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Quem nunca trabalhou na mesma rotina todos os dias? Vai trabalhar, 
liga o computador, abre o e-mail, baixa arquivos com milhares de 
dados, processa os dados e os insere no sistema um por um.   

Automação de Processos Robóticos: o que é e 
por que utilizar
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MERCADO
FINANCEIRO

Com a chegada do “novo normal”, as empresas sentiram a real 
necessidade de melhorar e rever processos em múltiplos departa-
mentos como RH, financeiro, compras, contratos, entre outros. Mas 
criar um software ou aplicativo para cada demanda interna é algo 
demorado e traz um grande investimento em TI.   

Como implementar a tecnologia low-code 
para a otimização da empresa

À medida que o mundo volta a alguma normalidade, começamos a 
perceber também que a forma de vender mudou fundamentalmente 
em comparação com os tempos pré-pandemia. Embora isso traga 
muitas oportunidades, também apresenta novos desafios que os 
vendedores precisam considerar.    

Quatro principais desafios de vendas para 
superar até 2023

O mercado de tecnologia vem passando por momentos turbulentos 
nos últimos meses, com impacto principalmente na atração de capital 
para startups.    

Startups: saiba como manter a competividade 
em meio à crise
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O que torna uma NFT desejável?
Os NFTs estão crescendo em 
popularidade ao redor do 
mundo, e entender a cultura 
que os cerca é fundamental 
para compreender por que 
alguns projetos se tornam mais 
populares do que outros. 

Mas o que são as NFTs? NFT significa 
'token não fungível'. 

São ativos únicos e insubstituíveis que 
vivem no blockchain. Ativos no jogo, arte 
digital e projetos relacionados a colecioná-
veis são os mais proeminentes. Segundo 
Jeff Zeller, Diretor Sênior de Parcerias e 
Negócios de NFT da Crypto.com, ao avaliar 
um NFT, o primeiro fator a ser observado 
é a capacidade de coleta. “Isso é algo que 
as pessoas acham interessante e podem 
apreciar? A colecionabilidade pode ser 
definida pela raridade, estilo e arte”.

Zeller explica que a raridade determina a 
escassez, e isso pode aumentar o interesse. 
“Ao olhar para coleções como EtherRocks, 
existem apenas 100 rochas e são um dos 
projetos NFT mais antigos até hoje. Alguns 
dos NFTs, dentro de uma coleção, também 
podem ser mais raros do que outros”.

Outro ponto importante, é que estamos 
na era do estilo de pixel. Ao olhar para 
alguns dos projetos NFT mais antigos no 
Ethereum, como ‘CryptoPunks’ ou ‘Ether-
Rocks’, a arte pode parecer mais velha em 
comparação com outros projetos. Então,  
a gente se pergunta: por que alguns estão 
vendendo por milhões? 

A resposta é simples: o valor aumentou 
exponencialmente nestes projetos mais an-
tigos, porque são NFTs Ethereum legados. 
“Isso torna esses tipos de projetos raros, 
únicos em estilo e simbólicos dos primeiros 
dias do NFT. Muitos consideram os NFTs 
o início de um novo movimento artístico, 
esperando que as primeiras peças possam 
ser inestimáveis no futuro”, explica ele. 
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Comunidade - A maioria dos NFTs 
oferecem acesso a uma comunidade, even-
tos e lançamentos aéreos. Por exemplo, 
cada titular de 'Loaded Lions' recebeu 
um airdrop de sua segunda coleção: 'Cy-
ber Cubs'.  Para muitos, esses benefícios 
adicionais são a principal motivação para 
comprar um NFT. 

Sendo assim, saber que a equipe tem 
planos para fazer esses eventos ou bene-
fícios exclusivos é uma ótima maneira de 
ter uma noção da seriedade da equipe por 
trás de um projeto NFT. 

“Mergulhar em uma comunidade antes 
de comprar é uma ótima maneira de de-
terminar a popularidade de um projeto. 
Celebridades como Eminem, Post Malone 
e Snoop Dogg compraram um Bored Ape 
e, como resultado, podem impulsionar a 
demanda por um projeto NFT”, adianta 
Zeller.

