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Passos necessários 
para se preparar 

para o futuro 
da conectividade 5G

Com a chegada 
recente dos primeiros 
serviços 5G sem fio, a 
jornada começa a se 
delinear e as empresas 
começam a estudar 
quais passos devem 
tomar para adotar a 
nova tecnologia

Ao fornecer conectivi-
dade sem fio até 100 
vezes mais rápida 

que qualquer tecnologia 
anterior, o 5G criará no-
vas oportunidades e novos 
mercados e impulsionará 
ainda mais o mundo da In-
ternet das Coisas (Internet 
of Things - IoT). E quais são 
os principais passos para 
se preparar para o futuro 
da conectividade 5G? Nós 
identificamos cinco passos 
fundamentais para ter su-
cesso nessa jornada. 

Em primeiro lugar, é pre-
ciso garantir que a sua 
abordagem de modelagem 
de dados seja adequada para 
implantações de IoT. Os mo-
delos de dados relacionais, 
baseados no princípio de 
que todos os dados estão 
armazenados em tabelas, 
não desaparecerão tão cedo, 
mas não foram projetados 
para lidar com os requisitos 
da IoT e a conectividade 5G. 

Um modelo de dados de sé-
ries temporais, com observa-
ções feitas sequencialmente 
ao longo do tempo, é mais 
adequado para gerenciar 
conjuntos de dados de IoT, 
onde os eventos devem ser 
gravados com base no tem-
po e depois analisados com 
base no cenário, condições 
e estados do entorno no 
momento em que ocorreram 
os eventos. 

Em segundo lugar, esses 
dados precisam ser analisa-
dos em tempo real. Os dis-
positivos conectados geram 
dados constantemente, e 
esses dados devem ser en-
viados e recebidos. Muitas 
vezes, também é preciso agir 
rapidamente, o que significa 
que você precisa da capaci-
dade de analisar dados em 
tempo real. 

Por exemplo, quando 
existe uma condição de fa-
lha iminente que se ocorrer 
provocará a interrupção da 
operação, com o monitora-
mento do ativo, é possível 
saber com antecedência esta 
situação e realizar a interven-
ção, resultando em menores 
chances de se ter uma parada 
na operação da planta. 

Os dados só têm valor en-
quanto geram inteligência. 
Por isso, o terceiro passo 

é manter apenas os dados 
necessários. Embora a IoT 
gere uma tonelada de dados, 
alguns deles perdem sua uti-
lidade muito rapidamente e 
não precisam ser mantidos. 
Dados que apresentam ape-
nas situações corriqueiras e 
dentro da normalidade po-
dem ser descartados, como 
medidas de pluviômetros 
onde os valores são iguais 
a zero indicando a não inci-
dência de chuva. 

Armazenar dados desne-
cessários é caro e consome 
recursos. Por isso, os dados 
da IoT precisam ser avaliados 
por seu valor, relevância e 
ciclo de vida. Mais empresas 
estão se voltando para a nu-
vem híbrida para aproveitar 
o custo-benefício da nuvem 
pública e ao mesmo tempo 
manter o controle na nuvem 
privada. 

A IoT exigirá a capacidade 
de escalar à medida que os 
volumes de dados aumen-
tam, e a nuvem híbrida pode 
melhorar o desempenho da 
IoT, mantendo o processa-
mento de dados mais próxi-
mo de onde os dados são cria-
dos, reduzindo o tráfego de 
dados em direção ao centro 
de controle e armazenando 
apenas dados relevantes em 
um repositório centralizado 
para possibilitar a criação de 
dashboards (analíticas de 
negócio) que sintetizem as 
informações de várias fontes 
para tomada de decisão. 

Por fim, a IoT precisará de 
análises robustas. Quanto 
mais dados houver, mais 
você precisará entender o 
valor desses dados. Solu-
ções de Analytics ajudam 
a descobrir padrões de de 
comportamento de algu-
mas grandezas e identificar 
quando há alguma anorma-
lidade que denota um mau 
funcionamento de ativos 
monitorados. As ferramen-
tas analíticas em tempo 
real que se integram ao seu 
sistema de dados ajudarão 
você a aproveitar os dados 
da IoT em um mundo 5G. 

Adotar esses passos aju-
dará a criar uma base sólida 
para o futuro com a tecno-
logia 5G que se aproxima 
rapidamente. Ao garantir 
que seus sistemas de dados 
sejam compatíveis e ofe-
reçam suporte ao 5G e aos 
dados coletados e analisados 
pelos dispositivos de IoT, sua 
empresa poderá aproveitar 
as vantagens da IoT e ofe-
recer as experiências que 
o cliente moderno de hoje 
espera. 

(*) - É responsável por produtos 
para Conexões Inteligentes da Atech 

(www.atech.com.br).

