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OpiniãO
Como o modelo de 

economia de plataforma irá 
transformar os negócios?

Em 2021, a Disney 
com 203 mil 
colaboradores, obteve 
receita de 67,4 
bilhões de dólares 
no ano, enquanto o 
Facebook com 12 mil 
funcionários, teve 117 
bilhões de dólares. 

A resposta é que, en-
quanto a Disney se-
gue o modelo tra-

dicional de negócios, o 
Facebook trabalha com 
Platform Economy (em 
português, economia de 
plataforma). Este é um mo-
delo de negócio que utiliza 
a tecnologia para conectar 
diferentes stakeholders, 
como consumidores, pro-
dutores e prestadores de 
serviços, visando facilitar 
as interações e a troca de 
valor entre eles. 

De acordo com a consul-
toria McKinsey, as empresas 
baseadas em plataformas 
digitais irão movimentar 
cerca de US$ 60 trilhões até 
o ano de 2025. Hoje, sete das 
dez maiores empresas do 
mundo seguem esse modelo 
de negócio, como Google, 
Amazon e Apple. Nem tudo 
é “plataformizável”, mas são 
muitas as possibilidades, 
principalmente quando 
relacionado às vendas. 

O modelo de economia de 
plataforma garante geração 
de valor e crescimento ace-
lerado por ser um estilo de 
negócio que desfruta muitas 
vezes da Open Innovation 
(em português, Inovação 
Aberta) e do Network 
Effects (Efeito de Rede) 
que, neste caso, significa 
que quanto mais empresas 
participam dessa rede de 
plataforma, mais o valor 
delas aumenta. 

O chamado ‘Efeito de 
Rede’ existe desde sempre. 
Pense no telefone ou no fax, 
que após a digitalização e a 
presença da tecnologia em 
toda parte, sofreram impac-
tos enormes. Enquanto isso, 
a ‘Inovação Aberta’ se en-
tende trazendo aplicações 
e funcionalidades constru-
ídas sobre os ecossistemas 
de terceiros. 

Assim, a Platform Eco-
nomy, ou simplesmente 
economia de plataforma, 
é o caminho para que as 
empresas se reinventem e 
se mantenham competitivas 
no mercado. Em um mundo 
mais dominado pelo mobile, 
redes sociais e tecnologias 
em tempo real, os consumi-

dores buscam cada vez mais 
participar de uma economia 
compartilhada e a oportuni-
dade de “plataformizar” o 
próprio modelo de negócio 
está no alcance de muitas 
empresas, até das mais 
tradicionais. 

Uma primeira etapa para 
essa transformação é o 
movimento D2C (em por-
tuguês, direto ao consumi-
dor), que é uma tendência 
em vários setores que 
sempre tiveram terceiros 
atuando. Esse conceito 
elimina intermediários e 
prevê a venda direta ao 
consumidor, o que ajuda na 
estratégia de coletar dados 
desse cliente e oferecer uma 
experiência melhor. 

A ordem agora é apostar 
na plataforma de economia 
para substituir o modelo de 
negócios autossuficientes, 
que estão ultrapassados. 
É preciso pensar em uma 
estratégia de migração para 
o novo modelo pelo menos 
de forma parcial, usando 
os recursos já existentes e, 
ou, presentes no mercado 
ou desenvolvendo novas 
plataformas. 

Há diferentes metodolo-
gias para avaliar qual parte 
dos negócios da empresa 
podem ser “plataformiza-
dos”, avaliando, por exem-
plo, qual valor é trocado 
entre os stakeholders, se 
existem já plataformas no 
mercado a ser desfrutadas, 
entre outros detalhes. 

O mais importante de 
tudo é entender que um 
projeto de sucesso baseado 
na “platafomização” precisa 
ser centrado na adoção de 
uma abordagem API First, 
que coloque as Interfaces de 
Programação de Aplicações 
no centro da estratégia da 
empresa para desenhar 
produtos e serviços que 
explorem e desfrutam os 
ecossistemas digitais, re-
desenhando e inovando a 
cadeia de valor. 

