
Em tendências de 

consumo, a última 

milha é um termo usado 

para descrever a etapa 

fi nal da viagem do 

produto antes que ele 

chegue à porta do cliente

Com o crescimento do 
e-commerce, esta eta-
pa virou foco de muita 

atenção, já que a entrega 
para o consumidor fi nal pode 
representar 20% do custo 
logístico total. De olho nessa 
necessidade, cada vez mais 
startups criam alternativas 
revolucionárias para entregar 
o produto ao cliente e algumas 
delas são bem interessantes.

Veja algumas inovações que 
tendem a reduzir o custo e tem-
po de entrega, além de criar 
novas e melhores experiências 
para o consumidor:
 • Drones: aeronaves autô-

nomas que poderão fazer 
entregas de até 15 quilos, 
reduzindo consideravel-
mente o tempo e o custo 
de pequenas compras;

 • Crowdsourcing: neste 
modelo, as pessoas se 
cadastram em uma rede e 
podem escolher entregas 
específi cas para fazer. A 
fl exibilidade pode ser a 
principal vantagem para 
as empresas, pois podem 
usar recursos já existen-
tes, como os motoristas de 
aplicativos ou de táxi para 
completar as entregas;

 • Veículos autônomos: 
vans cheias de gavetas com 
senha, tipo aquelas de cor-
respondências, param na 
frente da casa do cliente, 
que só precisa digitar a 
senha para desbloquear a 
entrega;

 • Bicicleta: entregas via 
bicicleta já são comuns 
para documentos, fl ores 
e comida, mas a tendência 
é este modal avançar para 
outros tipos de produtos, 
principalmente, por ter um 
apelo ecológico;

 • Droids: são robôs que tra-
fegam pelas calçadas para 
entregas pequenas e mais 
próximas do consumidor 
fi nal.

Como dissemos, essas são 
apenas algumas das inovações. 
Estima-se que as compras on-
line alcancem 8,8% das vendas 
no mundo e, neste percentual, 
as tecnologias citadas vão 
ajudar muito. Mas a realidade 
é que o mundo ainda é offl ine. 
A grande maioria das pessoas 
prefere sair de casa, ir até uma 

loja e comprar o que precisa.
Em uma pesquisa recente 

da Reuters/Ipsos Poll “Por 
que o shopper dos EUA não 
faz suas compras em super-
mercado online?”, três quar-
tos dos compradores online 
entrevistados disseram que 
raramente ou nunca compram 
mantimentos dessa maneira. 
Outros 75% responderam que, 
simplesmente, preferem ir pes-
soalmente fazer suas compras. 
Resumindo, em mais de 90% 
das vendas, quem faz a última 
milha é o consumidor e, pelos 
números, parece que isso não 
vai mudar. 

Um dos grandes desafi os é 
proporcionar soluções para 
melhorar esse cenário. Só no 
Brasil, a indústria lança mais 
de 18 mil produtos ao ano. O 
cliente, quando questionado 
ao sair das lojas, diz que só 
percebeu 5 lançamentos. 
Neste caso, podemos até tê-lo 
inspirado a comprar o produto 
recém-lançado, mas não esta-
mos conseguindo mostrar para 
ele onde comprar.

Já é possível melhorar a 
experiência de quem compra 
em lojas físicas. Uma alterna-
tiva é mostrar a informação de 
disponibilidade dos produtos 
para o consumidor. Agregar 
à campanha de marketing um 
localizador de produtos pode 
direcionar os clientes para as 
lojas certas, que já têm o pro-
duto em estoque. Isso aumenta 
as vendas, reduzindo a ruptura 
de estoque e melhorando a 
experiência dos consumidores.

