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Porque a "Empresa 
inteligente" será o futuro

Quando pensamos 

sobre como empresas, 

governos, instituições, 

fabricantes e mesmo a 

própria sociedade civil 

vão trabalhar no futuro, 

duas palavras me vêm 

à mente: Empresa 

Inteligente

Uma rede mundial de 
sensores conectados 
aos computadores via 

tecnologia sem fi o para ana-
lisar dados dará às empre-
sas em todo o planeta mais 
informações e visibilidade 
sobre o modo como pessoas, 
dispositivos e sistemas estão 
trabalhando.  

As empresas terão uma nova 
"inteligência" para tomar deci-
sões em tempo real. As cidades 
saberão e poderão controlar 
– em tempo real – como são 
coordenados fl uxos de tráfego, 
água e energia elétrica, além 
de inúmeros outros fatores da 
vida urbana. As empresas vão 
conhecer e ser capazes de dar 
respostas – em tempo real – à 
movimentação de produtos 
e estoques e ao local que os 
demandam.

Os fabricantes poderão saber 
quais peças são necessárias e 
produzi-las com agilidade. As 
empresas fi carão cientes do 
que está acontecendo e serão 
capazes de agir imediatamente 
com base nessas informações. 
Por exemplo, elas poderão 
saber onde seus funcionários 
estão em um determinado mo-
mento e também planejar onde 
eles devem estar no futuro 
para atender às necessidades 
dos clientes.  

A base da Empresa Inteli-
gente são sensores como as 
etiquetas de identifi cação por 
radiofrequência (RFID) que 
combinam um chip de com-
putador com uma antena de 
rádio para controlar e trans-
mitir dados através de redes 
sem fi o.

Esse novo padrão de vi-
sibilidade permitirá que as 
empresas cresçam mais ra-
pidamente, tomem melhores 
decisões fundamentadas nos 
dados e elevem enormemente 
a efi ciência de suas operações. 
Elas vão economizar tempo 
e dinheiro, ser mais ágeis e 
ganharão vantagem competi-
tiva - se adotarem essa nova 
tecnologia.

Como a Empresa 

Inteligente ajudará 

as empresas – e seus 

consumidores 

Esse futuro da conexão, 
conhecida como Internet das 
Coisas (IoT), já chegou.  

Cerca de 6,4 bilhões de 
dispositivos já estavam conec-
tados à Internet em 2016, um 
crescimento de até 30% em 
relação a 2015. Esse número 
crescerá para 20,8 bilhões até 
2020, de acordo com a consul-
toria Gartner. Só este ano, 5,5 
milhões de novos dispositivos 
estarão on-line todos os dias.

As empresas gastarão US$ 
235 bilhões este ano para 

conectar dispositivos à IoT, 
segundo estimativas do Gart-
ner. Isso representa um cres-
cimento de 22% em relação 
a 2015. 

Aproximadamente 1,3 bilhão 
de pessoas estavam conecta-
das por dispositivos móveis 
sem fi o em 2014, representan-
do 37,4% da força de trabalho 
global. Esse número crescerá 
para 1,75 bilhão até 2020, ou 
42,0% da força de trabalho 
no mundo, de acordo com a 
Strategy Analytics. 

Imagine um médico sendo 
capaz de acompanhar os sinais 
vitais do paciente e recomen-
dar o tratamento adequado 
no momento ideal. Hoje em 
dia, enfermeiras passam 30% 
de seu tempo inserindo dados 
sobre o estado de saúde dos 
pacientes em sistemas de 
computador. Um rastreador 
inteligente faria isso automati-
camente, em tempo real, libe-
rando a equipe de enfermagem 
para passar mais tempo com 
os pacientes.

Ou pense em uma loja de 
varejo física que conecta suas 
prateleiras usando sensores e 
beacons para controlar os es-
toques. Com dados obtidos em 
tempo real, é possível enviar 
para o smartphone do cliente 
cupons de até 20% de desconto 
para um suéter, enquanto ele 
estiver na loja – olhando para 
o suéter. 

Ou imagine pessoas capazes 
de controlar suas casas por 
meio de dispositivos IoT - o 
consumo de energia ou o que 
tem na geladeira para fazer 
compras on-line.

