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OPINIÃO
Nos 50 anos da 

internet, os vídeos 
dominam as telas

A internet, que começou 

sua atividade com a 

transmissão de uma 

mensagem de texto, 

defi nitivamente, se 

rendeu ao vídeo como 

conteúdo que mais gera 

engajamento

Em 2019, comemoramos 
os cinquenta anos da 
Internet, cuja história 

teve início em outubro de 1969, 
a partir da primeira troca de 
informações à distância reali-
zada por uma rede de dados, 
denominada Arpanet, que 
interconectou a Universidade 
de Los Angeles e o Instituto 
de Pesquisa de Stanford. A 
operação consistia no envio 
remoto da palavra “login”, mas, 
devido a uma falha do sistema, 
ao fi m da viagem, foi capaz de 
transmitir apenas a primeira 
sílaba “lo”. 

Um feito que, nos dias atuais, 
parece absolutamente banal, 
foi um marco histórico de 
uma revolução tecnológica 
e sociocultural que segue 
transformando em ritmo veloz 
a comunicação, o consumo 
de dados, produtos e serviços 
e, sobretudo, as relações hu-
manas do século XXI. Cinco 
décadas depois daquele “proto 
e-mail”, podemos dizer que se 
fosse hoje, os pesquisadores 
provavelmente estariam fa-
zendo uma live, publicando 
um story ou compartilhando 
um link do Youtube. 

De toda forma, o texto teria 
dado lugar ao vídeo - formato 
que hoje domina a internet, 
especialmente as redes sociais, 
como o Youtube, que registra 2 
bilhões de usuários em sua pla-
taforma, segundo dados da We 
Are Social. Pesquisa recente 
da Comscore, líder mundial na 
medição de audiências digitais, 
mostra que o vídeo realmente 
caiu no gosto das pessoas. 

No Brasil o Youtube é a rede 
social com mais alcance, che-
gando a 94,8% dos internautas, 
deixando para trás o Facebook, 
em segundo lugar com 91,8%. 
Mas na rede de Zuckerberg, os 
videos estão dando o que falar: 
embora ainda representem 

12% dos conteúdos postados, 
eles geram mais comentários 
(24% das interações) e likes 
(14% das interações). Entre 
os posts estáticos regulares, 
16% são comentários e 10% 
são likes.

As empresas brasileiras já 
estão atentas a esta tendência, 
que vem dando a direção para 
as ações de marketing. De 
Janeiro a agosto de 2019, as 
marcas nacionais publicaram 
481 mil vídeos nas redes so-
ciais (Facebook, Instagram e 
Twitter), um aumento de 14% 
em relação ao mesmo período 
do ano passado. Quem fez a 
conta foi a Shareablee, empre-
sa americana de mensuração 
de mídia e monitoramento de 
redes sociais. 

O Brasil domina as ações 
em vídeo na América Latina, 
representando 45% do total de 
material publicado na região. 

O Instagram é um caso 
interessante. A rede que nas-
ceu para publicação de fotos 
mostra cada vez mais conteúdo 
em vídeo, seja no feed ou nos 
stories. Isso sem falar na IGTV, 
plataforma exclusiva para 
vídeos lançada em 2018. 

A rede recebe atualmente 
16% dos vídeos postados nas 
redes sociais. Parece pouco, 
porém eles respondem por 
63% das interações, enquanto 
no Facebook conseguem 31% 
das ações. O engajamento do 
conteúdo em vídeo do Insta-
gram foi o que mais cresceu 
entre as redes sociais, regis-
trando aumento de 170% este 
ano no Brasil.

Para quem está pensando 
em novos conteúdos para dar 
uma agitada nos canais sociais, 
os vídeos não podem fi car de 
fora da estratégia de marketing 
digital. Vale a pena também 
investir em canal próprio no 
Youtube, onde os haters são 
esparsos. Das reações nesta 
rede, 94,9% são positivas. 

A propósito, quer comemo-
rar os 50 anos da internet? 
Gravar um vídeo dando os 
parabéns pode ser um bom 
jeito de participar da festa. 

(*) - É diretor geral da
Comscore no Brasil.

Eduardo Carneiro (*)
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News@TI
Demanda por profi ssionais de tecnologia faz 
empresas investirem em treinamento

@Com demanda anual de cerca de 70 mil profi ssionais e apenas 
46 mil formados no mesmo período, a previsão da Brasscom 

(Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação 
e Comunicação) é que o mercado de Tecnologia da Informação e 
Comunicação no Brasil apresentará um défi cit de 290 mil profi s-
sionais em 2024. As empresas enfrentam um cenário cada vez mais 
difícil para contratar, e algumas delas, inclusive startups, recorrem 
a programas de formação internos ou parcerias com universidades. 
A ilegra, empresa global de design, inovação e software, criou o 
Jovens Talentos, um programa de estágio da empresa que prepara 
o profi ssional do zero para o mercado. O 7waves, aplicativo que 
auxilia as pessoas a defi nirem metas para alcançar seus objetivos 
de vida, desenvolve iniciativa semelhante. A startup não prioriza a 
experiência, e aposta na parceria com universidades para contra-
tação de estudantes de graduação e pós-graduação para identifi car 
profi ssionais que tenham o perfi l de aderir aos valores da empresa 
e vontade de aprender.

