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JÁ SE FALA EM TECNOLOGIA 6G
Vivaldo José Breternitz (*)

Dado que o uso de 5G ainda está 
em estágio inicial, a maioria das 
pessoas provavelmente está se 

perguntando o que significa 6G neste 
momento? E a resposta pode ser: não 
muita coisa. 6G é ainda pouco mais 
que um nome provável para a próxima 
geração de redes de celulares, cujo de-
senvolvimento  está em estágio inicial e, 
possivelmente, não vai se transformar 
em nada palpável nos próximos anos; a 
Samsung acredita que apenas ao redor 
de 2030 essa tecnologia começará a 
chegar ao grande público.

Quando se fala em novas gerações de 
tecnologia celular, dois pontos são logo 
lembrados: o primeiro, a velocidade 
de transferência de dados, que em 6G 
estará ao redor de 1.000 gigabits por 
segundo, 50 vezes maior que a de 5G. 
O segundo ponto, a latência, tempo de-
corrido entre a emissão de um comando 
e sua execução, que em 6G deve ser de 
100 microssegundos, 10% do tempo de 
latência de 5G.

Também se espera que 6G torne a 
conectividade mais confiável e robus-
ta, permitindo mais segurança no uso 
de veículos terrestres autônomos e 
drones. Também serão impulsionadas 
a realidade estendida, um termo am-
plo que engloba as realidades virtual,   
aumentada e mista, bem como o uso 
de hologramas e de gêmeos digitais, 
impactando inúmeros campos, desde o 
lazer até a medicina, passando pela edu-
cação,  pela indústria e evidentemente 
pela área militar, na qual as pesquisas 
são sempre intensas. Fazer previsões 
a respeito do que 6G viabilizará é ar-
riscado, em um momento em que para 
a própria tecnologia 5G ainda há casos 
de uso não pensados. 

Do ponto de vista de estratégia de 
implementação, acredita-se que, ao me-
nos no início, 6G será uma ferramenta 
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“Espera-se que 6G 
torne a conectividade 

mais confiável e 
robusta, permitindo 

mais segurança 
no uso de veículos 

terrestres autônomos 
e drones.”

lumbrados: como 6G operará em largura 
de banda na faixa dos terahertz será 
necessário um número ainda maior de 
antenas – se no Brasil há dificuldades 
para instalação de antenas que atendam 
a 4G, a situação será ainda pior para 5G 
e 6G. Essa necessidade deriva do fato 
de que as ondas na faixa dos terahertz 
terem alcance muito curto e dificuldade 
para superar obstáculos como metais e  
paredes, por exemplo. Certamente serão 
levantadas questões relativas a perigos 
para a saúde trazidos por essas ondas, 
como está acontecendo com 5G. Novos 
aparelhos celulares também serão neces-
sários, como estão sendo no caso de 5G.

Ao que parece, ainda se aguardará 
muitos anos até que a rede móvel da sexta 
geração seja algo incorporado ao nosso 
cotidiano; apesar disso, acadêmicos e 
profissionais devem acompanhar a evolu-
ção do assunto – se não o fizerem podem 
acabar sendo atropelados pelos fatos.

(*) É Doutor em Ciências pela USP, é professor 
da Faculdade de Computação e Informática da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie.
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ScanSource anuncia parceria com Oracle no 
Brasil

@Com o objetivo de agregar novas ofertas de soluções em Cloud 
para sua base de canais, a ScanSource – fornecedora global líder de 

produtos e soluções de tecnologia – acaba de firmar uma parceria com a 
Oracle, empresa de software e serviços corporativos. A partir deste acordo, 
toda a gama de soluções da Oracle estará disponível aos canais ativos da 
ScanSource no Brasil. Para trabalhar com esse novo parceiro e atender 
aos canais de maneira adequada e especializada, a ScanSource contará 
com uma divisão de negócios totalmente dedicada às soluções Oracle.

Ame Digital e dr. consulta firmam parceria

@O aplicativo Ame Digital oferece, a partir de agora,  uma novidade 
para os cuidados com a saúde. Através de uma parceria com o 

dr. consulta, é possível agendar consultas online em 27 especiali-
dades médicas, entre elas clínico geral, cardiologia, dermatologia, 
geriatria, psiquiatria e pediatria. Na área de Transações do app, um 
ícone do dr. consulta direciona o usuário ao menu de especialidades 
médicas onde ele pode selecionar data, local e horário disponíveis. 
O pagamento também é feito pelo aplicativo e pode ser efetuado 
com o cashback disponível na carteira do cliente da Ame Digital.

ricardosouza@netjen.com.br

Enquanto a tecnologia 5G começa chegar ao mercado - no Brasil de forma extremamente lenta - em 
alguns lugares do mundo, especialmente na Coréia do Sul, já se começa a falar em 6G.

