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Curso de aperfeiçoamento profissional na 
versão online

@A Gama Academy, escola que capacita estudantes e profis-
sionais para o mercado digital, possui desde 2016, o Gama 

Experience, seu principal produto,que tem como objetivo auxiliar 
no desenvolvimento e aperfeiçoamento de habilidades técnicas 
e comportamentais dos estudantes em apenas cinco semanas. A 
primeira turma do Gama Experience 100% online acontece entre 
os dias 17 de abril e 23 de maio para todo o Brasil. A inscrição pode 
ser feita até dia 15 de abril no site http://bit.ly/gamaexperiencebr

Empresa de tecnologia presta ajuda gratuita 
aos pequenos empreendedores

@Considerando o momento das pequenas e médias empresas 
que estão em dificuldades, os sócios Liliane Fiochi e Leandro 

Muniz , da Bexus, empresa de tecnologia, pensaram em uma forma 
de ajudar a economia destes empreendedores. Estão disponibili-
zando gratuitamente a implementação de 5 lojas virtuais configu-
radas, 15 sistemas de delivery prontos para uso e 10 consultorias 
de marketing aos interessados que preencherem o cadastro no 
site da empresa (www.bexus.com.br) e se enquadrarem no perfil.

Youtuber oferece dicas para famílias que 
estão em isolamento

@O YouTuber Brancoala, que há muito tempo trabalha em casa 
junto com a sua esposa Cláudia, explica que pode parecer 

complicado, mas é possível se acostumar com esse cenário sem se 
desesperar. O período de isolamento pode ser estressante tanto para 
os pais, quanto para os filhos. Devido ao longo tempo no mesmo 
ambiente, é possível que aconteçam pequenos atritos entre crianças 
ou até uma cobrança mais alta. Além da rotina, Brancoala e Cláudia 
sugerem que é necessário deixar que as crianças desenvolvam suas 
próprias dinâmicas e dar o suporte emocional quando for preciso 
(https://www.youtube.com/user/brancoala).
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Coluna do Heródoto

O presidente não 
quer ouvir falar em 
paralisar o país. Por 
isso estabelece uma 
estratégia de combate 
ao Coronavírus 
totalmente ortodoxa. 

Olha com desconfian-
ça as recomenda-
ções e os números 

divulgados pela Organiza-
ção Mundial de Saúde e am-
plamente espalhados pela 
oposição e pela mídia . É 
uma campanha meramente 
política uma vez que é ano 
de eleições, diz ele. 

Já se cogitou até mesmo 
em adiar, coisa que não 
aconteceu nem mesmo 
durante a guerra. Uns quali-
ficam sua atitude em relação 
a pandemia de ignorância, 
outros de arrogância. 

O fato é que os institutos 
de pesquisa de opinião pú-
blica registram queda de sua 
popularidade que vinha se 
mantendo firme com os nú-
meros otimistas da economia. 
Ninguém podia imaginar que 
a bolsa fosse cair com a velo-
cidade e o impacto financeiro 
muito parecidos com a crise 
que se abateu sobre o mundo 
em 2009.

Reagir a situações de 
emergência nunca foi o 
forte do presidente. Mesmo 
quando cobrado pelos jor-
nalistas na porta do palácio. 
Responde confusamente às 
perguntas, não dá direito à 
tréplica e nunca se sabe se 
aquilo é uma entrevista ou 
apenas um momento para 
gerar mais polêmica. 

O fato é que, como as 
respostas são enviesadas e 
incompletas, cada um dá a 
versão que julga mais conve-
niente e com isso aumenta 
o conflito entre o chefe do 
executivo e parte da mídia. 

Defende arduamente a 
volta às atividades econômi-
cas com o temor que o país 
possa entrar em uma reces-

são, que sabe-se lá quando 
pode terminar. Combate 
o isolamento horizontal 
como o imposto por gover-
nadores, especialmente no 
estado de maior população 
do país e na maior cidade. 

Esta se parece com uma 
cidade fantasma dos filmes 
de terror. Quer o isolamento 
vertical, ou  seja com uma 
parte dos funcionários de 
uma empresa trabalhando 
para não parar a produção. 
Mais uma queda de braço.

Há evidentemente uma 
disputa entre o presidente 
e a maioria dos governa-
dores de estado. Tomaram 
iniciativas particulares e se 
juntaram para criticar as 
medidas do governo fede-
ral. Há também uma clara 
disputa político-eleitoral 
entre eles. 

A liderança da câmara 
está nas mãos do inimigo 
que não perde oportunidade 
para atacar pessoalmente 
o presidente e nem mesmo 
o presidente do Congresso 
se mostra muito amigo, 
ainda que tenha liberado o 
possível do orçamento para 
combater a pandemia do 
Coronavirus. 

