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OpiniãO
O poder da estratégia 

Omnichannel para 
empresas e clientes

Com a aceleração de 
novas tecnologias 
e canais digitais, 
acentuada durante a 
pandemia, notamos 
também uma 
relevante mudança 
nos hábitos de 
consumo. 

O consumidor passou 
a ser mais fiel aos 
canais de venda que 

lhe proporcionam maior 
conveniência, muito em 
função da qualidade dos ser-
viços prestados, facilitando 
a tomada de decisão no 
momento da compra. Com 
isso, a adoção de um modelo 
de negócio omnichannel se 
tornou fundamental para 
impulsionar os ganhos do 
varejo, além de ser uma 
jornada de transformação 
cultural das empresas in-
tegradas a ele. 

Garantir que a tecnolo-
gia, processos, políticas e 
operações sejam planejadas 
e concebidas de maneira 
integrada, em função de 
gerar a melhor experiência 
de compra e pós-venda aos 
clientes, são os alicerces 
indispensáveis para fidelizar 
os clientes, que esperam, 
nada menos, do que uma 
experiência memorável. 
Desta maneira, a adoção 
desse modelo de negócio 
tornou-se agenda prioritária 
das empresas de varejo, 
distribuição e da indústria.

Segundo pesquisa realiza-
da pela All iN e Social Miner, 
em parceria com a Opinion 
Box, em março de 2021, 60% 
dos brasileiros passaram a 
consumir de forma híbrida. 
Dado essa evolução no ce-
nário varejista, as empresas 
estão avançando para que 
os canais de varejo físico e 
online se tornem totalmente 
integrados, multiplicando 
exponencialmente as possi-
bilidades de atendimento e 
contato com o cliente.

Com foco na experiência 
e a conveniência tendo seu 
papel principal na tomada 
de decisão no momento 
da compra, os clientes têm 
naturalmente adotado as 
diversas modalidades de 
compra possibilitadas pelo 
modelo de negócio om-
nichannel. Listamos aqui 
algumas delas:

 
1. -  Comprar em um 

canal online e retirá-lo 
em um ponto físico: “Pick 
up in store” ou “Clique e 

Retire”. Oferecendo pontos 
de venda ou de coleta, em 
locais de fácil acesso.

 
2. - Comprar em um 

canal online e receber 
em casa em algumas 
horas: “Ship from store”. 
Utilizando estoques estra-
tégicos, localizados em lojas 
próximas ao cliente.

 
3. - Vender em uma loja 

física um produto dispo-
nível em outro estoque, 
por meio de dispositivos 
digitais: “Prateleira ou 
Vitrine Infinita”. Através da 
integração, no momento da 
venda, o cliente tem acesso 
a todo o estoque disponível 
(lojas, depósitos e CD’s) e a 
entrega é realizada no ende-
reço escolhido pelo cliente.

 
Além das modalidades de 

compra, os canais de atendi-
mento integrados oferecem 
ao cliente diversos meios 
de contato para resolução 
de dúvidas e/ou problemas 
relacionados à sua compra. 

A integração das ferra-
mentas, dos dados e dos 
processos, empodera e oti-
miza o trabalho das diversas 
equipes da linha de frente, 
facilita o contato do cliente, 
cria uma experiência fluida 
e fidelizadora e proporciona 
a construção de um rela-
cionamento de confiança, 
tornando o negócio cada 
vez mais relevante ao longo 
do tempo. 

 
Atualmente, os clientes 

estão cada vez mais ante-
nados aos canais de vendas, 
em busca das melhores 
oportunidades de preço 
aliado ao prazo de entrega 
e ao valor do frete - caso 
a compra seja feita online 
- tendo isso em mente, a  
estratégia omnichannel é 
fundamental na concepção 
das campanhas comerciais, 
pois pensando de maneira 
integrada é possível gerar 
uma experiência fluida, 
reduzindo as divergências 
que possam existir entre os 
canais que o cliente utiliza 
para pesquisar e para efe-
tuar suas compras.

 
Além disso, a estratégia 

omnichannel agrega valor 
à jornada do cliente, ge-
rando possibilidades de 
atendimento mais cômodas 
e convenientes, para que 
ele decida como e quando 
quer comprar e receber seus 
produtos.

 
(*) - É Diretor de Vendas Digitais  

na Allied Brasil.

Pedro Gabriel dos Santos Silva (*)

Inteligência Artificial e direitos autorais
Há casos em que novas tecnologias geram situações que dificilmente podem ser enquadradas na legislação 
existente, fazendo com que a justiça tenha que se manifestar.

