
De foto para vídeo: 
a transformação 
digital do CRM

Eu nunca vou 
esquecer a primeira 
vez que vi a Mariana. 
Estávamos em uma 
festa estranha e com 
gente esquisita, como 
diria Renato Russo, 
e fiquei um tempo 
observando antes que 
ela me notasse

Nessa época, eu esta-
va firme no propó-
sito de estudar arte 

e pintar. Por isso, andava 
sempre com uma câmera 
a tiracolo, independente 
do lugar. Assim, quando 
visse algo que gostaria de 
colocar em uma tela, eu 
tirava uma foto. 

Pois é, eu vi Mariana e 
logo me deu vontade de 
pintá-la. Então, eu me 
aproximei e, contra todos 
os instintos de um cara 
tímido, cheguei perto 
daquela linda mulher e 
perguntei se poderia tirar 
uma foto. 

Óbvio, da primeira vez 
que falei, ela não escutou. 
Eu tive que quase gritar, 
ela riu! Acho até que du-
vidou que eu iria pintar 
uma foto dela, mas, no 
final, aceitou com duas 
condições: eu teria que 
mandar a foto dela e a 
da pintura para ela ver. 
Sabemos que hoje em dia, 
muito do ocorrido possi-
velmente teria acontecido 
de outra forma. 

Celulares com câmeras 
super potentes nos per-
mitem registrar inúmeras 
fotos, fazer até mesmo 
vídeos e tirar frames de 
alta qualidade fotográfica. 

E essa poderia ser ape-
nas uma história entre eu 
e a Mari, mas, na verdade, 
ela serve para embasar 
o contexto que quero 
dar em relação ao CRM 
(Customer Relationship 
Management), pois nesses 
sistemas, a história é bem 
similar. Antigamente, nós 
tínhamos fotos do passa-
do, com cargas da base de 
tempos em tempos. 

Para se ter uma ideia, a 
Ágora, por exemplo, em 
um determinado momen-
to, fez a carga da base 
transacional para o CRM 
e o home broker caiu. 
Não sabíamos, mas con-
corríamos na época com 
a estrutura operacional. 
E essa mecânica de atua-
lização, de fotos em fotos 
da base, limitava o poder 
dos CRMs e fazia com que a 
gente sempre olhasse para 
trás. Ou seja, o melhor uso 
daquela ferramenta era 
aprender com o passado 
e aplicar no futuro. 

Para exemplificar da 
melhor forma, trago aqui a 

seguinte situação. Antiga-
mente, você entendia com 
a base de dados passada 
que havia uma procura 
grande por, digamos, um 
determinado vestido longo 
azul. Você então programa-
va os canais, através da pla-
taforma de CRM, para que 
essa oferta acontecesse. 
Atualmente, esse cenário 
mudou completamente! 

Não temos mais fotos 
da base, essa é atualizada 
real time. 

Tanto o poder de pro-
cessamento em nuvem, 
quanto as melhorias nos 
métodos de integração 
propiciaram com que ti-
véssemos nosso CRM ab-
sorvendo e interferindo o 
tempo inteiro na operação. 
Hoje, temos ainda algo-
ritmos de baixa latência 
integrados a dados da base, 
adequando parâmetros 
automaticamente e im-
pactando os canais a cada 
segundo. 

Portanto, imagine agora 
essa cena, você acaba de 
sair de um restaurante no 
seu shopping preferido, o 
CRM pode receber essa 
informação e te oferecer 
um sorvete artesanal de 
sobremesa em um café 
que acabou de inaugurar. 
Porque ele sabe que existe 
uma alta probabilidade 
de você gostar. Exemplos 
como esses acontecem o 
tempo inteiro, se você vai 
no SAC de um shopping e 
registra uma reclamação, 
naquele momento uma 
série de cálculos estão 
sendo feitos a fim de esti-
mar propensão à churn e 
reavaliação de aderência a 
produtos. 

Empresas com ciclo de 
vendas mais longos, como 
as que lidam com vendas de 
veículos ou com o relacio-
namento bancário, já utili-
zavam ferramentas de CRM 
para acompanhamento de 
performance. Mas agora, 
essa nova arquitetura tec-
nológica permitiu que, com 
ciclos muito curtos, essas 
organizações pudessem 
operar em alta performan-
ce, como no caso de uma 
corretora de valores ou de 
um e-commerce. 

Hoje, a ideia de se ter um 
retrato da base e não uma 
visão constante é inadmis-
sível. Estamos muito mais 
para um vídeo do que para 
uma foto. Muita coisa mu-
dou, eu não ando mais com 
uma câmera no pescoço, a 

Mariana é minha esposa, 
temos dois filhos maravi-
lhosos e tenho colecionado 
momentos incríveis por 
meio da memória do meu 
celular. 
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A combinação habilidades e capacitação parece ser a receita de 
sucesso para as novas empreendedoras.

