
CAMILA
FELIX

Especialista em Comércio Exterior e Logística.

Conhecimento amplo sobre Tecnologia, Transformação Digital e

Inbound Marketing.

 

Boa capacidade de pesquisa e síntese para discorrer sobre assuntos

de diferentes temas e linguagens.

PORTFÓLIO

REDATORA  SEO  /  GHOST -WRITER

MARKETING  DE  CONTEÚDO



ANALÍTICA AUMENTADA: 
O FUTURO DA ANÁLISE DE DADOS

A Analítica Aumentada leva a fama de ser o futuro da análise de dados. Estamos na Era da
mudança! A todo momento com o avanço tecnológico conhecemos um novo jeito de lidar
com algumas funções do cotidiano com maior facilidade.
 
A disponibilidade de dados tem aumentado exponencialmente, se tornou muito difícil fazer
uma análise abrangente, precisa e ágil. As empresas têm levado cada vez mais tempo para
fazer sua análise de dados de forma manual e devido ao volume de dados ser muito grande as
análises ficam suscetíveis a erros.
 
Analisar os dados com a rapidez em que eles são disponibilizados se torna uma tarefa
impossível. Com essa necessidade surgiu a Analítica Aumentada e o objetivo é simples:
Melhorar a forma como os dados são trabalhados atualmente.
 
Antes de entender o que é Analítica Aumentada é importante que você entenda o que é a
Inteligência Aumentada e o que a difere da Inteligência Artificial.
 
O que é Inteligência Aumentada?
A Inteligência aumentada é a “mãe” da Analítica Aumentada e não se trata de Inteligência
Artificial. A diferença fundamental entre uma e outra é que a Inteligência Aumentada tem
como objetivo apoiar e embasar decisões exclusivamente humanas e a Inteligência Artificial
tem a função de simular a inteligência humana para tomar decisões autônomas.
 
E porque o termo “Aumentada”?
Sabemos que um médico estuda muito anos para se tornar especialista em alguma área do
corpo humano e por mais estudioso que ele seja o seu cérebro apresenta limitações de
processamento, armazenagem e memória (parece que estamos falando de um computador,
mas não estamos!). Nós, humanos podemos ler uma enciclopédia completa, absorver o
conhecimento, mas a verdade é que guardaremos poucas informações desse longo estudo. A
Inteligência Aumentada nos auxilia exatamente nessa limitação, ela pode ler inúmeras
informações e armazenar 100% do conteúdo!
 
No contexto da medicina a Inteligência Aumentada pode armazenar diversas literaturas em
diferentes idiomas, sendo assim, pode ajudar o médico a obter um diagnóstico mais preciso e
oferecer um tratamento adequado e eficiente para seu paciente, ou seja, ela aumenta o nosso
poder de conhecimento processando um volume de informações que não somos capazes.
 
Agora que você entendeu o que é Inteligência Aumentada vamos explorar a Analítica
Aumentada.
 
O que é Analítica Aumentada?
A Analitica Aumentada é um setor da Inteligência Aumentada que trabalha com o Machine
Learning. Consiste no aprendizado da máquina...
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ENTENDA COMO FUNCIONA A ADMISSÃO TEMPORÁRIA
NA IMPORTAÇÃO

Comprometimento em exportar os bens de volta ao mercado estrangeiro

Caso ocorra mudança de regime e consequentemente a alteração da tributação o
importador que terá que se responsabilizar pelos custos...

O que é admissão temporária?
A admissão temporária concede a permissão para que produtos e bens entrem no país de
forma temporária. Esse mecanismo é classificado como um regime aduaneiro especial.
 
O intuito desse regime aduaneiro especial é simplificar a importação de produtos que sejam
destinados a algumas ações específicas como: atividades sociais e culturais, pesquisa
científicas e técnicas ou alguma utilidade econômica.
 
A admissão temporária é regulamentada pela resolução instrução normativa RFB nº 1600, de
14 de dezembro de 2015.
 
Conheça os tipos de admissão temporária
Existem três modalidades de admissão temporária:
 
Admissão temporária para aperfeiçoamento ativo
Nesse tipo de admissão os bens são importados e podem ser modificados, revisados,
consertados ou alterados devido algum tipo de montagem. Aqui há a suspensão total dos
tributos.
 
Admissão temporária para utilização econômica
Os bens destinados a ficar temporariamente dentro do país para fins econômicos sofrem
tributação proporcional ao tempo da estadia dentro do território brasileiro.
 
Esse bens podem ser destinados a prestações de serviços ou a produção de novos bens que
serão vendidos. 
 
