
A revolução das 
plataformas de decisão 

para a experiência 
do cliente

Após pouco mais de 
um ano do início da 
pandemia, ainda 
vivemos num cenário 
de incertezas, 
expectativas e 
de retomada da 
economia

O comportamento do 
consumidor mudou 
bastante e muitas 

empresas ainda buscam 
entender como proporcio-
nar a melhor experiência a 
seus clientes mesmo com as 
diversas restrições impostas 
pela Covid-19. Nesse con-
texto de rápidas mudanças 
e muita instabilidade, a 
transformação digital passa 
a ser cada vez mais vital 
para a sobrevivência das 
organizações. 

E o segredo para essa 
evolução passa, obriga-
toriamente por conhecer 
melhor cada consumidor, 
seus desejos, particulari-
dades e restrições. Não há 
alternativa senão investir 
em tecnologias que propor-
cionem uma visão holística 
de toda a jornada do cliente, 
facilitando a melhor tomada 
de decisões, permitindo que 
se responda rapidamente 
às suas demandas e que se 
ofereça produtos persona-
lizados. 

As empresas que não se 
adaptarem rapidamente 
a essa realidade correm o 
risco de não sobreviverem à 
atual crise ou de perderem 
espaço para a concorrên-
cia no período pós-Covid. 
De acordo com o Gartner, 
mais de 1/3 das grandes 
organizações terão analistas 
especializados em inteligên-
cia de decisão - incluindo 
modelagem de decisão - 
até 2023. No entanto, para 
compreendermos quais 
ferramentas podem ajudar 
as empresas nos processos 
de transformação digital e 
tomada de decisão, é funda-
mental entendermos antes 
o conceito de plataforma. 

Por exemplo, podemos 
considerar algumas das 
vacinas contra a Covid-19 
como uma plataforma. 
Após a análise massiva de 
informações e de inúme-
ros cenários, elas levam 
as instruções necessárias 
ao nosso corpo para o de-
senvolvimento de anticor-
pos contra a doença. Sem 
estas informações, nosso 
organismo fica à mercê do 
desconhecido, sendo pego 
de surpresa e adoecendo 
mais facilmente. 

As plataformas decisio-
nais operam com a mesma 
lógica. Baseadas em inteli-
gência artificial (IA) e ana-
lisando um grande volume 
de dados para a tomada 
de qualquer tipo de deci-
são - concessão de crédito, 
otimização de operações, 
autorização de transações 
com cartões, comunicação 
com clientes, entre outras - 

a plataforma de tomada de 
decisões provê os direcio-
namentos necessários para 
que as empresas reajam 
rapidamente e tomem as 
decisões necessárias para 
seguir crescendo. 

Ou seja, assim como a 
vacina traz diretrizes para 
nos prevenirmos do Coro-
navírus, a plataforma de 
software ajuda as empresas 
a se anteciparem e fazer as 
melhores escolhas. Reagir 
antecipadamente e de for-
ma mais assertiva às deman-
das do mercado faz toda a 
diferença para a experiência 
que o consumidor terá com 
a empresa. 

As pessoas, muitas vezes, 
não têm a dimensão dos 
complexos sistemas que 
analisam em segundos in-
dícios de fraudes em suas 
transações, avaliam seu 
histórico de crédito, ou que 
escolhem os melhores horá-
rios e canais para a empresa 
entrar em contato com seus 
clientes. São as plataformas 
de tomada de decisão que 
garantem a efetividade 
desses processos e que con-
tribuem para a fidelização e 
o encantamento do cliente 
final. 

Seguindo esse raciocínio, 
o Gartner afirma que a 
hiperautomação será uma 
grande tendência para esse 
ano. Esse conceito é defi-
nido como “a ideia de que 
tudo que pode ser automa-
tizado em uma organização 
deve ser automatizado”, o 
que pode ser a chave para 
a excelência operacional 
digital das organizações. 
As plataformas de decisão 
se inserem completamente 
nessa realidade, otimizando 
operações, facilitando a 
adaptação a cenários adver-
sos e elevando o patamar 
tecnológico das empresas. 

