
Inovação aberta 
está se tornando 

tendência 
nos negócios 

Desde os primeiros 
meses da pandemia, 
muitas empresas 
perceberam que 
fazer parcerias 
colaborativas 
seria um recurso 
para se manterem 
competitivas

No início, muitas des-
sas parcerias eram 
voltadas para a crise 

de saúde pública que se ins-
taurou. Mas, na sequência, 
inúmeros outros negócios 
foram surgindo. Por mais 
de uma década, a inovação 
aberta vem mostrando para 
centenas de executivos e 
estudantes como inovar de 
forma mais distribuída, des-
centralizada e participativa. 

As empresas finalmente 
estão se dando conta de 
que a colaboração pode 
produzir muitos benefícios 
em termos de crescimento 
com troca de conhecimen-
to e tecnologia. Durante a 
pandemia, pôde até salvar 
vidas. Basta que se recorde 
do caso emblemático da par-
ceria firmada entre a Ford, 
a GE Healthcare e a 3M na 
produção de respiradores 
distribuídos nos Estados 
Unidos. 

A partir dali, houve um 
boom de inovação aberta 
naquele país. Durante uma 
crise, a inovação aberta de-
monstra enorme potencial 
para solucionar problemas 
urgentes. Além disso, nor-
malmente essas empresas 
tendem a investir mais na 
sinergia, no trabalho con-
junto. Uma tendência mais 
recente em inovação aberta 
é a IaaS, Innovation as a 
Service. 

Entre tantos modelos de-
senvolvidos nesse sentido, 
a “inovação como serviço” 
nos permite usar toda nos-
sa expertise para apoiar 
empresas que ainda não 
contam com uma infraes-
trutura interna de inovação 
e um departamento de 
pesquisa e desenvolvimento 
(P&D) bem estruturado. 
Ainda assim, são empresas 
com potencial enorme para 
desenvolver projetos ino-

vadores, que certamente 
aumentariam sua competi-
tividade e participação no 
mercado. 

A oferta de serviços de 
inovação vem aumentando 
justamente em função das 
necessidades do mercado, 
estabelecendo modelos que 
se adequam às demandas 
das empresas. A G.A.C., por 
exemplo, conta com uma 
equipe altamente expe-
riente, plataformas digitais 
e uma rede de colaboração 
mapeada que permite adap-
tar o processo e integrá-lo 
rapidamente ao ecossiste-
ma nacional e internacional 
de inovação. 

Vale dizer que nada é 
estático e, para inovar, 
é necessário não só uma 
mente aberta, mas dispor 
de condições para realizar 
mudanças. Um desafio co-
mum na inovação aberta é 
conquistar novos parceiros, 
porque isso envolve custos 
em termos de busca, vali-
dação e conformidade, bem 
como na formação de novas 
relações sociais entre as 
pessoas. Também é neces-
sário definir quais projetos 
serão codesenvolvidos, 
assegurando que estejam 
alinhados às estratégias da 
companhia. 

Esses são alguns dos 
motivos para alavancar o 
serviço oferecido por con-
sultorias especializadas em 
inovação. Vale ressaltar que, 
para que se possa colher os 
frutos da inovação aberta, 
as empresas precisam an-
tes de tudo reconhecer o 
desafio transformacional à 
frente. Um processo bem-
sucedido geralmente requer 
mudanças operacionais e 
estruturais na forma como 
os negócios são feitos, mu-
danças que dependem da 
integração e da motivação 
das pessoas. 

Empresas inteligentes 
costumam aproveitar esse 
tipo de oportunidade para 
repensar a infraestrutura 
de inovação e decidir de que 
forma estarão preparadas 
para enfrentar os próximos 
desafios. 
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Com o avanço da tec-
nologia, empresas 
conseguiram obter 

e armazenar informações 
das pessoas. O famoso 
“BIG DATA” é um arquivo 
poderoso que favorece o 
desenvolvimento de ações 
mais assertivas. 

Algoritmos são possíveis 
porque os consumidores 
consentem e aceitam o 
processamento dos seus 
dados, confidencialmente, 
para uso promocional e de 
vendas, mas o valor de tais 
dados é conhecer o consu-
midor por completo, para 
que as empresas conheçam 
melhor o seu alvo ao fazer 
planos estratégicos de 
marketing para aumentar 
suas vendas e, portanto, 
seus lucros finais. 

