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OPINIÃO
Qual o maior patrimônio 

de uma empresa?

Durante a Revolução 

Industrial, com a 

utilização prática 

da máquina a vapor 

criada por James Watt, 

surgem aplicações 

que transformariam 

o mundo no fi nal do 

século 19 e no início do 

século 20

O tear mecânico, as fer-
rovias, navios e uma 
infinidade de outras 

aplicações industriais recebe-
ram a propulsão de máquinas 
que mudaram o modo de 
produção e tiveram enorme 
impacto no estilo de vida das 
pessoas. No período que prece-
deu a Primeira Guerra Mundial, 
a tecnologia deu um enorme 
salto e a emergente sociedade 
industrial, orgulhosa de suas 
conquistas, proclamava que 
“o maior patrimônio de uma 
empresa é sua fábrica”.

As fábricas com suas cha-
minés fumegantes, símbolo 
de progresso e dinamismo, 
aparecem em muitos logotipos 
de empresas daquela época. 
No Brasil, podemos nos lem-
brar do logo das Indústrias 
Reunidas Francisco Matarazzo 
(IRFM) em que, além das fá-
bricas e das chaminés, aparece 
também uma locomotiva com 
seus vagões.

A crença de que o maior 
patrimônio de uma empresa 
é sua fábrica durou até os 
anos 1960, quando a socie-
dade industrial foi superada 
pela emergente sociedade 
da comunicação e, devido à 
evolução do marketing, dos 
veículos de comunicação e das 
técnicas publicitárias, a frase 
foi substituída por “o maior 
patrimônio de uma empresa 
é sua marca”.

Quando, no início dos anos 
1970, a Nike despontou com 
seu novo modelo de negócio, 
que dispensava investimentos 
em fábricas, priorizando todos 
os recursos na construção da 
marca, a frase se consolidou 
de vez como o novo mantra do 
mundo empresarial e a marca 
passou a ser considerada o 
verdadeiro e maior patrimônio 
de uma empresa.

Mas, como nos ensinou Char-
les Darwin, a evolução é uma 
lei da vida. Surgiu a internet, 
o e-mail e o e-commerce, que 

fi zeram com que o mundo mu-
dasse novamente, trazendo a 
sociedade tecnológica.

A explosão do consumo 
global fez com que a fi delidade 
às marcas, como nós a conhe-
cíamos, mudasse radicalmente 
com os consumidores ávidos 
por novas experiências e sem 
problema algum para experi-
mentar novos produtos, tra-
zendo um novo entendimento 
sobre a realidade e novas 
abordagens.

Hoje a frase que melhor 
traduz o momento é “o maior 
patrimônio de uma empresa 
está na qualidade dos relacio-
namentos que ela mantém com 
seus clientes”. Ficou claro que 
nem as fábricas, nem as mar-
cas garantem a fi delidade dos 
clientes, pois o que importa é 
o relacionamento. É nele que 
todas as oportunidades se 
apresentam. 

A pergunta que toda empre-
sa precisa fazer hoje em dia 
é: “O que estou fazendo para 
manter o melhor relaciona-
mento possível com os clientes 
que tenho?”. Um indicativo 
dessa mudança de posiciona-
mento e atitude empresarial 
pode ser observado no novo 
modelo de negócio apresen-
tado recentemente pela Nike. 
A empresa observou que as 
crianças crescem muito rápido 
e os calçados fi cam pequenos 
e precisam ser trocados.

Criou então um serviço de 
assinatura, o Nike Adventure 
Club (https://www.nikead-
ventureclub.com) pelo qual a 
criança recebe novos tênis em 
embalagens exclusivas com 
seu nome impresso a cada mês 
ou semestre, de acordo com o 
plano. No dia do consumidor, 
vale a pena uma refl exão sobre 
as mudanças que estão ocor-
rendo no cenário empresarial 
e lembrar de quem sustenta e 
fi nancia a empresa. 

É ele mesmo, o velho e bom 
cliente. Senhor do fato eco-
nômico, aquele que faz tudo 
acontecer e merece um lugar 
de destaque nos planos e nas 
ações de todas as empresas.

