
Como a Inteligência 
Artificial está 

mudando as relações 
de consumo

Nos últimos anos, 
as relações de 
consumo vêm se 
transformando. 
Mesmo antes 
da pandemia, a 
digitalização dos 
negócios já trazia 
novos desafios e 
oportunidades para o 
setor varejista

Afinal de contas, ao 
mesmo tempo em 
que as pessoas se 

empoderavam e ganhavam 
acesso a um volume incrível 
de informações, as empre-
sas passaram a entender 
os seus desejos, necessi-
dades e hábitos. Devido 
à pandemia, a aceleração 
digital mudou a forma como 
elas adquirem um produto 
ou serviço. Entregar uma 
jornada completa deixou 
de ser um diferencial e, se 
tornou o mínimo exigido 
pelos consumidores. 

Nesse contexto, a inte-
ligência artificial ajuda o 
lojista a entendê-los de 
forma profunda para que 
possa gerar melhores ex-
periências e personalizar o 
atendimento. Diante disso, 
listei cinco maneiras pelas 
quais o uso dessa solução 
está mudando esse cenário: 
 1) Aumente o consu-

mo nas lojas - Com 
ela, o setor varejista 
consegue entender o 
comportamento dos 
usuários: como nave-
gam ou visitam uma 
loja, quando fazem 
isso, por que motivos, 
e o que os leva a con-
sumir. Com essas in-
formações, é possível 
criar um funil de ven-
das específico para 
cada um, moldado ao 
que ele deseja e como 
ele se comporta. Isso 
ajudará a aumentar as 
vendas. 

 2) Fidelize o consu-
midor - Por meio da 
IA, a marca identifica 
os padrões de con-
sumo, gera insights 
para estratégias que 
encorajem a recom-
pra, oferece os itens 
que mais lhe agradam 
e, criam melhores 
experiências. Isso é 
importante porque 
na internet há uma 
gama enorme de itens 
a serem escolhidos, e 
muitas vezes as pes-
soas não encontram 
aquilo que estão pro-
curando ou se perdem 
em tantas opções. E, 
com essa ativação 
personalizada, a esco-
lha do item ficará mais 
fácil e direcionada. 

 3) Explore a hiper-
conveniência - Ela 
ocorre por meio dos 
sistemas de reconhe-
cimento facial que 
identificam o cliente 
mais rápido e permi-

tem abolir o checkout 
tradicional; o empre-
go de dispositivos por 
voz que aceleram a 
solução de proble-
mas, tiram dúvidas e 
agilizam as compras; 
as soluções prediti-
vas que antecipam o 
momento de venda e 
ofereçam promoções 
com alto poder de 
atração de usuários. 

  Ou seja, a inteligência 
artificial está abrindo 
uma série de novas 
possibilidades, fazen-
do com que o cliente 
possa dedicar mais 
tempo aos produtos 
que gosta e automa-
tizar a aquisição dos 
itens de uso contínuo. 

 4) Cresce o varejo 
por voz - Comprar 
sem precisar digitar 
não é somente conve-
niente, mas também 
favorece a proteção 
contra o Coronavírus 
e permite criar cone-
xões com o público
-alvo. A inteligência 
artificial, com algorit-
mos que entendem o 
contexto e a intenção 
do consumidor, já 
consegue apresen-
tar bons resultados, 
diferentemente do 
que acontece com as 
buscas por texto. 

  A utilização da voz 
muda a relação de 
consumo e favorece 
a omnicanalidade: 
não é mais necessário 
acessar vários dispo-
sitivos e com isso toda 
a jornada, desde a 
busca do produto até 
o pagamento, pode 
ser feita sem a presen-
ça humana, mesmo 
que em um estabele-
cimento físico. 

 5) Aumente a con-
fiança nas marcas 
- Essa tecnologia cria 
relações baseadas na 
assertividade das in-
terações com os clien-
tes. Isso não ajuda só a 
recorrência nas com-
pras ou a capacidade 
de otimizar o sorti-
mento nas lojas, mas 
também desenvolve 
relações baseadas em 
confiança. 

Por fim, concluo que as 
empresas que já utilizam 
Inteligência Artificial em 
seus processos de negócios 
estão muito bem posicio-
nadas para aproveitar a 
digitalização do mercado. A 
partir de agora, contar com 
parceiros tecnológicos que 
tenham soluções baseadas 
em IA será fundamental 
para gerar mais benefícios, 
melhorar o relacionamento 
com o cliente e aumentar 
as vendas. 

(*) - É sócio-diretor da Propz, startup 
que utiliza inteligência artificial e big 

data para monitorar o comportamento 
do consumidor em tempo real e de 

forma automatizada.
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Um grupo de grandes organi-

zações da área de tecnologia da 
informação, que inclui Microsoft, 
Accenture, GitHub, Linux Founda-
tion e outras, anunciou a criação 
da Green Software Foundation 
(GSF), entidade que pretende 
tornar a engenharia de software 
mais sustentável. A construção 
de software, por si só, não gera 

praticamente nenhum impacto 
ambiental, mas o hardware em que 
ele é executado, gera. 

