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Os próximos passos da 
transformação digital e IoT no Brasil

Yassuki Takano (*)

Na última edição do IoT Snap-
shot, estudo da Logicalis sobre 
o panorama da adoção da tec-

nologia no Brasil e na América Latina, 
pela primeira vez foi identificada uma 
parcela considerável das empresas en-
trevistadas* (19%) com soluções de IoT 
em estágio de operação e/ou roll-out. 
Por outro lado, quase dois terços dos 
respondentes (65%) sequer iniciaram 
seus primeiros projetos. Ou seja, a 
América Latina já atingiu um estágio 
avançado de maturidade de adoção 
da solução, mas ainda há um mercado 
imenso a explorar.

Ao longo das 
primeiras edi-
ções da pes-
quisa, pude-
mos observar 
a evolução do 
mercado em 
relação às ten-
tativas de uso 
de IoT. Em um 
primeiro mo-
mento, havia 
um nível de 
conhecimento 
muito baixo 
de conceitos, 
aplicabilidade 
e tecnologias. 
Com o passar 
dos anos, en-
tretanto, o mercado começou a se 
convencer dos potenciais benefícios, 
mas ainda esbarrava nas justificativas 
de retorno sobre investimento e na falta 
de orçamentos direcionados para estas 
iniciativas. Era especialmente difícil 
fazer tais estimativas, havia ainda um 
grande distanciamento entre as áreas 
de tecnologia e de negócios para a 
modelagem das soluções e a falta de 
exemplos práticos não permitiam o uso 
de taxas razoáveis de impacto.

Para esta edição, em que pudemos 
observar uma proporção sensível de 

maneira integrada com as soluções 
já em operação.

Dessa maneira, e depois de tes-
tar e desenvolver habilidades como 
prototipação, métodos ágeis para o 
desenvolvimento de soluções e modus 
operandi de squads multifuncionais, 
podemos sugerir dois novos investi-
mentos em habilidades de governança 
para a transformação digital. São eles: 
Gestão da Mudança, com muita ênfase 
em comunicação, treinamento, iden-
tificação e mitigação de resistência à 
mudança; e o design e integração de 
arquiteturas tecnológicas mais flexíveis 
e multi-vendor, para incorporar de ma-
neira mais simples o grande leque de 
soluções que vem sendo desenvolvido.

Em suma, para as empresas que es-
tão prontas para iniciar suas jornadas 
de transformação digital, a prioridade 
é viabilizar suas primeiras iniciativas 
(provas de conceito e pilotos) dese-
nhando soluções técnico-negociais e 
garantindo infraestrutura e conectivi-
dade iniciais para seu funcionamento. 
Já para as empresas em maior nível de 
maturidade, os focos de trabalho estão 
na mudança cultural e na integração 
das soluções testadas à arquitetura 
tecnológica em operação. 

Seja pela entrada de novas empresas 
no tema, seja pela maior quantidade de 
soluções em roll-out, vislumbramos um 
horizonte de oportunidades. Se as ten-
dências de investimento e captura de be-
nefícios com as soluções se mantiverem, 
será questão de tempo para que vejamos 
resultados ainda mais impactantes nas 
próximas edições do IoT Snapshot.

(*) É diretor de Consultoria da Logicalis.

Estamos em um momento muito promissor no mercado de soluções de transformação digital. 

casos operacionais, a boa notícia é que 
conseguimos observar também novas 
oportunidades surgindo para esta 
fase de adoção. Se iniciativas em fase 
piloto tinham como principais desafios 
fatores como conectividade (32%) e 
maturidade das soluções (20%), os 
projetos em fase de roll-out passaram a 
trazer questões como cultura organiza-
cional e resistência à mudança (33%), 
além de integração das soluções de IoT 
à arquitetura legada (29%).

É comum ouvirmos afirmações de 
que a transformação digital não é sobre 
tecnologia. Na prática, os executivos 
estão percebendo isso conforme 

suas iniciati-
vas precisam 
evoluir de pi-
lotos tecnoló-
gicos, testados 
em ambientes 
controlados e 
com escopos 
r e d u z i d o s , 
para soluções 
operacionais 
que sustentam 
os processos 
de suas empre-
sas e precisam 
mudar a forma 
como os profis-
sionais desem-
penham suas 
atividades.

