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OpiniãO
Crescimento do 

e-commerce 
requer logística eficaz

Com o avanço 
cada vez maior 
da tecnologia e da 
inovação, é impossível 
falar de e-commerce 
sem associá-lo à uma 
operação logística 
factível. 

E isso tem que estar, 
obrigatoriamente, 
nos holofotes das 

grandes empresas, já que 
dados da Associação Brasi-
leira de Comércio Eletrôni-
co apontam que, para 2020, 
a expectativa é de que o 
comércio eletrônico fature 
R$ 106 bilhões, um marco 
para esse setor tão pujante 
e que movimenta em torno 
de 342 milhões de pedidos. 

Nos últimos anos, o setor 
de logística, com destaque 
para os operadores logísti-
cos, tem se transformado 
para acompanhar o dina-
mismo do e-commerce e 
as constantes mudanças, 
principalmente, no que 
diz respeito às soluções 
tecnológicas e inovadoras. 
Isso tudo para atender ao 
novo tipo de consumidor, 
revendo os modelos de 
distribuição e da malha 
logística. 

Esse cenário se intensifi-
cou ainda mais e passou por 
uma rápida transformação 
digital reflexo da COVID-19, 
que acelerou negócios e 
fez com que empresas até 
então majoritariamente 
atuantes no B2B mudassem 
a estratégia comercial e se 
aproximassem rapidamente 
dos consumidores, passan-
do a atuar no setor B2C. 

Empresas do segmento 
logístico têm se preparado 
cada vez mais desenvolven-
do soluções multicanais que 
envolvem a preparação para 
o varejo e o comércio eletrô-
nico, controle e qualidade 
dos produtos, embalagem, 
personalização de pedidos, 
soluções de transporte, 
bem como a gestão de de-
voluções. 

Muitas vezes, as compa-
nhias encontram desafios 
para administrar suas ca-
deias logísticas e acom-
panhar o crescimento do 
e-commerce. Os principais 
problemas verificados nesse 
aspecto envolvem canais 
de distribuição e tempo de 
resposta dos processos. A 
sazonalidade é um desafio 
muito grande, ou seja, pe-
ríodos de maior demanda 
como Páscoa, Dia das Mães, 

Dia das Crianças e Natal. 
Para driblar essa questão, 

os operadores logísticos 
desenvolvem operações 
multiclientes, conseguin-
do assim absorver muito 
mais variações do que um 
centro de distribuição de-
dicado, disponibilizando 
informação em tempo real 
e visibilidade total dos pro-
cessos. O desenvolvimento 
de plataformas híbridas 
para atender o comércio 
eletrônico tanto no B2B 
como no B2C é uma das 
inúmeras soluções desen-
volvidas por empresas que 
atuam com armazenagem e 
supply chain. 

Após um período de in-
visibilidade, a logística tem 
se tornado uma parcei-
ra comercial importante, 
principalmente, para o 
e-commerce. Ao tomar de-
cisões de compras online, os 
consumidores consideram 
as condições de entrega 
e devolução dos pedidos, 
ainda mais agora, com o au-
mento enorme do comércio 
virtual, reflexo do isolamen-
to social imposto pelo novo 
Coronavírus. Eles querem 
receber com cada vez mais 
velocidade e agilidade. 

Sendo assim, a logística 
eficiente ajuda a criar a 
lealdade dos compradores. 
Inversamente, atrasos ou 
erros logísticos podem 
prejudicar consideravel-
mente a reputação de um 
revendedor ou fabricante. 
A automação e a transfor-
mação digital são fatores 
primordiais para as empre-
sas que atuam no segmento 
de logística. Os operadores 
têm buscado de forma in-
cessante mais tecnologia e 
modernização para aumen-
tar a produtividade. 

O avanço da digitalização 
das atividades e dos pro-
cessos, investimentos na 
robotização e no gerencia-
mento da distribuição são 
primordiais para acompa-
nhar o crescimento desse 
mercado. Diante do novo 
comportamento de compra 
do consumidor, é inegável 
que o e-commerce veio 
para ficar. Todos os elos da 
cadeia logística precisam 
estar atentos para oferecer 
serviços cada vez mais cus-
tomizados e estruturados 
para atender às necessi-
dades desse segmento tão 
importante da economia. 

(*) - É presidente da 
FM Logistic do Brasil.

Ronaldo Fernandes da Silva (*)

As grandes empresas de 
tecnologia e o meio ambiente

Vivaldo José Breternitz (*)

Atualmente, as grandes empre-
sas de tecnologia, as Big Tech, 
estão mostrando preocupações 

com o meio ambiente. Não sabemos se 
isso é apenas “greenwashing” ou se a 
pressão da opinião pública, gerando um 
movimento que vem sendo chamado 
“antitech” ou ainda, a real preocupação 
dos executivos dessas empresas é o 
que está levando-as a agir assim. De 
qualquer forma, esse é um bom sinal, 
pois essas companhias tem dinheiro 
e poder para influenciar a tomada de 
medidas positivas nessa área.

