiante, será possível ver-
mos o ressurgimento dos 
eventos neste segundo 
semestre. A Olimpíada 
de Tóquio é um exemplo 
fora do Brasil, mas é um 
caso prático de que exis-
te a possibilidade para a 
retomada. 

Os locais de jogos se-
guem protocolos de segu-
rança, que incluem o uso 
de máscaras de proteção 
facial, realização de testes 
de Covid antes do acesso 
aos ginásios esportivos, 
distanciamento social, 
aferição de temperatura 
e restrição de tempo de 
permanência nos locais 
dos jogos.

A Abrape monitora 
desde julho de 2020 a 
disposição do brasileiro 
para ir a eventos e mesmo 
com 79% apontando alta 
preocupação quanto a 
ida durante a pandemia, 
a última pesquisa (julho 
2021) indica que oito em 
cada dez participantes 
gostariam de frequentar 
festas, shows e conven-
ções. No entanto, eles 
acreditam que não poderá 
ser como antes, pois 54% 
apontam a obrigatorieda-
de do uso das máscaras e 
37% reforçam a exigência 

da vacinação e/ou teste 
rápido para a Covid-19.

A tecnologia vem con-
tribuindo para que o 
segmento de eventos 
continue em movimento 
e a adoção de plataformas 
digitais se tornou uma 
alternativa viável para 
minimizar os impactos da 
pandemia. 

As câmeras termográfi-
cas, que medem com alta 
precisão a temperatura 
das pessoas, assim como 
as câmeras com softwares 
embarcados de Inteligên-
cia Artificial que monito-
ram a distância entre os 
visitantes, o tempo de 
permanência e o número 
de pessoas, possibilitam 
maior segurança nesse 
período ainda um pouco 
incerto. Ainda, drones 
com recursos inteligentes 
podem indicar número 
excessivo de pessoas ou 
aglomerações em áreas 
externas abertas.

Sabemos que ainda não 
há fórmula pronta para 
reverter por completo 
o cenário do setor de 
eventos. Como medida 
paliativa, as organizações 
estão experimentando 
novos modelos híbridos 
de interação, com um pre-
sencial restrito e o online 
mais massificado. Mas é 
certo que a tecnologia 
avança muito rapidamen-
te e pode ser totalmente 
aplicada como suporte 
à retomada deste setor 
ainda neste ano.

Os eventos com o am-
biente online e presencial 
já podem (e devem) estar 
nos planejamentos do 
mundo pós-pandêmico, 
ao englobar a interação 
pessoal, as discussões 
face a face, a inclusão e, 
acima de tudo, a acessibi-
lidade, para que pessoas 
de diferentes localidades 
possam ter a oportunida-
de de se envolver com a 
inovação e a evolução da 
tecnologia.

É válido reconhecer 
a tecnologia como uma 
aliada na retomada da 
economia e, mais espe-
cificamente, do setor 
de eventos. Ela ressig-
nificará a construção 
dos eventos daqui para 
frente, sejam eles online, 
híbridos ou presenciais.
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Nos últimos meses, você ouviu falar de open banking 
pelo menos uma dezena de vezes, e vai continuar acom-
panhando muitas discussões sobre o tema. Isso porque, 
esse sistema bancário aberto - que deve ser totalmente 
implementado pelo Banco Central (BC) até o final deste 
ano - promete mudar o atual modelo financeiro do país. 
Como? Aumentando a concorrência entre os bancos e as 
fintechs. O objetivo é tornar o setor menos centralizado, 
levando essas instituições a inovarem mais e criarem no-
vas soluções e produtos para atrair usuários de sistemas 
bancários.

Com a primeira e a segunda fase já em vigor, as institui-
ções financeiras (IFs) estão, por exemplo, compartilhando 
informações sobre sua rede de atendimento bancário e 
seus serviços, e os usuários estão autorizados a compar-
tilhar seus dados pessoais e financeiros com a instituição 
que quiserem. Para o economista Francisco Carvalho, 
CEO e fundador da Zipdin, techfin autorizada pelo BC e 
que opera através de uma plataforma 100% digital, isso 
é bastante positivo.

Uma vez que qualquer empresa possa acessar os dados 
dos clientes, todas estarão em um mesmo patamar, com 
acesso às mesmas informações, e poderão desenvolver e 
apresentar aos consumidores serviços e produtos persona-
lizados que se encaixem em seu perfil. Mas que benefícios 
isso trará de fato às pessoas? - Com o open banking, os 
usuários passam a ser clientes do sistema financeiro na-
cional e, se escolherem sair da instituição na qual estão, 
poderão sair e levar suas informações junto, pois serão 
detentores de seus próprios dados. 