Lembrando que a API 
First é uma mudança de 
pensamento e não apenas 
uma tecnologia, ou seja, é 
como o negócio pensa e se 
expressa via um software. 
Portanto, é primordial o en-
tendimento de que a empre-
sa não precisa estar entre as 
maiores, mas é necessário, 
se não mandatório, seguir o 
caminho delas para poder se 
destacar no mercado.

 
(*) - É CEO Latam (Brasil e Argentina) 
da Engineering, companhia global de 

TI e Consultoria especializada  
em Transformação Digital  

(www.engdb.com.br).

Filippo Di Cesare (*)

Solução de governança de privacidade de dados 
para gestão e auditoria automatizada da LGPD

@A NAI-IT, software house brasileira, anuncia a oferta de seu 
software de auditoria automatizada para governança de priva-

cidade, análises cruzadas de dados e perfis, e mitigação de riscos 
para médias e grandes empresas. A solução Nai Data Discovery, 
como o próprio nome destaca, habilita as empresas no processo 
de identificação e tratamento de dados corporativos sensíveis por 
meio de robotização, acelerando e garantindo a conformidade dos 
negócios, enquanto evita perdas. De acordo com o CEO da Nai-
-it, Norberto Tordin, o maior diferencial para as grandes e médias 
corporações é a flexibilidade de implementação da solução de for-
ma autônoma ou integrada com qualquer sistema existente - seja 
qual for o fornecedor -, de maneira que as ações automatizadas de 
onboarding e offboarding agreguem agilidade e inteligência para o 
negócio, graças à robotização e regras estabelecidas aos processos 

(www.nai-it.com.br).

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

para o mês de agosto. Ministradas por educadores da Universidade 
de São Paulo (USP), Universidade de Campinas (Unicamp) e Uni-
versidade do Estado do Amazonas (UEA), a agenda conta com um 
total de 36 atividades com foco em tecnologia, incluindo progra-
mação, games, inteligência artificial e prototipagem. A novidade da 
grade é o curso de Introdução à Estatística para Ciência de Dados, 
que acontece presencialmente em Manaus nos dias 29 e 30. Os 
interessados também poderão se inscrever em aulas de Internet 
das Coisas, conceitos e práticas do Design Thinking, Inteligência 
Artificial com foco no Deep Learning, Prototipação no-code e 
Programação com as linguagens Phyton, CSS e HTML. Além disso, 
a Jornada Fullstack, que começa no dia 9 e é totalmente remota, 
traz conteúdos diversos sobre Backend, incluindo laboratório 
e integração de serviços. As atividades do Samsung Ocean são 
totalmente gratuitas e oferecem certificado de participação. Os 
interessados podem se inscrever pelo site www.oceanbrasil.com 
ou pelo aplicativo do Samsung Ocean, disponível para download 
na Play Store.

SoftExpert firma parceria com DocuSign

@A SoftExpert, fornecedora global de soluções para a excelência 
na gestão, e a DocuSign, líder mundial em gerenciamento para 

assinatura eletrônica, anunciam parceria estratégica para ajudar 
empresas da América Latina a acelerarem a transformação digital, 
oferecendo soluções integradas para simplificar de ponta a ponta os 
processos envolvendo assinatura de documentos. Com a integração 
entre o SoftExpert ECM - ferramenta para gestão do conteúdo cor-
porativo e o DocuSign eSignature – plataforma de assinatura eletrô-
nica, os clientes da SoftExpert passam a contar com a assinatura de 
documentos como contratos, acordos e ordens de compra direto no 
sistema, sem a necessidade de imprimir ou digitalizar cópias físicas.