No meio do cipoal de infor-
mações falsas e verdadeiras 
sobre a doença as redes 
sociais não dão sossego. Não 
há como ficar fora do tsu-
nami de coisas que chegam 
e trazem as mais diversas 
opiniões. Mas é ano eleito-
ral. O que parecia apontar 
para a eleição  do candidato 
republicano Donald Trump 
mudou com a consolidação 
do democrata Joe Biden. 

O Coronavirus pode se 
tornar no grande eleitor 
da eleição americana deste 
ano, uma vez que o pleno 
emprego e o crescimento 
econômicos foram derrota-
dos com a chegada mansa e 
silenciosa do Cisne Negro.

 
(*) - É editor chefe e âncora do Jornal 

da Record News o primeiro 
em multiplataforma 

(www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)

Vertical ou 
Horizontal

Data Science: a evolução do Data Analytics 
como aliado de Customer Experience

André Sousa (*)

Aprimorar a customer experience, 
ou CX, é cada vez mais man-
datório no mercado em geral. 

Isso está diretamente relacionado ao 
aumento da régua de exigência do 
cliente moderno e digital, que não 
admite mais ser tratado como massa 
genérica. Ademais, a transformação 
digital e a concorrência cada vez mais 
acirrada, criam uma demanda necessá-
ria por conhecer o seu cliente. Porém, 
por mais que as ferramentas analíticas 
tenham evoluído, desde o surgimento 
do Business Intelligence e o avanço do 
Data Analytics, as empresas vivem no 
completo caos da inundação de dados 
desconexos e, ao final, acaba faltando 
atenção a um aspecto vital: transformar 
dados em informação de valor. E isso 
é Data Science, a ciência usada para 
coletar dados e organizá-los de forma 
aplicável, com benefícios diretos para 
os negócios.

As empresas hoje já não têm mais 
dúvida de quão crucial é a gestão de 
relacionamentos com cliente para suas 
operações. Isso não é mais um diferen-
cial, é uma premissa. Nos segmentos de 
telefonia, internet e TV por assinatura, 
por exemplo, é muito fácil perceber 
como a questão da individualidade faz 
a diferença e como se peca no sentido 
de não transformar dados em infor-
mação de valor. Vamos imaginar uma 
hipótese: de um consumidor que deseja 
resolver um problema bem específico 
de internet fixa em sua residência, como 
uma disfunção no serviço de rotas da 
operadora, que pode apresentar gran-
de instabilidade ao se conectar com 
um determinado servidor (problema 
muito comum para usuários de jogos 
online). Ele liga inúmeras vezes para 
tentar solucionar o mesmo problema e 
não obtém a solução.

Isso acontece porque, mesmo com 
um volume gigantesco de dados, o Data 
Analytics, em seu modelo tradicional, 
não permite entender o principal: quais 
são suas reais necessidades. Um cliente 
jovem e digital precisa de um canal 
de atendimento rápido e móvel. Um 
executivo precisa ter a solução para o 
seu problema já no primeiro contato. 
Um idoso pode preferir um canal com 
maior acessibilidade com o apoio de um 
atendente humano. Estamos falando da 
ciência de traduzir as informações que 
são produzidas em insights de valor. 
Não é mais sobre saber quantas recla-
mações de cliente a empresa recebeu 
e sim, sobre conhecer cada indivíduo 

e sua jornada na experiência com a 
empresa e compreender de fato o que o 
levou à insatisfação. Erra-se ao não ter 
uma visão individual de cada cliente, já 
que geralmente as análises focam nos 
conjuntos maiores de dados e excluem 
as pequenas exceções.

Além disso, é muito 
comum desperdiçar o 
potencial dos dados 
olhando para o passado, 
sem preocupar-se em ser 
preditivo e presumir que 
as intenções do cliente 
podem ser previstas 
baseadas no histórico 
do seu comportamento, 
sem levar em conta as 
circunstâncias dinâmi-
cas do novo momento. 
Afinal, o que realmente 
agrega valor à customer 
experience é prever 
que aquele cliente está 
em processo de transformação do seu 
consumo e faz parte do compromisso da 
empresa prover recursos que a ajudem 
nesse processo, antecipando necessi-
dades, apresentando soluções para os 
problemas e, desta forma, melhorando 
a experiência do cliente como usuário.

