
Exceto fabricantes de 
vacinas, nada é mais 
inovador do que os 

marketplaces

Ambientes de vendas 
online estão longe 
de ser novidade 
pois existem, 
praticamente, desde 
a popularização da 
internet, a partir da 
década de 1990

Cada vez mais mo-
dernos, os marke-
tplaces se tornaram 

ainda mais importantes e 
lucrativos com o início da 
pandemia da Covid-19 – por 
razões óbvias –, entre con-
sumidores, comerciantes e 
investidores. As evoluções 
em termos tecnológicos 
estão aliadas à simplicidade 
e facilidade que este tipo 
de serviço demanda, em 
virtude da diversidade do 
público que necessita do 
mesmo. Mas um fato vem me 
chamando atenção: apesar 
de simples, empresas do 
ramo se mantêm entre as 
mais inovadoras do mundo. 

Recentemente, Fast Com-
pany fez o levantamento 
anual das 50 companhias 
que mais se destacaram 
nesse quesito. Responsáveis 
pela criação de vacinas con-
tra a Covid-19, as empresas 
Moderna e Pfizer-BioNTech 
ocupam os dois primeiros lu-
gares, mas, surpreendente-
mente, quem fecha o pódio 
é a canadense Shopify, que 
incentiva empreendedores 
a digitalizar seus negócios, 
especialmente através da 
criação de lojas online. 

A plataforma ficou à 
frente de marcas reco-
nhecidamente inovadoras, 
como as gigantes Netflix, 
Microsoft, Space X (do mais 
que popular Elon Musk) e 
Sony. A lista traz, ainda, a 
plataforma líder em ven-
da de vestuário de luxo, 
Farfetch, na posição de 
número 23. Como explica-
ção, esse segmento segue 
relevante e figurando entre 
os mais inovadores por um 
motivo: fazer o simples. 
A maioria das empresas 
trabalha com soluções 
digitais que favorecem, 
principalmente, usuários 
que não estão familiariza-
dos com ferramentas mais 
complexas. 

Pode parecer besteira, 
mas basta pegar como 
exemplo um segmento que 
as pessoas consideram 
extremamente necessá-
rio nos dias de hoje, o 
das redes sociais. A cada 
atualização, recheada de 
“invenções de moda”, 
é comum depararmos 
com uma infinidade de 
queixas como “prefiro a 
versão antiga” ou “não 
vou me acostumar com o 
novo layout”. Os usuários 

dificilmente abandonam 
o produto, mas o impacto 
negativo na experiência é 
evidente. 

No caso da Shopify, a 
empresa disponibiliza uma 
série de recursos para su-
portar e facilitar a operação 
por parte de lojistas, como 
definição de nome e iden-
tidade visual – com layout 
simples e ao mesmo tempo 
moderno –, integração com 
redes sociais, gerenciamen-
to dos pedidos e divulgação 
dos negócios. Outro dife-
rencial em relação às outras 
plataformas da categoria é 
que ela oferece um market-
place que conecta lojistas 
que precisam de ajuda a 
prestadores de serviço free-
lancers. 

Designers, desenvolvedo-
res e especialistas em SEO 
são alguns dos profissionais 
que podem ser contratados 
por intermédio de um sis-
tema automatizado. Com 
mais de 1 milhão de lojas 
cadastradas em 175 países, 
a plataforma já realizou 
perto de US$ 270 bilhões 
em vendas. Segundo a Fast 
Company, o faturamento do 
Shopify em 2020 foi 86% 
maior em relação ao ano 
anterior, atingindo US$ 2,9 
bilhões. Os números im-
pressionam e também são 
fruto dos efeitos da pande-
mia, que dificultou o acesso 
presencial a praticamente 
todo tipo de serviço. 

Mas acredito que o inves-
timento em plataformas e 
mecanismos que facilitam 
operações para comer-
ciantes e consumidores 
continua sendo o principal 
fator que reflete em lucro 
e relevância para um setor 
idealizado ainda no século 
passado. Simplificar a re-
lação ‘empresa/cliente’, no 
caso de vendas online, pode 
significar até mesmo corte 
de gastos. 

Uma inovação nem tão 
disruptiva ou atraente rea-
lizada pela gigante Amazon, 
nos últimos anos, foi o gran-
de investimento na criação 
de uma estrutura logística 
própria, que facilitou o 
manuseio e a entrega dos 
produtos vendidos na loja. 

Afinal, entregar o pedido 
correto e no tempo pro-
metido faz muita diferença 
na experiência de quem 
compra, que acaba sempre 
“retornando”.

(*) - É sócio da consultoria de 
inovação e venture builder Play 

Studio (https://playstudio.io/).
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A utilização de robôs colaborativos, também conhecidos 
como cobots, vem sendo implementada nas indústrias de 
forma muito positiva. Eles podem resolver problemas que 
a robótica convencional não resolve, abrindo um campo 
de novas tarefas a serem automatizadas, representando 
um avanço muito interessante da tecnologia. No entanto, 
com milhares de possibilidades, ainda existem muitos 
equívocos sobre qual o papel deles no mercado e as fun-
ções que eles podem desempenhar. 