(*) - É consultor da Ibema 
Papelcartão. Designer, professor 

do curso de pós-graduação em 
Engenharia de Embalagem do IMT 

Mauá e autor dos livros Design 
de Embalagem/Curso Avançado, 
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e Inovação na Embalagem/Método 
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News@TI
Chega ao mercado primeira criptomoeda verde 
regulada

@A AMAcoin (Amazonians Green Coin), primeira criptomoeda 
verde regulada do mundo, começa a ser vendida globalmente 

em 1º de novembro, quando terá venda privada para investidores. Em 
dezembro 2019 e janeiro 2020, será a vez da venda pré-ICO (pre-Initial 
Coin Offering). Entre fevereiro e abril de 2020, a moeda estará à venda 
para o público em geral por meio de corretoras internacionais (initial 
exchange offering). O objetivo é fi nanciar projetos de desenvolvimento 
sustentável na Amazônia focados no combate ao desmatamento, pobre-
za, aquecimento global e poluição (https://amazoniansgreencoin.com/).

Primeira edição do Squadra Experience
@A Squadra Tecnologia, empresa brasileira especializada na oferta 

de serviços e soluções de tecnologia da informação e comunicação, 
anuncia a realização da primeira edição do Squadra Experience, um evento 
inovador e totalmente dedicado à troca de informações e desenvolvimento 
de especialistas do mercado de TI. O encontro acontece no dia 14 de 
setembro, das 10h às 17h, em Belo Horizonte e a entrada é gratuita. Para 
participar, os interessados precisam realizar o cadastro on-line e aguar-
dar a confi rmação por e-mail. O evento inaugura um conceito inovador, 
ao oferecer palestras exclusivas ministradas por referências nacionais 
sobre novas tecnologias e processos de serviços, além de ofi cinas que 
permitirão aos participantes vivenciarem alguns dos principais projetos 
da Squadra Tecnologia no Brasil (https://www.sympla.com.br/squadra-
-experience__642614).

Dot Bank
@Os bancos digitais surgiram no mercado revolucionando o setor 

fi nanceiro. Ainda em transição entre a tradição e a modernidade, 
fato é que eles estão em ascensão, já que a sociedade caminha de 
forma inevitável para o avanço das coisas. Dados da última Pesquisa 
Febraban de Tecnologia Bancária, divulgados no ano passado, mostram 
que foram contabilizadas 373 fi ntechs deste tipo somente em 2017. 
Ou seja, um aumento de 260%, quando comparado ao número do ano 
anterior, de empresas que estão surgindo e inovando no setor fi nanceiro 
ao fornecer serviços bancários inteiramente baseados em tecnologia.

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Evento global conectará startups lideradas por mulheres a investidores
A Women's Startup Lab (WSLab), aceleradora 

sediada no Vale do Silício voltada a startups 
lideradas por mulheres, promoverá o primeiro 
WiSE24, "Mostra Internacional de Empreende-
dorismo Feminino". No dia 19 de setembro de 
2019, as empreendedoras de startups inovadoras 
em todo o mundo se reunirão em dez diferentes 
localidades para se apresentar presencialmente 
e online a potenciais investidores. Espera-se 
a participação de mais de mil investidores 
globalmente.

A cidade de São Paulo foi a escolhida para 
receber o evento, que acontecerá no espaço 
Natura NASP, das 14h30 às 18h. Cinco startups 
subirão ao palco às 16h para se apresentar aos 
investidores. As startups foram selecionadas 
pela Chapter Leader da Women's Startup Lab no 
Brasil Regina Noppe. “Após entrevistar dezenas 
de empreendedoras, chegamos à lista das cinco 
escolhidas com a certeza de que temos um ótimo 
panorama da inovação no Brasil”, conta Regina, 
responsável por trazer o WiSE24 para o Brasil, 

e que há mais de 20 anos auxilia empresas com 
internacionalização.

Com entrada gratuita, via inscrição online, 
a programação do evento trará ainda palestra 
com Josie Pressinoto Romero, vice-presidente 
da Natura, além de painel com investidoras, 
roundtables sobre MVP, design thinking e outros 
temas de interesse às empreendedoras, que 
poderão participar das discussões interativas 
(https://www.womenstartuplab.com/wise24/
saopaulowise/).

Qual a diferença na cobertura
das redes 3G, 4G e 5G?