Isto é hoje considerado “o 
petróleo do futuro” e cada 
vez mais empresas estão 
procurando obter estes 
dados para seu próprio uso, 
mas sobretudo para vendê
-los a outras empresas para 
seu uso, obtendo um valor 
cada vez maior. O portal 
de emprego de Jobatus 
conduziu uma pesquisa 
recente de amostragem 
com 4.600 empresas regis-
tadas no seu site, na qual 
cada uma delas contribuiu 
com um grande número de 
dados vendidos para outras 
empresas. 

A conclusão foi que 79% 
das empresas haviam feito 
vendas mensais de dados 
a empresas menores e 
maiores para uso comercial, 

Os dados otimizam os processos que impedem a empresa de ficar 
“cega” num mercado cada vez mais exigente.

Cada empresa que vai apontar qual das opções se encaixa 
melhor no projeto a ser desenvolvido.
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Não faz tanto tempo que a simples 

existência do e-commerce no dia a 
dia do cliente era uma inovação por 
si só. E essa percepção não era por 
menos: a possibilidade de usufruir 
do ambiente online para realizar 
compras de diversos produtos, 
com pagamentos e entregas reali-
zadas de forma segura, é um marco 
fundamental na transformação do 
comportamento e das expectativas 
de qualquer consumidor.

Quando muitos não pensavam 

que o varejo levaria mais tempo 
para inovar, surgem as redes so-
ciais, marketplaces e aplicativos 
adaptados a uma realidade mobile, 
capazes de acelerar ainda mais o 
compartilhamento de informações 
e o potencial de interação entre 
pessoas, organizações e marcas. O 
desafio, a partir deste ponto, passou 
a se concentrar no desenvolvimento 
de estratégias capazes de atingir o 
público com mais assertividade. 

Todas estas estratégias podem ser 
traçadas com o uso das integrações 

destas plataformas de e-commerce 
com outras ferramentas fundamen-
tais para o dinamismo das vendas 
online. Estas integrações são reali-
zadas por meio de sistemas e APIs 
que otimizam a gestão de uma série 
de operações presentes no comércio 
virtual, como meios de pagamento, 
sistemas de segurança e anti-fraude, 
marketing, redes sociais, logística, e 
sistemas de ERP, estes são apenas 
alguns exemplos.

Munido das tecnologias adequa-
das, é possível que estes PMEs 

consigam se comunicar de forma 
adequada com diversos públicos e 
oferecer seus produtos em redes 
sociais como o Facebook e Insta-
gram, por meio da estratégia de 
social commerce. Além de fazer da 
ferramenta uma vitrine, as parcerias 
permitem que o empreendedor reali-
ze campanhas, direcione anúncios e 
atualize descrições, preços e outros 
aspectos de forma automática. 

Grande parte da importância das 
integrações está na percepção de que 
o lojista não precisa arcar com todos 

os desafios da digitalização sozinho 
ou de uma vez só.  A presença destes 
parceiros em seu dia a dia permite 
que ele possa concentrar esforços 
específicos em determinadas ações 
e direcionar as funções de seus co-
laboradores para outras atividades, 
equilibrando os esforços cotidianos 
e garantindo que a jornada digital 
seja próspera e proveitosa para quem 
vende e para quem compra.

 
(*) - Com MBA em Empreendedorismo, Gestão 

e Marketing pela PUC-RS, é CEO da Tray, 
unidade de e-commerce da Locaweb 

(www.tray.com.br).

Empresas de mercado 
compram dados comerciais de 

outras empresas
O mundo do comércio da Internet melhorou exponencialmente nos últimos dez anos, 
já que preferências e comportamentos dos consumidores estão registrados e seus hábitos 
são conhecidos

posicionamento. Os 
dados representam 
72% do planejamento 
estratégico das em-
presas ao configurar 
um plano de marke-
ting e está muito nes-
se tipo de promoção.

 3) Otimização e facili-
dade de venda para 
outras entidades - Os 
dados ajudam a otimi-
zar os processos, que 
por sua vez permitem 
a otimização de toda a 
atividade comercial de 
uma empresa, que per-
mite não ficar “cega” 
num mercado cada vez 
mais exigernte. Por 
esse motivo, o desejo 
das empresas é ter 
mais dados sobre os 
consumidores.

Para concluir, podemos 
listar, com base nas licen-
ças necessárias em termos 
e condições e acordos 
de privacidade dos 58 
principais aplicativos de 
mercado em vários seto-
res, que as empresas com 
a quantidade máxima de 
dados baseadas na popula-
ção mundial são Facebook 
e Instagram, que guia lis-
ta com 82,4% dos dados 
pessoais de seus usuários, 
seguidos por aplicativos 
para compromissos como 
Tinder ou Grindr, com 
67% seguidos com Uber 
com 59,3% e Tiktok com 
48, 7%. - Fonte e outras 
informações: (www.joba-
tus.com.br).
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todos com o consentimento 
prévio dos indivíduos, com 
a sua aprovação por meio 
de um contrato de termos 
e condições. Ter um banco 
de dados grande e bem 
estruturado permite às 
empresas gerenciar seus 
bens e serviços de forma a 
otimizar a quem vender e 
a quem não vender o seu 
produto, otimizando assim 
as vendas, visando um setor 
específico. 