Então, para esclarecer, a Universal Robots - empresa 
dinamarquesa líder na produção de braços robóticos 
industriais colaborativos, apresenta quatro mitos mais 
comuns sobre os robôs colaborativos. Confira: 
 1) Automação robótica é para operações comple-

xas e de grande escala - Os cobots são altamente 
flexíveis, a interface de programação é muito menos 
complexa do que dos robôs convencionais, além de 
serem mais leves, com fácil instalação e por terem 
segurança embarcada eles precisam de menos aces-
sórios. 

 2) Robôs roubam empregos - Isso é mentira. Já faz 
muito tempo que acreditam que dentro da manu-
fatura, eles roubam empregos. Porém, na verdade 
é o oposto. Eles são responsáveis por ajudar os 
funcionários a realizar funções mais estratégicas e 
menos repetitivas e árduas. 

  Empresas que investiram em robotização tiveram 
crescimento e geraram empregos e as empresas que 
não investiram em robotização acabam encolhendo. 
A China compra 1/3 de todos os robôs do mundo, 
pois já entendeu que robótica é uma tecnologia que 
aumenta produtividade. 

 3) São frágeis e de baixa resistência - Os robôs 
colaborativos são construídos em ligas de alumínio 

São responsáveis por ajudar os funcionários a realizar funções 
estratégicas e menos repetitivas.

Vivaldo José Breternitz (*)
 
Com os consumidores cada 

vez mais interessados em uti-
lizar o maior número possível 
de dispositivos conectados 
à internet, seus fabricantes 
deveriam estar vivendo tem-
pos felizes, vendendo cada 
vez mais. 

Mas isso não é bem verdade: 
a escassez global de chips, que 
são necessários à fabricação 
de dispositivos conectados, 
e o déficit preocupante de 
profissionais para desenvolvi-
mento de aplicações, relatado 
pela maioria dos fabricantes, 
parecem estar criando uma 
tempestade perfeita para a 

Fabricantes globais estão enfrentando desafios na produção de 
produtos e serviços digitais.

Marcos Guerra (*)

Muitos, mesmo que 
de forma discreta. O 
marketing está sem-

pre em busca das melhores 
plataformas, estratégias e 
métodos para conquistar 
um maior número de clien-
tes e fidelizá-los à marca. 
Mesmo com avanços tecno-
lógicos surpreendentes e o 
surgimento de aplicativos 
e sistemas cada vez mais 
modernos e sofisticados, o 
SMS ainda é uma ferramenta 
muito popular em muitas or-
ganizações, com resultados 
ainda mais eficientes do que 
outras plataformas.

O grande propósito des-
se “sistema de mensagem 
curta” é permitir o envio 
de informações de manei-
ra rápida e praticamente 
instantânea, possibilitando 
um relacionamento mais 
próximo e, até mesmo, 
interativo com os clientes. 
Em um mercado marcado 
por consumidores cada vez 
mais exigentes e ávidos por 
informações velozes e em 
tempo real, essa estratégia 
se torna primordial, assim 
como foi mostrado no rela-
tório de marketing do Simple 
Texting de 2020.

Em seus dados divulgados, 
quase 80% dos consumido-
res disseram que gostam de 
receber ofertas por texto, 
em conjunto com 53% que 
preferem se relacionar com 
marcas que utilizam SMS. 

Com o SMS, as mensagens são enviadas 
e recebidas de forma veloz.

SMS: por que ele ainda se destaca 
nas estratégias de marketing?

Com quantos anúncios e mensagens corporativas você se depara por dia? 

em manter uma proximidade 
com os clientes e fidelizá-los. 
Existem diversas maneiras 
de conquistar essas metas, e 
o SMS vem justamente para 
nutrir o relacionamento. 

Mas, para isso, é necessária 
uma boa estratégia de comu-
nicação. Antes de iniciar uma 
campanha por meio do SMS, 
as empresas devem conhecer 
a fundo seu público-alvo e 
segmentá-lo. Não há como 
conquistar os resultados de-
sejados sem que sua empresa 
conheça sua persona, como 
ela gosta de se relacionar 
e suas preferências para, a 
partir disso, personalizar a 
mensagem de acordo com o 
público, em conjunto com o 
tom da marca. 

A captura de leads e o 
aumento de vendas serão, 
na verdade, consequências 
do foco em nutrir o relacio-
namento com os clientes. 
Mesmo diante de tantos 
avanços tecnológicos, o SMS 
ainda oferece resultados 
altamente positivos quando 
aliado ao marketing. É uma 
comunicação rápida, não 
invasiva e que proporciona 
uma relação mais próxima e 
fiel. Uma ferramenta fantás-
tica que, quando planejada 
estrategicamente, pode 
trazer resultados excelentes 
para as empresas.