Indiretamente, mas de 
forma definitiva, a Co-
vid-19 acabou acelerando 
a transformação digital das 
empresas ao causar uma 
mudança sem precedentes, 
e quase que imediata, no 
comportamento do consu-
midor. Nesse novo cenário, 
as plataformas de decisão 
ganharam amplo desta-
que, por sua flexibilidade 
e capacidade de otimizar 
operações, auxiliando o 
ser humano a examinar 
imensos volumes de dados 
e cruzar informações em 
poucos segundos. 

Certamente a humanida-
de irá superar a atual crise 
num futuro próximo, saindo 
dela ainda mais fortalecida 
e tecnologicamente avan-
çada, e em breve teremos 
um cenário com diversos 
benefícios para os clientes 
e inúmeras oportunidades 
de negócio para as empre-
sas - que também sairão 
fortalecidas, conhecendo 
melhor seus consumidores 
e tomando decisões mais 
rápidas e acuradas.
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Brasileiros os que 
mais sentiram 
o impacto da 
pandemia

77% dos brasileiros senti-
ram o impacto da pandemia 
em seus cotidianos, fazendo 
com que o país ficasse em pri-
meiro lugar neste quesito em 
uma pesquisa realizada pela 
multinacional Kantar, líder em 
dados, insights e consultoria. 
Em 2020 eram 73%. As en-
trevistas foram aplicadas em 
11.500 pessoas de 21 países 
entre 15 e 19 de abril.

Já 87% contraíram o vírus 
ou tiveram parentes e amigos 
próximos contaminados. É 
mais do que o dobro da média 
global – da ordem de 42% - e 
sete pontos percentuais à 
frente do segundo colocado, 
a Colômbia. Deles, 16,2% 
tiveram Covid-19, 60,5% um 
parente próximo e 50,1% um 
amigo próximo. Globalmente 
esses números foram 8%, 23% 
e 23%, respectivamente.

Além disso, 55% se mostram 
extremamente preocupados 
com a situação (versus 31% 
mundialmente) e 62% acom-
panham com frequência o 
noticiário sobre o tema.

O Brasil também é líder 
no quesito expectativa pela 
vacinação. 66% afirmam que 
definitivamente se imunizarão 
e 20% provavelmente.  Glo-
balmente 43% responderam 
definitivamente sim e 27% 
provavelmente.

Os cuidados pessoais tam-
bém cresceram significativa-
mente. 69% dos brasileiros 
se mostram muito atentos na 
adesão de medidas de saúde e 
segurança, 58% ficam bravos 
quando veem regras sendo 
desrespeitadas e 58% se afas-
tam quando outras pessoas se 
aproximam em espaços públi-
cos (www.www.kantar.com).

É inegável que as soluções de crédito são grandes 
impulsionadoras para os negócios.

Famoso até o final da 
década de 80, o chama-
do carnê de pagamento 
permitiu que milhões de 
pessoas pudessem com-
prar eletrodomésticos, 
veículos, entre outros 
bens. A grande maioria 
da população só podia 
comprar dessa forma, em 
um período marcado pelo 
evento da hiperinflação. 

De indispensável à ob-
soleto, o carnê perdeu 
força e desapareceu com 
a chegada de novas tecno-
logias, como o “cartão de 
loja”, que agora também se 
estende aos aplicativos e 
outros meios digitais. “São 
soluções que entregam 
oferta de crédito, fideliza-
ção de clientes, comunica-
ção de marca e diminuição 
da inadimplência”, explica 
Luciano Brito, CEO da 
UZE, uma das principais 
empresas do setor. 

Mas apesar dos bene-
fícios, parte do varejo 
ainda resiste à inovação, 
sem contar com modelos 
consistentes de pagamen-
tos, por exemplo. Muitos 
acreditam que as soluções 
financeiras, baseadas em 
tecnologia, são inacessí-
veis, em razão dos custos. 
Há também aqueles que 
pensam que seus clientes 
não estão preparados para 
ingressar em jornadas di-
gitais. Um engano.

