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News@TI

Capacitações gratuitas para o ERP Sage X3

@A Axis, master distribuidora oficial do ERP Sage X3 no Brasil e 
em países da América Latina, segue sua estratégia de aumentar 

a adoção do Sage X3 em sua área de atuação e inicia o processo de 
ampliação do número de consultores e técnicos capacitados com 
a realização de treinamentos gratuitos. Focados na usabilidade do 
sistema de gestão Sage X3, que é o terceiro no mundo em número 
de usuários, os cursos terão como públicos-alvo consultores que já 
trabalhem com a implementação de sistemas de gestão e querem 
estar preparados para atuar com qualquer solução e profissionais 
das áreas de tecnologia, financeira, contábil e administrativa, entre 
outras, que desejem agregar conhecimento e até mudar de área. “O 
mercado brasileiro de sistemas de gestão está em franca expansão. 
Esse é o momento ideal para quem deseja se destacar em uma 
área repleta de boas oportunidades, abrindo o leque de opções de 
empregabilidade”, explica José Luiz Moço, CEO da Axis (https://
www.axisx3.com/treinamentos/).     Leia a coluna completa 
na página 6

Reprodução: https://www.axisx3.com/treinamentos/

Segunda maior economia do 
mundo, a China é um dos 
principais aliados comerciais 
do Brasil. Dessa forma, muitas 
empresas dependem do país 
asiático para manter seus 
negócios em atividade e por 
esse motivo, necessitam realizar 
parcerias comerciais com o 
exterior. Diante deste cenário, 
torna-se fundamental localizar 
fornecedores na China. 

Pensando nisso, a Logcomex, startup 
que oferece soluções Big Data e de 

automação para o comércio exterior, reu-
niu oito dicas para auxiliar empresários  
nessa tarefa. Confira:

1. Participe de feiras e eventos, 
online e presenciais - Feiras e eventos 
custam caro e tomam muito tempo. Dessa 
forma, muitas empresas não utilizam 
essa maneira para validar e conhecer 
novos fornecedores, mesmo elas sendo 
excelentes oportunidades para tal. A 
empresa tem um contato cara a cara 
com o parceiro comercial, o que não é 
possível com visitas individuais. 

Além disso, são conhecidos mais lan-
çamentos do mercado em primeira mão. 
Por conta da pandemia da Covid-19, 
muitas feiras acabaram sendo adiadas, 
mas a tendência é que, com o avanço da 
vacinação, elas retornem pouco a pouco. 
Algumas das feiras da China para ficar de 
olho são: CWIEME Xangai; CBD Fair; In-
focom China; Cippe; CM China Maritime.

2. Visite sites especializados e bus-
que nas redes sociais - Sites e redes 
sociais são aliados muito fortes na hora 
de avaliar a reputação do exportador 

Oito dicas para encontrar 
fornecedores na China
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chinês. Quando falamos especialmente 
de portais, com certeza, o mais popular 
é o Alibaba. Além desses, podemos citar: 
TinyDeal; Gearbest; Light in the box; 
TBDress; Dealextreme.

3. Contrate empresas brasileiras 
com filiais na China - Até alguns anos 
atrás era difícil contratar empresas 
com atuação na China, mas atualmen-
te inúmeras já abriram suas sedes em 
território chinês e estão lá para prestar 
o serviço de “ponte”, como as tradings. 
Essa é uma grande facilidade para o 
importador. 

4. Utilize ferramentas de Big Data 
- Usar dados a seu favor é algo essencial. 
Existem diversas ferramentas Big Data 
para o comércio exterior que organizam 
informações sobre importações feitas 
de diversos países, incluindo a China. 
Eles ajudam a entender a reputação da 
empresa. 

5. Saiba muito bem o que você 
quer importar - Crie um documento 
contendo todas as especificações do 
produto procurado, como design, ma-
teriais e elementos químicos. A partir 

disso, procure os fornecedores certos e 
entenda a confiabilidade deles. 

6. Converse com o fornecedor e 
peça amostras - É importante, antes 
de fechar qualquer negócio, conversar 
com o fornecedor e tirar as principais 
dúvidas. Além disso, fazer um “teste” é 
importante nesse momento, já que você 
precisa atestar a qualidade da mercadoria 
antes de fechar a compra. 