Os data centers consomem atu-
almente cerca de 200 terawatts/
hora - ou cerca de 1% da demanda 
global de eletricidade e esse núme-
ro deve aumentar violentamente na 
próxima década. Previsões publi-
cadas recentemente pela revista 
Applied Energy dão conta que as 
necessidades de energia dos data 

centers poderão chegar a 1.287 
terawatts/hora até 2030. 

Embora o GSF pareça não ter 
metas específicas em termos de 
uso de energia, em comunicado à 
imprensa a Microsoft observa que 
a organização visa contribuir para 
que sejam atingidas as “metas do 
setor de Tecnologia da Informa-
ção e Comunicação no sentido de 
reduzir as emissões de gases de 
efeito estufa em 45% até 2030”. 

Para isso, a Fundação projetou 
sua missão, com objetivo de fo-
mentar a produção de software 
que exija menos energia para ser 
processado. 

Até agora, os membros da GSF 
não deram detalhes acerca de quais 
serão seus próximos passos, mas a 
promessa de tornar a engenharia 
de software mais sustentável já 
atraiu apoiadores, como organi-
zações sem fins lucrativos com 

foco na sustentabilidade, incluindo 
Leaders for Climate Action, Watt 
Time e Green Web Foundation, 
além do banco Goldman Sachs. 

Esperemos que a ideia vá à 
frente, contribuindo para, ao me-
nos, mitigar os graves problemas 
ambientais que estamos vivendo e 
que tendem a se agravar. 

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

Universidade. 

Será possível desenvolver software mais verde?

O principal foco é vender e atrair clientes, 
deixando o negócio rentável.

Quase um quarto 
(24%) das PMEs re-
lataram, em fevereiro 

de 2021, seu fechamento, em 
comparação com uma média 
global de 16% em outubro de 
2020 e de 29% em maio do 
mesmo ano. 

No Brasil, dados divul-
gados pelo Ministério da 
Economia, apontam que 
neste ano o país registrou 
um saldo positivo de 2,315 
milhões de novos negócios 
abertos no período. Foram 
3,359 milhões de empresas 
abertas no ano passado, en-
quanto 1,044 milhão foram 
fechadas, o que gerou esse 
número positivo. Para as 
empresas que abriram e para 
aquelas que conseguiram 
sobreviver à pandemia os 
desafios são enormes. Sem 
dúvida, o principal foco é 
vender e atrair clientes, 
deixando o negócio rentável. 

Pensando nesse empreen-
dedor, a startup HubLocal 
criou o programa ‘Traz Clien-
tes’ para ajudar pequenas 
e médias empresas a atraír 
mais clientes pela internet 
e passar por esse momento 
difícil. “A pandemia tem 
sido extremamente nociva a 

Camila Sass e Letícia Gheno Baldissarelli (*)      

O tema DIVERSIDADE se tornou um dos mais im-
portantes dentro das organizações. Cada vez mais os 
stakeholders ficam de olho nas atualizações das empre-
sas quanto às tendências e atualizações do mercado, 
uma delas sendo o engajamento em incorporar mais 
diversidade dentro das companhias. 

Uma pesquisa feita pela Page Executive mostrou 
que a presença das mulheres em cargos de lideran-
ça cresceu 20% em 2020, saltando de 30% em 2019 
para 37% ano passado. Mas afinal, como incentivar 
as mulheres a conquistar, cada vez mais, as posições 
de liderança? Para isso, é importante se apoderar de 
alguns conceitos e práticas. Abaixo, listamos quatro 
das mais importantes. 
	 •	Liderando a si mesma - Liderar a si mesma sig-

nifica entender os pontos positivos e negativos e 
abraçar ambos. É saber suas fortalezas e também 
lutar com nossa impostora interna, que nos impede 
de chegar em lugares que desejamos ou fazer coisas 
que gostaríamos de fazer. 

	 •	Seja dona da sua carreira - O que queremos 
oferecer de bom para o mundo e para nós mesmas? 
No caminho para tentar identificar esse propósito, 
temos a necessidade de autoconhecimento, desta 
vez seguindo a abordagem de olhar para nós mesmas 
quando crianças, tentando identificar possíveis ta-
lentos, coisas que fazíamos muito bem e com muita 
facilidade e que, se desenvolvidas através da prática, 
poderiam se tornar habilidades importantes na vida 
adulta. 

  É preciso ter clareza sobre nossos pontos mais fortes, 
valorizar nossa trajetória, compartilhar as vitórias 
que temos ao longo do caminho e comemorar cada 
pequena conquista. É importante fazer bom uso das 
redes sociais, identificando em qual rede nosso pú-
blico-alvo está, não esperar feedback para melhorar 
e pensar em nós mesmas como uma marca. 

