SINDICOMIS/ACTC PARTICIPA DO CURSO SOBRE A
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E SEU IMPACTO SOBRE O COMÉRCIO
DA FECOMÉRCIOSP
No dia 29 de novembro, o SINDICOMIS/ACTC participou do curso oferecido pela
FecomércioSP: “Transformação Digital e o Comércio de Bens e Serviços”.
O curso fez um panorama completo sobre as mais recentes inovações tecnológicas
que vêm abarcando todo o mercado de varejo, e como estas afetam, de forma mais
ou menos profunda, a dinâmica e as relações entre comerciante, prestador de
serviço e público.
Durante a parte da manhã os três painéis apresentados focaram em abordar um
panorama de marketing, comunicação e gestão. Foram apresentadas adaptações do
marketing, buscando estabelecer uma comunicação cada vez mais eficiente com um
público cada vez mais digital, que busca principalmente experiências de consumo
oferecidas pelas marcas, quase mais do que os próprios produtos.
Os panelistas foram Pedro Guasti, presidente do Conselho de Comércio Eletrônico da
FecomercioSP e CEO da Ebit; Mônica Herrero, CIO da Stefanini Brasil; Carlos Alves,
gerente de Serviços da Logicalis; Augusto Bezerra, gerente de Marketing e Produtos
de Soluções Digitais da Embratel; Adriano Pesconi, coordenador comercial da
Locaweb; Victor Hugo Cardoso Alves, representante da Stefanini; Marcelo
Raducziner,industry advisor da DXC Technology;e Welington Souza, gerente de
Marketing da Locaweb.
Na parte da tarde a conversa tomou rumo mais técnico, aprofundando-se sobre as
possíveis aplicações práticas destas novas tecnologias ao cotidiano do comércio – de

bens ou serviços. Foram abordados assuntos como computação em nuvem,
tecnologias de melhora da experiência do cliente (consumidor), e-commerce,
processamento e análise de dados e mais recente inovação que vem ganhando espaço
em nosso dia a dia, o IoT (Internet das Coisas) – a integração efetiva de objetos do
cotidiano do comércio em questão para otimizar captação de dados para solução de
um problema.
Para esta segunda parte, os especialistas que compuseram os painéis foram, Mário
Almeida, diretor-executivo de Mobilidade e Ecofluig da TOTVS; Paulo Venancio
Marcelino, diretor de Pré-Vendas de Soluções Digitais da Embratel; Lucas Pinz.
Diretor de Tecnologia da Logicalis; Eros Jantsch,vice-presidente de Negócios para o
segmento de Microempresas da TOTVS; Breno Barros, diretor de Inovação & Negócios
Digitais da Stefanini;e Marcelo Raducziner, industry advisor da DXC Technology.
O fechamento do evento foi realizado por Pedro Guasti, presidente do Conselho de
Comércio Eletrônico da FecomercioSP, e Sergio Paulo Gallindo, presidente-executivo
da Brasscom. Ambos discorreram sobre a necessidade de adaptação nas apenas às
inovações tecnológicas, mas também às mudanças apresentadas pelo público
consumidor, e pela sociedade de modo geral.
“É necessário englobar a diversidade social, e pensar novos modos de gestão que
direcionem os negócios efetivamente para o futuro, desenvolvendo-se com base em
inovações efetivas, que acompanhem o acelerado ritmo de crescimento e invenção
da atual sociedade tão digital e tecnológica”, afirmou Guasti.