Duas startups brasileiras irão ao Japão para a 
competição global da NTT Data e everis - Open 
Innovation Contest

@A NTT DATA e a everis, consultoria multinacional de negócios e 
tecnologia do grupo NTT Data, anunciaram ontem uma decisão 

inédita: duas startups brasileiras Looqbox e Mindify foram eleitas 
pelo júri, composto por especialistas das duas empresas e de outras 
grandes companhias nacionais, as ganhadoras do 10° Concurso 
de Inovação Aberta (Open Innovation Contest). Com esta decisão 
comunicada ontem durante o CASE, maior evento de startups do 
País, as duas microempresas inovadoras nacionais receberão o apoio 
de uma equipe exclusiva de consultores, tecnólogos e especialistas 
técnicos e de negócios da NTT Data e da everis, que trabalharão em 
conjunto para auxiliar na viabilização e aperfeiçoamento de seus 
negócios. Serão também as representantes do Brasil na versão fi nal 
do Open Innovation Contest no dia 23 de janeiro de 2020, no Japão, 
onde concorrerão com outras startups de negócios de 15 cidades 
de 13 países.

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Boletos não pagos se apresentam 
como um dos principais desafi os 

do e-commerce

Felipe Rodrigues (*)
 

Comandar um e-commerce exige es-
tratégia, esforço e mão na massa. Há 
tempos caiu por terra a ideia de que 

basta criar um site, colocar lá os produtos 
que se quer vender e esperar os clientes 
aparecerem. É preciso planejamento e 
estratégia antes do início das atividades, 
durante e no pós-vendas.

Falando especifi camente sobre o proces-
so de vendas, é importante que os lojistas 
acompanhem de perto todos os processos. 
Um problema, por menor que seja, nos 
processos da loja online pode acarretar 
prejuízos para a operação. Um exemplo 
interessante está no fi nal da jornada de 
compra. É sabido que cerca de 50% dos 
consumidores optam por efetuar os paga-
mentos das compras realizada pela internet 
utilizando a modalidade boleto bancário. 
Isso, por si só, não é um problema. Po-
rém, cerca de 60% dos consumidores que 
escolhem a opção acabam não quitando o 
boleto, ou seja, a venda não é concretizada!

Imagine que o procedimento padrão 
entre os e-commerces é oferecer 3 dias 
úteis como prazo para pagamento dos 
boletos que são emitidos com o valor da 
compra. Isso signifi ca que, durante esses 
3 dias úteis, o produto que foi selecionado 
pelo consumidor fi ca separado aguardando 
a confi rmação do pagamento para só então 
ser encaminhado ao endereço do compra-
dor. Isso também signifi ca que durante esse 
período, o produto não estará disponível 
em estoque.

No caso dos pequenos e médios e-
-commerces isso pode representar um 
problema sério, tanto sob o ponto de vista 
da indisponibilidade do produto em estoque 
por esse período – acarretando perda de 
vendas – quanto pelo mecanismo de retor-
no do produto ao estoque, atualização de 

disponibilidade do mesmo em sistema, etc, 
no caso de uma venda não concretizada.

Uma forma de tentar adiantar esse pro-
cesso ou pelo menos fazer com que o cliente 
não esqueça do boleto em aberto é adotar 
ferramentas de recuperação de vendas. 
Elas já estão no mercado e são acessíveis 
a todos os portes de e-commerces. Por 
meio delas, fi ca simples confi gurar, por 
exemplo, um e-mail marketing ou SMS que 
vá “lembrar” o cliente de que o boleto já 
está disponível para pagamento ou que o 
documento expira dentro de alguns dias. 
Também fi ca fácil relembrar o consumidor 
de que o produto pode ser entregue den-
tro de alguns dias, assim que o boleto for 
quitado. Ainda, é possível propor a troca 
de meio de pagamento, substituindo o 
boleto por cartão de crédito, por exemplo.

Claro, a comunicação nestes casos pre-
cisa ser amigável a fi m de que os clientes 

Sanders Digital

não encarem como uma cobrança, mas 
realmente como um lembrete simpático. 
Para isso, pode ser interessante adicionar 
algum conteúdo relevante, que aponte 
possíveis usos e combinações do produto 
que está sendo adquirido. Também pode 
ser oferecido um cupom de desconto, frete 
grátis ou outra alternativa que mostre o 
quanto a empresa valoriza aquele cliente 
e a compra que ele está fazendo.

