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OpiniãO
Sinergia das tecnologias 

aplicadas ao e-commerce 

Transações eletrônicas 
existem desde o início 
da era computacional, 
mas naquele tempo 
elas eram muito 
diferentes do que 
conhecemos hoje. 

As primeiras lojas 
virtuais surgiram na 
metade dos anos no-

venta, nos Estados Unidos, 
e possuíam usabilidade pre-
cária - não tanto pela falta 
de preocupação relacionada 
a isso, mas porque nem ha-
via ferramentas suficientes 
para se criar algo intuitivo. 
Os meios de pagamento 
também não eram tão 
comuns como hoje, aliás, 
cartões de crédito eram 
inacessíveis para a maioria 
das pessoas, assim como a 
própria internet. 

Felizmente, este cenário 
mudou. Cerca de 12% das 
vendas do varejo mundial 
são realizadas pela inter-
net, nos dias atuais, e este 
número vem crescendo a 
cada ano. Desta forma, as 
ferramentas de tecnologia 
e os processos estão cada 
vez mais aprimorados. A 
preocupação com a usabi-
lidade e a experiência do 
usuário tem permitido às 
ferramentas serem cada vez 
mais intuitivas, tornando a 
jornada de compra cada vez 
mais fluida e natural. 

Basta olharmos para o lado 
e perceber que nossos pais 
ou até mesmo nossos avós 
estão usando smartphones 
e desfrutando da tecnologia. 
Mas isso não se deu com 
um passe de mágica. Para 
que essa experiência fosse 
possível, foi necessário 
muito estudo e pesquisa (e 
continua sendo) acerca das 
ferramentas a serem aplica-
das no e-commerce. Elas 
não são poucas e ainda há 
mais um detalhe: elas pre-
cisam trabalhar em perfeita 
sinergia para que o cliente 
tenha uma jornada de com-
pras sem contratempos. 

Este ainda é um dos prin-
cipais desafios do comércio 
eletrônico atualmente: con-
tar com um ecossistema de 
ferramentas tecnológicas 
totalmente integradas, cujo 
fluxo da informação ocorra 
automaticamente, sem a 
intervenção de pessoas. Por 
meio delas, a informação é 
processada rapidamente e, 
assim, o pedido do cliente 
chegará mais rápido, além 
de não precisar de um gran-
de efetivo para gerenciar o 
processo. 

Outra vantagem é o ar-
mazenamento de toda essa 
massa de dados, que po-
demos usar para montar 
relatórios e Dashboards 
que nos farão compreen-
der melhor nosso negócio 
e nosso cliente. Todas as 
áreas de um e-commerce 
são fundamentais, não só 
a tecnologia. Mas garantir 
um cenário tecnológico 
integrado, com ferramentas 
que suportam alto volume 
de dados e entreguem alta 

performance, é uma base 
para que os demais depar-
tamentos possam trabalhar 
com segurança e focar no 
varejo. 

Esse ecossistema de tec-
nologias permite às pessoas 
atuarem nesse meio com 
mais produtividade, desde 
que sejam ferramentas bem 
calibradas. O que vemos 
quando não está tudo inte-
grado é a troca de comunica-
ção entre uma ferramenta e 
outra dependendo que uma 
pessoa salve a informação 
de um sistema e insira em 
outro - processo que é mui-
to mais lento e passível de 
erros. No e-commerce, isto 
representa um verdadeiro 
pesadelo. 

Quanto maior for o bu-
siness, mais ferramentas 
serão necessárias, por conta 
de suas peculiaridades. Para 
pequenos e-commerces, 
por exemplo, é interes-
sante usar ferramentas 
que tenham várias respon-
sabilidades. Atualmente, 
encontramos softwares que 
são ERP, Hub e plataforma 
de e-commerce em uma 
só ferramenta. Mas quan-
do a escala da operação 
aumenta, são necessárias 
ferramentas mais robustas, 
e existe uma tendência de 
que quanto mais robusta é 
a ferramenta, mais específi-
cas são suas features. 

No e-commerce, a fluidez 
da informação automati-
zada impacta diretamente 
nas vendas, primeiramente 
na questão de organização. 
O varejo online precisa de 
fluxos e dados organizados 
para que a maior preocu-
pação não seja processar 
informação manualmente 
e sim focar em estratégias 
de vendas. Outro ponto é 
que a agilidade com que a 
informação é exibida para o 
cliente torna a experiência 
de compra melhor, fazendo-
-o se sentir seguro. Isso traz 
benefícios que vão muito 
além da venda em si. 

Para uma boa sinergia 
entre os sistemas, uma dica: 
investir em ferramentas 
que possuam APIs para se 
integrar, em pessoas que 
entendem o processo e as 
ferramentas e na harmonia 
entre as equipes de cada 
software. E não ter medo 
de fazer diferente, porque 
nem tudo tem uma receita 
pronta. É preciso testar 
novos caminhos, novas inte-
grações, novas ferramentas 
e analisar qual se adequa 
melhor, criar softwares 
próprios se necessário. 

