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Cobot: seu próximo 
colega de trabalho

Uma das primeiras 
imagens que vem à 
mente com a palavra 
“robotização” é a de 
máquinas assumindo 
todos os lugares da 
mão de obra humana, 
em uma realidade 
bastante futurista e 
próxima da ficção

Questões como “qual 
será o papel dos 
trabalhadores nes-

se novo cenário?” aliadas 
às projeções da falta de 
empregos nos próximos 
anos traçam um cenário 
alarmante e podem causar 
repulsa à adoção das novas 
tecnologias no ambiente de 
trabalho.

A realidade, contudo, pro-
mete ser bem mais branda 
do que aparenta. Hoje, os 
cobots (robôs colaborati-
vos) representam a princi-
pal ajuda aos colaboradores 
e gestores nos próximos 
anos, sem eliminar o papel 
humano dentro das em-
presas. 

Alguns estudos estimam 
que, para cada robô colabo-
rativo que une a indústria, 
três novos empregos ligados 
a ele serão gerados. Não se 
pode ignorar o fato de que 
nem todos poderão optar 
por esses novos empregos. 
No entanto, é inegável que 
a robotização abrirá uma 
infinidade de oportunidades 
para milhões de colabo-
radores, livres de tarefas 
repetitivas, motivando-os a 
adquirir novos conhecimen-
tos, desafios intelectuais e 
aprendizagem.

À primeira vista, essa 
coexistência entre robôs e 
humanos não deve ser per-
cebida como algo natural: 
as barreiras culturais são 
um desafio a ser superado, 
especialmente porque a 
automação é frequente-
mente vista como algo 
“emergencial”, usado em 
altos picos de trabalho. Mas 
a implantação progressiva 
de tecnologia em diferentes 
áreas, como uma ajuda per-
manente, deve levar a uma 
profunda transformação 
do mercado de trabalho, 
exigindo cada vez mais 
habilidades sociais – que 
as máquinas estão longe de 
dominar.

Mas, em longo prazo, não 
há dúvida de que a roboti-
zação levará a ambientes 
de trabalho formados por 
um híbrido entre trabalha-
dores humanos e digitais 
(chamados digiworkers). 
Ou, mais especificamente, 
os colaboradores devem 
aprimorar suas capacidades 
graças à contribuição de 
robôs colaborativos, com 
pontos de coexistência total 
entre pessoas e software.

Os ganhos em produtivi-
dade são o principal motor 
dessa mudança. A partir do 
uso cada vez maior de robôs 
colaborativos, é possível 
obter ganhos significativos 
em produtividade, evitando 
o desperdício de talentos 
humanos e redistribuindo 
cargas de trabalho. Colabo-
radores podem ganhar mais 
tempo para tarefas estra-
tégicas, além de recuperar 
ideias e projetos deixados 
de lado. 

Além disso, as ferramen-
tas ajudam o ser humano a 
enfrentar desafios, forne-
cendo o suporte necessário 
para que a capacidade hu-
mana alcance os maiores e 
melhores objetivos para as 
empresas. Apesar de toda a 
discussão que o tema traz, 
é preciso ter em mente que 
não é a robotização em si 
que gera impacto social 
ou desemprego, mas o 
plano estratégico de cada 
empresa. 

No Brasil, é possível en-
contrar casos de empresas 
líderes em seu setor de 
atividade que implementa-
ram extensos programas de 
robotização, mas não demi-
tiram nenhum de seus tra-
balhadores, transferindo-os 
para novas funções. Para ter 
sucesso, é fundamental que 
as empresas ofereçam aos 
colaboradores ferramentas 
e opções que lhes permitam 
sentir-se valorizados, além 
de assumir a responsabilida-
de com o desenvolvimento 
profissional deles ao longo 
do tempo. 

A transformação deve 
atingir todos os níveis da 
estrutura organizacional e 
novas equipes multifuncio-
nais e cada vez mais ágeis 
devem estar presentes em 
todos os setores. Na eco-
nomia atual, é difícil prever 
as múltiplas demandas e 
necessidades dos consumi-
dores e, mais do que isso, é 
um desafio manter os níveis 
de produtividade em meio 
à incerteza que paira sobre 
organizações de diferentes 
setores. 

Portanto, é necessário 
investir na certeza que a 
inovação tecnológica repre-
senta: a automação da inte-
ligência ajuda as empresas 
a enfrentar novos desafios 
e otimiza a contribuição de 
valor dos trabalhadores. O 
trabalho híbrido entre hu-
manos e robôs já deixou de 
ser um elemento supérfluo 
para se tornar o elemento 
chave de um ambiente de 
trabalho eficiente, dinâmico 
e flexível. 
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O fato da inteligência artificial ter 
sido apresentada para uma boa parte 
das pessoas por filmes de Hollywood, 
com seus incríveis efeitos especiais, 
criou uma ideia equivocada de que essa 
tecnologia existe para fazer mágica. 
Uma fantasia que gera consequências 
reais como o atraso e até o insucesso 
de muitos projetos. 