Segundo o executivo, as 
novas soluções de crédito 
para o varejo são uma rea-
lidade, que recentemente 
foram aceleradas pela 
pandemia da Covid-19. 
Alguns setores do varejo, 
como supermercados e 
construção, por exemplo, 
tiveram seus negócios ace-
lerados com a pandemia. 
É inegável que as soluções 
de crédito são grandes 
impulsionadoras para os 
negócios.

O cartão de loja ou de 
marca é um grande aliado 
à estratégia de vendas. 
Quando o varejista leva o 
cartão de loja para dentro 
do negócio, ganha um 

A segurança para evitar vazamentos é fundamental para o 
sucesso e a credibilidade do negócio.

A preocupação é váli-
da, pois esse tipo de 
exposição já foi visto 

dentro de grandes institui-
ções, inclusive em episódios 
recentemente noticiados, e 
acaba abalando a confiança 
dos clientes. 

Em setembro de 2020 
entrou em vigor a LGPD, 
que estabelece regras para 
coleta, armazenamento, 
tratamento e compartilha-
mento de dados pessoais, 
exigindo medidas de segu-
rança rigorosas em relação 
aos dados pessoais e penali-
dades mais severas perante 
o não cumprimento dessas 
regras. Todas as empresas 
que operam no Brasil que 
coletam e mantêm infor-
mações pessoais em seus 
bancos de dados devem 
cumprir a lei. 

Para quem tem e-commer-
ce, a segurança para evitar 
vazamentos é fundamental 
para o sucesso e a credibi-
lidade do negócio. Confira 
abaixo algumas dicas para 
garantir que o seu negócio 
esteja protegido: 
	 •	 Contrate uma plata-

forma de pagamento 
segura - O momento 
do pagamento é o que 
mais recolhe informa-
ções importantes dos 

Como prevenir o vazamento de 
dados no seu e-commerce

Desde que as vendas na internet se popularizaram, existe uma grande preocupação sobre o vazamento 
de informações pessoais, dados bancários, cartões de crédito, entre outros

confiança do usuário 
na empresa. 

	 •	 Treine os colabo-
radores - Oriente 
seus colaboradores a 
identificar possíveis 
falhas de segurança 
ou tentativa de invasão 
nos dados. Assim, eles 
poderão evitar que um 
vazamento ocorra. É 
preciso treiná-los a 
respeito de mensagens 
estranhas nos canais 
de comunicação da 
empresa, e-mails e 
links suspeitos, e sobre 
os procedimentos de 
segurança que devem 
ser seguidos caso haja 
alguma tentativa de 
roubo dos dados. 

  “Ter uma equipe que 
esteja preparada nes-
tas circunstâncias é 
fundamental para a 
segurança da empresa. 
Assim, muitas vezes, 
o dano não é feito 
porque a equipe conse-
guiu identificar antes 
e seguir os protocolos 
para impedir a invasão. 
Caso não seja possível 
impedir o vazamento, a 
equipe sempre precisa 
saber a quem reportar 
o problema, o quanto 
antes” finaliza Ralf. 
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clientes, como número 
do cartão de crédito, 
nome completo, CPF, 
entre outros. Por isso, 
é muito importante se 
assegurar de ter uma 
plataforma de paga-
mento de confiança. 
Ralf Germer, CEO da 
PagBrasil, explica tam-
bém sobre a importân-
cia de uma ferramenta 
de antifraude: 

  “Nossa solução é ba-
seada em uma tecno-
logia de aprendizado 
inteligente e análise 
do comportamento de 
compra dos usuários, 
o que combate frau-
des em tempo real e 
com baixo custo. É 
possível identificar 
transações fraudulen-

tas automaticamente, 
economizando tempo 
nas revisões manuais 
e reduzindo os falsos 
positivos”, explica. 