AI/Hiperdados
Vivaldo José Breternitz (*)

É o que está acontecendo agora, 
quando o US Copyright Office 
- USCO, órgão do governo ameri-

cano que trata de direitos autorais, mais 
uma vez impediu que esses direitos pro-
tegessem uma   obra de arte   criada por 
uma Inteligência Artificial.  O cientista 
Stephen Thaler tentou, pela segunda 
vez, registrar os direitos autorais de uma 
obra   chamada “A Recent Entrance to 
Paradise”, que segundo ele foi criada por 
uma IA chamada “Creativity Machine”.

O USCO diz que a lei americana de 
direitos autorais oferece proteção 
apenas para "os frutos do trabalho 
intelectual", que uma obra, para ser 
protegida “deve ser criada por um ser 
humano” e   que não registrará obras 
“produzidas por uma máquina ou mero 
processo mecânico”.

O órgão disse também que   tribunais 
em vários níveis, incluindo a Suprema 
Corte, limitaram a proteção de direitos 
autorais a criações de autores humanos, 
e que tribunais de instâncias inferiores 
tem rejeitado repetidamente tentativas 
de estender a proteção de direitos auto-
rais a criações não humanas, como por 
exemplo, para fotos feitas por macacos.

Thaler tem feito tentativas similares 
ao tentar patentear produtos criados 
por outra de suas inteligências ar-
tificiais, a DABUS. Algumas dessas 
tentativas foram rejeitadas por órgãos 
do governo dos Estados Unidos, Reino 
Unido e União Europeia, enquanto 
um tribunal da África do Sul aceitou 
um pedido de patente.  Um  juiz na 
Austrália decidiu no ano passado que 
as invenções criadas por Inteligências 

Artificiais podem se qualificar para 
proteção de patente.

O caso confirma que novas tecnolo-
gias podem gerar a necessidade de al-
terações na legislação vigente. Quanto 
a Thaler, só o tempo dirá se é um gênio 
incompreendido, um espertalhão ou 
apenas uma figura folclórica. 

(*) É Doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é professor, consultor e diretor do Fórum 

Brasileiro de IoT.

News@TI
 healthtech independente focada em saúde corporativa do país, está 
com 146 vagas abertas para o campo da Tecnologia da Informação (T.I). 
Esse aumento vai ao encontro da expansão de iniciativas tecnológicas 
das organizações. Para se ter uma ideia, segundo dados do Datahub, o 
número de aberturas de empresas de tecnologia no país subiu 210% só 
em 2020, quando comparado com o último levantamento em 2011, o que 
demonstra o franco crescimento da área. E não só. A pandemia também 
acelerou os projetos de transformação digital de negócios brasileiros 
em 87,5% (https://releaseswpp.com/link.php?code=bDpodHRwcyUz-
QSUyRiUyRmxua2QuaW4lMkZkemRtZVRnYToyNDc1Njg2NzE3Omx
vYmF0b0BuZXRqZW4uY29tLmJyOmIxMmQzZA==).

Detector de fibra ativa sem contato

@A Fluke Networks, líder mundial no fornecimento de soluções 
de teste e certificação de cabeamento estruturado, anuncia ao 

mercado brasileiro o lançamento do seu primeiro detector de fibra 
ativa FiberLert™, testador de bolso que detecta potência óptica em 
comprimentos de onda de fibra óptica monomodo e multimodo (850nm 
a 1625 nm), através da detecção do infravermelho-próximo emitido. 
A ferramenta é adequada para portas e cabos de conexão, sejam co-
nexões SM ou MM, polimentos UPC e APC, e realizar a testagem sem 
necessidade de contato, reduzindo o risco de contaminação ou danos 
nas conexões (https://pt.flukenetworks.com/).

Cortex prevê a contratação de 200 
profissionais em 2022

@AA Cortex, principal referência em Big Data e Inteligência Artificial 
da América Latina, planeja dobrar novamente de tamanho em 2022 e 

vai contratar profissionais para 200 vagas que serão abertas durante todo 
o ano. As oportunidades são para pessoas de todo o Brasil, principalmente 
nas áreas de tech e vendas. Em 2021, após o aporte de R$170 milhões de 
dois dos maiores fundos de investimento na América Latina, Softbank e 
Riverwood Capital, seguido da aquisição da ITB360, a empresa conquistou 
números impressionantes: dobrou seu faturamento; triplicou seu time, 
chegando próximo a 300 colaboradores; e conquistou dezenas de novos 
clientes. Este ano, a Cortex prevê manter o crescimento acelerado e tem 
investido na atração de profissionais para a área comercial.  Exemplo 
disso foi a recente aquisição do novo  VP de Marketing e Vendas,  Marcelo 
Ferreira, que já teve passagens por empresas como Oracle, Google, SAP e 
Xerox (https://www.linkedin.com/company/cortex-intelligence).