No entanto, em tempos históricos de 
aceleração da transformação digital, 
é chegado o momento de amadure-
cer esse conhecimento, deixando 
por exemplo, de se abastecer com 
informações erradas que circulam 
pelas redes sociais e até mesmo em 
algumas palestras. É certo que a in-
teligência artificial vem nos ajudando 
e irá transformar muitas coisas ainda. 
Só que para isso é fundamental o en-
tendimento de como ela realmente 
funciona e, principalmente, quebrar 
paradigmas. 

A computação tradicional lida mui-
to bem com informações binárias e 
quando elevamos um pouco o nível 
podemos dizer que os sistemas e 
computadores vão muito bem quan-
do falamos de dados estruturados. 
E o que fazer quando lidamos com 
informações de texto, imagem, som, 
vídeo e todas as informações não 
estruturadas?

É exatamente nesse momento que 
IA faz total sentido, pois a computa-
ção tradicional não consegue resolver 
essa questão e nós seres humanos 
não temos capacidade de processar a 

É fundamental o entendimento de como ela realmente funciona e, 
principalmente, quebrar paradigmas.

O conjunto numérico que compõe o 
código de barras do produto - Núme-
ro Global de Item Comercial-GTIN, 
na sigla em inglês - é o responsável 
por garantir a identificação única e 
buscar as informações cadastradas 
em cada produto. Desde julho de 
2011, essa numeração é exigida nas 
notas fiscais eletrônicas. No caso de 
itens que não tenham código de bar-
ras, deve ser informado literalmente 
a expressão “SEM GTIN”. Mas qual 
a importância deste código? 

“O GTIN extrapola a função 
da administração tributária; ele 
permite a prestação de serviços 
diferenciados”, responde Álvaro 
Bahia, coordenador técnico nacional 
do Encat - Encontro Nacional dos 
Coordenadores e Administradores 
Tributários Estaduais. O GTIN é um 
dos padrões criados e administrados 

Realizada sempre na 
última sexta-feira de 
novembro, este ano 

ela será no dia 27. Com o 
crescimento do e-commerce 
em 2020 em disparada - no 
primeiro semestre de 2020, 
o setor já faturou 47% a mais 
do que no mesmo espaço 
de tempo 12 meses antes, 
segundo dados da E-bit Niel-
sen - neste, as vendas online 
podem bater recordes em 
comparação com os períodos 
anteriores. 

De acordo com uma pes-
quisa de intenção de compra 
realizada pela Méliuz, 58% 
dos que pretendem comprar 
na Black Friday, farão isso 
em lojas online. Apesar da 
alta digitalização nos últi-
mos meses, alguns varejis-
tas e empreendedores ainda 
não adaptaram suas vendas 
para o mundo digital. Por 
isso, Thiago Santos, CEO 
e fundador da e-thinkers, 
empresa de gestão de e-
commerce, aborda abaixo 
algumas alternativas para os 
varejistas não ficarem fora 
de uma das melhores datas 
do varejo. 
	 •	Vender em um market 

place - Marketplaces 
como Mercado Livre, 
Amazon e Enjoei, são 

Falta pouco para a Black Friday; 
tempo de começar a vender online
Não é novidade que a Black Friday é uma das mais importantes e consolidadas datas do varejo nacional

58% dos que pretendem comprar na Black Friday 
farão isso em lojas online.
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ão da e-thinkers, explica 
que para seus clientes, 
o Instagram é a melhor 
ferramenta de divulga-
ção e a plataforma que 
mais gera vendas digi-
tais, sendo responsável 
por aproximadamente 
16% das vendas, entre 
postagens orgânicas e 
patrocinadas. 

“Para criar sua lojinha 
dentro da plataforma você 
precisa ter uma conta comer-
cial e uma página do negócio 
no Facebook. Em seguida, 
basta vincular o perfil do 
Instagram ao seu catálogo 
do Marketplace ou do Geren-
ciador de Negócios e fazer a 
marcação dos produtos nos 
posts”, explica Santos. 

O especialista destaca que 
independente da maneira 
que você começar a vender 
o mais importante é garantir 
excelência pós-venda. “A 
entrega precisa chegar na 
casa do cliente no prazo 
combinado, se possível em 
um prazo até menor para 
que ele seja positivamente 
impactado, assim você pode-
rá conquistar novos clientes 
fiéis”, finaliza. Fonte e ou-
tras informações: (www.e-
thinkers.com.br).

boas opções para quem 
deseja vender um único 
produto ou para quem 
não quer investir na 
construção do próprio 
site. Estes são canais de 
vendas já estabelecidos, 
que contam com um 
bom tráfego e são po-
pulares. Há, no entanto, 
algumas desvantagens, 
como taxas e percen-
tuais cobrados sobre 
as vendas realizadas na 
plataforma. 