	 •	 Aposte em cripto-
grafia - Criptografar os 
dados do seu negócio e 
dos seus clientes é uma 
ótima forma de evitar 
vazamentos, principal-
mente de senhas. Esse 
método é usado em 
muitas empresas que 
possuem uma ampla 
gama de clientes, mas 
pode ser aplicado até 
mesmo em pequenos 
negócios. A criptogra-
fia dificulta também a 
invasão de hackers no 
sistema e oferece um 
modelo seguro para os 
clientes, aumentando a 

Cartão de marca própria 
é solução para fidelizar clientes

potencial enorme de ne-
gociação. Ele tem a opção 
de oferecer benefícios ex-
clusivos, descontos, poderá 
entender a jornada de con-
sumo, as necessidades de 
crédito de seus clientes e, 
sobretudo, fidelizá-los, uma 
vez que a emissão do cartão 
de loja é de uso exclusivo 
para o varejista parceiro. 

Varejistas que investiram 
em promoções atrativas 
para seus consumidores, 
conseguiram alcançar bons 
resultados. Alguns deles 
aumentaram suas bases de 
clientes, em pouco tempo. 
E mesmo durante a pande-
mia viram o ticket médio 
de consumo se manter em 
níveis altos. O gasto médio 
dos clientes nas regiões Sul 
e Norte é de R$352, já no 
setor de construção o gasto 
é mais alto, com média de 
R$543. A recorrência men-
sal dos clientes que usam 
o cartão de loja no varejo 
parceiro é superior a duas 
vezes por mês, chegando 
a três vezes na região Sul.

Sem burocracias, como 
a necessidade de ter uma 
conta em banco, por exem-
plo, para aprovação do car-
tão, o varejista abre vanta-
gem frente à concorrência 
e pode, inclusive, fidelizar o 
cliente, garantindo que as 

compras sejam realizadas 
com mais recorrência 
nos estabelecimentos. 
As novas soluções finan-
ceiras de crédito também 
estão ajudando a inserir 
milhões de desbancari-
zados, classificados pelo 
mercado durante a pan-
demia de Covid-19 como 
“invisíveis”, em razão 
das dificuldades do go-
verno federal para fazer 
o pagamento do auxílio 
emergencial. 

O varejo entendeu que 
os cartões de loja repre-
sentam a única opção para 
60 milhões de pessoas, que 
ainda não têm uma conta 
em banco, segundo o Ban-
co Central. “Há um cami-
nho sólido e próspero para 
a transformação social 
dessas pessoas”, resume 
o CEO da UZE. O cartão 
de loja permite que esse 
consumidor tenha uma 
linha de crédito e acesso 
a uma rede de vantagens. 
“Esse indivíduo tende a 
consumir apenas na loja 
parceira. Por isso, será fiel, 
gastará mais e, potencial-
mente, poderá ter acesso a 
seguros e outros produtos 
financeiros, finaliza Lucia-
no Brito. - Fonte e outras 
informações: (https://
uzecomvoce.com.br).
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O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello 
negou ontem (19), em depoimento à CPI da 
Pandemia do Senado, que tenha assumido 
a pasta sob a condição de seguir ordens do 
presidente da República, Jair Bolsonaro, 
de recomendar o chamado “tratamento 
precoce” para a Covid-19, que inclui medi-
camentos sem comprovação científica como 
a hidroxicloroquina. “Em hipótese alguma. 
O presidente nunca me deu ordens diretas 
para nada”, garantiu.

Pazuello acrescentou que foi nomeado por 
Bolsonaro para “fazer as coisas andarem o mais 
rápido possível” e que a missão era “trocar a 

roda do carro com o carro andando”. Sobre sua 
experiência para assumir o ministério, Pazuello 
lembrou as funções que exerceu ao longo da 
carreira, entre elas, o comando de hospitais 
de campanha, como na Operação Acolhida, na 
fronteira com a Venezuela. 

“Sobre gestão e liderança, acho que nem 
preciso responder. É como responder se a 
chuva molha. Todo militar tem isso”, disse. Aos 
senadores, o general avaliou ser apto para o co-
mando da pasta da Saúde por ter - assim como 
outros ministros não médicos que ocuparam o 
posto - capacidade de ouvir, sensibilidade para 
a tomada de decisão rápida (ABr).

Pazuello ‘não foi orientado a indicar’ tratamento precoce


