
A ascensão do 
dispositivo dedicado 
– uma nova vida útil 

para o hardware

O mercado de 
hardware está 
“commoditizando” 
rapidamente

Há mais de 200 anos, 
Lavoisier nos ensi-
nou que “[na natu-

reza] nada se cria, nada se 
perde, tudo se transforma”, 
a partir de seu experimento 
de conservação das massas. 
Temos que nos transformar. 
Para muitos veteranos da 
tecnologia pode ser uma 
coisa dolorosa de se dizer, 
mas os clientes vêm mos-
trando menos interesse em 
hardware corporativo. 

Cada vez mais, o hardware 
é commodity, impulsionado 
pelo processo de nuvem 
e da predominância dos 
hiper-scalers. No entanto, 
estamos vendo um aumento 
no uso de hardware especi-
ficamente configurado para 
uso em ambientes definidos 
por software – aqueles em 
que o hardware é simples-
mente o host. Os requisitos 
de software estão cada vez 
mais impulsionando a espe-
cificação do hardware, já que 
a funcionalidade é cada vez 
mais entregue por meio do 
software, não do hardware. 

Ou, em alguns casos, é 
onde estamos combinando 
hardware, software e pro-
priedade intelectual para 
criar soluções dedicadas 
que estão focadas em exe-
cutar uma única tarefa. 
O fornecedor de TI deve 
deixar de ser um provedor  
de um serviço ou vendedor 
de um produto. Ele deve 
assumir o papel de reunir 
soluções para problemas 
dos negócios e se tornar um 
integrador de soluções para 
os clientes. 

Estamos focando na ex-
periência total do cliente 
– que começa entendendo 
o que ele quer, aspira e 
como atingir este potencial. 
Trata-se de uma abordagem 
elevada que cria experiên-
cias consistentes que são 
projetadas para superar as 
expectativas, sempre. Hoje, 
conseguimos criar infraes-
truturas digitais movidas 
por Inteligência Artificial 
(IA) focadas na capacidade 
de controlar roboticamente 
um dispositivo em um local 
a partir de outro usando Re-
alidade Aumentada (RA). 

Tudo isso baseado na 
visão computacional, em 
um campo de IA que treina 

computadores para inter-
pretar e entender o mundo 
visual. Exemplos de visão 
computacional incluem 
reconhecimento óptico de 
caracteres e métodos para 
aquisição, processamento, 
análise e interpretação de 
imagens digitais. 

Este exemplo de abor-
dagem combina com o ce-
nário atual, desenvolvendo 
soluções abrangentes de 
forma consultiva e com 
experiência tecnológica 
para entender as necessi-
dades do cliente, prever 
suas demandas e fornecer 
uma solução responsiva e 
inovadora.

Como em qualquer tec-
nologia, existem pontos de 
diferenciação entre forne-
cedores que começam a 
desaparecer à medida que 
o hardware se torna uma 
mercadoria. Parte da razão 
para isso é a mudança do 
mercado, onde cada vez 
mais empresas estão usan-
do sistemas baseados em 
nuvem. 

Isso significa apenas que 
as empresas estão moven-
do suas cargas de trabalho 
para o hardware de outro 
fornecedor, rodando em um 
data center externo, muitas 
vezes em um país diferente 
e onde não há diferenciação 
de marca para servidores 
dentro desses data centers 
operados por provedores de 
nuvem de hiper escalados.

Acredito que as coisas 
aconteçam mais lentamente 
no armazenamento. Além 
disso, nem todo o hardwa-
re de armazenamento será 
commodity. 

Por exemplo, em áreas 
como a recuperação de 
desastres, as empresas 
continuarão a investir para 
assegurar que tenham um 
backup recente que possa 
ser rapidamente restaura-
do, garantindo que qualquer 
tempo de inatividade seja 
reduzido ao mínimo pos-
sível. Mas quando se trata 
do armazenamento geral 
de dados não estruturados, 
vemos sinais das mesmas 
mudanças abrangentes que 
já ocorreram no mercado de 
servidores (pelo menos por 
enquanto). 