À medida que o número de usuários de telefones celulares no mundo todo aumenta, as redes móveis 
precisam se adaptar para lidar com as novas exigências destes usuários e as extensas demandas de dados, 
para que os clientes fi quem satisfeitos com a velocidade para acessar os serviços na Internet. Cada avanço 
no desempenho ou na capacidade da rede é chamado de “nova geração”. Por exemplo, a rede 3G é a terceira 
geração após as redes 1G e 2G.

Andre Mattos (*)

Com a rede 3G, os smartphones têm, 
em geral, velocidades de download 
de até, aproximadamente, 2 Mbps 

(megabits por segundo). Em comparação, 
as redes 4G permitem download a veloci-
dades de cerca de 3 a 5 Mbps, que é quase 
a mesma velocidade que muitos computa-
dores domésticos recebem via modem a 
cabo ou DSL. A velocidade de download 
de pico das redes 5G é de até 20.480 Mbps, 
o que representa um enorme avanço, se 
comparado a qualquer geração anterior.

Com uma geração de rede mais alta, há 
uma maior capacidade, o que signifi ca que 
a rede pode suportar um maior número de 
usuários a qualquer momento. Ela também 
permitirá download de taxas de dados 
mais altas, de modo que as aplicações de 
multimídia, tais como vídeo-chamadas ou 
serviços de streaming como o YouTube, 
funcionam mais facilmente.

Com uma torre 3G, cerca de 60 a 100 
pessoas podem compartilhar o sinal e re-
ceber um serviço rápido e confi ável. Uma 
torre 4G, no entanto, pode atender cerca 
de 300 ou 400 pessoas. À medida que as 
gerações de rede evoluem, os engenheiros 
e programadores armazenam o máximo 
de dados digitais possível em cada sinal 
de rádio para maximizar a velocidade e 
a efi ciência da rede. A diferença entre 
essas gerações é simplesmente uma rede 
que melhora a experiência anterior da 
Internet – não que a 4G seja duas vezes 
melhor que a rede 3G.

A rede 4G é espectralmente mais efi ciente 
que a rede 3G, assim como a rede 5G é 
espectralmente mais efi ciente que a rede 
4G. Cada geração fornece mais dados por 
hertz do que a geração anterior. A rede 3G 
funciona em frequências de até 2.1 GHz, a 
rede 4G em até 2.5 GHz e a rede 5G em até 
95 GHz. Esse é o motivo de tanto entusiasmo 
em torno da rede 5G.

A rede sem fi o de quinta geração aborda 
a evolução além da Internet móvel até a 
Internet das Coisas (IoT).  Os recursos da 
rede são muito mais rápidos do que nas 
gerações anteriores e, portanto, podem 
conectar mais objetos do que nunca antes, 
incluindo itens como veículos e casas co-
nectados e cidades inteligentes, enquanto 
a velocidade e confi abilidade da rede 5G 
signifi carão a possibilidade de uma nova 
era da saúde eletrônica, por exemplo. As 
redes 5G também usarão “pequenas célu-
las”, em contraste com as “macrocélulas” 
usadas nas redes 4G. Simplifi cando, isso 
signifi ca que elas são menores em tama-
nho, exigem menos energia e podem ser 
instaladas muito mais rapidamente.

Não importa a rede de telefonia celular, o 
sinal vem das frequências usadas. Em geral, 
as baixas frequências são mais confi áveis 
e capazes de penetrar em obstáculos tais 
como prédios. E é por isso que a rede 3G 
geralmente funciona em mais lugares do 
que a rede 4G. As frequências mais altas 
são mais diretas, mas também são mais 
facilmente dispersas por objetos. As opera-
doras móveis que queiram prestar serviços 
mais confi áveis terão como objetivo o uso 
de frequências mais baixas. No entanto, 
aquelas que desejarem que seus clientes 

tenham acesso a velocidades de download 
mais rápidas também terão como objetivo 
o oferecimento de frequências mais altas. 
À medida que a rede 5G use frequências 
mais altas, com um alcance mais limitado, 
será necessária a instalação de um número 
maior de torres 5G para sustentar a con-
fi abilidade da rede. No entanto, como as 
torres 5G são menores e não exigem uma 
“torre” propriamente dita, elas podem 
ser colocadas em edifícios e postes, por 
exemplo.