Mas lembre-se de que 
não é preciso “reinventar a 
roda”. Quanto mais organi-
zados forem os softwares 
e processos, melhor será 
a experiência de compra 
do usuário, informação em 
tempo real, clareza, usabi-
lidade... Tudo isso aumenta 
a conversão do e-commerce 
e permite uma jornada de 
compras cada vez melhor. 

 
(*) - É diretor de tecnologia da 
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Marcelo Dantas (*) 

A demanda cai, mas a 
inflação eleva preços de chips 
A Intel comunicou aos seus clientes que, no final deste ano, aumentará os preços da maioria dos 
processadores e chips que fabrica em até 20%.

Vivaldo José Breternitz (*)

Isso certamente significará aumen-
tos de preços em equipamentos de 
informática, de laptops a servidores, 

numa época em que as vendas desses 
produtos estão caindo. Segundo a Intel, 
esses preços serão elevados em função 
das pressões inflacionárias que vem 
enfrentando.

Com a COVID-19 mantendo as pes-
soas trabalhando em casa, as vendas 
de PCs e outros equipamentos do tipo 
dispararam em 2020-21. Isso, em ter-
mos práticos, foi uma bolha que agora 
estourou, fazendo com que clientes da 
Intel, como Acer, ASUS e outros tenham 
alertado a empresa para a desacele-
ração das vendas que está chegando.

O presidente da Acer, Jason Chen, 
observou que sua empresa não está 
mais vendo falta de chips no mercado, 
inclusive com alguns CEOs de forne-
cedores de chips procurando-o para 
oferecer seus produtos.

A TSMC, empresa taiwanesa rival 
da Intel já havia anunciado aumento 
de preços a partir do próximo ano; 
esses aumentos, segundo a empresa, 
seriam menores que 10%. Como a 

claras - a Samsung, por exemplo, de-
terminou aos seus fornecedores que 
suspendessem o envio de peças usadas 
nos PCs, TVs e outros dispositivos que 
fabrica.  

Vivemos tempos em que cautela é 
muito necessária, quer no nível empre-
sarial, quer no nível pessoal.

(*) Vivaldo José Breternitz, Doutor em Ciências pela 
Universidade de São Paulo, é professor, consultor e 

diretor do Fórum Brasileiro de Internet das Coisas

TMSC também fornece chips para 
grandes empresas, como a fabricante 
de processadores AMD, por exemplo, 
os consumidores provavelmente   não 
encontrarão tanto alívio em termos de 
preços trocando de fornecedor.

Alguns fabricantes de equipamentos 
estão começando a acumular estoques, 
o que pode significar aumentos me-
nores no curto prazo. No entanto, as 
perspectivas de longo prazo são menos 
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Conheça três ferramentas essenciais para 
melhorar a gestão no trabalho remoto

A cada dia que passa o home office vem 
se tornando uma realidade mais concreta no 
mercado. Após um longo período convivendo 
com a desconfiança do mercado, a modalidade 
já assume um espaço importante nos dias de 
hoje. Não à toa, uma pesquisa publicada pela 
Faculdade de Economia e Administração 
da Universidade de São Paulo (FEA-USP) 
e pela Fundação Instituto de Administração 
(FIA) mostrou que 73% dos trabalhadores 
estão satisfeitos com essa condição, enquanto 
81% revelaram ainda que o trabalho de casa 
resulta numa produtividade maior ou igual à 
atividade presencial.

E a tendência é de que essa situação se 
expanda ainda mais nos próximos anos. De 
acordo com um levantamento feito pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea), o país conta hoje com 20,4 milhões 
de profissionais que poderiam desempenhar 
suas funções de forma remota, sem perda na 
qualidade do trabalho. Resultando em gran-
des vantagens, como economia de despesas 
por parte da corporação ao demandar menos 
espaço e investimento em locais de trabalho, 
e não exigir o deslocamento do funcionário, o 
home office se torna uma opção atraente para 
diversos segmentos de mercado.

No entanto, para que esse estilo obtenha o 
sucesso esperado, é essencial que as empresas 
consigam encontrar meios para desenvolver a 
produtividade e a gestão de tempo dos colabo-
radores. Para isso, o mercado oferece alguns 
softwares inteligentes voltados para a gestão 
desses talentos. Pensando nessa necessidade 

está disponível na versão para desktop e 
extensão do Google Chrome.

Basecamp
Outra boa opção do mercado é o Basecamp. 

Com uma estrutura visual baseada em linha do 
tempo, o aplicativo possibilita a organização do 
seu fluxo de trabalho contando com o auxílio de 
uma série de instrumentos importantes, como 
calendário de tarefas, divisão de tarefas e chat. 

O aplicativo contempla todas as etapas 
do projeto, desde o planejamento e análise 
até a conclusão. Além disso, a ferramenta 
abre espaço para atributos complementares 
como emissão de relatórios e histórico do 
participante. 

Microsoft Project
O aplicativo de gerenciamento de tarefas da 

Microsoft é a opção mais antiga do mercado. 
Com a sua versão de estreia lançada em 1985, 
a ferramenta se assemelha bastante ao Micro-
soft Excel, apresentando uma interface mais 
complexa e detalhada na comparação com as 
outras opções.