Outra prática importante é 
dar visibilidade, em tempo real, 
da distribuição dos lançamen-
tos para a área de Marketing. 
Com essas informações é 
possível escolher qual o local 
e o momento mais apropriado 
para fazer uma campanha 
geolocalizada. Ao usar o dado 
de disponibilidade para decidir 
onde e quando disparar uma 
campanha, o lojista evita atin-
gir consumidores em regiões 
que seu produto ainda não 
esteja disponível e melhora a 
efi ciência do dinheiro investido 
na comunicação.

Os novos meios para realizar 
as entregas, a possibilidade de 
localizar os produtos em lojas 
físicas e o uso da tecnologia 
para gerar mais visibilidade 
das informações em tempo real 
são apenas algumas inovações. 
Ainda há muito espaço para 
novidades na última milha 
do consumidor de loja física. 
Fique de olho!

(*) - É CEO da Gofi nd, localizador de 
produtos que utiliza algoritmos de 
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Mas saiba que projetos 
desta magnitude, que 
muda a vida dos cida-

dãos, pode começar com inicia-
tivas pontuais, que já existem 
aqui no Brasil. Belo Horizonte, 
por exemplo, deu o pontapé ini-
cial para esse movimento com 
o plano de iluminação pública 
inteligente, considerado uma 
referência global em parâme-
tros técnicos e estratégicos. 

Com ele, a população ganhou 
uma cidade mais iluminada, 
com mais segurança e, por 
consequência, uma melhor 
qualidade de vida. A solução de 
telegestão da iluminação permi-
te ao gestor antecipar eventos e 
tomar ações de forma remota, 
controlar a luminosidade e 
intensidade de brilho das lâm-
padas, assim como identifi car 
anomalias na rede, possibilitando 
ganhos em efi ciência operacional e energética.

Projetos como esse podem ser o caminho para uma cidade 
mais inteligente, pois eles podem alavancar outros serviços que 
trazem efi ciência para a cidade e benefícios para a comunidade. 
O mais interessante nesse projeto de Belo Horizonte é que a 
infraestrutura de rede de comunicação instalada, que suporta 
a telegestão da iluminação pública, poderia ser compartilhada 
para trafegar dados de outras aplicações e corroborar para uma 
cidade mais inteligente. 

Aguns exemplos que poderiam ser aplicados e que podem 
auxiliar na melhoria de vida das pessoas:

1 – Semáforos Inteligentes – imagine um semáforo que atue 
conforme o fl uxo de carros e pedestres nas ruas. Em uma cidade 
inteligente, ele poderia funcionar como um agente de trânsito, 
mapeando o fl uxo em tempo real. Com base nas imagens de 
câmeras instaladas dentro deles e dados da central de controle, 

Transformando a cidade por 
meio da iluminação pública

Quando pensamos em uma cidade inteligente, onde tudo se conecta e funciona, logo nos vem à cabeça 
lugares na Europa ou até mesmo nos Estados Unidos, não é verdade? 
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Ciclovia em Florianópolis: substituição de pontos de iluminação 

por luminárias de LED.
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decidir quanto tempo cada uma das vias do município deve fi car 
liberada. Com isso, é possível melhorar o trânsito, aumentando 
o fl uxo das avenidas de maneira efetiva.

2 – Controle Ambiental – em cidades grandes, como São 
Paulo, existem painéis espalhados em diversas regiões com a 
hora e o nível de poluição. Porém, a qualidade do ar é uma infor-
mação local e não está conectada à uma central. Se estes dados 
estivessem interligados, gerando insights para o poder público, 
as empresas do setor poderiam divulgá-los para que a população 
se prevenisse em dias muitos secos. Essa base, poderia, inclusive, 
guiar os hospitais sobre picos de doenças respiratórios. 

3 – Estacionamento dinâmico – quem tem carro deve saber 
o tempo desperdiçado rodando ruas e estacionamentos tentando 
achar uma vaga em horários de pico. Isso pode se tornar bem 
menos doloroso em uma cidade conectada. É possível, através 
de sensores, disponibilizar, por meio de um portal ou aplicativo, 
todos os lugares livres assim que o motorista se aproxima da re-
gião. Imaginem o tempo e o combustível economizado com isso?