E tudo se tranforma...
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Os serviços de mensagens dos Correios 
são soluções de comunicação para pessoas 
físicas e jurídicas, com entregas em todas 
as cidades do país. Se houver a necessidade 
de confirmação do recebimento, a empresa 
oferece serviços adicionais exclusivos para 
cada modalidade. No segmento de corres-
pondências, estão disponíveis os seguintes 
adicionais:
	 •	Aviso de Recebimento - Permite a 

comprovação da entrega com informação 
do recebedor e validade jurídica. Pode 
ser contratado na opção convencional 
(física) ou eletrônica (disponibilização 
da imagem), ambos com a coleta da as-
sinatura e documento de identificação 
de quem recebeu o objeto. Existe ainda 
a opção do Aviso de Recebimento Digital 
que envolve procedimentos específicos.

	 •	Mão Própria - Garante a entrega ex-
clusivamente às pessoas indicadas pelo 
remetente, podendo haver, para cada 
correspondência, até três indicações.

	 •	Registro - É atribuído um código de 
registro que permite rastrear, pelo nosso 
site ou aplicativo, o processo de encami-

nhamento, desde a postagem até a sua 
entrega.

	 •	Registro Módico - É um registro com 
desconto de incentivo à leitura, direcio-
nado exclusivamente ao envio de livros 
e materiais didáticos e somente com a 
utilização do serviço de impresso.

Mensagens - Os Correios oferecem o Fran-
queamento de Autorizado de Cartas (FAC), 
o e-Carta e o Malote, somente para pessoas 
jurídicas com contrato; o Telegrama e a 
Carta, para pessoas jurídicas - com ou sem 
contrato - e pessoas físicas; e a Carta Social, 
para pessoas de baixa renda, participantes 
de programas sociais ou seus dependentes, 
detentos e pessoas custodiadas.

A estatal também disponibiliza o Cecograma, 
uma correspondência com conteúdo exclu-
sivamente impresso em relevo pelo Sistema 
Braille para comunicação de pessoas físicas 
e jurídicas com cidadãos com deficiências 
visuais. O serviço é gratuito e está disponível 
em todas as agências próprias do país. Mais 
informações no site (https://www.correios.
com.br/enviar/correspondencia/nacional).
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Pesquisa realizada pela 
Serasa e Opinion-Box di-
vulgada em julho aponta 
que 53% dos consumidores 
interessados na busca por 
crédito em bancos digitais 
no período pós-pandemia 
o farão pela agilidade no 
processo, baixa burocracia 
e condições de pagamento 
melhores que as oferecidas 
por instituições tradicio-
nais. 

Ora, se o consumidor 
final brasileiro desenvolve 
uma educação financeira 
atenta às possibilidades 
vantajosas oferecidas pelas 
fintechs no âmbito pessoal, 
é preciso refletir o que é 
possível para pequenos e 
médios empreendedores 
que carecem do acesso às 
taxas justas de mercado 
para que consigam manter 
o funcionamento de seus 
negócios.

Somente no primeiro 
semestre, foram abertos 
2,1 milhões de novos 
negócios, entre peque-
nas e micro empresas e 
microempreendedores 
individuais (MEIs). O nú-
mero é 35% maior do que 
o mesmo período de 2020 
e o mais elevado desde 
2015, de acordo com o Se-
brae. Segundo o Governo 
Federal, as PMEs, como 
são usualmente chamadas, 
representam 30% do PIB 
brasileiro e são responsá-
veis por 55% dos empregos 
gerados.