	 •	Seja líder - Em um estudo realizado para entender 
gestores e suas ações, o Google concluiu que líderes 
têm papel determinante no desempenho, satisfação 
e retenção de colaboradoras(es). Logo, se a pessoa 
colaboradora não produz como esperado, nem 
sempre a culpa deve recair exclusivamente sobre 
os seus ombros. 

  Ser líder é influenciar e desenvolver pessoas, condu-

A presença das mulheres em cargos 
de liderança cresceu 20% em 2020.

Como ajudar pequenas empresas 
a atrair clientes pela internet

Pesquisa realizada pelo Facebook, com mais de 35 mil líderes de PMEs ao redor do mundo, revelou que a 
taxa de fechamento de pequenas e médias empresas  aumentou no início deste ano

rotas nos primeiros 6 meses 
com a HubLocal. “Vamos 
impulsionar o produto desse 
pequeno e médio empreen-
dedor através do cadastra-
mento em mapas e listas da 
Internet, gerando visibilida-
de e atraindo negócios. 

A solução será ofertada de 
forma gratuita até o número 
total de 100 contatos via 
telefone, visitas a loja física 
e acessos no site. Só depois 
de já ter atraído clientes é 
que eles precisarão pagar, 
caso queiram continuar com 
o serviço. Mas a ideia é trazer 
clientes, antes mesmo deles 
terem que fazer qualquer 
investimento”, conta Felipe. 

As empresas poderão fa-
zer cadastro através do link 
(https://trazclientes.com/). 
Não é necessário ter um site 
para se cadastrar. “Quando 
colocamos o negócio ou ser-
viço na internet, a empresa 
pode incluir site, telefone 
para contato, whatsapp e en-
dereço da loja física. Desta-
cando qual o canal de venda 
prioritário. Nosso objetivo é 
levar o cliente. Não importa o 
meio”, finaliza Felipe. Fonte 
e mais informações: (https://
hublocal.com.br/).
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todos, seja através da saúde, 
tirando vidas, ou impactando 
nos negócios. Então, desde 
o início vínhamos pensando 
em estratégias para ajudar 
a melhorar esse cenário. 
Primeiro criamos uma cam-
panha de cadastramento de 
postos de vacinação para 
ajudar pessoas a ter mais 
acesso à informação sobre 
a vacina de forma gratuita. 

E agora vamos lançar a 
campanha ‘Traz Clientes’ 
que tem como objetivo dar 
a melhor vacina possível 
para as empresas sobrevi-
verem: trazer clientes pela 
internet”, aposta Felipe 
Caezar, CEO da HubLocal. 

Ele complementa que de 
um lado existem clientes 
pesquisando nos motores 
de busca o tempo inteiro 
por uma loja, um produto 
ou um serviço. Do outro lado 
há empresas que vendem os 
produtos ou serviços que os 
clientes estão pesquisando. 
“Vamos conectá-los e fazer 
o motor da economia girar”. 

O executivo explica que 
a solução ofertada será a 
mesma usada por empresas, 
como: McDonald ‘s, Pague 
Menos e Atacadão. Para a 
Pague Menos, por exemplo, 
o número de conversões e 
performance aumentou 3x 
da quantidade de ligações e 

Quatro conceitos essenciais 
para mulheres em cargos de liderança

zindo-as na busca da solução de algum problema. A 
diferença entre uma pessoa líder e uma pessoa ges-
tora, é que a gestora foca muito mais em desenvolver 
processos enquanto a líder foca no desenvolvimento 
de pessoas. Seja líder! 

	 •	Invista na imagem profissional - A imagem pro-
fissional é tão importante quanto a carreira em si. 
E, para isso, as mídias sociais são um dos melhores 
caminhos. A primeira dica para isso é investir em 
uma boa foto de perfil, que mostre todo o seu rosto, 
e reflita quem você é profissionalmente. A outra é 
escrever um texto que traga os principais pontos 
da sua trajetória profissional. Além de ter um perfil 
100% preenchido, o que apresenta mais chances de 
reconhecimento. 

  Aposte também nas recomendações. No LinkedIn 
é possível escrever recomendações sobre colegas 
de trabalho assim como recebê-las. Os depoimen-
tos ajudam a rede a saber melhor sobre você como 
profissional “da boca” de quem já trabalhou com 
você. 

Ao olhar para todos os tópicos, notamos que ser líder 
é muito além do que apenas gerenciar um time, mas 
sim, ter conhecimento próprio, do que queremos fazer, 
de quem queremos ser e entender como tudo isso se 
conecta, para então, ser possível desenvolver as pessoas 
da melhor forma possível. 

(*) - São desenvolvedoras e membros do Comitê de Diversidade e Inclusão na 
BossaBox.  


