
E-commerce 
e falta de 

conectividade
A velocidade de 
download mobile da 
Coreia do Sul, líder 
do ranking, é 93.84 
Mbps, a da Brasil é 
24.20 Mbps

A pandemia escanca-
rou um problema 
que muitas empresas 

dependentes de tecnologia 
rápida já sabiam faz tempo: 
o brasileiro enfrenta sérios 
problemas de conectividade 
em áreas remotas. Mesmo 
em tempos nos quais a mídia 
já menciona as maravilhas 
da tecnologia 5G, ela está 
longe de ser uma realidade 
próxima em grande parte 
do país. 

Segundo o Speedtest Glo-
bal Idex, que classifica os 
países de acordo com suas 
respectivas velocidades de 
internet, o Brasil ocupa o 
83º lugar no ranking de ve-
locidade para mobile, e 57º 
lugar para web. Para se ter 
uma ideia do quanto esta 
posição é ruim, enquanto 
a velocidade de download 
mobile da Coreia do Sul, 
líder do ranking, é 93.84 
Mbps, a da Brasil é 24.20 
Mbps; já a média global é 
31.61 Mbps. 

Só que esse valor é uma 
média, já que a qualidade 
da conexão em uma me-
trópole é bem diferente da 
qualidade da conexão em 
um local mais afastado e 
com menos infraestrutura. 
Por outro lado, enquanto 
a nossa internet não é das 
melhores, nossa demanda 
aumenta gradativamente: 
o mercado eletrônico brasi-
leiro já é considerado o 10º 
maior em uma escala global. 
A dificuldade de acesso à 
rede tem tudo a ver com 
falta de infraestrutura. 

Em 2017, um estudo rea-
lizado pelo Boston Consul-
ting Group (BCG) estimou 
que o Brasil necessitaria de 
R$ 200 bilhões em inves-
timentos para melhorar o 
acesso à internet em todas 
as regiões. Como as ope-
radoras preferem ampliar 
a extensão de fibras óticas 
nos grandes centros em 
detrimento da instalação 
de mais antenas em locais 
mais distantes por consi-
derarem que determinadas 
localidades não são rentá-
veis, muitas empresas que 
dependem da rede estão 
toureando a situação com 
tecnologias inovadoras, que 
possibilitem uma navegação 
mais rápida. 

É o caso dos e-commer-
ces. Para tentar driblar a 
internet ruim fora do eixo 
Rio-São Paulo, e ser capaz 
de propiciar experiências 
mais positivas aos clientes, 
as lojas online estão recor-
rendo a tecnologias mobile 
como padrão, com objetivo 
de fazer com que boa par-
te da responsabilidade do 
aplicativo rode do lado do 
cliente. Esta é uma estra-
tégia que permite dispensar 
tantos recursos do servidor, 
tornando a navegação mais 
rápida do lado do usuário. 

Para esse resultado, prio-
riza-se o desenvolvimento 
rápido de soluções que 
dispensam a criação de có-
digos muito personalizados. 
Entre as tecnologias utiliza-
das, estão frameworks para 
front-end e também aquelas 
voltadas para tornar a UI 
(User Interface) ainda mais 
ricas e responsivas. Sempre 
que houver seções de UI 
atualizadas dinamicamente - 
por exemplo, alterações que 
dependam das ações do usu-
ário ou que ocorrem quando 
uma fonte de dados externa 
for alterada, fica por conta 
da própria solução ajudar 
a implementá-las de forma 
mais simples e sustentável. 

Infelizmente, não é pos-
sível mudar a situação da 
conexão geral de internet no 
país; entretanto, é possível 
trabalhar para se destacar 
com um site de fácil aces-
so e com boa usabilidade. 
Investir na construção de 
experiências digitais de 
qualidade pode assegurar 
que o cliente continue 
percebendo que valor não 
está apenas no produto que 
você vende, mas também no 
serviço oferecido. 