Os projetos de IoT, diferentemente 
de boa parte de soluções tecnológicas 
que as equipes de TI implantaram até 
o momento, passam a permear de ma-
neira muito mais ampla e profunda os 
processos de negócios das empresas. 
De fato, o sucesso das iniciativas de 
digitalização parece estar atrelado 
à habilidade de transformar a forma 
como as equipes desempenham suas 
funções usando as novas tecnologias 
e de fazer com que elas trabalhem de 
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Na contramão da crise

@A G-Shock tem tido bons motivos para comemorar. Mesmo com o 
impacto da pandemia, a reconhecida linha de resistência absoluta 

vem ganhando força no mercado brasileiro e já figura entre as principais 
marcas de relógio do país. Os modelos da divisão G-Shock representam 
cerca de 60% da receita da Casio, globalmente, que é da ordem de US$ 3,4 
bilhões. No Brasil, a marca G-Shock corresponde a 50% do faturamento 
da companhia e a expectativa é crescer 25% até 2021, quadruplicando 
de tamanho nos próximos cinco anos. De acordo com Rodrigo Garavelli, 
Gerente de vendas da Divisão G-Shock no Brasil, o país é um mercado 
prioritário para a companhia. “Por tratar-se de um mercado emergente, 
é muito importante para nossa estratégia de crescimento. Estamos na 
contramão de outras marcas, pois enquanto a concorrência sofreu muito 
com a pandemia, a G-Shock apresentou um significativo crescimento e 
um maior reconhecimento de marca em 2020”, destaca o executivo (ht-
tps://www.gshockbrasil.com.br/?utm_source=PR_neg%C3%B3cios_G-
-Shock&utm_campaign=PR_neg%C3%B3cios_G-Shock).

Solução para entrada das instituições 
financeiras na era do PIX

@A TOTVS anuncia solução que vai permitir que instituições 
financeiras de todos os tipos, como bancos, fintechs e institui-

ções de pagamento, por exemplo, passem a operar com o PIX*, o 
novo meio de pagamentos e transferências desenvolvido pelo Banco 
Central para facilitar as transações financeiras. A novidade faz parte 
da solução TOTVS Financial Services Core Banking, e poderá ser 
utilizada tanto para realizar como receber um pagamento instantâneo, 
fazendo a mensageria entre a instituição e o Banco Central, ou, no 
caso de participantes indiretos, permitir operar por intermédio de 
um banco (https://www.totvs.com/financial-services/).

Startup desenvolve plataforma totalmente 
customizável para SIPAT 

@A PlayerUm, agência de inovação que desenvolve soluções 
interativas e gamificadas, apps e games, lançou uma solução 

totalmente online, customizável e segura, que promete transformar 
a SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho) 
das empresas. (https://sipatgamificada.com.br/) Com o objetivo de 
ensinar e conscientizar os colaboradores das empresas sobre saúde 
e segurança no trabalho, a fim de aumentar o grau de percepção de 
risco e, consequentemente, reduzir o número de acidentes, a plata-
forma gamificada traz os conteúdos em diversos formatos interativos 
e customizáveis como mapa de jornadas, animações 2D e 3D, lives, 
podcasts, quizzes e games.

Solução de chatbot integrável às demais 
plataformas de chat

@A Telesul, empresa que implementa e oferece projetos de alto 
valor agregado para as empresas, anuncia o lançamento da 

SapiosBot, plataforma para desenvolvimento de chatbots criada 
por sua intra-startup Sapios. A solução permite a criação de robôs 
que simulam uma conversa humana em um chat, automatizando 
tarefas repetitivas e burocráticas, como dúvidas frequentes e, se 
necessário atendimento humano, a integração a qualquer plata-
forma de chat já estabelecida no mercado como Avaya, Enghouse 
Presence, entre outras. "Sabemos que, em geral, as organizações 
fazem muitos investimentos em plataformas de hardware. Por isso, 
investimos em uma solução compatível com a estrutura de TI já 
existente, acelerando a implementação e preservando o investimento 
realizado, o que reduz custo total de aquisição e manutenção na 
empresa", ressalta Carlo Gibertini, Application Sales Manager da 
Telesul (www.telesul.com.br).

ricardosouza@netjen.com.br
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da agenda da 
sustentabilidade

As exigências inerentes 
aos princípios de ASG 
(Ambiental, Social 
e Governança) vêm 
ganhando peso até 
mesmo como fator 
de decisão para 
investimentos. 

Globalmente, segundo 
dados da XP, mais de 
30 trilhões de dólares 

em ativos sob gestão são ge-
renciados por fundos que defi-
niram estratégias sustentáveis. 
Somente na Europa, são 14,1 
trilhões, equivalentes a mais 
de 50% do total do continente. 
Nos Estados Unidos, 25%. Tal 
movimento, que tem crescido 
de maneira mais consistente 
nesta pandemia, vem sendo 
observado há pelo menos 
quatro décadas. 

Um dos marcos dessa pauta 
foi a Eco-92, realizada no Rio 
de Janeiro há quase 30 anos. 

Seguiram-se as periódicas 
conferências do clima, o 
acordo de Paris e os Objetivos 
de Desenvolvimento Sus-
tentável (ODS). No entanto, 
por numerosas razões, como 
divergências quanto ao com-
prometimento e investimentos 
de cada país, a civilização 
ainda não conseguiu conter as 
mudanças climáticas, a emis-
são de carbono e de gases de 
efeito-estufa, devastação de 
biomas e ecossistemas e as de-
sigualdades socioeconômicas. 