É importante não tirar da memória que 
muito além de realmente converter aquela 
venda específi ca, o que vale mesmo é ofe-
recer ao cliente uma experiência positiva 
e marcante, cativando-o a comprar nova-
mente na sua loja. No fi nal das contas, o 
relacionamento do e-commerce com o 
consumidor é o que está em jogo.

(*) É especialista em e-commerce, sócio-fundador 
do Enviou e do Meu DimDim, respectivamente, suíte 
de ferramentas que ajudam as lojas online a vender 

mais e plataforma especializada em cashback.

De acordo com o estudo “O perfi l do e-commerce brasileiro 2018”, feito pela BigDataCorp para o 
PayPal Brasil, cerca de 75 mil novas lojas online nasceram no país no ano passado. Isso signifi ca que 
205 novos e-commerces foram abertos por dia! O número impressiona.

Como implantar uma cultura colaborativa
na minha empresa?

Entre os pilares que sustentam o atual 
ambiente de negócios, certamente, a ino-
vação se tornou um ponto chave para o 
crescimento de qualquer empresa. Deste 
modo, quando pensamos em inovar, o 
termo abrange desde a implementação 
de tecnologias disruptivas, até uma 
transformação em toda a cultura e gestão 
organizacional.

Nesse sentido, para o desenvolvimento 
de um mindset inovador, uma das estraté-
gias mais aplicadas entre os gestores nos 
últimos anos é a adoção de uma cultura 
colaborativa, em que todos os profi ssionais 
estão sintonizados e prontos a colaborar 
com atitudes, ideias e opiniões que agre-
guem valor ao negócio.

Para se ter uma dimensão, a consultoria 
PWC realizou um estudo apontando que, 
anualmente, a economia colaborativa 
movimenta uma média de US$ 15 bilhões 
em todo o mundo. Para os próximos seis 
anos, as projeções são de que esse valor 
alcance cerca de US$ 35 bilhões.

Posto isso, é importante destacar que, 
a cultura colaborativa, se bem gerida, 
além de lucro para a economia, pode 
trazer ganhos inumeráveis à empresa, 
tornando o ambiente cada vez mais 
harmônico, alinhado e eficiente. O au-
mento do engajamento e produtividade 
entre os profissionais, por exemplo, 
merece destaque, uma vez que, com 
essa prática, todo o time passa a atuar 
em conjunto, trazendo ideias “fora da 
caixa”. Dessa maneira, toda a empresa 
tende a ganhar.

Para tanto, nesse processo, o gestor tem 
um papel essencial, visto que ele será o 
responsável por dar o pontapé inicial e 
promover essa mudança de mentalidade. 
Sendo assim, é importante que ele atue 
com liderança, buscando por estratégias 
que tornem essa prática efi ciente, sempre 

e descontraindo, a fi m de desconstruir 
a percepção daquele local cercado de 
pressão e monotonia. Com isso, o time terá 
mais liberdade para se dialogar e trocar 
ideias produtivas que, por conseguinte, 
possibilitarão ainda mais inovação para 
o negócio.

Por fi m, é importante tornar todo esse 
processo de colaboração uma atividade 
contínua, uma vez que o universo cor-
porativo se reinventa dia após dia. É 
papel do gestor, ainda, monitorar como 
a equipe está recebendo e lidando com 
essas mudanças, para que a empresa 
sempre esteja alinhada aos mesmos pro-
pósitos; e os colaboradores, contribuindo 
progressivamente para seu sucesso e da 
companhia!

(Fonte: Fernando Brolo é Partner Sales na 
LogiThink, empresa a serviço da reinvenção 

da tecnologia. A companhia é o novo nome do 
braço tecnológico do Grupo b2fi nance, que atua 

com Auditoria e Outsourcing e é associada à 
KRESTON, uma das maiores autoridades do 

mundo no assunto.).

estimulando o time com uma relação de 
proximidade, com diálogo, criatividade e 
respeito.

Alcançando o sucesso com uma cultura 

colaborativa

Quando pensamos em como construir 
uma cultura pautada na colaboração, acre-
dito que o primeiro passo é entendermos a 
dinâmica dos nossos negócios, valorizando 
as diferenças e atributos de cada um e 
enfatizando os pontos fortes e a maneira 
com que cada integrante da equipe pode 
contribuir para o negócio.

Com isso distinguido, é hora de inspirar! 
Se o líder não conseguir estabelecer um 
objetivo em comum entre toda a equipe, 
motivando-os, toda a construção de uma 
nova mentalidade será inefi ciente. Dessa 
maneira, uma boa estratégia é traçar metas 
e recompensas, despertando o desejo de 
cooperação de todos.

Além disso, é importante que o gestor 
proporcione a seus profi ssionais um novo 
ambiente de trabalho que seja moderno 
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