O impacto econômico 

da IoT que já pode ser 

sentido 

O mercado para dispositi-
vos de identifi cação por ra-
diofrequência (RFID), a tec-
nologia usada nos sensores, 
está explodindo. De acordo 
com IDTechEx, consultoria 
com sede em Cambridge, no 
Reino Unido, a venda total de 
dispositivos RFID em 2015 foi 
de US$ 10,1 bilhões, acima 
dos US$ 9,5 bilhões em 2014 
e dos US$ 8,8 bilhões em 
2013. Esse valor inclui tags, 
leitores e software/serviços 
para cartões RFID, etiquetas, 
chaveiros e todos os outros 
formatos para RFID passivos 
e ativos. A IDTechEx prevê 
que esse volume atingirá US$ 
13,2 bilhões até 2020. 

Com o poder computacional 
crescendo e a energia necessá-
ria para processamento caindo, 
a capacidade de rastrear e 
analisar dados chegará a um 
ponto em que as empresas se 
verão obrigadas a adotar essas 
tecnologias.

De fato, estamos nos apro-
ximando do momento em 
que os dados serão os novos 
dispositivos. As empresas que 
não se adaptar a essa nova 
forma de captura de dados, 
de análise e de ação imediata 
fi carão para trás. 

E  i sso  não  é  mui to 
inteligente .

(*) É diretor geral da Zebra 
Technologies Brasil.

Vanderlei Ferreira (*)

News@TI
Chamada para artigos de docentes e 
pesquisadores

@A Revista Cultura e Extensão USP, publicação da Pró-Reitoria de 
Cultura e Extensão Universitária da USP está selecionando artigos 

para sua 17ª edição até 30 de junho. O tema é “Educação e universi-
dade sob a ótica da cultura e extensão", abordando a interação entre 
ensino fundamental, médio e superior, bem como as necessidades de 
aprimoramento. Podem participar do processo de seleção docentes e 
pesquisadores de universidades brasileiras e estrangeiras nas diversas 
áreas do conhecimento. Os trabalhos devem ser encaminhados à revista 
por e-mail (revistacultext@usp.br) de acordo com as normas disponíveis 
na página da revista: www.prceu.usp.br/revista.

Plataforma oferece acesso instantâneo a AI 
a partir da nuvem

@A NVIDIA anuncia que sua plataforma de Deep Learning agora 
está disponível como parte do serviço de nuvem do Baidu, dando 

aos clientes corporativos acesso instantâneo às ferramentas de AI com 
adesão mundial. A nova nuvem do Baidu oferece a mais atual tecnologia 
de computação de placas de vídeo, incluindo arquitetura Pascal™ em 
placas de vídeo NVIDIA® Tesla® P40 e o software de Deep Learning da 
NVIDIA. Ela oferece também aceleração de treinamento e inferências 
para estruturas de Deep Learning de código aberto, como TensorFlow 
e PaddlePaddle (www.nvidia.com.br ).

A busca pela produtividade, 
aliada à redução de custos e à 
qualidade na entrega de pro-
dutos e serviços, é incessante 
no mundo dos negócios. Para 
não ficar atrás da concor-
rência, é necessário investir 
em tecnologia, recurso cada 
vez mais ligado a todos os 
processos da empresa, in-
dependente do segmento de 
atuação. A transformação 
digital, termo que lidera a lista 
de prioridades dos executivos, 
é imprescindível e a solução 
de RPA (do inglês Robotic Process Automation) pode ser um 
importante passo para tal. 

A tecnologia de RPA traz uma série de benefícios, com des-
taque para a redução de custos e melhor utilização do tempo 
e intelecto dos profi ssionais das empresas. Em termos gerais, 
trata-se de um tipo de software “robô” que replica ações do 
usuário interagindo e integrando vários processos e atividades 
realizados dentro da operação. Para que a sua utilização se 
justifi que, essas tarefas devem ser repetíveis, escaláveis e em 
grande volume. Conceito relativamente novo, a solução de 
RPA foi disseminada mais fortemente nos últimos dois anos. O 
crescimento se deve, em grande parte, às difi culdades econô-
micas vividas no Brasil. Quanto maiores a crise e a difi culdade 
fi nanceira, mais espaço há para a automação.

A utilização de RPA ainda 
não chegou à sua plenitude 
por dois fatores. Primeiro, 
ainda há muito desconheci-
mento sobre seu uso e seus 
benefícios. Segundo, deter-
minadas ações e processos 
hoje feitos manualmente 
dependem muito da con-
fi ança no funcionário que 
os executa. Quanto maior o 
conhecimento e confi ança 
dos empresários e gestores 
em sistemas robotizados, 
mais rápido teremos a po-

pularização e o aproveitamento dos ganhos que o RPA 
proporciona. 