Com as escolas fecha-
das, os filhos em casa e 
a responsabilidade de 
cuidar das crianças sendo 
quase que totalmente da 
mulher, muitas mães se 
viram obrigadas a deixar 
seus trabalhos para de-
dicarem-se aos serviços 
domésticos e à família. 
Diante desse cenário, o 
negócio próprio foi uma 
alternativa tanto para as 
que foram demitidas du-
rante a pandemia, quanto 
para as que viram nesse 
momento a oportunidade 
de recomeçar em uma 
nova área. 

Segundo uma pesquisa 
realizada pela Rede de 
Mulheres Empreendedo-
ras, o número de mulhe-
res que empreenderam 
teve aumento de 40% 
na pandemia, chegando 
a mais de 30 milhões. 
A Ticiana Biczkowskir 
faz parte desse número. 
Após trabalhar durante 
15 anos como gerente de 
uma agência bancária, re-
solveu abandonar a área 
e investir em um sonho 
antigo, a gastronomia. 

Ticiana conta que a 
motivação para sua mu-
dança veio com o nasci-
mento da segunda filha, 
que apresentou alguns 
problemas alérgicos na 
alimentação. “Comecei a 
fazer bolos e doces saudá-
veis apenas para minhas 
filhas, mas todos que 
experimentavam, ado-
ravam. Enxerguei isso 
como uma oportunidade, 
investi e logo comecei a 
receber encomendas e 
ver meu negócio crescer. 

Nesse momento, o co-
nhecimento técnico e 
teórico se fez necessário, 
assim me matriculei no 
curso de Técnico em 
Gastronomia. Fiz o curso 

Políticos vítimas 
de deepfake 

Vivaldo José Breternitz (*)
 
De forma simplificada, po-

demos definir deepfake como 
uma tecnologia que usa inte-
ligência artificial para criar 
vídeos falsos, mas realistas, 
de pessoas falando e fazendo 
coisas que elas nunca fizeram 
na vida real. Essa técnica já 
gerou desde conteúdos por-
nográficos com celebridades 
até discursos fictícios de 
políticos influentes. 

Agora, deputados holande-
ses receberam uma lição so-
bre os perigos desses vídeos 
falsos. De acordo com o jornal 
daquele país, De Volkskrant, 
o comitê de relações exterio-
res do parlamento holandês 
foi enganado ao fazer uma 
videoconferência com al-
guém usando deepfake para 
se passar por Leonid Volkov 
assessor do líder da oposição 
russa Alexei Navalny. 

O autor do crime não foi 
identificado, mas esta não 
seria sua primeira ação; o 
impostor já conversou com 
políticos letões e ucranianos 
e abordou figuras políticas na 
Estônia, Lituânia e Reino Uni-
do. O parlamento holandês 
disse em comunicado estar 
“indignado” com o fato e que 
procura formas de prevenir 
tais incidentes, apesar de pa-
recer não ter havido nenhum 
problema maior em função do 
acontecido. 

No entanto, o fato ilustra a 
possibilidade de grandes da-
nos poderem ser causados a 
governos e políticos em geral: 
um vândalo pode vir apenas 
a gerar embaraços, mas 
deepfakes mais elaboradas, 
orquestradas por estados, 
podem induzir governos a 
tomarem decisões equivoca-
das, de consequências impre-
visíveis. Inteligência artificial 
é algo que pode nos ajudar 
muito, mas é também uma 
potencial fonte de problemas 
gravíssimos; mecanismos de 
controle precisam ser desen-
volvidos e implementados, 
com urgência. 

(*) - Doutor em Ciências pela 
USP, é professor da Faculdade 

de Computação e Informática 
da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie.

Imagine que uma empresa 
possua um produto revo-
lucionário no mercado 

e que tenha uma marca re-
conhecida, mas que, em um 
dos pontos de contato com o 
cliente, os atendentes não se 
esforcem para que o consu-
midor tenha uma experiência 
única e personalizada. 

Após todo empenho em-
preendido pela empresa 
em fabricar bons produtos 
e fidelizar seus clientes, os 
feedbacks negativos pas-
sam a superar as avaliações 
positivas. Esse, certamente, 
é um cenário que nenhum 
CEO gostaria de passar, 
certo? Mais do que oferecer 
bons produtos e serviços, é 
necessário pensar em cada 
interação que o cliente tem 
com a sua marca em todas 
as etapas do funil de vendas. 

Em uma recente pesqui-
sa inédita realizada pela 
Track.co, startup que moni-
tora e gerencia indicadores 
de experiência de clientes 
em tempo real por meio de 
canais digitais, foi revelado 
que 70,6% das empresas 
investirão em Experiência 
do Cliente em 2021. Mas 
como incluir o conceito de 
Customer Experience em 
uma empresa? Abaixo, Tomás 
Duarte, CEO da Track.co, lista 
cinco maneiras de tornar o 
processo uma realidade. 
 1) Conhecer o perfil do 

cliente - Por meio da 

Mais do que oferecer bons produtos, é necessário pensar na 
interação que o cliente tem com a sua marca.