4 – Bueiros Conectados– basta chover para que uma palavra 
surja na cabeça de todo mundo: alagamento. Mas saiba que eles 
podem estar com os dias contados com as novas tecnologias exis-
tentes. Hoje, é possível instalar sensores nos bueiros que avisam 
as empresas de limpeza quando os coletores de detritos precisam 
ser esvaziados ou se estão com algum problema que impeçam 
a drenagem da água. Com isto, eles não fi carão mais entupidos 
e a chuva poderá escoar de maneira mais efi ciente, reduzindo 
drasticamente ou até mesmo eliminando os alagamentos.

5 – Lixeiras Inteligentes – a coleta de lixo dos municípios 
é organizada de acordo com a densidade habitacional de cada 
região e os insights sobre o real volume produzido por dia e 
horário não é levado em consideração. Com isso, ao deslocar 
caminhões para a coleta, as lixeiras podem estar vazias ou com 
uma pequena quantidade de detritos, resultando em uma via-
gem desnecessária com gasto combustível e mão de obra. Hoje, 
usando IoT, é possível otimizar as rotas de coleta e priorizar as 
localidades com maior quantidade de lixo acumulado.

Esses são apenas alguns exemplos de possíveis soluções para 
uma cidade inteligente que, ao melhorar seus processos, se torna 
mais inclusiva e sustentável, além de prover o bem-estar dos 
cidadãos. E o pontapé inicial para uma cidade mais inteligente 
pode acontecer através dos projetos de iluminação pública que 
estarão acontecendo nos próximos anos. Afi nal, quem não quer 
uma cidade inteligente?

(*) - É consultor do segmento de utilities da Logicalis (www.la.logicalis.com).

A Trend Micro divulgou os 
resultados de uma pesquisa 
que aponta que a escassez 
contínua - e muitas vezes preju-
dicial - de talentos de segurança 
cibernética levou a maioria das 
organizações a buscarem ajuda 
de fora, como tecnologias de 
automação, aumentando os 
programas de treinamento e 
terceirização para detecção 
e a prevenção das ameaças 
cibernéticas.

O estudo constata que, inde-
pendentemente do tamanho, as 
empresas hoje compartilham 
um desafi o comum: as equipes 
de segurança de TI estão com 
falta de pessoal e sobrecarre-
gadas. O número de alertas 
de segurança, o desafi o de o 
que priorizar e a falta de experiência podem ser esmagadores e 
introduzir riscos.

A pesquisa - que entrevistou 1.125 tomadores de decisão de TI 
em todo o mundo - mostra que 69% das organizações concordam 
que a automatização de tarefas de cibersegurança, utilizando Inte-
ligência Artifi cial (AI), reduziria o impacto da falta de profi ssionais 
qualifi cados na área. Isso ocorre depois que as companhias viram 
as ameaças cibernéticas crescerem 64% durante o último ano.

“Há uma escassez real e crítica do pessoal de segurança ciber-
nética”, diz Greg Young, vice-presidente de segurança cibernética 
da Trend Micro, comentou. “A IA e o machine learning podem 
reduzir a carga de trabalho operacional, lidando com as tarefas de 

Escassez de profi ssionais 
sobrecarrega cibersegurança

baixo valor para as quais usamos 
nossas pessoas de alto valor. 
Assim, conseguimos diminuir o 
tsunami de alertas de baixo valor 
que lançamos nas equipes”.  

Entretanto, Young explica 
que apenas aumentar o número 
de soluções de segurança, adi-
cionando mais alertas não são 
úteis. “Ao invés disso, o objetivo 
deve ser adicionar segurança 
mais inteligente e integrada, re-
duzindo os alertas indesejados. 
Mais dados de segurança cole-
tados não precisam signifi car 
mais alertas, os dados devem 
ser usados para eliminar os 
falsos alarmes. Deixe a equipe 
se concentrar nos ataques reais 
e complexos”.

