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News@TI
Novos PCs Yoga da Lenovo combinam design 
refinado e sustentabilidade

@Líder mundial em PCs1, a Lenovo lançou, na CES 2022, 
a 7ª geração de notebooks Yoga 2-em-1 com o seu novo 

carro-chefe, o notebook conversível de 14 polegadas Yoga 9i, o 
ultra portátil Yoga 7i de 14” e 16”, e o ecológico Yoga 6 de 13”, 
produzido com materiais reciclados. Não importa se os consu-
midores precisam de uma experiência multimídia totalmente 
equipada enquanto jogam, aprendem, devoram shows, pagam 
contas ou criam conteúdo com a performance poderosa do 
Windows 11, a Lenovo cobre todas as necessidades com o seu 
moderno lineup de PCs. Os novos PCs Yoga trazem recursos 
inteligentes integrados, como o Show Mode para PC da Alexa®, 
outra novidade trazida pela Lenovo (https://www.lenovo.com).

São Paulo, sexta-feira, 07 de janeiro de 2022 Negócios6

OpiniãO
Qual será o futuro do 
mobile messaging?

Os celulares já se 
tornaram uma 
extensão dos nossos 
corpos. 

Criados com limitadas 
opções de uso e foco 
na comunicação por 

ligações, eles se moderniza-
ram e se tornaram disposi-
tivos altamente completos, 
possibilitando uma comu-
nicação veloz e eficaz com 
qualquer pessoa ao redor 
do mundo. 

Nesse contexto, o mobile 
messaging, que é a comu-
nicação por mensagem, 
também sofreu inúmeras 
transformações ao longo do 
tempo – e tem grandes no-
vidades já sinalizadas para 
o futuro. As mudanças na 
mensageria pelos celulares 
foram tamanhas e, incrivel-
mente, em um curto espaço 
de tempo. No início, o SMS 
era o meio predominante-
mente utilizado, tanto para 
mensagens diretas entre 
as pessoas quanto com as 
organizações. 

Mesmo tendo perdido 
força quando comparado 
com outros canais, sua im-
portância e benefícios para 
o marketing ainda é enorme. 
Em muitas organizações, 
esse sistema de mensageria 
curta ainda é muito popular, 
uma vez que possibilita um 
envio rápido, instantâneo 
e a criação de um relacio-
namento mais próximo 
com o cliente. Sua taxa de 
abertura atinge a incrível 
marca de 98%, segundo um 
estudo feito pelo SlickText. 

Com os avanços tecno-
lógicos, contudo, novas 
ferramentas e plataformas 
foram criadas, chamando a 
atenção das empresas por 
suas inovações no ramo e, 
especialmente, pela possi-
bilidade de conquistar uma 
comunicação ainda mais 
massiva com seu público-
-alvo. 

As redes sociais foram, de 
longe, o grande destaque. 
Em uma aposta singela nas 
primeiras versões de gran-
des exemplos como o Orkut 
e Facebook, seus sucessos 
foram tamanhos que, abri-
ram espaço para o desenvol-
vimento de muitos outros 
canais que hoje, dominaram 
o mundo corporativo. 

O WhatsApp, Slack, RCS 
e Google Business Messages 
são alguns dos meios mais 
notáveis atualmente. São 
poucas as companhias – 
especialmente as de grande 
porte – que não possuem 
uma conta em, pelo menos, 
uma dessas plataformas. 
Não à toa, o número de 

aplicativos de mensageria 
baixados vem aumentando 
nos últimos anos. Apenas 
em 2020, o eMarketer re-
gistrou mais de 2.77 bilhões 
de usuários nesses canais, 
crescimento diretamente 
impactado pela pandemia. 

Ao modificar a maneira na 
qual as companhias falam 
com seus consumidores, o 
mobile messaging possibi-
lita um remodelamento da 
jornada de compra. Mais 
do que nunca, o comércio 
notou o poder desses canais 
e, ainda, sua praticidade e 
maior eficiência de uso nos 
aparelhos celulares para 
o sucesso do seu negócio. 
É notável o enorme tempo 
que gastamos em frente a 
tais telas – maior até mesmo 
do que na televisão e, em 
alguns casos, dos próprios 
computadores. 