Com o aumento do nú-
mero de empresas e o fim 
da fase mais restrita do 
isolamento social imposto 
pela pandemia, o país en-
contra-se em um momen-
to de crescimento grada-
tivo de empreendedores 
aptos a tomar crédito. 
Dados recentes mostram 
que 26% das PMEs já 
conseguiram concessões. 
No ano passado, apenas 
6% foram contemplados. 
O número é pífio perto da 

Somente no primeiro semestre, foram abertos 2,1 milhões de 
pequenas e micro empresas e MEIs.
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Com o crescimento 
de novas soluções, 
como a tecnologia de 

visão computacional, que 
geram mais segurança para 
o mercado autônomo, há 
uma redução no custo do 
hardware de uma vending 
machine. 

Os manuseadores desse 
tipo de máquina estão in-
vestindo nesta solução por 
ser mais barata e por gerar 
oportunidade de faturamen-
to muito superior. Na outra 
ponta, conseguem obter, por 
meio de app de pagamento, 
os dados do consumidor que 
realiza a compra. A realidade 
é que o mercado autônomo 
já faturou US$ 4 bilhões em 
2020, com projeção de supe-
rar US$ 10 bilhões em 2021. 
Um verdadeiro oceano azul 
para quem procura investir 
em algo de alta rentabili-
dade. 

Para se ter uma ideia, es-
tima-se que hoje no Brasil 
exista uma vending machine 
para cada 2500 habitantes, 
o que representa uma pro-
porção 100 vezes menor do 
que o Japão por exemplo. 
Na minha análise sobre o 
mercado, acredito que essa 
solução não deu certo no 

Estima-se que hoje no Brasil exista uma vending machine para 
cada 2500 habitantes, 100 vezes menor do que o Japão.

Confiança da indústria 
cai pelo terceiro mês 
consecutivo

O Índice de Confiança da 
Indústria (ICI), medido pela 
FGV, caiu 1,2 ponto de setembro 
para outubro. Esse foi o terceiro 
mês consecutivo de queda do 
indicador, que chegou a 105,2 
pontos em uma escala de zero 
a 200, menor nível desde maio 
último (104,2 pontos). O recuo 
foi puxado principalmente pelo 
Índice de Expectativas, que 
mede a confiança do empresário 
da indústria no futuro. 

O componente que mais con-
tribuiu para isso foi a piora das 
avaliações sobre a tendência 
dos negócios nos próximos seis 
meses. O Índice da Situação 
Atual, que mede a percepção do 
empresariado em relação ao pre-
sente, teve queda de 0,9 e chegou 
a 108,3 pontos, o menor patamar 
desde setembro de 2020. 

“O otimismo quanto à situação 
futura do segmento industrial 
para os próximos meses indica 
a expectativa de manutenção 
do cenário atual. Essa avaliação 
ocorre em meio a pressões de 
custos, desemprego elevado, ins-
tabilidades econômicas e institu-
cionais persistentes, tornando a 
conjuntura futura mais incerta 
e menos favorável a planos de 
expansão da produção”, disse 
Claudia Perdigão, economista 
da FGV (ABr).

Mercados autônomos vão 
substituir as Vending Machines?
Respondendo a pergunta acima, sim. Não só eu como muitos dos antigos operadores de vending 
machine, acreditamos e estamos apostando nisso

do segmento. Cada novo 
canal ou concorrente gera 
mais uma possibilidade de 
compra, seja com valor mais 
competitivo, com mix mais 
diversificado ou de forma 
mais conveniente, que é a 
proposta do mercado au-
tônomo. 

A verdade é que as vending 
machines causaram um gap 
no mercado no que se refere 
à experiência do cliente. 
Antes conseguiam atender 
uma parte da demanda, 
que era estar próximo do 
consumidor e em locais com 
alto fluxo de pessoas. Mas 
sempre geraram desconfian-
ça e tiveram uma compra 
com muito atrito. Por isso, 
consideramos o mercado au-
tônomo como uma evolução 
da vending machine. 

No mundo todo se espe-
rava que os varejistas de 
supermercado tradicional 
fossem explorar e dominar o 
segmento de mercados autô-
nomos, mas o que vemos são 
os operadores de vending 
migrando e conquistando 
esse segmento. Vale a pena 
ficarmos de olho nos próxi-
mos anos! 