OpiniãO
Como preservar a 

rentabilidade no varejo 
durante a pandemia? 

As perdas de estoque são 
altamente impactantes 
no setor varejista. 
Pesquisas nacionais 
traçam valores de perda 
na casa das dezenas 
de bilhões de reais no 
varejo brasileiro

Em muitos casos, as 
perdas podem ser 
equivalentes ao lucro 

do negócio e pode determinar 
se a empresa ficará no verme-
lho ou no azul. Apesar disso, 
este tema acaba sendo pouco 
atrativo, porém altamente es-
pinhoso, pois apesar de afetar 
diretamente a rentabilidade 
das organizações, ele é consi-
derado um efeito colateral da 
atividade e, em muitos casos, 
sem uma causa definida e um 
responsável para atribuir o 
problema, que é colocado 
em segundo plano em face 
do foco no crescimento da 
receita. Ou seja, vender a 
qualquer custo. 

Porém, em momentos de 
pandemia em que o cenário 
impõe uma contração forçada 
da demanda e da operação, 
preservar caixa e rentabili-
dade passa a ser questão de 
sobrevivência. E nesse cená-
rio, a prevenção de perdas é 
uma ferramenta poderosa, 
tanto pela velocidade quanto 
pelo volume de resultado que 
pode ser atingido. No varejo 
alimentar e farmacêutico, por 
exemplo, aproximadamente 
65% a 70% das perdas são 
decorrentes de vencimento, 
avaria e perda das característi-
cas de consumo dos produtos. 

Ou seja, são itens com-
prados e jogados fora antes 
de passar pela frente de 
caixa. Em outras palavras: 
desperdício. As perdas po-
dem ocorrer por excesso de 
abastecimento, sortimento 
inadequado, precificação 
incorreta, compra mal reali-
zada, armazenagem e expo-
sição inapropriada e outras 
causas dispersas em várias 
áreas de negócio. Logo, para 
tratar esta linha de perdas de 
forma rápida e assertiva, é 
fundamental haver o trabalho 
conjunto das áreas com o 
foco na redução das perdas. 
E para isto, há três desafios 
que precisam ser superados. 

1. - Patrocínio genuíno da 
alta direção - as perdas devem 
ser pauta da presidência e 
da diretoria executiva e o 
tema precisa ser tratado com 
energia e foco. Os executivos 
devem ser os removedores 
de barreira, fomentando o 
trabalho em grupo, além de 
terem o dever de quebrar os 
silos e os interesses individu-
ais, buscando com que todos 
colaborem entre si. 

2. - Foco em reduzir as per-
das e não explicar o passado 
- é fundamental ter recursos 
com alto domínio do assunto 
e conhecimento do negócio. 
Isso porque as discussões 
geralmente tomam um ca-
ráter de justificativa dos 
problemas, que são jogados 
de colo em colo, enquanto as 
áreas seguem pedindo dados 
complementares e análises 
adicionais em uma espiral 
sem fim. 

Este modelo mental enges-
sa a organização e não gera 
resultado nenhum. Hipóteses 
têm que ser traçadas e ações 
executadas rapidamente. 
Logo, a média gerência deve 
ter a capacidade de estrutu-
rar ações táticas sob comando 
de uma área de prevenção de 
perdas capaz de direcionar os 
caminhos a serem tomados. 

3. - Executar e agir - por úl-
timo e tão importante quanto 
os pontos acima, está a capa-
cidade de executar as ações 
planejadas. Esta é a parte 
difícil, pois não basta apenas 
dizer que foi feito, mas fazer 
bem feito. Prevenir perdas 
exige capacidade de execução 
e, em muitos casos, agir contra 
interesses de curto prazo. 

Reduzir compras, reavaliar 
sortimento, redimensionar a 
exposição e o planograma, 
negociar caixas menores com 
os fornecedores são temas 
colocados em pauta e que 
vão de encontro à mentali-
dade de muitas áreas, que 
confrontam essas indicações. 
Mas são ações que devem 
ser tomadas para preservar 
a rentabilidade do negócio 
em um cenário como estamos 
passando. 

Hoje há casos emblemá-
ticos de varejistas de gran-
de porte e, portanto, com 
processos mais complexos, 
que conseguiram estrutu-
rar rapidamente um grupo 
multidisciplinar, com forte 
patrocínio da presidência 
e conselho, buscando uma 
redução agressiva das perdas 
objetivando aumentar a ren-
tabilidade da organização no 
cenário de pandemia. 