Healthtech de saúde corporativa abre 146 
vagas em tecnologia

@O setor tecnológico está em constante evolução, sendo uma 
das áreas que mais crescem no Brasil. Só o Grupo 3778, a maior 

ricardosouza@netjen.com.br

Desafios do empreendedorismo científico são debatidos 
na 6ª edição do projeto Mulheres na Ciência

Mudar as expectativas em relação 
à prática científica no Brasil tem sido 
muito necessário neste momento de 
grandes cortes de subsídios à ciência 
e uma das propostas levantadas na 
atualidade é a de transformar pes-
quisas científicas em negócios, um 
processo nada simples, ainda mais 
quando o gênero é mais um obstáculo 
a ser vencido. 

Por isso, no mês em que se come-
mora o Dia Internacional da Mulher, 
data que representa a histórica busca 
feminina de equidade em relação 
às condições masculinas, o projeto 
Mulheres na Ciência, iniciativa coor-
denada pela Fundação de Desenvol-
vimento da Pesquisa (Fundep) e pelo 
State Innovation Center, promove o 
encontro online “Pesquisadoras & 
Empreendedoras”, no dia 4 de março, 
às 15h, com transmissão pelo youtube 
e que vai reunir convidadas especiais 
para falar sobre empreendedorismo 
científico feminino, os seus desafios 
e as jornadas de sucesso.

A partir desta edição, o BiotechTown  
- hub de inovação voltado exclusiva-
mente para o desenvolvimento de 
empresas, produtos e negócios nas 
áreas de Biotecnologia e Ciências da 
Vida e que tem o apoio da Fundep, 
Fundep Participações (Fundepar) 
e a Companhia de Desenvolvimento 
de Minas Gerais (Codemge) – passa 
a apoiar o projeto.

alerta que entre as 6 mil startups do 
país, apenas 4,7% delas são lideradas 
por mulheres.

E a conciliação entre empreender 
e fazer ciência? Segundo a Organi-
zação dos Estados Ibero-americanos 
(OEI), o Brasil tem a maior porcenta-
gem de artigos científicos assinados 
por mulheres na América Latina e na 
comunidade íbero-americana. Entre 
2014 e 2017, o país publicou cerca 
de 53,3 mil artigos, dos quais 72% 
são assinados por pesquisadoras e 
a proporção de mulheres inventoras 
no país subiu de 11% para 17% nos 
últimos 20 anos, de acordo com o 
Conselho Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico 
(CNPq).

“As mulheres são protagonistas de 
projetos empreendedores em diver-
sos campos da sociedade, tais como: 
no campo tecnológico, econômico, 
social, político, artístico, administra-
tivo, criativo e outros diversos, porém 
a representatividade em posições de 
lideranças ainda é limitada. Ocupa-
mos muitas funções de base e aos 
poucos estamos modificando esse 
panorama fortalecendo nossa pre-
sença em locais nos quais a liderança 
feminina ainda é estatisticamente 
pequena”, conta a professora do 
Departamento de Química da UFMG, 
Patrícia Robles, que será uma das 
participantes do evento.

No Brasil, existem pouco mais de 24 
milhões de mulheres empreendendo, 
de acordo com o Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae), em pesquisa realizada em 
2019. Os dados revelam ainda que 
esse grupo injeta na economia, em 
média, aproximadamente R$ 830 
milhões. Além disso, a taxa de mu-
lheres que começam a empreender 
por necessidade é 12% maior do 
que a de homens. E, mesmo assim, 
as donas de negócios faturam 22% a 
menos. Uma pesquisa publicada re-
centemente pela Distrito Dataminer 

Patrícia Robles

Food To Save cresce mais de 300%
A Food To Save, foodtech que 

já evitou o descarte de mais de 
50 toneladas de alimentos na 
Capital Paulista, Grande ABC e 
Campinas (SP), tem contribuído 
para transformar cada vez mais 
os hábitos dos consumidores. Com 
proposta inovadora de resgatar 
alimentos excedentes de produção 
e/ou produtos próximos à data de 
vencimento que estão em perfeitas 
condições, a startup já registra 
crescimento de 300% em 2021 e 
inicia o ano com a marca de mais 
de 100 mil downloads do aplicati-
vo,  mais de 300 estabelecimentos 
parceiros nas regiões em que opera, 
além de mais de 45 toneladas de 
alimentos salvas. Tudo isso com 

menos de um ano de operação.
“O ano de 2021 foi muito positivo 

para nós, já que tivemos um cres-
cimento significativo mês a mês, 
cerca de 50%, desde maio. Além 
disso, iniciamos nossa operação 
em Campinas (SP), e percebemos 
que neste cenário da pandemia 
a população está cada vez mais 
consciente quanto ao desperdício 
de alimentos. Nosso principal 
aprendizado tem sido a compreen-
são da necessidade de insistirmos 
no viés educacional, para que cada 
vez mais usuários e parceiros se en-
gajem nessa luta conosco”, explica 
o CEO e co-fundador da Food To 
Save, Lucas Infante (https://www.
foodtosave.com.br/).


