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A busca por inovação e ferramentas que possam auxiliar nos ne-
gócios cresce à medida que o mercado se torna mais competitivo. 
Assim, a tecnologia é uma aliada muito importante e necessária no 
dia a dia. Uma das mais utilizadas por grandes instituições é a Inteli-
gência Artificial - IA, ferramenta que permite máquinas inteligentes 
interpretarem dados e utilizarem informações para resolver e realizar 
tarefas específicas.  

conheça três formas de aplicar inteligência Artificial  
na sua empresa

A coleta de dados é uma realidade no dia a dia de qualquer empresa, 
desde os micros aos megaempresários. Seja por tabelas prontas de 
redes sociais ou pesquisas com clientes, há diversas formas de obter 
informações sobre a recepção do seu empreendimento. O que nem 
todos sabem é como de fato analisar esses dados para tomar decisões 
relevantes para a empresa. Em tempos de retração econômica, nos quais 
os riscos se tornam maiores, é fundamental saber o que vale a pena ou 
não adaptar ao seu negócio.  

como o Business intelligence pode ajudar a superar 
momentos de crise

Escolher bem as formas de pagamento disponíveis na sua empresa é tão 
importante quanto as demais estratégias de crescimento do seu negócio. 
Primeiro, porque é um modo de controle sobre os canais de recebíveis dos 
seus clientes, em segundo lugar, porque pode ser o seu diferencial compe-
titivo sobre a concorrência . Muitos estudos realizados antes da pandemia 
trazem a preferência dos clientes pelo pagamento em dinheiro, em seguida 
cartão de débito, e assim, o de crédito. Mas, com a mudança do perfil de 
consumo da população e o crescimento do uso de smartphones, durante este 
período, o Pix passou a ser a forma mais confiável pelos brasileiros.  

dinheiro, débito, crédito ou pix: qual o melhor meio 
de pagamento
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negócios em pauta

edição limitada do ‘x-gear’
Uma picape com visual único e itens exclusivos. Esta é a Nissan Frontier 

X-Gear, edição limitada do modelo da marca japonesa que resgata um 
nome já familiar dos clientes e fãs da Nissan. A novidade terá somente 
500 unidades produzidas e já pode ser reservada nas concessionárias da 
marca em pré-venda. Traz diversos itens estéticos que valorizam ainda 
mais seu desenho. Entre eles, máscara negra nos faróis, santantônio 
com detalhes vermelhos, moldura do farol de neblina preto brilhante, 
identidade visual no capô e na tampa traseira e novos frisos laterais nas 
portas. Além disso, a picape vem com rodas de liga leve aro 18, rack de 
teto, estribo lateral e grade frontal, moldura do retrovisor externo com 
detalhes exclusivos e maçanetas com acabamento preto brilhante, com-
pondo o conjunto da versão. O preço sugerido para venda deste modelo 
diferenciado é R$ 251.990.    Leia a coluna completa na página 3
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maratona Best friday 2021: evento ajuda  
a se preparar para a Black friday

@A Black Friday teve sua primeira edição no país há mais de uma 
década. Desde então, tornou-se uma das datas mais importantes 

para varejistas de todo o Brasil, responsável por alavancar as vendas no 
segundo semestre do ano. Para 2021, as expectativas são altas: projeção do 
Facebook IQ mostra que deve haver um crescimento de 29% no número de 
pessoas que pretendem realizar alguma compra no período. Trazendo dicas 
e importantes debates para que as empresas consigam aproveitar todo o 
potencial da data, a Adtail, agência de marketing digital especializada em 
performance e inteligência de dados, realiza a Maratona Best Friday 2021, 
um evento totalmente online e gratuito que acontece de 5 a 28 de outubro. 
O encontro vai reunir especialistas de mercado e representantes de marcas, 
como Alexandre Birman, All In, Buzzmonitor, CAOA, DMCard, Drogal, 
HP, Influency.me, Novo Mundo, Oto, Paquetá, Social Miner, Stay Charlie e 
Stokki. Dividido em quatro trilhas de conhecimento, vai envolver mais de 
30 palestrantes em 10 horas de transmissão ao vivo (http://evento.adtail.
ag/bestfriday/).   leia a coluna completa na página 2
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se nós - empresas, gestores e 
colaboradores em geral - precisamos 
dar conta de tantos entregáveis dentro 
de prazos que nem sempre estão 
dentro do que consideramos ideal, é 
fundamental que saibamos priorizar 
atividades estratégicas e competências, 
dando foco para nosso produto 
principal. 

embora esta seja uma constatação antiga, 
ela volta a ser tema de discussão por con-

ta da onda cíclica que vive o BPO (Business 
Process Outsourcing), ou simplesmente 
terceirização, dentro das empresas. De 
tempos em tempos, empresas decidem 
investir em projetos de terceirização para 
entregar-se completamente ao seu core 
business.