Apenas o WhatsApp con-
tém mais de dois bilhões 
de usuários, com 91% que 
o utilizam prioritariamente 
para a troca de mensagens. 
Além disso, quatro em dez 
pessoas passaram a usá-lo 
com maior frequência no 
isolamento social, segundo 
um estudo do Opinion Box.
Quando ainda aliados à es-
tratégia omnichannel, os be-
nefícios para o destaque do 
seu negócio são certeiros. 

A integração da multi-
plicidade de canais traz 
uma experiência rica aos 
consumidores, permitindo 
que conduzam sua jornada 
da maneira que preferirem 
e, no meio que mais sen-
tirem afinidade. O ano de 
2020 foi o grande divisor de 
águas para o mobile messa-
ging, ressurgindo antigos 
hábitos e impulsionando o 
surgimento de outros para 
manter o relacionamento a 
distância. 

Diante do crescimento 
e popularização de tantos 
canais, é normal que as 
companhias se questionem 
qual o melhor para o seu 
negócio. Não há uma única 
resposta, uma vez que as 
preferências e necessidades 
de seu público-alvo irão de-
terminar onde seus recursos 
deverão ser investidos. Seja 
pelo SMS, RCS, WhatsApp 
ou qualquer outro meio, 
o mobile messaging abre 
inúmeras portas para uma 
comunicação próxima e 
assertiva. Escolha os meios 
que façam sentido para o 
seu negócio e invista em 
integrá-los de forma que os 
clientes possam escolher os 
que preferem.

(*) - É fundador da Pontaltech, 
empresa especializada em  

soluções integradas de voz,  
SMS, e-mail, chatbots e RCS  

(www.pontaltech.com.br).

Carlos Secron (*)

Walmart expande  
serviço de entregas

O Walmart pretende expandir o InHome, seu serviço de entregas, fazendo com que este passe a 
atender 30 milhões de lares até o final do ano; atualmente, são atendidos 6 milhões. Para isso, 
contratará mais de 3 mil motoristas e adquirirá uma frota de vans totalmente elétricas.

SchulteProductions_CANVA

Vivaldo José Breternitz (*)

O serviço InHome, que com-
preende mais de 160 mil 
itens e 3.400 lojas, foi lança-

do em 2019 e tem o Amazon Prime 
como seu principal concorrente. 
Seus usuários pagam uma taxa 
mensal de US$ 19,95 ou US$ 148 por 
ano, um pouco mais do que os US$ 
119 cobrados pelo Amazon Prime; 
como parte da guerra publicitária, o 
Walmart diz que em seu preço está 
incluída a gorjeta dos entregadores.

Os itens devem ser adquiridos pelo 
aplicativo Walmart; na hipótese de 
os moradores estarem ausentes, os 
motoristas destrancarão a porta da 
casa do cliente usando um código 
de acesso único, vestindo um colete 
dotado de câmera que registrará o 
processo de entrega.  Será neces-
sária uma fechadura digital, que 
pode ser adquirida no Walmart por 
US$ 50.

Ainda como parte da guerra con-
tra a Amazon, célebre pela forma 
ruim com que trata seu pessoal de 

entregas, o Walmart diz que seus 
motoristas trabalharão em tempo 
integral, receberão benefícios como 
seguro médico, oftalmológico e 
odontológico, previdência comple-
mentar e auxílio financeiro para 
cursos superiores.

A empresa planeja utilizar uma 
frota de vans totalmente elétricas, 
provavelmente fornecidas pela 

divisão Cruise, da GM; também 
cogita utilizar veículos autônomos 
criados por uma   startup chamada 
Gatik. Esses veículos já estão sendo 
testados.

Se o plano tiver sucesso, cerca 
de 70% da população dos Estados 
Unidos terá acesso ao InHome.

(*) É Doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é consultor de empresas.

Nos últimos anos, grandes transfor-
mações aconteceram no ambiente cor-
porativo. Provocadas principalmente 
pelo avanço tecnológico, tais mudan-
ças buscaram aprimorar os processos 
de produção, maximizar resultados 
e adequar o modelo de trabalho das 
empresas à nova realidade em que elas 
precisam atender às expectativas de 
um público cada vez mais exigente 
e atuar em um cenário instável e de 
grande competitividade. 