A partir da pesquisa, 63% dos tomadores de decisão de TI pla-
nejam utilizar a tecnologia da IA para automatizar seus processos 
de segurança. No entanto, embora a IA possa lidar efetivamente 
com o processamento de dados, profi ssionais treinados em se-
gurança cibernética são necessários para analisar os resultados 
e gerenciar a estratégia geral de segurança.

De acordo com o Gartner, “a falta de profi ssionais de segurança 
qualifi cados tem sido um problema perene que resulta consisten-
temente em implantações de tecnologia de segurança com falha. 
O número de cargos de cibersegurança não preenchidos deverá 
crescer de 1 milhão em 2018 para 1,5 milhão até o fi nal de 2020. ”

 
Fonte e mais informações: (www.trendmicro.com.br).
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“Há uma escassez real e crítica do pessoal de segurança

cibernética”, diz Greg Young, vice-presidente de

segurança cibernética da Trend Micro.

Bruno Henriques (*)

A Inteligência Artifi cial é um 
tema que está cada vez mais em 
evidência, já que este avanço 
da tecnologia traz sistemas que 
tomam decisões cada vez mais 
precisas, similares e às vezes 
melhores que humanos. Ou 
seja, os avanços tecnológicos 
agora permitem trabalharmos 
com uma quantidade imensa 
de dados que, por consequên-
cia, nos levam a um ganho de 
efi ciência nas nossas atividades 
do cotidiano. A evolução é tão 
grande que muitos consideram 
estarmos vivendo uma nova 
“revolução industrial”, em que 
a nova fonte de energia são os 
dados.

Para 77% dos brasileiros, a 
Inteligência Artifi cial se tor-
nará parte do cotidiano, de 
acordo com o levantamento 
Trends 2.0” da Crowd DNA de 
setembro de 2018. Sendo assim, 
muitas empresas já começaram 
a investir no ramo e o Grupo 
Movile é uma delas.

Acreditamos que a Inteligên-
cia Artifi cial será a força motriz 
para as principais mudanças 
em todas as indústrias no 
mundo, seja para trazer mais 
produtividade e efi ciência para 
os negócios, ou para tornar a 
relação das empresas com os 
consumidores super-personali-
zadas. Por isso, nosso objetivo 
como Grupo é liderar esse movi-
mento na América Latina, sem-

pre com o foco voltado para a 
inovação e pessoas. Seguiremos 
no caminho de revolucionar 
nossos negócios com o uso de 
aprendizado de máquina cada 
vez mais humanizado para um 
completo atendimento aos 
clientes, além de aplicar novos 
aspectos tecnológicos e criar 
oportunidades para empresas 
e seus consumidores.

Com a Inteligência Artifi cial, 
queremos ser referência nacio-
nal e internacional, avançando 
principalmente nas áreas de 
food tech, logística urbana, 
personalização e melhorias do 
serviço ao cliente e pagamen-
tos. Tudo isso porque queremos 
revolucionar o universo da 
comida com tecnologia e gerar 
um impacto positivo.

Sabemos que há muito o que 
explorar quando se fala de 
Inteligência Artifi cial, principal-
mente no lado da efi ciência com 
algoritmos e gerenciamento de 
dados - como nas previsões de 
tempo de entrega e recomen-
dações personalizadas. Por isso, 
buscamos inspirações de todo 
o mundo e elevamos nossas 
expectativas para avançar mais 
rápido e oferecer melhores ex-
periências aos nossos clientes 
usando a tecnologia. Estamos 
dispostos a trabalhar para rea-
lizar o nosso sonho de impactar 
a vida de 1 bilhão de pessoas.

(*) É VP de Inteligência Artifi cial de 
Grupo Movile.

Inteligência Artifi cial: Brasil 
pode ser palco de grandes 

mudanças no setor