Ricardo Hayashi (*)

O mais recente relatório, produ-
zido pela Zurich Insurance Group 
em parceria com a consultoria de 
risco e corretora Marsh & McLen-
nan e o Fórum Econômico Mun-
dial, mostra que, no curto prazo, 
os riscos de disrupção das cadeias 
logísticas globais, dificuldades de 
algumas empresas em se recupe-
rar da pandemia e as crescentes 
tentativas de fraudes e roubo de 
dados, estão entre as maiores 
preocupações das lideranças 
de empresas multinacionais na 
Europa, Ásia, África, América do 
Norte, Oriente Médio e América 
Latina e Caribe.

Além desses três riscos, a pos-
sibilidade de uma recessão eco-
nômica prolongada na economia 
global, o aumento no número de 
falências de grandes empresas e 
PMEs, e a restrição de pessoas e 
comércio entre países são outras 
preocupações dos 350 executivos 
que participaram do levantamento 
em abril. Além do receio de uma 
recessão global prolongada e alto 
desemprego, os empresários te-
mem também a ocorrência de um 
novo surto de doenças infecciosas.

“Este é um importante estudo 
que traça um panorama dos desa-
fios globais nos próximos 18 meses 
na visão de grandes lideranças 
de todas as regiões do mundo, e 
ajuda as companhias a compre-
ender quais são os seus desafios. 
Para as empresas brasileiras, é 
imprescindível rever todas as suas 
estratégias de gestão de riscos, 

Os empresários temem também a ocorrência 
de um novo surto de doenças infecciosas.
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A principal mudança 
foi a diminuição dos 
gastos, citada por 

51% dos entrevistados. A 
pesquisa aponta que 27% 
dos brasileiros passaram a 
guardar mais recursos para 
se prepararem para as incer-
tezas no futuro. Do total de 
entrevistados, 22% já come-
çaram a atrasar o pagamento 
de boletos, contas ou outros 
compromissos financeiros.

O estudo também revela 
que a pandemia afetou a 
renda da maioria (55%) dos 
brasileiros das classes A, B 
e C com acesso à internet, 
público que participou da 
pesquisa. Entre eles, 66% 
afirmam que a queda na 
renda foi superior a 25%. A 
relação dos brasileiros com 
os bancos também sofreu 
alterações - 43% deixaram 
de frequentar agências 
bancárias e 46% afirmam 
que têm utilizado produtos 
financeiros digitais (apli-

27% dos brasileiros passaram a guardar mais e se prepararem 
para as incertezas no futuro.
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Maioria dos brasileiros mudou hábitos 
financeiros durante pandemia

Segundo pesquisa Ibope Inteligência encomendada pelo C6 Bank, 89% das pessoas já modificaram os 
seus hábitos financeiros

desde 2008. A crise deve 
forçar os clientes dos bancos 
a comparar esses valores 
no mercado e a encontrar 
alternativas com melhor 
custo-benefício”, diz Max-
naun Gutierrez, responsável 
pela operação de pessoas 
físicas no C6 Bank.

A pesquisa também ma-
peou as preocupações em 
relação às finanças. Pouco 
mais da metade (55%) tem 
medo de não conseguir 
dinheiro suficiente para 
atender às necessidades da 
família durante a pandemia. 
O segundo maior receio 
nessa área é depender da 
ajuda de outras pessoas 
para fechar as contas, res-
posta citada por 37% dos 
entrevistados. A pesquisa 
ouviu 2.000 brasileiros das 
classes A,B e C com acesso à 
internet. A margem de erro é 
de dois pontos percentuais.

Fonte e mais informações 
(www.c6bank.com.br).

cativo, internet banking, 
cartão virtual) com mais 
frequência. 

Também houve parcial 
migração das lojas físicas 
para o e-commerce, já que 
31% dos entrevistados con-
taram que a maior parte das 
compras passou a ser feita 
de forma on-line. A pesquisa 
também mostra que os bra-
sileiros começaram a checar 
o extrato bancário com mais 

frequência e que passaram 
a prestar mais atenção em 
taxas e tarifas cobradas pelos 
bancos.

“Com a queda na renda 
das pessoas, é fundamental 
colocar na ponta do lápis o 
gasto com taxas e tarifas 
bancárias. As despesas com 
serviços bancários chegam 
a 1% do orçamento das 
famílias, e o valor desses 
serviços aumentou 150% 

Os seis riscos que mais preocupam 
as lideranças no curto prazo

revisar os seus programas de se-
guros e estabelecer princípios para 
proteger e continuar os negócios”, 
afirma Roberto Hernández, Diretor 
Executivo de seguros corporativos 
da Zurich no Brasil.

Segundo o executivo, o relatório 
COVID-19 Risks Outlook: A Preli-
minar Mapping and Its Implications 
(https://bit.ly/3gn4bm1), mostra 
que a pandemia da Covid-19 vai 
trazer impactos para os negócios 
das empresas e para a economia 
como um todo. Porém, projeta 
uma perspectiva positiva de que 
o momento é de ampliar as ações 
para que se reconstrua um mundo 
melhor a partir da pandemia. “As 
organizações que tiverem disci-
plina e estiverem preparadas para 
enfrentar este momento, de forma 
estruturada, terão mais vantagem 
competitiva após a pandemia”, diz.

