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Mercado Digital

Quer receber notícias de inovação e tecnologia? Cadastre-se no Bot do Mercado Digital! 

Mercado Digital Confira, diariamente, no blog 
Mercado Digital, conteúdos 
sobre tecnologia e inovação. Para 
acessar, aponte a câmera do seu 
celular para o QR Code. 

jornaldocomercio.com/mercadodigital

Empresas de TI miram mercado de US$ 25,2 bi
O setor de tecnologia é um dos 

que mais cresce no mercado ma-
laio, contribuindo atualmente com 
19,1% do PIB do país. A perspectiva 
é chegar a 22,6% até 2025. Segun-
do relatório da GlobalData Market 
Opportunity Forecasts, os gastos 
com TIC na Malásia chegarão a 
US$ 25,2 bilhões até 2023.

É de olho neste mercado que a 
Federação das Associações das Em-
presas Brasileiras de Tecnologia da 
Informação (Assespro) assinou um 
protocolo de intenções com a As-
sociação Nacional de Tecnologia da 
Malásia (Pikom) durante o 26º Con-
gresso Mundial de Inovação e Tec-
nologia 2022 (WCIT 2022), que foi 
encerrado na quinta-feira, em Pe-
nang, na Malásia.

“Abrimos a possibilidade de 
acesso a um mercado gigantesco 
para as empresas brasileiras que 
é o da Malásia e da região Ásia-

-Pacífico. Além do MOU assinado, 
conseguimos apresentar o nível de 
maturidade e de inovação do nos-
so setor e do que podemos oferecer 
em produtos e serviços”, destacou 
Italo Nogueira, presidente da As-
sespro Nacional.

A Cooperação Ásia-Pacífico, 
um fórum formado por 21 países da 
região, engloba quase metade da 
população mundial. São cerca de 3 
bilhões de pessoas com um PIB de, 
aproximadamente, US$ 19 trilhões.  
Durante o evento em Penang, o vice-
-presidente da Federação Assespro, 
Robert Janssen, foi indicado para o 
cargo de Deputy Chairman na Witsa 
(sigla em inglês para Aliança Mun-
dial de Inovação, Tecnologia e Ser-
viços), consórcio de associações da 
indústria de tecnologia da informa-
ção e comunicação cujos membros 
representam mais de 90% do mer-
cado mundial de TIC.

Durante o WCIT 2022, a Assespro nacional assinou protocolo de intenções que abre mercado potencial 
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“A nossa eleição é um reco-
nhecimento de um trabalho que a 
gente vem fazendo no conselho di-
retor há mais de dois anos e reco-
nhece também o Brasil no contexto 
mundial. O propósito é, realmente, 

sermos aquela voz ativa que de-
fende toda tecnologia como fator 
de desenvolvimento econômico 
das economias dos países que são 
representados”, diz Janssen. Os 
três dias de WTIC 2022 contaram 

com mais de 4.000 participantes 
de países registrados e mais de 200 
palestrantes, com destaque para 
Douglas Comstock, diretor finan-
ceiro da Agência na Nasa, e Vint 
Cerf, um dos criadores da internet.

Portal de serviços digitais do RS é TOP3 do iBest
O portal de serviços digitais do governo gaúcho – rs.gov.br – está 
na final do prêmio iBest 2022 na categoria governo estadual. A nova 
etapa da premiação, divulgada na sexta-feira, traz a iniciativa do Rio 
Grande do Sul entre as três mais votadas pelo público, junto com MG 
App e Poupatempo São Paulo.
A votação para definir o título de Melhor do Brasil ocorre até 18 de 
outubro, e os resultados são esperados para o mês seguinte. É pos-
sível votar por meio do site https://app.premioibest.com/votacao/
governo-estadual.

Cesta omni da Panvel integra compra em todos os canais 
A Panvel passou a oferecer 

a integração completa dos am-
bientes físico e digital e uma ces-
ta omni, que acompanha o cliente 
onde quer que ele esteja. A pers-
pectiva é que isso torne a expe-
riência mais fluida, já que com 
as interfaces integradas a pessoa 
coloca seus produtos no carrinho 
apenas uma vez, e pode finalizar 
a compra quando e onde quiser.

“A cesta passa a ser do cliente 

e não mais do canal. A integração 
permite que ele comece a compra 
no app e termine na loja física, se 
desejar, com os mesmos benefí-
cios e a atenção aos seus pontos 
de fidelidade”, explica Alexandre 
Arnold, diretor de TI da Panvel. 

Numa única compra, o cliente 
pode ter mais de uma entrega pro-
gramada, ou mesmo opções dife-
rentes de retirada em loja. Com 
isso, a rede elimina chamadas 

desnecessárias ou redundantes e 
otimiza a utilização dos estoques 
das lojas, mini CDs e dos centros 
de distribuição.  A meta é que a 
otimização desse fluxo também 
permita aumentar a conversão 
de vendas já que, no app ou na 
farmácia, ao efetuar a compra, o 
cliente conta com diferentes locais 
para atendê-lo. Outra vantagem é 
não ter mais produtos “esqueci-
dos” no carrinho.

BNB e Google vão acelerar startups Web3 e blockchain
A BNB Chain, blockchain de 

contrato inteligente, e o Google 
Cloud iniciaram uma colaboração 
estratégica para permitir que star-
tups de Web3 e blockchain em 
estágio inicial se desenvolvam e 
ampliem a escola de inovações 
de alta performance, eficientes e 
sustentáveis para usuários e toda 
a indústria.

A empresa possui mais de 1,3 
mil aplicativos descentralizados 
ativos (dApps), distribuídos em 
várias categorias, como finanças 
descentralizadas (DeFi), metaver-
so, jogos blockchain, e tokens não 
fungíveis (NFTs) em seu ecossis-
tema. As startups que usam a in-
fraestrutura de blockchain da BNB 
Chain poderão desenvolver sobre 
a Google Cloud, uma infraestru-

tura de nuvem aberta, escalável e 
amigável ao desenvolvedor. Além 
disso, esses projetos da BNB Chain 
podem usar os serviços do Google 
Cloud para análise sob demanda 
de dados na cadeia e criptografia 
de dados enquanto estão sendo 
processados em tempo real.

A diretora de investimentos da 
BNB Chain, Gwendolyn Regina, co-
menta que a empresa tem se con-
centrado em identificar e apoiar 
construtores inovadores da Web3. 
“Agora, podemos ajudar esses 
construtores a acessar o ambiente 
aberto, seguro e a infraestrutura 
neutra em nuvem necessária para 
fortalecer e dimensionar seus negó-
cios”, avalia.

O diretor de Web3, Google 
Cloud, James Tromans, destacou a 

parceria. “Estamos ansiosos para 
colaborar com a BNB Chain para 
fornecer aos construtores Web3 a 
infraestrutura de nuvem mais lim-
pa para desenvolver e dimensio-
nar seus aplicativos. Isso se baseia 
em nosso trabalho existente para 
atender às necessidades de nossos 
clientes no desenvolvimento, nas 
transações, armazenamento de va-
lor e implantação de novos produ-
tos em plataformas baseadas em 
blockchain”, ressalta.

Como parte dessa colaboração, 
a BNB Chain facilitará o acesso ace-
lerado ao Google for Startups Cloud 
Program para construtores Web3 
qualificados em seu ecossistema, 
incluindo aqueles sob o programa 
acelerador Most Valuable Builder 
(MVB).

12h às 14h
21.09

PRESENCIAL

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

Economia verde:
inovação e tecnologia
aliadas na sustentabilidade

Erasmo Battistella
Presidente da BSBIOS Ind. e

Com. de Biodiesel