Cinco maneiras de incluir a Experiência 
do Cliente em seu negócio

Uma dúvida muito comum entre os empresários é saber como aprimorar a experiência de seus clientes

compõem o portfólio 
da empresa devem 
estar sempre pron-
tamente disponíveis, 
conter apelo visual, ter 
usabilidade e oferecer 
uma relação favorável 
entre o custo e o valor 
agregado percebido 
pelos clientes. Isso é 
obtido por meio de 
pesquisa e desenvol-
vimento, pesquisa de 
mercado e análises 
de ecossistema. Além 
disso, outras fases que 
também dizem respei-
to à entrega dos bens 
e serviços precisam ser 
melhoradas, principal-
mente relacionadas a 
aspectos logísticos. 

 5) Avaliar os resultados 
- Essa avaliação é feita 
a partir do acompa-
nhamento de métricas 
de atendimento. Uti-
lize os resultados dos 
KPIs para promover 
melhorias de forma 
continuada e combata 
gargalos que interfiram 
na operacionalidade 
dos requisitos listados. 
Evite, principalmente, 
modelos de atendimen-
to que não condizem 
com os valores propa-
gados pela empresa e 
falta de conectividade 
entre as ações. - Fonte 
e outras informações: 
(https://track.co/).

análise de dados, é pos-
sível definir um perfil 
e conhecer adequa-
damente seus clientes 
para oferecer a eles o 
melhor produto ou ser-
viço. Esse perfil é cria-
do a partir do histórico 
de transações e dados 
pessoais obtidos no 
CRM (Customer Rela-
tionship Management) 
da empresa, além do 
uso de métodos de 
neuromarketing, como 
análise da fala, rela-
tórios psicográficos e 
avaliação da postura 
dos clientes no mo-
mento da compra. 

 2) Personalização do 
atendimento - O am-
biente deve ser adequa-
do às características 
avaliadas, seja ele onli-
ne ou offline. Em pontos 
de venda, por exemplo, 

disponibilize pequenas 
comodidades, como 
uma mesinha de café, 
mas também atente-
se para a qualidade da 
equipe de suporte, que 
deve ser devidamente 
capacitada para forne-
cer um atendimento 
personalizado. 

 3) Contextualizar o 
contato - O contato 
com os consumidores 
deve ser baseado em 
dados contextualiza-
dos, ou seja, precisa 
ser condizente com o 
ambiente da empresa 
e do cliente. Por isso 
é tão importante uma 
presença omnichannel, 
que consiga cobrir as 
demandas em todos os 
pontos de contato. 

 4) Oferecer serviços 
e produtos qualifi-
cados - Os itens que 
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O crescimento de micro e pequenas 
empresas lideradas por mulheres

EAD com a Unicesumar, 
o que me ajudou a conse-
guir conciliar os estudos, 
o trabalho e cuidar das 
crianças. Conclui a gra-
duação em 2020 e estou 
ainda mais motivada para 
expandir meu negócio”, 
afirma Ticiana. Segundo o 
Sebrae, um dos pontos que 
mais causam a mortalida-
de das micro e pequenas 
empresas é a falta de ca-
pacitação na área. 

Enquanto 71% dos em-
preendedores dos ne-
gócios que deram certo 
já haviam trabalhado no 
setor, nas empresas que 
faliram, esse número ia 
para 64%. Deste modo, 
mais importante que já 
conhecer a área que está 
investindo é se qualificar 
e entender a fundo o mer-
cado. Segundo Andrea 
Shima, coordenadora do 
curso de Gastronomia da 
EAD Unicesumar, a técni-
ca ensinada na faculdade 
vai além das dicas de cozi-
nha, tendo também aulas 
de gestão e negócios. 

“Atualmente é muito 
comum uma pessoa per-
der o emprego e começar 
a comercializar trufas, 
salgadinhos, bolo no pote 
e acabar não indo tão bem 
quanto o esperado. Para 

evitar que isso aconte-
ça, ensinamos técnicas 
para o aluno se diferen-
ciar com o seu produto, 
dicas de planejamento 
de negócio e até gestão 
de estoque, compras e 
custos. Tudo isso, onli-
ne, sem precisar sair de 
casa”, conta Andrea. 

A combinação habi-
lidades e capacitação 
parece ser a receita de 
sucesso para as novas 
empreendedoras. E elas 
estão buscando por isso. 
Na Unicesumar, o curso 
de Empreendedorismo 
registrou aproximada-
mente mil matrículas 
apenas nos últimos seis 
meses. 

A graduação, por meio 
de disciplinas como ges-
tão de pessoas e desen-
volvimento de equipes, 
comportamento do con-
sumidor, fundamentos do 
marketing, entre outros, 
oferece orientação e co-
nhecimento para pessoas 
que já possuem um negó-
cio e querem crescer ou 
até mesmo para aqueles 
que desejam abrir seu 
próprio negócio e buscam 
por mais informações. 
Fonte e outras informa-
ções: (www.unicesumar.
edu.br). 
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