Também é preciso ter clara a ideia 
de que ferramentas por si só não são 
suficientes. A enorme diversidade de 
dados deve ser canalizada por ações de 
inteligência que produzam modelos de 
atendimento eficientes e personaliza-
dos. Você pode ter a tecnologia de Data 
Analytics mais avançada do mundo, 
se não tiver Data Science por trás não 
conseguirá fazer uso da matéria-prima 
mais nobre da empresa: a informação. 

Não basta apenas coletar os dados dos 
usuários, inclusive, é bastante comum 
encontrar empresas que reúnem dados 
sem nem saber o motivo e como usá-los. 
O que faz a diferença é transformar 
dados em informação de valor e mais 

do que isso, olhando para 
a individualidade de cada 
usuário.

Em suma, a transfor-
mação digital criou infi-
nitas novas possiblida-
des para as gestões de 
relacionamento com o 
cliente. Os bancos, gran-
des varejistas, empresas 
de telecomunicações, 
provedores de conteú-
do, transportes, e todos 
os grandes segmentos 
estão se reinventando 
para a nova era, na qual 
a experiência positiva do 
cliente é o grande dife-

rencial, mais importante até do que o 
produto ou serviço que vendem. Mas, 
para ter sucesso e aprimorar a custo-
mer experience em especial na era da 
transformação digital, é preciso unir 
tecnologia, metodologia e estratégia, o 
que representa na verdade o conceito 
puro de Data Science e de metodologias 
avançadas baseadas em sistemas cog-
nitivos e que empregam a inteligência 
artificial. Inclusive, alguns setores da 
indústria estão fadados ao fracasso se 
não se adaptarem rapidamente a essa 
nova realidade.

(*) É Diretor de Inovação da Meeta Solutions, empresa 
de tecnologia que provê soluções para aprimorar o 

relacionamento das empresas com os seus clientes, 
transformando dados em informações de valor.

É inacreditável, nos dias de hoje, pensar em uma empresa, seja qual for o segmento de atuação, que 
não se preocupe com a área de relacionamento com o cliente
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“É preciso ter 
clara a ideia de 
que ferramentas 
por si só não são 
suficientes. A 
enorme diversidade 
de dados deve ser 
canalizada por ações 
de inteligência que 
produzam modelos 
de atendimento 
eficientes e 
personalizados.

AI/Meeta Solutions

As notícias falsas têm ganhado cada vez 
mais credibilidade entre os brasileiros. 
De acordo com um estudo feito pela em-
presa de cibersegurança Kaspersky, 62% 
dos brasileiros não sabem reconhecer 
uma fake news. Além disso, segundo o 
Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), as notícias falsas circulam 70% 
mais do que as notícias verdadeiras na 
internet.

Por isso, é preciso estar atento e en-
tender como descobrir se as notícias 
compartilhadas por amigos, familiares e 
conhecidos, são verdadeiras ou não. Para 
isso, a professora do curso de Marketing 
Digital do Centro Universitário Interna-
cional Uninter, Maria Carolina Avis, dá 
cinco dicas de como verificar uma fake 
news. Confira:

DICA 1
Verifique se essa notícia é recente ou 

antiga. Muitas vezes a informação não 
é falsa, só é antiga. Após esse texto, foi 
publicada alguma atualização que seja 
mais recente? Então antes de repassar 
algo para frente, analise quando o tex-

to foi escrito e se houve atualizações. 
O Google Notícias pode ajudar nessa 
verificação.

DICA 2
Isso realmente é uma notícia? Não é 

uma propaganda que parece uma notí-
cia? Cuidado com o compartilhamento 
de "notícias" de produtos milagrosos 
que se disfarçam de informação. Além 
disso, analise se o produtor do con-
teúdo tem credibilidade, se a fonte é 
confiável. Prefira repassar informações 
verificadas por grandes canais de co-
municação.

DICA 3
Muitas informações disponíveis na 

internet são análises pessoais, e não 
informações baseadas em dados. Essas 
não necessariamente são falsas, mas têm 
uma intenção clara pelo autor que expôs 
sua opinião.

DICA 4
Se uma notícia é verdadeira, vários ca-

nais de comunicação a publicarão. Antes 
de compartilhar, faça uma breve pesquisa 
e analise essa questão. Neste momento, 
leia as várias versões de uma mesma no-
tícia para ter a sua opinião sobre.

DICA 5
Tem muitos erros de português? Pelo 

link conseguiu ver que o nome da empresa 
está incorreto? Desconfie.

As notícias falsas são muito atraentes, 
por isso são tão compartilháveis. É im-
portante verificar antes de repassar, afinal 
nem sempre as pessoas que receberão 
sua mensagem pensarão em verificar a 
veracidade, antes de compartilhar com 
ainda mais gente.

Especialista dá 5 dicas para reconhecer as fake news
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