O fato é que graças à tecnologia, 
muitas empresas conseguiram não só 
aperfeiçoar seus modelos de negócios, 
mas sobreviver e lucrar em um mer-
cado excessivamente competitivo. Um 
ambiente corporativo equipado com in-
fraestrutura tecnológica e um mindset 
voltado à inovação produz resultados 
efetivos e duradouros, contribuindo, 
dessa forma, para a construção e posi-
cionamento das empresas no mercado. 

A utilização de soluções tecnológi-
cas impacta fortemente o ambiente 
interno das companhias de diversas 
formas. Uma delas é o apoio na exe-
cução de processos repetitivos de 
rotina. Ao possibilitar a realização de 
funções operacionais por programas 
de software, a tecnologia permite às 
equipes atuar de forma estratégica 
em outras demandas, com mais liber-
dade e autonomia, reduzindo tempo, 
custos e falhas. Outra vantagem de 
se ter um ambiente tecnológico é a 
abertura de portas para um senso de 
coletividade no trabalho, que permite 
a todos os colaboradores atuarem de 
forma integrada no desenvolvimento 
de processos e atividades. 

Atuação estratégica focada em 
resultados 

Promover uma atuação estratégica 
com foco em resultados ainda é um 
grande desafio para muitas empresas. 
Tais dificuldades advém de fatores 
como burocracia, excesso de proces-
sos repetitivos, falta de infraestrutura, 
entre outros. Esses problemas surgem 
principalmente em razão da ausência 
de um ecossistema tecnológico no 
meio corporativo. Em suma, o grau 
de maturação digital influencia dire-
tamente nos resultados das empresas. 

Nesse sentido, o investimento em 
tecnologia conduz os negócios para 
uma atuação focada em resultados. A 
partir da adoção de soluções tecnoló-
gicas, as empresas conseguem auto-
matizar seus processos, aperfeiçoar a 
tomada de decisões por meio da análise 
de dados e pautar-se em modelos de 
trabalho que têm na inovação uma 
premissa básica importante para se-
guirem competitivas e obtendo bons 
resultados operacionais e, também, 
financeiros. 

Coletividade e sinergia com as 
máquinas 

Outro tema que muitas empresas 
ainda enfentam, são os obstáculos 
para avançar no que diz respeito ao 
senso de coletividade no ambiente de 
trabalho. Com times distintos, muitas 
vezes separados por espaços físicos e 
objetivos diferentes, as equipes têm 
dificuldade para atuar conjuntamente 
e em sincronia. Neste sentido, a imple-
mentação de recursos tecnológicos é 
fundamental para superar tais ques-
tões, aproximando os colaboradores 
e explorando o potencial criativo de 
cada um. 

Além de estimular o desenvolvimento 
do senso de coletividade nas equipes, 
um ambiente corporativo equipado 
com infraestrutura tecnológica pro-
move integração entre as equipes por 
meio de diversas ferramentas, como 
Inteligência Artificial, automação e 

armazenamento em nuvem, permi-
tindo que todos tenham acesso aos 
trabalhos uns dos outros e atuem em 
conjunto, em busca de melhores re-
sultados, bem como no cumprimento 
de metas. 

Com isso, ao adotar a tecnologia em 
suas estratégias de produção, as em-
presas conseguem não só uma melhoria 
contínua na execução dos processos, 
mas a construção de um espaço de 
trabalho mais inclusivo que prioriza a 
participação de todos para conquistar 
bons resultados. No espaço de sinergia 
entre a equipe e a tecnologia, mudanças 
culturais e estruturais são comuns para 
adaptar-se ao novo mindset, bem como 
à nova realidade.

Para finalizar, reforço a importância 
da implementação tecnológica para se 
conseguir bons resultados. A constru-
ção de um espaço em que todos têm 
uma atuação estratégica e coletiva na 
busca por práticas e modelos inova-
dores de desempenho de trabalho in-
fluencia diretamente na atuação dos 
profissionais frente aos desafios e 
metas impostos, facilitando o processo 
de produção e unindo as equipes em 
busca de melhores resultados. 

(Fonte: Fernando Brolo é Sales Partner na 
logithink. O executivo possui vasta experiência em 
canais TOTVS, além de atuação na área comercial 

e de operações, tendo passado, ao longo de sua 
carreira, por diversas áreas de negócios, como 

Gestor Comercial, Executivo de Contas  
e Vendas, de Operações e de TI).

Como a tecnologia abre portas para um  
senso de coletividade?
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Fernando Brolo 
é Sales Partner 
na logithink.