Por outro lado, apesar da estética relati-
vamente confusa, o aplicativo se destaca por 
estar apto a receber relatórios personalizados, 
o controle de custos e análise de cargas de 
trabalho. 

Além disso, outro ponto forte do Microsoft 
Project é que o próprio software conta com um 
recurso analítico próprio, sendo assim capaz 
de identificar irregularidades em determinado 
recurso ou  conflitos entre as datas e eventos. 

e nas diversas opções disponíveis, listamos aqui 
as três principais alternativas do mercado.

Labor
Projetado pela Novatics, principal desenvol-

vedora de produtos digitais do Brasil, o Labor é 
o software de maior destaque dentre as opções 
do mercado por ser o mais completo e com o 
maior custo-benefício. Com a possibilidade de 
dividir as tarefas nominalmente, a ferramenta 
permite o gerenciamento de tempo individua-
lizado de cada etapa do projeto, o que facilita 
na hora de converter todo esse trabalho em 
valores e na integração entre o time.

“O fato de atuar de forma unitária para cada 
uma das etapas garante benefícios importantes 
tanto para a empresa, quanto para o colaborador. 
Enquanto o aplicativo informa a lucratividade 
do projeto com base nas horas previstas e já 
gastas para o gestor, o Labor ainda preza pelo 
desenvolvimento do colaborador ao lhe garantir 
autonomia no gerenciamento do tempo das suas 
atividades e maior controle do recebimento 
das horas trabalhadas”, explica Flávio Alves, 
fundador e CEO da Novatics.

Outro diferencial importante oferecido pela 
ferramenta é a possibilidade de criação de re-
latórios sobre cada projeto já com o envio da 
Nota Fiscal, facilitando não apenas o pagamento 
pelo financeiro da empresa, mas também o 
trabalhador, principalmente PJ, que tem maior 
domínio pelos valores recebidos. O Labor ainda 
oferece o status de cada pagamento, podendo 
constar os projetos que já foram pagos e os que 
ainda necessitam de acerto. Contando com uma 
quantidade ilimitada de usuários, o programa 

News@TI
mas de negócios e inovar para acompanhar o futuro das empresas. A 
plataforma 5G privado da NTT Ltd. aproveita os princípios de design 
thinking para integrar segurança e privacidade desde a sua concepção, 
proporcionando desempenho e ótimos benefícios de ROI. Executada 
em uma arquitetura nativa da nuvem, a plataforma pode ser entregue 
via cloud, on-premisse ou na borda, e é pré-integrada com os principais 
parceiros de rede e software, permitindo que as empresas protejam, 
dimensionem e segmentem suas redes com mais flexibilidade (https://
connect.services.global.ntt/5G-Brasil).

BK Brasil lança programa de estágio 
afirmativo para pessoas com deficiência

@Universitários podem se inscrever no novo Programa de Estágio 
da BK Brasil, master franqueada das marcas Burger King® e Po-

peyes® no país. As vagas disponibilizadas são afirmativas e exclusivas 
para Pessoas com Deficiência. As competências abrangem diversas áreas 
do corporativo da companhia. Para participar do Programa de Estágio 
não é necessária experiência, apenas perfil de inovar, se desafiar e ter 
fome de crescimento. A Companhia também não limita as posições a 
formações específicas e permite a inscrição de universitários das áreas 
de humanas ou exatas, cursando a partir do quarto ao sexto (cursos 
Bacharel) ou cursando primeiro semestre (cursos Tecnólogo: 2 anos) 
(https://www.linkedin.com/company/burger-king-do-brasil/jobs/).

49 educação fecha parceria com corporate  
venture de Santa Catarina

@A edtech 49 educação e a Leonora Ventures unem forças para 
acelerar o crescimento e fazer a mentoria de oito startups do 

portfólio da corporate venture. Ao falar em startups, o primeiro pen-
samento que se tem é dos unicórnios - os cases de sucesso - e quase 
nada é evidenciado sobre as companhias que não tiveram o mesmo 
êxito. A PwC Brasil, empresa de consultoria, estima que nove a cada 
dez startups não sobrevivem. Os motivos vão da falta de mercado às 
falhas nas estratégias de marketing. Com essa visão do setor surgiu 
em 2019 a edtech catarinense 49 educação, a primeira Startup Uni-
versity do Brasil, criada dentro do Vale do Silício, na Universidade 
de Stanford, que oferece um programa de mentoria e educação para 
empresas emergentes.  

NTT lança plataforma de rede 5G privada no 
Brasil disponível globalmente

@A NTT Ltd, empresa líder em infraestrutura e serviços de TI, 
anunciou o lançamento da plataforma Private 5G da NTT Ltd. 

no Brasil. Com uma lista completa de serviços de ponta a ponta que 
vão além da rede, a plataforma 5G privada da NTT Ltd. ajuda CIOs e 
CDOs a aproveitar os benefícios do 5G privado para resolver proble-
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