Ranking dos riscos:
 1) Possibilidade de uma reces-

são econômica prolongada na 
economia global;

 2) Aumento no número de fa-
lências de grandes empresas 
e PMEs;

 3) Crescentes tentativas de 
fraudes e roubo de dados 
por conta do maior número 
de trabalhadores acessando 
as redes das empresas em 
trabalho remoto;  

 4) Riscos de algumas empresas 
não se recuperar da pande-
mia;

 5) Disrupção das cadeias logís-
ticas globais;

 6) Restrição de pessoas e co-
mércio entre países. 

Fonte e mais informações: (www.
zurich.com). 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial

O pretendente: ALEXANDRE BORGES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (12/06/1980), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Magalí Borges dos Santos. A 
pretendente: CRISTIANE BELARMINO DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
vendedora, nascida nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (19/09/1979), resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Eduardo Carias dos 
Santos e de Lourdes Belarmino.

O pretendente: CLÁUDIO LOGUERCIO JÚNIOR, estado civil solteiro, profissão 
técnico de TI, nascido nesta Capital, Pari - SP, no dia (09/10/1981), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Cláudio Loguercio e de 
Maria José da Rocha Pereira Loguercio. A pretendente: JULIANA MARRAS SO-
ARES, estado civil solteira, profissão gestora de processo, nascida nesta Capital, 
Indianópolis - SP, no dia (12/03/1990), residente e domiciliada nesta Capital, São 
Paulo - SP, filha de Gilmar Luis Soares e de Valquiria Marras Soares. Obs.: Bem 
como cópia enviada a Unidade de serviço, desta Capital, onde a pretendente é 
residente e domiciliada.

O pretendente: ROMERSON GOMES PETROLINI, estado civil divorciado, profissão 
técnico telecomunicação, nascido nesta Capital, Tucuruvi - SP, no dia (24/09/1977), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João Batista Petrolini 
e de Vanderli Gomes Petrolini. A pretendente: ÍTALA DANIELLE MACHADO NEVES, 
estado civil solteira, profissão técnica enfermagem, nascida nesta Capital, Itaim Paulista 
- SP, no dia (19/03/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Cleide Machado Neves.

O pretendente: NAZARENO TRESMA TANAKA, estado civil divorciado, profissão vendedor, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (24/06/1974), residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, filho de José Tanaka e de Maria de Lourdes Tresma. A pretendente: 
CRISTIANE CANONIGO.COELHO, estado civil divorciada, profissão vendedora, nascida 
nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (03/12/1981), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Paulo Roberto Coelho e de Solange Aparecida Canonigo Coelho.

O pretendente: ERICK CLEITON LEAL RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de estoque, nascido nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (24/11/1995), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Anderson Rodrigues e 
de Gisele Leal Marcelino. A pretendente: ARIANE CRISTINA CABRAL VIEIRA,  estado 
civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia 
(27/04/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Paulo 
Pedro Vieira e de Regina Celia dos Santos Cabral Vieira.

O pretendente: RUAN CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
policial militar, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia (05/10/1996), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Carlos Alexandre de Oliveira e de Cassia Valeria de Oliveira 
Ferreira. A pretendente: GABRIELA LIMA CORRÊA, estado civil solteira, profissão atendente 
de caixa, nascida em Itacoatiara - AM, no dia (22/09/1999), residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, filha de Kelson Barros Corrêa e de Maria da Conceição da Silva Lima.

O pretendente: ANDERSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profis-
são contador, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (09/05/1995), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Francisco Pinheiro de Oliveira e 
de Teresinha Maria de Oliveira. A pretendente: JESSICA DOS ANJOS SANCHEZ DA 
SILVA, estado civil solteira, profissão contadora, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, 
no dia (03/01/1995), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Aguinaldo Sanchez da Silva e de Arcione dos Anjos Oliveira Silva.

O pretendente: FELIPE TADEU NUNES CROCCIA, estado civil solteiro, profissão 
bancário, nascido nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia (05/02/1990), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Felício Antonio Croccia Neto e 
de Maria Aparecida Nunes Croccia. A pretendente: LETÍCIA DO NASCIMENTO SILVA, 
estado civil solteira, profissão analista de Q.A, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia 
(01/06/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Carlos 
Roberto da Silva e de Eunice Aparecida de Melo do Nascimento Silva.

O pretendente: CELSO RODRIGUES JUNIOR, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de expedição, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (12/10/1994), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Celso Rodrigues e de Joseni 
Dantas da Silva. A pretendente: LARISSA ROCHA DA SILVA, estado civil solteira, pro-
fissão auxiliar de vendas, nascida nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia (18/08/1997), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Fabio Resende da 
Silva e de Eliana Cristina da Rocha.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: RALF ROBERVANE SANTOS, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em Diamantina - MG  (Registrado no Distrito de Senador Mourão), 
no dia (09/04/1988), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Antonio Custódio dos Santos e de Izilda Ramos Borges Santos. A convivente: 
CARLA CRISTINA ALACOQUE DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão do 
lar, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (18/08/1989), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Carlos Augusto dos Santos e de Maria de 
Fátima Silva dos Santos.
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