Atividades gratuitas de capacitação tecnológica

@O Samsung Ocean, programa de capacitação e inovação tecno-
lógica da Samsung, anuncia a agenda de aulas e cursos gratuitos 

Como garantir a segurança  
e melhorar a UX  

durante os jogos online?
Com o aumento das vendas de jogos e consoles, o mercado de games segue aquecido até 2023. 
Dispositivos de proteção de energia como Nobreaks se tornam peça fundamental para garantir 
a segurança dos PCs Gamers contra falhas de energia, melhorando a experiência do jogador e 
preservando os investimentos

A indústria global de games mo-
vimentou US$ 175,8 bilhões em 
2021, e deve seguir aquecida até 

2023, de acordo com os últimos dados 
consolidados da Newzoo, consultoria 
holandesa especializada em análises 
sobre o mercado de games. Apesar 
desse montante representar uma pe-
quena queda de -1,1% em comparação 
a 2020, a expectativa é que o segmento 
movimente mais de US$ 200 bilhões 
até o próximo ano.

Nesse mercado em ascensão, no en-
tanto, quem costuma jogar online sabe 
que o investimento é gigante, o que exi-
ge todo um cuidado para manter os PCs, 
consoles e outros periféricos gamers 
funcionando em perfeitas condições. 
Isso porque, como qualquer aparelho 
eletrônico, essas máquinas possuem 
uma vida útil, que varia conforme os 
cuidados de conservação tomados pelo 
jogador.

“O mercado de games no Brasil 
evoluiu muito e se profissionalizou, 
o que fez com que o consumidor fi-
casse mais atento à preservação dos 
seus investimentos. Nesse sentido, 
o nobreak hoje se tornou uma peça-
-chave tão importante na hora de 
jogar quanto o computador. Além de 
proteger os PCs e consoles contra as 
instabilidades da rede elétrica, que 
diminuem a vida útil das máquinas, 

garantir a segurança e o funcionamento 
correto destes aparelhos de alto custo, 
que são muito sensíveis a eventuais 
descargas elétricas”, explica.

Além de integrar as funções de filtro 
de linha e estabilizador, o nobreak do 
tipo Senoidal também conta com uma 
bateria que oferece autonomia para que 
consoles e computadores continuem 
operando, mesmo quando ocorre a 
falta de energia. “A duração da auto-
nomia vai depender da quantidade de 
dispositivos conectados ao nobreak, 
mas caso o jogador queira aumentá-
-la por até uma hora ou mais, basta 
incluir módulos externos de bateria 
no equipamento. Com isso, é possível 
ganhar tempo suficiente para encerrar 
partidas online e salvar o progresso 
feito no jogo com segurança, sem afetar 
o seu desempenho”, conclui Al Shara.

os nobreaks asseguram ao jogador 
uma boa experiência, evitando a in-
terrupção das partidas ocasionadas 
pela falta de energia, muito comuns 
em determinadas épocas do ano em 
um país com dimensões continen-
tais”, afirma Pedro Al Shara, CEO 
da TS Shara.

De acordo com o CEO da TS Shara, 
o mercado Gamer tem se mostrado 
tão promissor que nos últimos anos 
a empresa tem dedicado uma linha 
específica para atender o segmento. 
“O nobreak do tipo Senoidal é o mais 
indicado para trabalhar com máquinas 
de alto desempenho, como é o caso dos 
PCs gamers, porque foi desenvolvido 
para equalizar e equilibrar as ondas em 
seu formato mais puro. Ou seja, esse 
tipo de nobreak acaba padronizando 
o fornecimento de energia a fim de 
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Itens que não podem faltar na mochila de um nômade digital
Os trabalhos remotos e híbridos deixaram 

de ser um benefício que algumas empresas 
ofereciam a seus funcionários para passar a 
ser uma condição de permanência e relevância 
no mercado. Mesmo antes da pandemia, com-
panhias permitiram regimes de alternância 
de presença entre casas e escritórios como 
forma de manter a qualidade de vida dos co-
laboradores, durante os cinco dias da semana.