Entretanto, quando há uma crise e 
surge a necessidade de economizar, a 
mesma empresa opta por contratar uma 
equipe júnior para efetuar o mesmo ser-
viço que antes vinha sendo realizado por 
um parceiro especialista. Obviamente, o 
resultado fica abaixo do esperado: perde-
-se a eficiência e entende-se que o barato 
saiu caro. Novamente, conforme muda a 
gestão, uma nova mentalidade resolve 
fazer diferente, adotar novamente o BPO 
e o ciclo se reinicia. 

O drama é sempre o mesmo: parte da de-
manda realizada pelo setor de compras não 
agrega valor estratégico para a empresa. 
Para se ter uma ideia, um levantamento 
feito pela consultoria da Nimbi revelou que 
60,3% das atividades realizadas por com-
pradores podem podem ser terceirizadas 
e/ou automatizadas por plataformas de 
E-Procurement ou por robôs (e preferen-
cialmente, por ambos). 

Normalmente, quando as empresas 
percebem isso, acabam fazendo investi-
mentos vultosos em soluções que supos-
tamente deveriam otimizar os processos, 
mas são implementadas de forma não 
planejada, e acabam não trazendo todos 
os benefícios esperados. No fim, mesmo 

Bpo em compras, uma escolha estratégica
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após investimentos massivos, gestores 
veem seus compradores de elite ainda 
absorvidos por demandas da curva C e 
long tale, e deixando de lado (ou sem a 
devida atenção) demandas estratégicas 
para a companhia. 

Conforme os resultados não vão apa-
recendo, as iniciativas de BPO voltam à 
voga para dar aos gestores a possibilidade 
de atender seus clientes internos nas de-
mandas de compras com maior eficiência 
e velocidade, mas com empresas que têm 
foco nesse universo. 

Elas entregam inteligência, otimização 
de processos, redução de lead times, di-
minuição do custo de comprar, saving e 
maximizam resultados por meio de práti-
cas atualizadas no mercado. Ao gestor de 
Compras, cabe mergulhar neste universo 
e saber selecionar parceiros que possam 
contribuir para o desafio em tornar a área 
de compras mais estratégica e eficiente, 
gerindo os parceiros por meio de KPIs 
relevantes aos seu negócio. 

Para chegar neste nível de inteligência, 
é importante analisar a demanda de cada 
empresa, para então desenhar junto aos 
envolvidos internos e o parceiro BPO a 
solução mais aderente ao cenário daquela 
empresa, pois não existe uma receita e 

cada operação tem suas particularidades. 
O BPO possui a habilidade de alinhavar 
fornecedores e demandas do seu cliente, 
com estratégias específicas para mais 
resultados. 

É fundamental realizarmos uma reflexão 
sobre o contexto no qual as empresas estão 
inseridas atualmente, para que possamos 
perceber a contribuição do BPO atrelado 
a tecnologias inovadoras para os negócios. 
Vemos muitas delas dominadas por ques-
tões operacionais que surgem diariamente 
- e o mesmo ocorre com seus colaboradores. 
Assim, todos acabam dedicando menos 
energia para as atividades-fim, aquelas 
que, de fato, são mais estratégicas e exigem 
maior envolvimento. 

Sempre existe a necessidade de uma 
gestão mais eficiente, associada à busca 
pela inovação - de produtos, processos e 
modelos de negócio. Mas não há tempo 
para cuidar de tudo e, muitas vezes, a 
insegurança está presente, pois não há 
subsídios suficientemente robustos para 
embasar uma decisão. 

Por que não delegar? Um BPO estratégico 
é a solução. 

(Fontes: Igor Franco é sócio da Nimbi;  
Vivian Torchia é gerente comercial da Nimbi -  

www.nimbi.com.br).

novo momento

emprego mantém 
crescimento

A Sondagem Industrial de agosto 
aponta que a utilização da capacidade 
instalada da indústria segue elevada no 
país, acima do registrado em anos ante-
riores, e o emprego também continua 
crescendo no setor. Os dados foram di-
vulgados ontem (23) pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). Por outro 
lado, o nível de estoques praticamente 
não mudou no mês, e segue abaixo do 
planejado pelas empresas (ABr)
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