7. Use técnicas de negociação 
com empresas chinesas - Cada país 
tem sua cultura e sua particularidade. 
Para saber negociar com empresas chi-
nesas, existem algumas dicas que são 
bem importantes: chegue exatamente 
sabendo o que quer; pense no relacio-
namento a longo prazo; não estranhe 
a curiosidade.

8. Por fim, não dependa de um 
fornecedor único - A principal dica é: 
variar seus fornecedores. Encontrar dois  
ou três, pelo menos, é essencial para que, 
em caso de algum problema ou escassez. 
Além disso, você consegue negociar 
melhores preços. Fonte e outras infor-
mações: (https://www.logcomex.com/).

Mais segurança na travessia Santos/Guarujá
A secretaria estadual de Logística e Transportes e o Departamento 

Hidroviário acabam de entregar o pier e a rampa de acesso à balsa da 
travessia Santos/Guarujá, do lado Guarujá. O novo atracadouro vai 
proporcionar ganho na logística operacional, melhorando o acesso 
à embarcação pelos motoristas, motociclistas e pedestres. Para a 
reforma da rampa de acesso foram investidos R$ 9,7 milhões. Já o 
pier foi modernizado com recursos indenizatórios da empresa res-
ponsável pelo navio cargueiro que colidiu contra a estrutura. Com 
esses investimentos, as travessias litorâneas contaram, nas últimas 
temporadas de verão, com a maior quantidade de embarcações dos 
últimos anos e uma redução significativa no tempo médio de espera.   

 Leia a coluna completa na página 5

Negócios em Pauta Foto: approach.com

Nas últimas décadas, nos tornamos dependentes da tecnologia para 
facilitar nossas vidas diárias. Desde acordar e verificar a agenda do 
dia até seguir a melhor rota para um destino, a tecnologia está aí para 
ajudar. E não é diferente no setor logístico. Com o tempo, a área de 
transportes mudou da função de back-office que era antes para um 
impulsionador estratégico do crescimento dos negócios.   

Tecnologia, sem gestão, não 
é nada

Nos últimos três anos, o termo Environmental, Social and Gover-
nance (ESG) vem ganhando força na agenda econômica e de negócios 
no mundo corporativo. As empresas precisam reavaliar o modelo de 
gestão e estreitar laços fortes e éticos com clientes, colaboradores e 
fornecedores, além da comunidade que a empresa está inserida. Dentro 
desse contexto, as micro e pequenas empresas ficam na dúvida em 
como se adequar às práticas ambientais, sociais e de governança de 
uma organização.   

Novas tecnologias como inteligência artificial (IA), digital twins, a 
internet das coisas (IoT) e a nuvem estão mudando o jogo no supply 
chain. Durante a pandemia, analytics permitiram que as empresas re-
direcionassem as suas operações para fabricar e distribuir suprimentos 
médicos essenciais. Muitas companhias usaram a tecnologia digital 
para expandir o sistema de delivery e reduzir o contato pessoal.   

Transformações bem-sucedidas de supply 
chain colocam as pessoas no centro A startup brasileira MatchIT lança uma plataforma B2B especializada 

em serviços de TI. A proposta é automatizar - por meio de algoritmos 
de inteligência artificial (IA), como Aprendizado de Máquina (Ma-
chine Learning) e Processamento de Linguagem Natural (PLN) - as 
melhores conexões possíveis entre compradores e vendedores. Esse 
mach leva em conta, por exemplo, as especificidades das tecnologias 
em pauta, as prioridades dos compradores e a capacidade de entrega 
dos vendedores (matchit.com.br).

Plataforma que une compradores e 
vendedores de serviços de TI

Sete condutas para as micro e pequenas 
empresas aderirem ao ESG

Vem aí a +Milionária
O governo federal autorizou a criação 

de uma nova modalidade lotérica cha-
mada +Milionária. O concurso será de 
periodicidade semanal e ainda não tem 
data de estreia definida. A +Milionária 
terá duas matrizes distintas para cada 
aposta: na primeira, o apostador pode 
marcar de 6 a 12 números, e vai de 1 a 
50. Na segunda,  vai de 1 a 6 e deverá 
ser preenchida com duas escolhas. Na 
aposta simples, o jogador pagará R$ 6 
por bilhete (ABr). 

    Leia na página 4

É IMPORTANTE CuIDAR BEM DE 
SEuS PERFIS NAS REDES SOCIAIS

COMuNICAÇÃO
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