	 •	Criar seu próprio 
site - Pode parecer que 
em menos de 60 dias é 
difícil ter seu próprio 
site personalizado no ar. 
Mas atualmente existem 
algumas empresas que 

conseguem entregar o 
projeto pré-pronto para 
que o cliente persona-
lize o layout e consiga 
fazer as vendas online. 
A e-thinkers, por exem-
plo, oferece o projeto 
DIY, onde o cliente tem 
acesso a uma plataforma 
acessível e de fácil usabi-
lidade, templates e fun-
cionalidades originais. 
Além disso, a e-thinkers 
oferece treinamento por 
vídeos gravados com 
conteúdos segmentados 
por áreas. 

	 •	Use as redes sociais 
- As redes sociais são 
fortes aliadas para as 
vendas online. Thiago 
Santos, CEO e fundador 

Como sair do mundo de Hollywood e 
construir Inteligência Artificial de verdade
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quantidade de dados não estruturados 
que são gerados.

O primeiro passo para aumentar as 
chances de sucesso na implantação de 
inteligência artificial é saber a razão 
do projeto. 

Quase todas as empresas que tenta-
ram implementar inteligência artificial 
em projetos de grande porte falharam 
pelo simples fato de que não enten-
deram o “porquê” precisavam de IA e 
não avaliaram se os dados produzidos 
poderiam ser usados por um algoritmo. 
Começar um projeto de IA sem saber 
se o histórico de dados e informações 
faz de fato sentido com o objetivo do 
projeto é impensável. 

Um algoritmo de IA depende de 
interpretação, aprendizado, cognição 
e insights, que nem sempre serão 
gerados dentro das expectativas da 
maioria das empresas. Inteligência 
artificial precisa de maturidade e 
testes, muitos testes. Além disso, não 
resolve várias tarefas e os algoritmos 
não são genéricos. 

Não é porque existe uma montanha 

de dados que uma IA irá resolver o seu 
problema! Os dados precisam fazer 
sentido para o objetivo do projeto que 
irá usar inteligência artificial e não o 
contrário. Outro erro comum é pensar 
que inteligência artificial é uma tecnolo-
gia “plug and play” - ou que ela consiste 
numa integração com uma interface de 
programação de aplicações, as “API´s” 
- e tudo sai funcionando como se fosse 
um app qualquer. 

Grande engano. Inteligência artifi-
cial não é apenas parte de um projeto. 
É uma jornada. Outro questionamen-
to a ser feito antes de se pensar num 
projeto de IA é: o software que você 
utiliza na sua empresa resolve os seus 
problemas? Se eles resolvem, ótimo. 
Mas se o software não está mais re-
solvendo e nem atendendo às suas 
atuais demandas, talvez seja a hora de 
entrar para o mundo da IA. E aí, é só 
uma questão de separar a fantasia da 
realidade para, aos poucos, construir 
uma organização à prova de futuro.

(*) - É CEO da startup Mr Turing e atua há 28 anos 
na área de TI (https://misterturing.com/).

Padronização de dados em documentos fiscais eletrônicos
pela GS1 Global, organização sem 
fins lucrativos que atua em mais de 
150 países, entre eles o Brasil, com 
a Associação Brasileira de Automa-
ção-GS1 Brasil. 

A ferramenta permite a automação 
no recebimento de mercadorias, có-
digo único para controle dos produ-
tos, melhoria no controle de estoque 
e conferência do pedido enviado. Do 
ponto de vista da automação, segu-
rança e rastreabilidade das entregas 
de produtos, os processos logísticos 
ficaram mais ágeis, uma vez que o 
documento acompanha, em tempo 
real, as operações comerciais pelo 
fisco. 

Embora o objetivo principal da 
obrigatoriedade do GTIN no do-
cumento fiscal eletrônico seja o de 
permitir que as Secretarias de Fa-
zenda dos estados apurem melhor 

O GTIN extrapola a função da administração tributária; ele permite a 
prestação de serviços diferenciados.
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ão competitividade ao comércio vare-
jista, em busca de oferecer o preço 
mais atrativo. “Isso só é possível 
graças ao código de barras contido 
no produto, que pode ser escaneado 
pelo celular ou então pelo número do 
GTIN”, destaca Bahia. Por enquan-
to, o aplicativo está disponível nos 
estados do Espírito Santo, Paraná e 
Pernambuco, mas a meta é que ele 
se espalhe pelo País. 

Benefícios do GTIN - Requisito 
para acesso a novas plataformas 
de venda (Ex. Marketplace); maior 
visibilidade nos resultados de buscas; 
facilidade para encontrar os seus 
produtos em sites de busca e com-
paradores de preço; narketing mais 
efetivo; e precisão nas informações. 
Fonte e mais informações: Associa-
ção Brasileira de Automação-GS1 
Brasil (www.gs1br.org).

as informações prestadas na cadeia 
de suprimentos, o código permite 
aos consumidores realizar a compa-
ração de preços, por exemplo. Isso 
é possível pelo aplicativo gratuito 
Menor Preço Brasil, que utiliza a 
localização dos usuários para pes-

quisar e coletar informações sobre 
as melhores ofertas em estabeleci-
mentos que estejam próximos (até 
30 km) do local. 

A ferramenta, lançada pelo Conse-
lho Nacional de Política Fazendária 
(Confaz), fomenta também maior 