Como os sinais 4G são mais esparsos do 
que os da rede 3G, e mais ainda da rede 
5G, os telefones gastam mais energia pro-
curando por uma recepção 4G ou 5G, o que 
signifi ca que a sua bateria poderá se esgotar 
mais rapidamente usando as gerações mais 
altas. Também deve ser destacado que será 
necessário um telefone compatível com 
a rede 5G para poder acessar essa rede. 
Como a rede 5G usa mais dados, o usuário 
pode ainda descobrir que o seu limite de 
dados contratual do telefone se esgota 
muito rápido. Além disso, a rede 5G tam-
bém oferece a oportunidade de aumentar 
o nível de segurança com base na proteção 
da privacidade dos dados do cliente.

(*) É diretor comercial da área de Mobile 
Connectivity Solutions da Thales no Brasil

O Debate

Carlos Souza (*)

O investimento em tecnologia tem sido 
cada vez mais consistente. Este ano, o au-
mento projetado em aportes relacionados 
à TI é de 10,5%, de acordo com estimativas 
do IDC. Melhorar softwares, realizar uma 
gestão de dados efi caz e adquirir o conhe-
cimento necessário em tópicos como o uso 
de inteligência artifi cial e IoT são objetivos 
comuns a diferentes setores.

Muito desse conhecimento está atrelado 
a aperfeiçoar procedimentos internos e 
gerar mais produtividade, contudo, em 
um mundo no qual as pessoas usam as 
plataformas digitais para interagir entre 
si – e com as marcas – é inegável o impac-
to que a transformação digital exerce no 
relacionamento com o cliente.

Um estudo da Minsait, uma empresa 
Indra, focado exclusivamente em Digita-
lização e Experiência do Cliente destaca 
o fato de que os consumidores interagem 
prioritariamente via dispositivos móveis 
com as empresas e os três atributos que 
valorizam nesse relacionamento: seguran-
ça, efi ciência e “facilidade de uso”.

Empresas vencedoras nesse cenário 

têm usado a tecnologia a seu favor. Tirar a 
integração “omnichannel” do papel e trazê-
-la para a realidade é um desafi o, porém 
sua execução correta ainda se prova uma 
ótima opção para otimizar a experiência 
de clientes com as marcas.

Usar a mão de obra humana de maneira 
efi caz também é um outro atributo impor-
tante, observado em companhias pioneiras. 
A melhor experiência do usuário passa 
pela facilidade tecnológica, é claro, mas 
também pela interação com pessoas em 
caso de dúvidas e problemas complexos 
– situações em que quase sempre é mais 
fácil dialogar do que seguir uma sequência 
de comandos digitais.

Um exemplo de sucesso nesse sentido está 
na análise de crédito imobiliário. Recente-
mente, o uso de ferramentas como Intelligent 
Content Automation (ICA) possibilitou a 
redução em 70% no tempo de processamento 
de contratos nos últimos dois anos.

Outro exemplo, mais próximo dos con-
sumidores, está nas operações bancárias. 
Atualmente, os aplicativos de banco têm 
62,7% de aceitação entre os usuários, 
tornando esta a quarta atividade mais 

realizada pelos consumidores em seus 
smartphones. A possibilidade de realizar a 
autogestão em operações bancárias trans-
formou o setor, eliminando a percepção de 
“burocracia” e trazendo a percepção de 
facilidade para realizar essas operações.

Esses são apenas alguns dos efeitos po-
sitivos do uso da tecnologia a serviço dos 
clientes. E representa só o começo. Uma sé-
rie de novas tecnologias deve revolucionar 
o relacionamento entre marcas e consumi-
dores nos próximos anos, agregando valor 
em termos de efi ciência e lucratividade. 
É o caso da personalização de produtos, 
geomarketing, realidade virtual, anúncios 
de televisão personalizados ou blockchain.

Gerar novos hábitos, decifrar os padrões 
de comportamento e gerar novas oportuni-
dades de consumo são os atributos-chave 
para empresas nos próximos anos. Com-
panhias vencedoras irão além das telas 
digitais interativas e da cibersegurança 
para explorar o verdadeiro potencial que 
a tecnologia pode trazer para o relaciona-
mento com os clientes.

(*) É Head de Serviços Financeiros
da Minsait no Brasil

Melhorar a experiência do cliente
é o principal foco da inovação