O aspecto mais visível dessa preocu-
pação é o combate aos gases que geram 
o efeito estufa. Estima-se que desde 
1750 a atividade humana liberou mais 
de 2 trilhões de toneladas desses gases 
na atmosfera. Mais de três quartos dis-
so é dióxido de carbono, com a maior 
parte desse material tendo sido emitida 
a partir de meados da década de 1950. 

Isso é mais carbono do que a natu-
reza pode absorver e, todos os anos, a 
humanidade gera mais 50 bilhões de 
toneladas métricas adicionais de gases 
de efeito estufa. Esses gases não são 
dissipados em anos ou décadas; depois 
que o excesso de carbono entra na 
atmosfera, transcorrem milhares de 
anos até que eles deixem de causar 
efeitos daninhos.

Dentre as grandes empresas de tec-
nologia que estão anunciando providên-
cias a respeito, destacam-se a Microsoft 
e a Apple. A primeira delas diz que até   
2030 será negativa em carbono, ou seja, 
executará ações que levarão  a uma 
absorção de carbono maior que o que 
emitirá e que, até 2050, removerá do 
ambiente todo o carbono que  emitiu 
diretamente ou por consumo de energia 
elétrica desde que foi fundada em 1975.

Já a Apple, acaba de anunciar que 
pretende, também até 2030, fazer 
com que haja um empate entre suas 
emissões e absorção de carbono, 
situação chamada “zero emissões”. 
Esse empate levará em consideração 
também as atividades das empresas 
que fabricam os produtos que levam 
a marca Apple; a tarefa da empresa 
é mais difícil que a da Microsoft, por 
envolver terceiros e um volume maior 
de operações fabris.
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“Estima-se que 
desde 1750 a 

atividade humana 
liberou mais de 2 

trilhões de toneladas 
de gases na 

atmosfera. Mais de 
três quartos disso é 
dióxido de carbono, 

com a maior parte 
desse material 

tendo sido emitida a 
partir de meados da 
década de 1950.”

computadores geram muito calor e 
tem problemas para funcionar em 
ambientes aquecidos. 

Além disso, os “data centers” con-
centram-se no hemisfério norte, onde 
parte considerável da energia elétrica é 
produzida a partir da queima de carvão 
e petróleo, grandes geradores de gases 
causadores do efeito estufa. 

Nessa área a ideia é tornar o “har-
dware” e os sistemas de refrigeração 
mais eficientes, bem como acelerar o 
uso de energias renováveis, como a 
solar e a eólica.

Numa escala menor, são desejáveis 
o aumento do uso de materiais reci-
cláveis na produção de “hardware” e 
maior conscientização da sociedade 
a respeito do assunto. Também são 
importantes providências de empresas 
como o Facebook no sentido de mitigar 
a desinformação acerca de mudanças 
climáticas, pois cientistas estão aler-
tando, há bastante tempo, que se as 
emissões de gases não forem cortadas 
pela metade até 2030, os danos à na-
tureza serão trágicos e irreversíveis. 

Aos governos, cabe seguir o exemplo 
da União Europeia, que determinou aos 
países que a compõem providências 
para que uma situação de zero emissões 
seja atingida até 2050.

(*) É Doutor em Ciências pela USP, é professor 
da Faculdade de Computação e Informática da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie.

“Greenwashing”, neologismo derivado das palavras “green”, verde, e “whitewash”, branquear ou encobrir, 
é um termo utilizado para indicar o uso de técnicas de “marketing” e relações públicas para expressar 
uma falsa preocupação de empresas, governos ou pessoas com o meio ambiente.

Essa redução pode ser obtida de 
diversas maneiras, desde reflorestando 
áreas devastadas até aperfeiçoando 
processos industriais, porém as me-
didas que trarão maior impacto deve-
rão se concentrar nos “data centers” 
dessas e de outras grandes empresas: 
cerca de 1% de toda a energia elétrica 
produzida no mundo vai para essas 
instalações, sendo utilizada não ape-
nas para fazer as máquinas funciona-
rem mas também para refrigerá-las; 

Freepik
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Destaque em relatório internacional 
ISG Provider Lens™

@A Matrix, empresa provedora de cloud computing e serviços 
gerenciados, foi destaque no último relatório ISG Provider 

Lens™. De acordo com a pesquisa realizada no início da pandemia, 
a empresa foi considerada uma estrela em ascensão no segmento 
de serviços gerenciados e obteve posicionamento em outros dois 
quadrantes do estudo. Segundo o relatório ISG Provider Lens™ 
Next-Gen Private/Hybrid Cloud - Data Center Services & Solutions 
- Brazil 2020, que avaliou 59 provedores brasileiros, o mercado de 
hospedagem gerenciada reverteu a tendência observada nos anos 
anteriores. Neste ano, o ISG observou um interesse crescente entre 
os provedores de melhorar seus serviços gerenciados e instalações 
de data center (www.matrix.com.br).