“Toda aquela boa reputação construída por anos junto 
a um banco, não terá sido em vão, não será esquecida. 
Os clientes com um bom histórico bancário, por exemplo, 
que sempre pagaram as contas em dia, nunca entraram 
no cheque especial, poderão receber ofertas melhores 
das instituições que nunca tiveram experiência com eles, 
porque elas poderão consultar a experiência do cliente 
nas outras instituições através de troca de mensagens, 
via API, de forma rápida e segura”, explica o especialista.

Os os dados transitarão apenas entre a instituição to-
madora e a receptora dos dados escolhidos pelo cliente 
- e pelo período que ele determinar. O executivo ressalta 
ainda outras funcionalidades que o Open Banking per-

Com o open banking, os usuários passam a ser clientes do 
sistema financeiro nacional.

Um levantamento feito 
pela empresa de car-
teiras digitais PayPal 

Brasil e pela consultoria 
de pesquisas BigData Corp 
mostra que o mercado de 
comércio eletrônico cresceu 
40,7% entre 2019 e 2020, 
chegando a 1,3 milhão de 
lojas virtuais. Segundo a 
Abcomm, de março a maio de 
2020, o Brasil abriu mais de 
uma loja virtual por minuto 
desde o início do isolamento 
social, em março. 

Desde então, a retomada 
das lojas físicas segue cami-
nhando lentamente e estar 
conectado com o mundo 
virtual se tornou ainda mais 
essencial. Para Alexandre 
Nogueira, consultor oficial 
do Mercado Livre e CEO da 
Universidade Marketplaces 
- plataforma especializada 
em cursos para marketpla-
ces - para se destacar neste 
novo cenário (algo assim), o 
comerciante precisa enten-
der as opções que tem para 
impulsionar o seu negócio 
físico e começar essa migra-
ção para o digital. 

“Iniciar o ponto de venda 
digital via marketplace é 
uma ótima estratégia, pois 
os lojistas já conseguem 
ter uma estrutura montada 
para a comercialização dos 
produtos, com potenciais 
clientes que já navegam pela 

O Brasil abriu mais de uma loja virtual por minuto desde o 
início do isolamento social, em março de 2020.

Dicas para impulsionar as 
vendas do seu negócio online
O varejo físico foi um dos setores mais impactados pela pandemia e, rapidamente, milhares de 
empreendedores tiveram que adaptar seus negócios para o meio digital

a parte burocrática de 
início de negócio é já 
possuir CNPJ e forne-
cedores. A facilidade 
na compra de produtos 
mais em conta e o fato 
de já dominar o nicho 
em que atua.

 4) Respeite as vendas 
- É preciso respeitar 
tanto as vendas do fí-
sico como as do online, 
sem nunca esquecer de 
dar baixa no sistema. 
Outra dica é sempre 
que chegar na loja, ver 
se existe algum pedido 
aprovado no online, 
pois se esquecer dessa 
checagem pode resul-
tar no aumento da taxa 
de cancelamento e pre-
judicar a sua evolução 
do negócio.

 5) Cuidado com o esto-
que - A venda online 
acelera a rotatividade 
dos produtos e para 
não ficar perdido na 
hora do controle é 
necessário ter orga-
nização no sistema e 
operação. Recomendo 
que use os mesmos 
códigos do físico para 
o online, pois facilita 
na hora de dar baixa 
no site -  Fonte e mais 
informações: (www.
universidademarke-
tplaces.com.br).
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plataforma todos os dias, 
sem a necessidade de gastar 
energia para iniciar um site 
próprio do zero”, explica. O 
especialista também listou 
algumas dicas para ajudar na 
migração do negócio físico 
para o online, aproveitan-
do todas as vertentes que 
o mundo virtual oferece. 
Confira:
 1) C o m e c e  p e l o s 

marketplaces - Uma 
dica é começar pelos 
três maiores marke-
tplaces, que são B2W, 
Magalu e Mercado 
Livre, pois os produ-
tos que você prepara 
para esses canais você 
consegue levar para 
outros. E o mais im-
portante, faça correta-

mente o planejamento 
da sua loja para faci-
litar a migração para 
o digital e, com isso, 
alcançar um aumento 
nas vendas.

 2) Busque profissiona-
lização - Por mais que 
você seja um vendedor 
experiente no comércio 
de balcão, o universo 
online é bem diferente 
e é necessário buscar 
aprendizado e profis-
sionalização. Existem 
milhares de conteúdos 
gratuitos e cursos que 
podem ajudar. 

 3) Você já possui CNPJ 
e os produtos - Um 
ponto que o comer-
ciante de loja física já 
sai na frente pulando 

Qual o impacto do open banking 
na vida dos brasileiros?

mitirá como a oferta mais assertiva de produtos, a oferta 
de seguro para o cliente que obteve um financiamento 
para compra do seu carro, ou a consolidação de toda sua 
movimentação financeira em diferentes bancos e cartões 
de crédito. 