Admissão temporária p.dito
Aqui se encaixa os bens destinados a feiras, pesquisas, demonstrações, competições,
atividades sociais, culturais e afins.
 
Aqui também ocorre a suspensão total dos impostos de importação e os produtos voltam ao
exterior sem passar por nenhum tipo de modificação.
 
Como funciona o regime especial aduaneiro de admissão temporária?
Para se beneficiar desse tipo de regime é necessário ser autorizado pela Receita Federal e
cumprir algumas exigências inerentes ao processo:
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MATRIZ ANSOFF NA TEORIA E NA PRÁTICA

A Matriz Ansoff tem como finalidade fazer uma análise de ambiente empresarial, assim como
outros mecanismos de análise, como Matriz SWOT, BCG e etc. Para garantir a excelência em
um planejamento estratégico é indispensável conhecer profundamente seu portfólio de
produtos, o mercado e a capacidade do seu negócio.
 
A análise externa e interna são passos importantes para o empreendedor que deseja ter um
negócio de sucesso, conheça aqui os 5 erros mais comuns no planejamento estratégico de
uma empresa.
 
Com a Matriz Ansoff a sua empresa se tornará capaz de se diferenciar perante a concorrência.
Nesse artigo você entenderá o que é a matriz, os benefícios e como utilizar a Matriz Ansoff em
seu planejamento estratégico.
 
O que é Matriz Ansoff?
A Matriz Ansoff é um método de análise que se aplica de forma prática para o planejamento
das estratégias de crescimento empresariais. Também é conhecida como Matriz
Produto/Mercado.
 
O método foi criado na década de 50 por Harry Igor Ansoff e estuda os aspectos do portfólio
de produtos e/ou serviços de uma organização considerando as circunstâncias do mercado,
dessa forma é possível avaliar os riscos antes de ampliar os negócios.
 
A Matriz Ansoff possui quatro pilares que podem ser usados para analisar as variáveis e riscos
do crescimento e também a melhor forma de crescer.
 
As quatros estratégias da Matriz Igor Ansoff para sua empresa
 
Penetração de mercado: Como aumentar minhas vendas?
Na Matriz de Igor Ansoff a estratégia de Penetração de Mercado é considerada de baixo risco,
pois é baseada no cenário atual da empresa. O foco nesse caso é trabalhar com
produtos/serviços existentes e clientes (mercado) existentes.
 
Em um mercado aquecido o simples fato de manter a cota de mercado já proporciona o
crescimento das vendas, entretanto o mais interessante é fazer o tamanho da cota crescer!
 
Para que isso aconteça você deve ter diferenciais em relação a concorrência para que o
cliente seja atraído para seu negócio.
 
Podemos ver como exemplo algumas instituições bancárias que mudaram o seu horário de
atendimento, consequentemente a agência bancária começou a receber mais clientes que
antes não poderiam estar lá em horário comercial...
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IMPRESSORA LASER SAMSUNG XPRESS SL-M2835DW

Com o avanço das tecnologias digitais e dos dispositivos móveis o nosso cotidiano mudou
drasticamente e isso inclui também o universo da impressão. Hoje já podemos enviar uma
impressão diretamente do nosso celular ou tablet! As impressoras a laser, vieram para ficar, o
toner faz muito mais cópias que um cartucho de tinta e também mais rápida! Hoje vamos
falar sobre a impressora SL-M2835DW e conhecer esse e outros recursos.
 
A IMPRESSORA SL-M2835DW É BOA?
Sim! A impressora SL-M2835DW é boa! E faz parte do time de impressoras lasers
monocromáticas da Samsung. Tem um design compacto e alto desempenho. Se você precisa
de versatilidade para imprimir em papéis especiais mantendo a alta qualidade na impressão,
as impressoras a laser são uma excelente opção.
 
Com um sistema operacional moderno, ela conta recursos de conectividade com dispositivos
móveis e nuvem. Além disso estão disponíveis na parte traseira da impressora as conexões
Ethernet e USB.
 
A impressora opera com toner Samsung SL-M2835DW e podem ser usados cartuchos que
suportam 1.200 ou 3.000 páginas.
 
Ainda está com dúvida esta impressora Samsung é boa para você? Então continue lendo e
conheça todas as suas características.
 
A IMPRESSORA SL-M2835DW É PARA MIM?
Para saber se a impressora SL-M2835DW atende às suas necessidades vamos conhecer suas
funcionalidades:
 
Samsung NFC Print
 
Como Samsung NFC print basta aproximar o seu aparelho celular (que tenha tecnologia NFC)
do símbolo de NFC da impressora SL-M2835DW e pronto! Os dispositivos estarão conectados.
 