(*) - É Superintendente do Comercial e 
Marketing na Pontaltech, empresa de 

tecnologia especializada 
em comunicação omnichannel 

(www.pontaltech.com.br).
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Para surpreender muitos 
que não acreditam no poder 
desse sistema quando com-
parado a outras plataformas 
de comunicação e anúncios, 
outro estudo feito pelo site 
SlickText mostrou que a taxa 
de abertura de mensagens 
SMS é em torno de 98%. 
Um resultado incrível que 
vem chamando a atenção de 
muitas empresas.

Com o SMS, as mensagens 
são enviadas e recebidas de 
forma veloz e quase instan-
taneamente. Dependendo 
da estratégia da organiza-
ção, a informação pode ser 
disparada para uma enorme 
abrangência de públicos 
diferenciados, permitindo a 
segmentação e adaptação do 
conteúdo para cada um de-
les. É um canal muito menos 
invasivo, onde o cliente pode 
aceitar o recebimento da 
mensagem e, ainda, escolher 
por sair da lista de contatos 
caso não deseje continuar 

recebendo o conteúdo – 
processo conhecido como 
opting out. 

Como resultado, o SMS 
gera uma taxa de abertura 
de 98%, onde 90% são lidos 
em até 3 minutos, ainda se-
gundo o relatório. Sem falar 
nos benefícios na relação 
com os clientes, onde 97% 
das empresas criaram uma 
comunicação mais eficaz 
e próxima. Seja para pe-
quenas, médias ou grandes 
campanhas, o SMS pode ser 
utilizado para diversas finali-
dades e gerando excelentes 
resultados. 

Os dados permitem rastre-
ar todas as mensagens envia-
das, se foram de fato entre-
gues, quantas foram abertas 
e respondidas – informações 
altamente relevantes para a 
elaboração de estratégias de 
marketing. Cabe destacar 
que o marketing não pode 
ser baseado somente na 
captura de leads, mas sim 

Desconstruindo quatro mitos sobre 
os robôs colaborativos

e polímeros, com plásticos de altíssima resistência 
e com baixo peso. Isso é muito importante porque 
quanto maior o peso que está em movimento, menor 
será a velocidade que ele pode trabalhar comparti-
lhando espaço com as pessoas. 

  Com isso, ao desenvolver um projeto de robô cola-
borativo, o peso deve ser levado em consideração, 
pois precisa ser o mais leve possível para poder 
maximizar a velocidade colaborativa do trabalho. 

 4) Robôs colaborativos são perigosos - Acreditam 
que no Brasil, de acordo com a NR-12, não é permitido 
cobots em funcionamento. Mas isso não é verdade. 
Desde que haja uma apreciação de risco feita por 
um engenheiro de segurança, os robôs colaborativos 
podem funcionar normalmente em conjunto com os 
funcionários da empresa. 

Vale comentar que eles possuem mais de 17 funções de 
seguranças integradas em seu software e se algo entra em 
seu caminho, ele automaticamente paralisa suas funções. 
Fonte e outras informações: (www.universal-robots.com). 

bl
og

.u
vp

.m
x/

re
pr

od
uç

ão

Tempestade perfeita ameaça o mercado de internet das coisas
área de Internet das Coisas 
(IoT). 

Essa realidade é apontada 
por pesquisa realizada pela 
Forrester, uma renomada 
empresa de análises na área 
de tecnologia. A pesquisa 
descobriu que 80% dos 
fabricantes globais estão 
enfrentando desafios na 
produção de produtos e 
serviços digitais. 

Parte do problema decorre 
da demanda sem preceden-
tes por dispositivos IoT - já 
existem mais coisas conec-
tadas do que pessoas no 
mundo e a tendência é de 
crescimento, como diz outra 
empresa das área, a IDC, 

lâmpadas, termostatos e 
até geladeiras conectadas. 
A Forrester previu que, em 
2025, o lar americano médio 
terá 20 dispositivos conecta-
dos à internet. Nesse contex-
to, não será suficiente para os 
fabricantes produzirem mais 
das mesmas velhas coisas. 

As expectativas dos com-
pradores estão crescendo: 
eles querem dispositivos 
conectados fáceis de usar, 
com novos recursos, sendo 
continuamente aprimora-
dos. Eles esperam que esses 
dispositivos funcionem jun-
tos e de forma harmoniosa, 
em diferentes plataformas e 
sistemas operacionais. 

Mas 80% das empresas 
ouvidas pela Forrester dis-
seram que precisam lançar 
rapidamente novos produtos 
e serviços inteligentes para 
manter ou aumentar sua 
posição no mercado; isso 
significa, na maioria dos 
casos, que um novo ciclo de 
pesquisa e desenvolvimento 
precisa ser iniciado. E fica 
a dúvida maior: para isso, 
talentos estarão disponíveis 
em quantidade adequada? 
Ao menos aqui no Brasil, 
com certeza, não. 

(*) - Doutor em Ciências pela 
USP, é professor da Faculdade 

de Computação e Informática da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie.
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que estimou recentemente 
que haverá um total de 
41,6 bilhões de dispositivos 
conectados em 2025. 

Os consumidores estão 
particularmente interes-
sados em usar produtos 
inteligentes em suas casas: 