Por tudo isso, tenho a convicção de que, apesar do cresci-
mento estabelecido nos últimos anos, há muito espaço ainda 
para Robotic Process Automation no mercado brasileiro. 
Prova disso é que, recentemente, fi zemos um trabalho de 
consultoria para uma empresa do setor de educação e iden-
tifi camos que 80% dos seus processos de emissão de nota 
fi scal e pagamento eram passíveis de automação. Se a sua 
empresa deseja fazer parte da lista de companhias trans-
formadas digitalmente, um bom primeiro passo é buscar e 
implementar soluções de RPA.

(Fonte: Por Rodrigo Coelho, Diretor de Estratégias Digitais da Resource).

RPA: dê o primeiro passo para a 
Transformação Digital

Um estudo realizado pela Consultoria 
Gartner prevê que até o fi nal de 2017, 
89% das empresas utilizarão técnicas 
para aprimorar o Customer Experience. 
A OnYou, organização especializada em 
auditoria da experiência do cliente, listou 
três dicas para corporações que ainda não 
fazem uso desse conceito. Confi ra: 
 • Proporcione satisfação: O cliente 

de hoje é empoderado, deseja aten-
ção e participação em todas as etapas 
da compra. Busque ferramentas que 
facilitam analisar seu atendimento, 
identificar erros e possibilidades 
de melhorias. A metodologia de 
cliente oculto ofertada pela OnYou, 

por exemplo, permite amplo moni-
toramento dos processos utilizados 
e possibilita insights para qualificar 
a assistência.

 • Busque fidelização: Em média, 
manter um comprador constante vale 
dez vezes mais do que conquistar 
um novo. Por isso, ter clientes leais 
de longa data se faz tão importante 
para as corporações. Crie métodos de 
recompensas, leve em consideração 
seus feedbacks e torne o marketing 
do seu negócio um refl exo real do que 
tem a oferecer. 

 • Conquiste fãs: Quando as pessoas 
são surpreendidas durante a compra, 

naturalmente, passam a indicar a 
empresa para os outros. É o que 
chamamos de “advogados da mar-
ca”. Aproveite essa oportunidade 
para implementar ações que gerem 
engajamento direto, com conteúdos 
informativos e estratégicos. Redes 
sociais também são canais para atrair 
o público, e que, apesar de parecer 
óbvio, esse recurso ainda é ignorado 
em 55% dos casos de atendimento. 
Não dispense a chance de interagir 
e pedir a opinião dos seguidores, 
para estar cada vez mais alinhado 
daqueles que compram seu produto 
ou serviço.

Três passos para transformar o 
relacionamento com cliente

Mauricio Andrade de Paula (*)

O processo de aquisição de mercadorias pelos consumidores 
dentro das empresas de varejo (também conhecido por 
compra) nunca foi tão complexo e desafi ador. Misturando 

conceitos de entendimento e gestão da jornada do cliente, co-
nhecimento profundo sobre as características e aplicações dos 
produtos / serviços e domínio sobre os processos de operação 
do varejo em tempos de virtualização das experiências e multi-
canalidade, o mercado varejista se prepara para entrar de uma 
vez por todas na era digital. 

De olho nestes movimentos e com o objetivo de prever ten-
dências, o 27º. relatório anual sobre tecnologias aplicadas ao 
Varejo da RIS (Retail Info Systems) e o estudo da Zebra entitu-
lado “2017 Retail Vision” apresentaram os principais assuntos 
que vão impactar os varejistas nos próximos anos. Pelos dados 
apresentados nas pesquisas, as iniciativas relacionadas à tec-
nologia estarão totalmente focadas na Experiência do Cliente 
(geradores de receita) e na Excelência Operacional (redução 
de custos), sempre usando os dados como matéria prima dos 
processos de tomada de decisão que impactam diretamente os 
processos de negócio. Confi ra a análise do que deve acontecer 
de mais relevante até 2021:

Internet das coisas (IoT)