(*) - É CEO do market4u, maior rede 
de mercado autônomo e inteligente 

do Brasil.
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país, já que é um equipa-
mento ultrapassado (com 
mais de 100 anos), pelos 
altos custos de investimento, 
principalmente impactados 
por impostos. 

Quando olhamos para o 
setor varejista, o crescimen-
to do mercado autônomo - 
bastante impulsionado pela 
pandemia - tem sido muito 
positivo, pois permitiu que o 
varejo pudesse se aproximar 
do cliente e, principalmente, 
conhecê-lo melhor, conse-
guindo assim personalizar 
a experiência de compra de 
cada consumidor.

É mais um canal com-
plementar, pois o cliente 

continua indo ao atacarejo, 
ao shopping, ao mercado 
e continua comprando na 
internet, mas agora tem 
mais uma opção para ad-
quirir seus produtos, na sua 
academia, na sua empresa, 
no seu clube ou no seu 
condomínio. O propósito do 
varejo é conectar produtos 
a clientes, facilitando a sua 
compra, e posso afirmar com 
toda certeza que o mercado 
autônomo agora é parte 
fundamental dessa jornada. 

E quando falamos sobre 
jornada do consumidor, não 
podemos deixar de reforçar 
que ele é sempre o maior 
beneficiado dessa evolução 

Serviços adicionais otimizam a 
entrega de mensagens pelos Correios

Acesso ao crédito é essencial para 
a retomada da economia

capacidade de giro mone-
tário do Brasil, mas reflete 
a dificuldade em que se 
encontram empresários e 
a falha do sistema financei-
ro tradicional no aporte a 
estas empresas. 

Além de taxas abusivas, 
programas de microcrédi-
to não suprem a demanda 
ou seguem modelos que 
não são vantajosos, como 
crédito em grupo, para que 
haja dependência financeira 
e arranjo para garantir a 
adimplência forçada, por 
exemplo.

Neste cenário é que apare-
cem iniciativas facilitadoras 
de crédito e experts no 
gerenciamento de recursos 
empresariais por meio de 
intermediação com a cadeia 
de crédito, ou o chamado 
Supply Chain Finance. 

Neste modelo, além de 
conectar o empresário 
com instituições dispos-
tas a negociar, a grande 
oferta de mais de um 
player barateia a linha de 
crédito. A vantagem é que 
o intermediário, ao invés 
de uma grande institui-
ção burocrática, é uma 
plataforma tecnológica e 
segura para que o forne-
cedor entre e confirme o 
pedido de compra ou até 
a venda efetivamente. Em 
termos técnicos, o rating 
passa para o pequeno 
empresário e ele consegue 
antecipar o recebível de 
forma fácil e dinâmica. 

O modelo, crescente no 
Brasil, unifica as necessi-
dades do pequeno e médio 
empresário, que precisa 
do capital de giro para 
sua empresa. Somadas, 
educação financeira e 
democratização do acesso 
ao crédito são grandes 
aliadas dos empreendedo-
res para cortar as amarras 
impostas pelos grandes 
bancos até aqui. 

De olho na mudança de 
comportamento econômi-
co/financeiro e buscando 
a evolução do capital, é 
imprescindível dizer que 
agendas como o Open 
Banking e o Open Finan-
ce chegam para colocar o 
cliente no centro dos ho-
lofotes, uma vez que será 
dele a decisão de compar-
tilhamento de seus dados 
para oferta de serviços e 
recursos. 

O empoderamento do 
empresário é essencial 
para a retomada eco-
nômica. É preciso estar 
atento a quem realmente 
conecta o melhor player, 
oferecendo o melhor pro-
duto, no melhor preço. O 
presente e o futuro são 
cooperativos e somente 
aqueles que entenderem 
o processo estarão inseri-
dos no modelo econômico 
funcional.

(*) - É fundador e CEO da startup 
Finplace, fintech que conecta 

empresas com instituições 
financeiras (www.finplace.com.br).
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