Em apenas três meses de 
projeto foi possível reduzir mi-
lhões de reais em perdas, com 
incremento direto na margem 
líquida. Isso possibilitou dar 
fôlego para esta organização 
se manter, preservando em-
pregos e o valor do negócio. 
Logo, reduzir perdas é um 
mecanismo eficaz e compro-
vado para as organizações 
varejistas, que podem obter 
ótimos resultados. 

(*) - É diretor de riscos e performance 
na ICTS Protiviti, empresa 

especializada em soluções para 
gestão de riscos, compliance, 

auditoria interna, investigação, 
proteção e privacidade de dados. 

Rodrigo Castro (*) 

que empresas deverão adotar pensando 
em aumento da eficiência, menores cus-
tos e na busca de novas oportunidades 
de negócios, que serão alavancadas em 
2030, quando provavelmente existirão, 
500 bilhões de dispositivos conectados.  
Esse número será 50 vezes maior que 
a população de 8,5 bilhões esperada 
para aquele ano. A busca por usuários 
pessoas físicas ainda parece não ser 
prioritária, como foi até a 4G. 

Alguns problemas já podem ser vis-

Freepik

Há quem pense que os discursos 
de ódio racial são "potencializados" 
pelo Facebook, em suas redes sociais 
(Facebook, Instagram e WhatsApp), 
que não toma as devidas providências 
para que essa ação tenha fim. É o caso 
de grandes empresas, antes anun-
ciantes do Facebook, que resolveram 
fazer um boicote ao império de Mark 
Zuckerberg.

Incentivadas pela organização não 
governamental Stop Hate for Profit, 
importantes marcas passaram a redi-
recionar suas verbas de anúncio para 
outras mídias digitais, como o Google.

O problema disso é que a única 
forma de monetização do Facebook 
é com anúncios. Funciona assim: os 
usuários podem usar a rede social 
gratuitamente, mas em troca disso 
permitem ter seus interesses anali-
sados pela rede social. As empresas 
podem anunciar um produto para as 
pessoas de acordo com seus interes-
ses, hábitos e preferências (por isso 
eu costumo dizer que na internet, o 
que é gratuito, a mercadoria é você). 
Isso não é negativo, pois os dados são 
usados apenas para o direcionamento 

A crise no boicote ao Facebook
Heineken, Microsoft, Volkswagen, 
Nívea, Starbucks e outras mais de 
400 marcas.

Este protesto fala muito sobre a 
sociedade, e sobre como o Facebook 
lida com os discursos de ódio racial 
disseminados na rede social, e tam-
bém com as famosas fake news. 

Além de deixar de lucrar com estes 
anunciantes, a decisão ainda deixa a 
empresa com um gigante prejuízo: 
as ações caíram mais de 8%, o que 
resulta em mais de R$ 300 bilhões do 
seu valor de mercado.

O Facebook conta com a ajuda da 
inteligência artificial para banir a 
disseminação deste tipo de conteúdo 
falso e promovendo o ódio racial, 
o que, de acordo com a empresa, 
consegue filtrar 90% disso tudo. 
Algoritmos são programados para 
que nenhum conteúdo como esses, 
bem como os de nudez ou propagan-
do informações de armas e drogas, 
sejam mostrados.

(Fonte: Maria Carolina Avis é professora do curso 
de Marketing Digital do Centro Universitário 

Internacional Uninter).

de anúncios mais segmentados para o 
melhor público.

E é aí que o Facebook sai perdendo: 
se os grandes anunciantes saem, as pos-
sibilidades de monetização ficam meno-
res. Por enquanto, marcas brasileiras 
seguem apenas analisando a situação, 
enquanto marcas globais suspenderam 
o direcionamento de verba publicitária 
para o Facebook, como: Coca-Cola, 

Maria Carolina Avis
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Anatel lança app comparador de ofertas 
de serviços de telecomunicações

O presidente da Agência 
Nacional de Telecomunicações 
(Anatel), Leonardo de Morais, 
e os superintendentes de Com-
petição, Abraão Balbino, e de 
Relações com os Consumidores, 
Elisa Vieira Leonel, concedem 
entrevista coletiva online à im-
prensa sobre o lançamento do 
aplicativo Anatel Comparador.

O app oferece aos consumi-
dores de serviços de telecomu-
nicações as informações para 

busca e comparação das ofertas 
disponíveis em sua região. A 
ferramenta contempla telefonia 
fixa e celular, banda larga fixa e 
TV por assinatura.

A coletiva será nesta quinta-
-feira (23/7), às 15h, e poderá 
ser acessada por meio do link 
disponível no portal da Anatel 
na internet, em Transmissões 
ao vivo (https://www.anatel.gov.
br/institucional/transmissoes-
-ao-vivo).