Entretanto, o novo Coronaví-
rus catalisou as atenções sobre 
o tema e as reflexões de que 
esteja se esgotando o modelo 
de consumo e de exploração 
dos recursos naturais em bases 
não sustentáveis. Portanto, 
os avanços precisam ser mais 
rápidos e substantivos. O 
Brasil, por sua biodiversidade, 
reservas vegetais e hídricas, 
população, dimensões territo-
riais, capacidade de produzir 
alimentos e combustíveis de 
fontes limpas e renováveis, 
tem potencial para ser uma 
das potências bioeconômicas, 
tornando-se referência plane-
tária quanto à sustentabilidade 
e economia circular. 

Temos um arcabouço le-
gal e estrutura fiscalizatória 
raramente encontrados em 
outras nações. Além disso, 
estamos entre os países que 
mais ratificaram as conven-
ções da OIT. A agenda ASG é 
inadiável e não está atrelada 
apenas à execução de corretas 
políticas públicas, mas também 
à responsabilidade dos setores 
produtivos e da sociedade. A 
médio e a longo prazo, quem 
não estiver inserido nessas 
tendências ficará fora do 
mercado. É importante que 
todos adotem boas práticas e 
as disseminem. 

Deve-se comunicar com 
transparência à sociedade 
a qualidade dos produtos, 
origem das matérias-primas 
e correção das relações tra-
balhistas, para que as pesso-
as tenham consciência das 
transformações. Os próprios 
cidadãos, principalmente nas 
faixas etárias mais jovens, têm 
exigido isso. A última pesquisa 
do Instituto de Estudos de 
Marketing Industrial (IEMI) 
mostra a mudança de com-
portamento do consumidor e 
a valorização das mercadorias, 
bens e serviços resultantes de 
boas práticas. 

A cadeia produtiva da moda, 
parte relevante da indústria 

têxtil e de confecção, está 
empenhada em solucionar 
problemas ainda existentes 
no Brasil e no mundo e enga-
jada no movimento em prol 
da preservação ambiental, 
ética, compliance e trabalho 
digno. Nesse sentido, acaba 
de ser lançado o Núcleo de 
Sustentabilidade e Economia 
Circular (Nusec), iniciativa da 
Abit e do Senai Cetiqt. O novo 
organismo trabalhará de modo 
intenso e sistêmico no âmbito 
dos princípios ASG. A indús-
tria têxtil e de confecção tem 
muitos elementos positivos, 
gera cerca de 100 milhões de 
empregos diretos em todo o 
mundo e movimenta mais de 
dois trilhões de dólares por 
ano. 

O Brasil é protagonista no 
setor, sendo o quinto maior 
produtor do planeta e deten-
tor da maior cadeia integrada 
do Ocidente, da produção de 
fibras naturais e sintéticas, 
passando por tecelagens, 
fiações, insumos e design, 
até a fabricação de roupas e 
itens de cama, mesa e banho, 
geotêxteis, têxteis técnicos, 
produtos de saúde e proteção. 
Além disso, dispõe de robusta 
rede de ensino e qualificação. 

É preciso comunicar os 
avanços e continuar no ca-
minho da solução de proble-
mas, que não são monopólio 
do setor. A cadeia produtiva 
da moda, como ocorre na 
maioria das áreas de ativida-
de, vem caminhando nessa 
direção há tempos, quanto 
a seus valores, à origem de 
seus produtos e reparo das 
distorções às vezes presentes 
em vários países, inclusive o 
Brasil. Deve-se avançar de 
maneira consistente nessa 
agenda. Ao mesmo tempo, é 
importante que a sociedade 
perceba esse movimento dos 
setores produtivos, o valorize, 
cobre e seja também agente 
de transformações positivas.

É um significativo proces-
so de aculturação coletiva e 
exercício da transparência, 
fator hoje crucial no universo 
dos negócios, nas relações 
sociais e na interação entre 
consumidores e empresas. 
Temos de caminhar, em todos 
os ramos, para uma civilização 
cada vez mais verdadeira, com 
princípios e valores que levem 
a uma sociedade melhor. O fato 
de ainda termos um Brasil com 
muitas desigualdades não pode 
nos impedir de avançar nesses 
compromissos. Ao contrário, 
devemos buscar cumpri-los 
simultaneamente aos objeti-
vos de promover crescimento 
econômico inclusivo e melhor 
distribuição de renda. 

Afinal, não pode haver dis-
sintonia entre desenvolvimen-
to e sustentabilidade, que se 
tornam interdependentes. A 
pauta ASG é agora tão decisiva 
quanto as reformas administra-
tiva e tributária e o equilíbrio 
fiscal, que tanto demandamos 
e propomos. Trata-se de um 
compromisso do Estado e da 
sociedade, preponderante 
numa democracia como a 
brasileira. Esses valores con-
vergem para a transparência, 
práticas sustentáveis e com-
pliance! 

É fundamental que todos 
atendam a esse chamamento 
da civilização em favor de um 
mundo melhor!

(*) - É presidente da Associação 
Brasileira da Indústria Têxtil 

e de Confecção (Abit).

Fernando Valente Pimentel (*)