Há muitas oportunidades 
para os e-commerces fora 
do eixo Sul-Sudeste; entre-
tanto, cativar estes novos 
clientes requer um novo 
olhar sobre a tecnologia, 
além de uma mudança de 
mentalidade. Para que as 
pessoas que se encontram 
em regiões com pouca co-
nectividade optem pelas 
compras online e habituem-
se a esta comodidade, é 
necessário que elas tenham 
experiências cada vez mais 
surpreendentes. 

E, para isso, as lojas onli-
ne precisam fazer sua lição 
de casa, serem criativas e 
versáteis - já que milagres 
não acontecem em termos 
de infraestrutura. 

(*) - É diretor de tecnologia da 
Estrela10.
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A transformação digital já dava seus primeiros passos antes 
da pandemia, que acelerou diversos processos, boa parte 
em razão da necessidade da adoção do trabalho remoto a 
fim de preservar o distanciamento recomendado. Agora, 
mesmo com a vacinação e a reabertura de estabelecimentos, 
diversas empresas estão convencidas de que novas formas 
de trabalho foram produtivas e começam a olhar para um 
futuro em que a adoção dos novos métodos não se dá pelo 
medo e sim pelos benefícios proporcionados.

Nesse novo cenário, líderes têm um papel fundamental 
como incentivadores de suas equipes e exemplos, eles pró-
prios, de como a transformação digital pode resultar em um 
trabalho eficiente e coeso. Dados comprovam essa premissa. 
Segundo estudo conduzido pela Gartner, empresa global de 
pesquisa e aconselhamento de empresas, profissionais são 
2,6 vezes mais propensos a ter maior destreza digital tendo 
a liderança como exemplo e modelo de comportamento.

“Dentro das organizações, a transformação digital só 
acontece efetivamente se os líderes engajarem suas equi-
pes em uma cultura de inovação”, afirma Lucas Padilha, 
gerente da Luandre Middle, divisão especialista em alta 
gestão, da Luandre RH. A adaptação, contudo, não é algo 
tão simples – “o maior desafio é comportamental e está 
relacionado não somente à tecnologia e sim às pessoas. 
Trata-se de estabelecer um fluxo de boas ideias e cumpri-
mento de prazos, mesmo que a distância”, comenta Lucas.

O especialista explica que o gestor irá conviver frequen-
temente com riscos e precisa ter resiliência para encarar 
possíveis desafios – o que era qualidade de um bom líder 
em tempos pré-transição digital. A diferença, portanto, 
é apenas o contexto. A orientação é tirar o melhor que a 
tecnologia pode oferecer.

“A inovação é uma aliada e precisa ser usada de forma 
estratégica. Precisamos entender que a transformação 
digital vai além do home office. Hoje, temos acesso a ferra-
mentas sofisticadas que nos permitem realizar verificações 

Thiago Mazeto (*)         

O que ainda surpreende 
muita gente é o fato 
de que o gerencia-

mento deste tipo de comér-
cio exige bastante tempo, 
conhecimento e preparo dos 
processos que conduzem o 
consumidor à compra efetiva 
e, no futuro, à recorrência e 
fidelização de clientes. 

Para todas as etapas desta 
jornada, existe um elemento 
fundamental na diferencia-
ção de uma loja de sucesso 
das demais: a gestão de 
e-commerce. Gestão é o 
principal fator a ser consi-
derado pelo empreendedor 
que busca competitividade 
na presença digital do seu 
negócio. Por isso, é neces-
sário elaborar um planeja-
mento estratégico anual, 
que deve ser acompanhado 
periodicamente para avalia-
ção de ajustes capazes de 
gerar mais valor ao público 
almejado para a loja virtual. 

Esta é uma etapa crucial 
na jornada, uma vez que é a 
partir dela que se pode an-
tecipar tendências e adaptar 
sua realidade às mudanças 

É fundamental que a estratégia contemple soluções de marketing 
e vendas, para atrair e reter clientes.

Como ter alta performance no 
e-commerce desde o início

Construir uma loja virtual é uma das decisões estratégicas mais importantes, para que o empreendedor 
desenvolva uma trajetória de sucesso em seu negócio

por uma plataforma de 
e-commerce que caiba na 
estrutura e no planejamen-
to dará ao empreendedor a 
base e a vitrine necessárias 
para sua loja virtual. 