 
Mas a pandemia nos mostrou que o home 

office não só é possível de ser feito como tam-
bém, se executado da maneira correta pode 
acarretar a níveis ainda maiores de rendimento 
e entregas para aqueles que se preparar direito. 
Neste sentido, os nativos digitais – geração de 
profissionais jovens que já nasceram na era 
digital - têm uma enorme vantagem: o fato de 
já conhecerem e estarem acostumados com a 
ferramentas, recursos e rotinas que garantem 
que entregas profissionais podem ser feitas na 
mesa do escritório ou na espreguiçadeira da 
piscina de uma bela pousada.

 
Com a chegada do inverno, listamos abaixo 

alguns itens que não devem faltar no seu kit 
de trabalho remoto, caso deseje passar o 
mês que vem em alguma praia ou montanha 
e desempenhar suas tarefas em literalmente 
qualquer local do mundo.

 
Webcam HD – Para a nossa sorte as câmeras 

digitais evoluíram muito: melhoraram suas 
resoluções de imagem e áudio e diminuíram de 
tamanho. Nas videoconferências uma imagem 

e garanta a integridade dos seus arquivos. 
Desta forma você garante a circulação dos 
seus trabalhos e faz com que suas planilhas e 
apresentações sejam compartilhados com seus 
colegas de maneira rápida e universal, sem a 
necessidade de anexos ou uploads pesados.

 
Proteção para seus ouvidos – Sejam 

fones de ouvidos com recursos de noise can-
celing (cancelamento de ruídos) ou protetores 
auriculares convencionais, ter a opção de ficar 
alheio aos sons externos pode ser decisivo em 
situações que demandam concentração e foco. 
Além disso, nas rotinas de reuniões virtuais 
o cancelamento inteligente de ruídos pode 
ser ativado, isolando virtualmente distrações 
para que você e os outros participantes sejam 
privados de ruídos como o de latidos, carros 
ou crianças.

Tenha uma mochila impermeável – Esta 
última dica pode parecer menos convencional, 
mas ela faz muito sentido para quem ama a 
estrada. A forma com que você carrega seus 
equipamentos vai determinar sim, quanto tem-
po de vida suas ferramentas terão. Mochilas 
profissionais de aventuras evitam que seus 
equipamentos tomem chuva, neve e umidade. 
Seja na garoa da Inglaterra ou na maresia 
do Havaí, um equipamento bem protegido 
vai durar mais e te levar mais longe no seu 
próximo beach office.

(Fonte: Nicolas Andrade é Diretor de Relações 
Governamentais do Zoom na América  

Latina e na Espanha).

clara e definida te ajuda nas apresentações e 
permite clareza não apenas em sua expressão 
corporal, mas também na sua voz. Hoje já é possí-
vel usar também as lentes de seu celular, tablets 
ou até mesmo câmeras super portáteis esportivas 
como interface de imagens nas reuniões. Para 
melhorar ainda mais sua imagem na tela vale a 
pena investir em um tripé de iluminação também.

 
Cabo Ethernet – Pode parecer antiquado, 

mas o bom e velho cabo de ethernet garante a 
sua presença de maneira estável nas reuniões 
online, em especial em ambientes com sinal 
fraco de wi-fi. Um cabeamento não muito longo 
pode ser conectado diretamente ao roteador de 
onde quer que você esteja e te garante uma na-
vegação sólida para suas demandas do dia a dia.

 
Um bom Power Bank – Esqueça dos power 

banks vendidos nas lojas de muamba dos centros 
urbanos. Faça um favor a si mesmo e garanta um 
kit profissional que não te deixe na mão. Alguns 
modelos oferecem inclusive lanterna e espaço 
para armazenamento de arquivos e conseguem 
fornecer muitas horas de alimentação para seu 
computador. Ter bateria de sobra não é apenas 
estratégico. É uma vantagem que pode significar 
a diferença entre o sucesso ou o fracasso na sua 
próxima aventura off the grid.

 
Espaço na nuvem – O armazenamento em 

nuvem é mais seguro, conveniente e barato 
do que o feito em mídias físicas (e ainda tem o 
benefício de não ocupar espaço na sua mochila). 
Faça uma conta em algum serviço de cloud 


