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ECSA Container Trade and Services

1) Identificar principais elementos com potencial para tranformação digital
2) Dar uma ideia do status do setor no que diz respeito à transformação 

digital por parte de processos de governo
3) Uma avaliação do papel de dados e como podem ser usados

Objetivos do Nosso Painel



O que é Transformação Digital

“Transformação digital não é a aplicação de tecnologia, mas sim o repensar 
de processos e negócios, que por meio da tecnologia, transformam os 
modelos atuais.”

KPMG Leap



Números financeiros em Transformação Digital

Crescimento de AI em logística – 43% por ano até 2023 – US$ 6,5 bi
US$ 1,8 trilhões serão transferidos para empresas movidas por dados



Exemplos de Transformação Digital

Educação – Khan Academy
WiFi e Internet nos aviões
Medicina Diagnóstica – Exames
Amazon Go – mercado sem caixa



Algumas das Principais Tecnologias

Inteligência Artificial
Machine Learning
Internet das Coisas (Internet of Things – IoT)
Blockchain
Reconhecimento Facial



Possíveis Áreas de TD em Logística

Autonomous Vehicles – caminhões autônomos, empilhadeiras autônomas, 
Portâiner, Transtâiner
Track and Trace
Inventário
Qualidade dos Fornecedores
Previsão de Demanda
Planos de Produção
Gerenciamento de Transporte

Muitas destas são resultado de análise de big data

mi



A importância dos Dados

Dados da própria empresa
Dados do setor
Dados de usuários de celulares
Dados de empresas provedoras
Dados públicos
Dados gerados por tecnologias mais avançadas como:

cameras
sensores de toque



O que pode e o que não pode

Compliance

No mercado hoje existem soluções de dados e inteligência de mercado que 
utilizam dados conhecidamente que são sigilosos. 

Com a tecnologia é possível um provedor de informações esconder essa 
fonte. Como as empresas que são usuárias de dados no mercado devem se 
comportar neste cenário? 

Vamos falar disso também.



Obrigado!