Samsung Mobile Print
 
O aplicativo Samsung Mobile Print possibilita a impressão de documentos e fotos através do
smartphone ou tablet. Ele também viabiliza a digitalização de documentos via aplicativo e é
compatível com a impressora SL-M2835DW.
 
Dispositivos Samsung GALAXY
 
Quem tem equipamento móveis da linha GALAXY conta com mais uma facilidade, não é
necessário instalar nenhum tipo de aplicativo, com isso é possível imprimir, por exemplo,
páginas da web diretamente...
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ENTENDA QUAL O PAPEL DO AVALISTA NA OBTENÇÃO DE
CRÉDITO PARA SUA EMPRESA

Ter um avalista pode soar como mera formalidade, mas, para quem deseja expandir os
negócios ou organizar o fluxo de caixa, ele é um elemento essencial!
 
O capital de terceiros continua sendo uma ótima opção para organizações que desejam
ampliar seus negócios e não possuem capital próprio para desenvolver a empresa.
 
Mais ainda para companhias que desejam quitar suas dívidas e organizar o fluxo de caixa.
 
Seja qual for o seu objetivo ao solicitar um empréstimo empresarial, é importante entender
quais são as possibilidades para seu negócio.
 
Afinal, o que oferecer como garantia de um empréstimo quando o seu empreendimento é
jovem no mercado e ainda não tem um histórico de crédito?
 
Ou em casos que, independente do tempo de carreira e a credibilidade da sua empresa, a
instituição coloca como condição ter algum tipo de garantia para efetivar a operação de
crédito.
 
Ver no planejamento estratégico um crescimento factível para seu negócio e ao mesmo
tempo não possuir recursos financeiros para torná-lo real pode parecer uma equação
complicada.
 
Se o seu negócio vem enfrentando barreiras para conseguir crédito, fique tranquilo!
 
O ponto é que hoje há opções que oferecem diversas modalidades de crédito, fugindo dos
tradicionais bancos de varejo. Algumas dessas modalidades solicitam a apresentação de um
avalista ou fiador, dispensando o uso de garantias reais, como imóveis, carros e afins.
 
Pensando nisso, no artigo de hoje, iremos entender o que é avalista e mais: saiba o que é aval,
quem pode ser avalista, a diferença entre avalista e fiador e porque a sua empresa precisa de
um avalista!
 
O que é avalista?
O avalista é a pessoa física ou jurídica que oferece as garantias necessárias para as instituições
financeiras, em nome de uma empresa, por meio de um aval. Ou seja, o avalista se torna
responsável financeiro do empréstimo.
 
Ao solicitar um empréstimo, caso haja um eventual problema no pagamento, como atrasos e
inadimplências, o avalista se coloca como responsável para liquidar a dívida ou cobrir
quaisquer atrasos.
 
O avalista pode ser acionado caso o avalizado (tomador do empréstimo) atrase...
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A MENTALIDADE DA MULHER SEGURA

O que é ser e como se comporta uma mulher segura?
 
Por vezes, nós mulheres nos vemos em situações que não gostaríamos simplesmente porque
o véu da insegurança nos atrapalha de ver e fazer a escolha certa!
 
Existem inúmeras mulheres bem sucedidas na área profissional, inteligentes, bonitas e
rodeadas de amigos mas que não conseguem desenvolver um relacionamento amoroso
saudável.
 
Também existem inúmeras mulheres que conseguem tudo isso e muito mais! O que há de
diferente nelas? Hoje vamos explorar a mentalidade da mulher segura.
 
A mulher segura sabe separar as coisas
Em geral no trabalho nós precisamos (principalmente em cargos mais altos) controlar tarefas,
delegar, decidir, resolver problemas, ser impositiva e argumentativa. 
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CÚRCUMA (AÇAFRÃO DA TERRA): POTENCIALIZANDO AS
FUNÇÕES DO SEU CORPO

A cúrcuma está inserida a muito tempo no nosso dia-a-dia e em suma a usamos como
tempero para alguns alimentos.
 
Embora muitas doenças na atualidade tenham sido eliminadas e controladas, convivemos
com algumas outras que só tem aumentado, como o câncer e doenças degenerativas do
cérebro.
 
Esse “simples tempero” tem se mostrado, em pesquisas recentes, um excelente auxiliar na
melhoria de funções do corpo como um todo, inclusive combatendo e prevenindo doenças
graves e que ainda não temos completo controle.
 
No artigo de hoje vamos entender como cúrcuma pode ser a sua aliada para manter o seu
organismo em equilíbrio.
 
O que é a cúrcuma?
A cúrcuma é uma planta da família do gengibre oriunda da Ásia, também é chamada de
açafrão da terra...
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