Apontada como a maior evolução tecnológica recente (base 
do conceito de Indústria 4.0), a Internet das Coisas começa a 
dar suas caras na operação diária do varejo. Apesar do potencial 
de atuação em diversas etapas, os sensores de IoT se destacam 
como elementos que podem provocar melhorias signifi cativas 
na experiência de compra do consumidor e na excelência ope-
racional do varejo. Segundo o “2017 Retail Vision Study”, da 
Zebra, hoje apenas 35% dos varejistas investem em sensores 
que avisam quando um cliente em específi co está na loja, 27% 
customizam a visita de loja e 22% criaram alertas avisando 
quando um comprador online está no estacionamento da loja 
para retirar uma mercadoria. Com a popularização desse tipo 
de ferramenta e o amadurecimento das abordagens analíticas 
que consolidam esses dados, os “poucos” varejistas que contam 
com esse tipo de suporte tecnológico começam a chamar aten-
ção do mercado, desenvolvendo estratégias que personalizam a 
entrada de um cliente na loja, garantem ofertas para o cliente 
certo, no momento certo, através do canal certo, por exemplo, 
entrando em contato com esse consumidor via smartphone no 
instante em que está próximo a uma loja ou olhando algum item 
específi co do sortimento. Essas ações acabam gerando maior 
conforto e confi ança, além de permitir a captura de uma série de 
dados sobre a pessoa. Prova real disso, a mesma pesquisa estima 
que esses números irão dobrar até 2021: 75% dos varejistas irão 
saber quando um determinado cliente está em sua loja, 79% irão 
customizar a visita de cada consumidor e 71% saberão quando 
um cliente irá retirar sua mercadoria comprada on-line na loja 
física (processo de click and collect, por exemplo). 

Visual Analytics

Outra tendência que já está virando realidade são as apli-
cações de Big Data. Passada a fase de estudo e entendimento 
das possibilidades e casos de uso pelo mercado, o varejo vem 
compreendendo que, na era das análises, é impossível gerenciar 
adequadamente um negócio sem uma fábrica de dados bem 
estabelecida, informando as áreas sobre o andamento de suas 
operações e fornecendo conhecimento sobre seus clientes. Se 

Quais tecnologias irão mudar 
o varejo nos próximos anos?

Principais estudos da área mostram que IoT e Visual Analytics irão dominar investimentos nos 
próximos anos

nessa fase de entendimento as aplicações de análise de dados 
eram focadas em especialistas técnicos, hoje o chamado Visual 
Analytics começa a transformar essa realidade, permitindo que 
especialistas de negócio construam e levem análises estratégicas, 
que podem ser feitas em tempo real se necessário, a todos os 
colaboradores de uma empresa, utilizando dashboards dinâmi-
cos e intuitivos que permitem decisões sejam tomadas de forma 
rápida e assertiva. Exemplo real disso é o caso de sucesso da 
Trunk Club, varejista virtual que oferece roupas indicadas por 
personal stylists. Além da linha de negócio arrojada, a empresa 
adotou um sistema de análise de dados dentro de seu depósito, 
dando estatísticas de produtividade e resultados para todos os 
seus colaboradores. O resultado fi nal foi de melhora signifi cante 
na produtividade, já que a maioria dos colaboradores se moti-
vavam mais ao ver o resultado de outras equipes que estavam 
trabalhando no mesmo local. 

Com tantos índices e previsões, fi ca a pergunta: esses investi-
mentos em conhecimento e tecnologia “são também para mim? 
”. E a resposta é sim! A análise dos relatórios mais recentes 
apresentados nesse artigo e a resposta dada por algumas empre-
sas pioneiras neste mercado demonstra que existem resultados 
práticos e tangíveis diretamente relacionados a esses investi-
mentos. Se o seu processo atual de transformação se chama 
“experiência fl uída” ou “varejo omnichannel”, isso realmente é 
menos importante. O que realmente importa é perseguir esses 
resultados de negócio, otimizando sua capacidade de investimento 
no desenvolvimento de conhecimento, defi nição de processos e 
aquisição de tecnologias que permitam ter controle total e efe-
tivo de suas operações e conhecimento real sobre seus clientes, 
aumentando vendas e reduzindo custos. Segundo o relatório da 
Zebra, rupturas de estoque, produtos com menor preço na con-
corrência e sortimento inadequado são os principais problemas 
do varejo atual. Hoje, tudo isso pode ser facilmente solucionado 
com o uso de tecnologias analíticas, permitindo que o consumidor 
tenha uma visualização completa das possibilidades que tem à 
sua disposição no instante da interação (adquirir em outro canal, 
reservar em outra loja, encomendar, etc.). Empoderar ainda 
mais o consumidor moderno, de forma efi ciente e personalizada 
focada em suas reais necessidades - para que ele possa realizar 
o processo de aquisição de mercadorias com o “menor atrito” 
possível – traduz o mantra dos varejistas de futuro (e que repre-
sentam hoje, o futuro do varejo).

(*) É Senior Business Consultant em Analytics e Big Data
para a indústria de Varejo na América Latina