Seja por meio de um site 
próprio ou de uma loja virtual 
em nuvem, é importante 
que a decisão contemple a 
integração com outras fun-
cionalidades e tenha com-
patibilidade com requisitos 
básicos de segurança na 
coleta de dados e na oferta 
de formas de pagamento. Por 
fim, e não menos importante, 
um diferencial na busca por 
alta performance está na 
atenção dada às redes sociais 
como um ambiente valioso 
na avaliação e na decisão de 
compra dos clientes. 

Para isso, é essencial que 
as lojas virtuais estejam 
integradas a essas mídias, 
estimulando o conceito de 
social commerce como peça 
fundamental para definir a 
qualidade da presença digi-
tal e, consequentemente, o 
sucesso do negócio. 

(*) - É diretor de comercial e marketing 
da Tray, unidade de e-commerce da 

Locaweb (www.tray.com.br).
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de mercado com rapidez, 
criando mais chances de 
obter um crescimento sus-
tentável para o negócio. 

Quando a ideia de gestão 
está no centro das atenções 
do empreendedor, é possível 
transformar o que foi plane-
jado em iniciativas táticas 
e operacionais, que devem 
envolver todas as áreas de 
atuação da loja. 

Isso implica em investi-
mentos na gestão de pessoas 
para qualificar e motivar seu 
time de vendas, de finanças, 
para atrelar os controles 
contábeis e tributários, de 

logística e de estoques, 
para evitar desperdícios e 
gerar eficiência no fluxo de 
mercadorias. Além disso, é 
fundamental que a estraté-
gia contemple soluções de 
marketing e vendas, para 
pensar em atrair e reter 
clientes antes mesmo da 
primeira venda. 

É nesta etapa que o em-
preendedor define sua men-
sagem central, linguagem, 
posicionamento e as ferra-
mentas que serão utilizadas 
para descobrir e chegar ao 
seu público-alvo. Com base 
nessas premissas, a busca 

A importância da liderança no processo 
de transformação digital

de desempenho e análises de clima com mais facilidade e 
agilidade e isso deve ser usado a favor da melhor gestão”, 
destaca Lucas.

Assim, aqueles que estão na ponta da implementação 
dessas novidades frente a suas equipes podem e devem se 
tornar eles próprios mais eficazes a partir de boas soluções 
de interface de softwares que permitem o acompanhamento 
de tarefas com mais clareza, além do acesso a indicadores 
que permitem a tomada de decisões mais embasadas. 
Treinamentos também ganham amplitude, uma vez que o 
ensino a distância pode ser mais abrangente que cursos 
presenciais in company. 

A flexibilidade de participar deles a qualquer horário, 
em caso de aulas gravadas, é outro fator relevante. “O 
líder digital é aquele que compreende que a companhia é 
o centro da transformação digital e atua em conjunto com 
todas as áreas envolvidas, para o sucesso da empresa como 
um todo”, conclui. - Fonte e outras informações: (www.
luandre.com.br).

Líderes têm um papel fundamental como incentivadores de 
suas equipes e exemplos.

Nos últimos meses, muito se falou 
sobre racionamento de energia e até 
mesmo um provável apagão pelo país. 
A escassez de chuvas prejudica os 
reservatórios, o que torna a produção 
de energia elétrica mais difícil. Com 
isso, criar um plano de contingência 
para tentar minimizar os efeitos de 
uma possível falta de energia é fun-
damental para proteger e manter os 
negócios em funcionamento.