 
Mercado - Os NFTs movimentaram, 

de janeiro a abril de 2022, cerca de R$144 
bilhões (US$ 30 bilhões), segundo uma 
pesquisa da Chainalysis. Apesar da quantia 
ser alta e estar próxima de superar a marca 
total de 2021, ano em que os tokens movi-
mentaram R$ 192 bilhões (US$ 40 bilhões), 

o volume de transações é bem menor.

Um levantamento do NonFungible mos-
tra que a média diária de negociações caiu 
mais de 90%. O resultado foi observado com 
base na média diária de janeiro até maio, 
que tem sido de quase 20 mil – bem menos 
do que no ano passado. Essa redução tam-
bém é observada no número de carteiras 
ativas. No início de maio, havia cerca de 
14 mil, um recuo de 88%. Mas será que é 
o fim das NFTs? É claro que não.

Para os especialistas, toda tecnologia 
tem um momento de explosão e depois 
dá uma esfriada até chegar num ponto de 
equilíbrio. Ele acredita que essa tecnologia 
está entrando em uma fase de maturidade 
e estabilização do mercado. 

Com um mercado que aponta para a 
estabilidade, antes de explorar as NFTs 
acompanhe esses três pontos:  quão cole-
cionável é - determinado pela arte, estilo 
e raridade; oferece benefícios e utilidades 
extras descritos em um roteiro; e o projeto 
é apoiado por uma comunidade ativa? 
Com essas respostas, você pode investir 
e aproveitar essa tecnologia que veio para 
ficar.  - Fonte e outras observações em: 
(https://crypto.com/).
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Logística Brasil começa dia 09

@Nos dias 09, 10 e 11 de agosto, a partir de 13h00 até às 18h00, o 
evento Logística Brasil promete reunir mais de 3 mil pessoas online 

em torno das últimas novidades e tendências logística para o mundo dos 
negócios. O evento ganhou a segunda edição em 2022 após o sucesso 
absoluto da primeira edição, que reuniu mais de 4.500 inscritos e 700 
pessoas conectadas simultaneamente. Os interessados em participar do 
evento este ano podem se inscrever gratuitamente no link: https://senior-
logisticabrasil.com.br/. O Logística Brasil conta com 15 palestras e temas 
variados, entre eles: Importância da Armazenagem Frigorificada para a 
cadeia logística; Gestão de risco e tecnologia na logística; 13 princípios 
estratégicos para implantação do ESG; O impacto dos custos logísticos na 
inflação mundial; Formação de equipes logísticas mais digitais; Gestão de 
contratos em supply chain, entre outros assuntos.    Leia a coluna 
completa na página 6

News@TI

COMO MANTER O COMPLIANCE EM AMBIENTES 
DE COMPLEXIDADE CADA vEz MAIOR    Leia na página 4

Foto: bmwmotorradbr

BMW R 18 com o maior motor boxer da marca 
Linhas clássicas e estilosas, motor boxer, e toda tecnologia e quali-

dade alemã para aproveitar a estrada. Esta é a BMW R 18, sucesso em 
todo o mundo, e que acaba de chegar ao Brasil. Equipada com o maior 
motor boxer já produzido pela BMW Motorrad, o modelo custa R$ 
139.900 e terá sua pré-venda iniciada no próximo dia 18. Inspirada na 
clássica BMW R 5, a BMW R 18 marca a entrada da BMW Motorrad no 
segmento Cruiser. Sua receita combina essência e funcionalidade, tudo 
para proporcionar a melhor experiência de pilotagem possível. Tudo, 
como não poderia deixar de ser, com uma pitada de tecnologia alemã. 
A peça central da R 18 é um motor boxer de 2 cilindros, desenvolvido 
para esse modelo, com uma ergonomia Cruiser, que permite uma pilo-
tagem relaxada e ativa para total controle ideal do veículo.    Leia 
a coluna completa na página 5
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DESAFIO

Auxílio Brasil 
Com a inclusão de mais de 2,2 mi-

lhões de novas famílias, 20,2 milhões 
de beneficiários, em condição de 
vulnerabilidade social, vão receber 
o mínimo de R$ 600 este mês. O 
estado com maior número de novos 
beneficiários é o Rio de Janeiro: 336 
mil inclusões. Na sequência, apare-
cem São Paulo (290 mil), Bahia (235 
mil), Pernambuco (180 mil), Pará 
(141 mil), Minas Gerais (138 mil) e 
Ceará (122 mil) - (ABr).
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