Evento gratuito sobre Tech Writing aborda 
profissão que tem ganhado destaque

@A profissão de Tech Writing tem ganhado destaque no mercado 
brasileiro, tanto que as empresas de tecnologia buscam, cada 

vez mais, por esses profissionais. Na VTEX, plataforma de comércio 
digital que mais cresce no mundo, colaboradores de diversas forma-
ções estão se desenvolvendo na área. A área equilibra habilidades 
técnicas e escrita clara, buscando simplificar a complexidade da 
tecnologia. Ainda pouco falado no país, o tema será abordado em um 
evento gratuito no dia 30 de julho, idealizado por três profissionais 
da área: Mariana Moreira, Tech Writer da Zup Innovation, Juliana 
Meyer e Breno Barreto, ambos da VTEX. O primeiro meetup da 
comunidade será aberto ao público e acontecerá hoje (30), a partir 
das 19h. Voltado para comunicadores e interessados no assunto, o 
evento abordará o que é ser Technical Writer e as habilidades que um 
profissional da área precisa ter. “Nossa ideia é dividir com as pessoas 
as nossas impressões sobre a profissão, compartilhar vivências e, cada 

vez mais, fortalecer nosso ramo de atuação no país”, revela Breno 
(meet.google.com/irg-vptp-bwy).

Notebook gamer

@A Lenovo, empresa líder no fornecimento de tecnologia inteligente, 
anuncia o lançamento do Lenovo IdeaPad Gaming 3i, notebook 

com foco no público gamer. Voltado a jogadores que buscam alto 
desempenho para os mais variados tipos de jogos, o novo notebook 
da Lenovo alia performance e design diferenciado.Para entregar uma 
experiência com alta qualidade dos jogos com os gráficos mais deta-
lhados, o Lenovo IdeaPad Gaming 3i é equipado com placa de vídeo 
dedicada NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4GB, processador Intel® 
Core i7 de 10ª geração, até 16GB de memória RAM (expansível até 
32GB), 512GB de SSD M.2 PCIe NVMe, que garante dez vezes mais 
velocidade na leitura e escrita de dados do que HDD SATA. Conta com 
um slot extra de SSD que pode ser adicionado até 1TB ou HDD até 
2TB (https://www.lenovo.com).

Ikesaki reformula loja online com uso de 
inteligência artificial

@A Ikesaki, rede de hiperlojas do profissional de beleza, acaba de 
lançar uma série de experiências inovadoras em seu e-commerce. 

Além de ganhar acessibilidade na língua brasileira de sinais por meio 
da plataforma Hand Talk, o site da varejista implementou experiên-
cias inovadoras com o uso de inteligência artificial, a fim de entregar 
conteúdo personalizado de acordo com cada tipo de navegação, em 
uma experiência única para cada cliente.  “O site Ikesaki passa a mu-
dar para cada cliente, de acordo com seu interesse, em um processo 
contínuo de personalização”, explica Edilaine Godoi, Head de Digital 
da Ikesaki (https://www.ikesaki.com.br/).

ricardosouza@netjen.com.br

Rede social para desabafo e 
apoio emocional

Aos 22 anos, a publicitária 
Sarah Pires fundou a rede 
social Sunas que, fundamen-
tada na empatia e no suporte 
emocional, tornou-se um 
espaço no qual os usuários 
podem desabafar, comparti-
lhar sentimentos, experiên-
cias e ter acesso ao apoio de 
profissionais da saúde.

Apenas 100 dias após ser 
disponibilizada na internet, 
a plataforma já conta com a 
participação de centenas de 
usuários anônimos e mais de 
100 profissionais da saúde para 
dar apoio emocional gratuito. 

Segundo Sarah, a estimativa 
é de que, até o fim do ano, a 
rede social seja utilizada por 
cerca de 10 mil usuários e 300 
profissionais da saúde.

Com o propósito de dis-
seminar apoio e facilitar 
o acesso a conteúdos que 
explicam questões relacio-
nadas à saúde mental ao 
maior número possível de 
pessoas, a plataforma  é 
gratuita  e tem como objetivo 
principal ajudar pessoas no 
Brasil e, posteriormente, em 
todo o mundo (https://www.
sunas.com.br).