As informações contidas 
nos bancos de dados são 
divididas em dois seg-
mentos: B2B (empresa 
negocia com empresa) e 
B2C (empresa negocia com 
consumidor final), desta 
forma existe a possibilida-
de de segmentar ações ou 
campanhas e conseguir um 
feedback maior. A partir 
de então, mencionaremos 
algumas das vantagens que 
as empresas têm com um 
banco de dados ideal e bem 
organizado:
 1) Coleção de clientes 

de uma maneira 
enorme - Hoje exis-
tem ferramentas que 
permitem acessar, 
bem como uma equi-
pe que consiste em 
técnicos, milhões de 
clientes através de 
pequenos itens como 
o telefone celular, e 
-mail ou até o conta-
to, onde é coletada e 
registada numa “Data 
Warehouse”, que é 
essencialmente um 
armazenamento de 
dados que coleta mi-
lhões de perspectivas 
em total segurança.

 2) Adição de valor 
agregado à empre-
sa - Graças à pro-
moção e publicidade 
que eles fazem para 
e-mails e campanhas 
de marketing móvel, 
o consumidor obtém 
um conhecimento e 
uma perceção maior 
da marca no merca-
do para obter o seu 
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Diferentes formatos de trabalho têm sido experimen-
tados e debatidos em diversos setores, porém, é da Tec-
nologia que geralmente partem novos insights para este 
tipo de mudança no mundo corporativo. E dois deles têm 
se destacado pelas soluções que oferecem: a Alocação 
de Profissionais - também chamada de Body Shop - e a 
Contratação de Squad. 

Antes de saber como eles se destacam, no entanto, é 
preciso entender a diferença entre os dois formatos. Na 
Alocação de Profissionais, o cliente contrata uma empresa 
que vai recrutar um profissional de TI de acordo com as 
habilidades técnicas que ele precisa. Este colaborador é 
treinado e atua dentro da “empresa cliente”, enquanto a 
gestão funcional é feita por quem recrutou. 

Por outro lado, na Contratação de Squad, o cliente apre-
senta um projeto a ser desenvolvido e, conforme o plano, 
uma equipe personalizada será montada - a Squad. “Mas, 
o que vai definir qual é o melhor formato para a minha 
necessidade?”, o cliente pode se perguntar. A resposta é 
a cultura da empresa. Diferente do que muita gente acre-
dita, estes formatos atendem demandas de corporações 
dos mais diversos segmentos. 

Dessa forma, é o jeito de trabalhar de cada empresa 
que vai apontar qual das opções se encaixa melhor no 
projeto a ser desenvolvido. Além disso, os dois formatos 
apresentam uma outras vantagens. Nos dois casos, a 
agilidade e eficiência no recrutamento dos profissionais 
e a aceleração na entrega de resultados são diferenciais. 

No Body Shop, inclusive, um dos principais benefícios 
é justamente a redução de custos de contratação, pois o 
cliente não precisa fazer todo o processo de recrutamento, 
seleção e efetivação do candidato. Caso a contratação não 

Recrutamento em TI: contratação de 
profissionais ou de Squad

funcione por qualquer motivo, é possível também, fazer 
a troca de profissionais com mais rapidez. 

No caso do Squad, o formato também mitiga alguns 
problemas: como a equipe trabalha integrada, no caso de 
desligamento de algum integrante, os outros conseguem 
absorver a demanda - mesmo que temporariamente - com 
o menor prejuízo ao projeto, já que todos compartilham 
as informações. Além disso, a velocidade de entrega pode 
ser reduzida à metade com uma equipe exclusivamente 
dedicada ao projeto. 

Em resumo, tanto a Alocação de Profissionais quanto a 
Contratação de Squad são soluções inovadoras para empre-
sas que precisam de serviços de TI especializados, mas têm 
dificuldades em recrutar ou não querem sobrecarregar os 
próprios times, mas buscam entregas rápidas e qualificadas. 

(*) - É Diretor Comercial da Mouts TI (https://mouts.info/).
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Porque as integrações no e-commerce podem ser um sucesso

Tel: 3043-4171

www.netjen.com.br
Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confiança, ou ligue para