“Para uma estratégia de continuida-
de de negócios dar certo é fundamental 
preparar os profissionais e executivos 
para isso. A própria ISO 22301 deveria 
ser regra para setores público e privado 
em todo o mundo”, explica Jeferson 
D’Addario, CEO do Grupo Daryus e 
especialista em continuidade de ne-
gócios e gestão de riscos, ao indicar 
que os empresários precisam saber de 
três pontos fundamentais:
 1) Contingência é remediar algo 

que teve sua gestão de riscos 
ou continuidade negligenciada;

 2) Gestão de Continuidade de 
Negócios é uma disciplina de 
gestão de riscos estratégicos, e 

serve para identificar os riscos 
e planejar a resiliência empresa-
rial a médio e longo prazo, ex.: 
um tratamento de risco pode 
ser a implementação de energia 
eólica ou solar em vários locais 
nos próximos cinco anos;

 3) Planejar a continuidade e gerir os 
riscos adequadamente é respon-
sabilidade da Alta Administração 
e Conselho. Isto protege investi-
dores, acionistas e clientes.

O primeiro passo para proteger os 
negócios de uma crise ou desastres é 
criar um programa de continuidade 
de negócios top-down, depois é pre-
ciso entender do negócio para que 
se consiga implementar estratégias 
de resiliência. “Com isso, é possível 
projetar cenários de crise, fazer pla-
nos e mantê-los adequados. Por fim, 
a conscientização e educação da alta 
administração são grandes fatores 
para uma empresa melhorar a resi-
liência e minimizar perdas”, finaliza. 
- Fonte e outras informações (www.
daryus.com.br).

Como proteger negócios 
em uma crise hídricaVivaldo José Breternitz (*) 

 
Em 25 de agosto de 1991, Linus 

Torvalds, um finlandês aluno da 
Universidade de Helsinque, à épo-
ca com 21 anos de idade, anunciou 
na plataforma Usenet que havia 
criado um novo sistema operacio-
nal, cujos derivados agora estão por 
toda parte, desde supercomputa-
dores até o rover Perseverance, da 
NASA, que está em Marte. 

No anúncio, Torvalds disse 
que estava “criando um sistema 
operacional livre - é apenas por 
hobby, não será nada grande ou 
profissional. Qualquer feedback 
será bem recebido”. O software 
foi disponibilizado para quem 
quisesse baixá-lo e ‘brincar’ com 
ele. O sistema criado por Torvald 
é o Linux. 

A máquina que Torvalds usou 
para criar o Linux era dotada de 
um microprocessador Intel 80386 
lançado em 1985 e que inaugurou 
a era da computação de 32 bits na 

plataforma PC; era muito menos 
poderosa que qualquer celular 
atual.

Precisamente por ser gratuito 
e modificável, ao longo dos anos 
o Linux se tornou uma família de 
sistemas caracterizada pelo famoso 
ícone do pinguim. Segundo o portal 
da Linux Foundation, 100% dos 
supercomputadores usam Linux 
ou um de seus derivados, bem 
como 95% das nuvens públicas, 
70% dos smartphones, principal-
mente os Android, e a metade das 
grandes empresas que trabalham 
com blockchain. 

Um exército de cerca de 235 mil 
profissionais desenvolve aplicati-
vos baseados em Linux. Torvalds 
várias vezes disse que nada disso 
era esperado quando ele criou 
o Linux, mas sua criatividade é 
impressionante: ele também de-
senvolveu o Git, um sistema para 
controle de versões amplamente 
utilizado nos ambientes de desen-
volvimento de software. 

Atualmente, Torvalds atua 
junto à Linux Fundation, uma 
organização criada para conti-
nuar desenvolvendo o Linux; 
apoiam essa entidade várias 
grandes empresas do ramo da 
informática, como HP, IBM e 
Oracle. Torvalds possui a marca 
registrada “Linux” e supervisio-
na esse uso por meio da organi-
zação sem fins lucrativos Linux 
International, que é dirigida por 
Jon “Maddog” Hall, uma figura 
icônica da computação que 
apoiou Torvalds fortemente no 
início de sua carreira. 

Maddog possui fortes laços com o 
Brasil, onde desenvolveu projetos e 
participou de eventos promovidos 
por diversas universidades, dentre 
as quais, o Mackenzie. 

Sem dúvida, Torvalds deve ser 
reverenciado como um dos grandes 
nomes da computação. 

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

Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Linux completa 30 anos