Além disso, toda a morosidade do sistema, do processo 
de portabilidade, e da leitura e troca de informações ficará 
no passado, graças à padronização que esse modelo deve 
gerar, e tudo se dará de maneira mais inclusiva e barata. A 
expectativa é de que a aderência do público seja grande. 
Segundo pesquisa da TecBanc/Ipsos, 66% da população 
considera os novos serviços que o open banking pode gerar 
como relevantes, e 71% disseram se sentir à vontade para 
usar tecnologias novas. 

De olho nesse mercado, há muitos players se tornando 
fintechs, ou seja, recorrendo ao Banking as a Service 
(BaaS), que mantém a marca da empresa, mas assume 
toda a parte burocrática, processos, interfaces e opera-
ções financeiras que envolvem a criação de uma fintech 
ou banco. O potencial desse setor é tão grande que, em 
cinco anos, a Zipdin viu sua produção de BaaS aumentar 
41 vezes. “Os brasileiros estão cada vez mais abertos às 
inovações. Pessoas físicas e jurídicas vão promover essa 
mudança do mercado, e a tendência é que o open banking 
se consolide”, conclui Francisco Carvalho. - Fonte e mais 
informações: (www.zipdin.com.br).
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Com o propósito de ser o melhor 
parceiro do profissional autônomo e 
buscar inovações sempre, o Ton, do 
grupo StoneCo., apresenta o TapTon. 
A implementação da nova funcionali-
dade, que permite que profissionais 
autônomos e liberais aceitem transa-
ções de crédito ou débito por meio de 
cartões de aproximação (NFC) e digital 
wallets diretamente no celular, coloca 
Ton na vanguarda mundial do mercado 
de meios de pagamento. As principais 
vantagens são a isenção dos valores 
de adesão da maquininha tradicional 
e a possibilidade de começar a vender 
no mesmo instante em que o usuário 

acessa o app, sem precisar aguardar a 
chegada de um terminal de vendas. A 
melhora da experiência é um grande be-
nefício. E vale destacar que os clientes 
vão ter acesso a uma conta completa, 
com PIX, cartão físico e virtual, link 
de pagamento e possibilidade de pa-
gamento de boleto e tributos. 

O TapTon é uma funcionalidade den-
tro do app do Ton e estará disponível 
para celulares com sistema Android a 
partir da versão 8.0 com NFC, podendo 
ser instalado gratuitamente. Com isso, 
a solução promete diminuir as barreiras 
para aceitar pagamentos em cartão, ao 
eliminar o custo do valor da maquininha 

na entrada. “Sabemos que as taxas de 
adesão ou do aluguel de maquininhas 
pesam no bolso do nosso cliente, fazen-
do com que muitos deixem de aceitar 
cartões no seu negócio”, explica Caio 
Fiuza, sócio da Stone e responsável 
pelo Ton.  

É possível efetuar vendas de até 
R$ 200,00 sem solicitação da senha, 
o que facilita e agiliza a operação. A 
Visa tem testemunhado experiências 
positivas com a implementação de 
solução similar em outros 20 países, 
como Costa Rica e Peru. “Há um ca-
minho a ser explorado no sentido de 
promover a inclusão e democratização 

maior desse acesso. É uma ferramenta 
para promover a expansão da aceitação 
de tecnologias digitais na indústria de 
pagamento. O artesão, o pipoqueiro, o 
taxista, o dono da quitanda do bairro 
ganham um benefício valioso na palma 
da mão”, conta Marcos Marins, diretor 
executivo de Aceitação da Visa do 
Brasil. “A Mastercard é pioneira no 
desenvolvimento e uso da tecnologia 
para pagamentos por aproximação por 
meio de celulares, em mais de 17 merca-
dos globais” afirma Estanislau Bassols, 
Gerente Geral da Mastercard Brasil. 
“Com a pandemia , vimos o avanço de 
diferentes formas de pagamento entre 

os consumidores, sendo que os paga-
mentos por aproximação se tornaram 
uma de suas modalidades preferidas 
por oferecer praticidade e conveniência 
de forma rápida e segura”, finaliza o 
executivo. Os comprovantes de venda 
podem ser enviados para o comprador 
via SMS, e-mail e WhatsApp. Assim, 
como nas maquininhas tradicionais e 
no app, é possível acessar um relatório 
das vendas e realizar estornos quando 
necessário. “O lançamento do TapTon 
é mais um importante passo que da-
mos nesse sentido”, diz Augusto Lins, 
Presidente da Stone. Saiba mais em: 
(www.ton.com.br/tapton).

Lançada solução que transforma seu celular em maquininha


