
Como o 5G vai mudar a 
relação com o cliente?

Muito já se fala 
sobre a revolução 
que a conexão 
mundial terá com 
a tecnologia 5G e 
suas contribuições 
para uma maior 
velocidade de 
comunicação

Apesar de ainda estar-
mos distantes de um 
uso em massa dessa 

tecnologia, os avanços que 
estamos observando mos-
tram importantes indícios 
dos impactos positivos que 
o 5G trará à comunicação 
digital em empresas dos 
mais diferentes portes e 
segmentos.

Recentemente, o Brasil 
instalou em uma área rural 
a sua primeira antena des-
tinada à quinta geração de 
internet, ainda em caráter 
experimental para que seja, 
logo mais, disponibilizada 
em grande escala. Até abril, 
foram homologados 20 
modelos de smartphones 
5G pela Anatel. Em alguns 
meses, ainda teremos o 
grande leilão do 5G, onde 
serão levantadas verbas 
importantes a serem in-
vestidas em infraestrutura 
de comunicação e aprimo-
ramento da conectividade.

Ainda não há uma previ-
são de quando o 5G estará 
amplamente disponível, 
mas até lá, uma coisa é 
certa: precisamos nos pre-
parar. Não adianta ter 
uma via expressa sem um 
carro que trafegue em alta 
velocidade. Trazendo essa 
analogia para o contexto 
digital, a usabilidade de 
uma plataforma adepta a 
essa tecnologia deve ser 
fácil e fluida – ou seja, toda 
estrutura por trás precisa 
atender a essa rapidez. 

Não faz o menor sentido 
dispor de um canal rápido, 
com um site, sistema ou 
APP lento. Isso porque, 
na prática, a principal 
conquista proporcionada 
por essa tecnologia será 
uma maior velocidade na 
conexão, aliada a outras 
facilidades como maior 
abrangência de dispositi-
vos conectados, diminui-
ção da latência da conexão, 
consumo de serviços e 
transferência de arquivos 
muito mais rápido. 

Com ela, poderemos reali-
zar o download de arquivos 
pesados em um piscar de 
olhos, ter buscas de pesqui-
sas de forma quase instan-
tânea, realizar consultas a 
distância em sistemas que 
armazenem e disponibili-
zem todas as informações 
de saúde do paciente, con-
ferências em vídeo mais 
realistas e, muito mais.

Todos esses benefícios 
são extremamente impor-
tantes se pensarmos que 
cada vez mais empresas 
estão se redirecionando ao 
mundo digital. 

Segundo um estudo divul-
gado pela IBM, seis em cada 
dez empresas aceleraram 
projetos de digitalização 
e, 51% dos executivos 
disseram ter como prio-
ridade para os próximos 
anos projetos desse tipo. 
Com uma tecnologia veloz 
e abrangente como o 5G, 
as marcas terão uma expe-
riência muito mais alinhada 
com as expectativas do 
consumidor moderno, que 
anseia por serviços cada 
vez mais rápidos e eficazes.

É um efeito dominó: 
quanto mais rápido for o 
oferecimento de um serviço 
e sua qualidade, maior será 
a satisfação do consumidor 
justamente devido à tal 
velocidade – o que conse-
quentemente, aumentará 
seu tempo de permanência 
na plataforma, a chance 
dele finalizar uma compra 
ou, ser impactado por uma 
propaganda direcionada, 
por exemplo.

Para garantir esses be-
nefícios na comunicação 
digital, a adaptação ao 5G 
deve ser pensada com foco 
na usabilidade do cliente, 
uma vez que ele irá esperar 
por um serviço veloz que 
atenda suas expectativas. O 
user experience (UX) deve 
ser prazeroso, intuitivo, su-
ave e agradável – gerando 
o timing ideal, objetivo e 
evitando possíveis saltos 
ou espaços na comunicação 
com o cliente.

Conforme for sendo im-
plementada, a tendência é 
que o 5G diminua a distân-
cia e conecte o offline e o 
online – famoso processo 
denominado como Internet 
das Coisas – facilitando e 
muito a comunicação das 
marcas com seus consu-
midores e a elaboração de 
estratégias de marketing e 
relacionamento muito mais 
próximas e assertivas.

Logo mais, teremos um 
novo ecossistema digital 
onde a comunicação será 
muito mais clara, veloz e oti-
mizada, contribuindo para 
a criação de um ambiente 
mais conectado e produtivo 
dentro das empresas. Do 
outro lado, os consumidores 
com certeza também ficarão 
mais satisfeitos com uma 
maior velocidade da entre-
ga dos serviços desejados. 

Por mais que ainda demo-
re para ser acessível para 
grande parte da população, 
a espera valerá a pena.
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em soluções integradas de voz, SMS, 
e-mail, chatbots e RCS 

(www.pontaltech.com.br).
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A crise trazida pela pan-
demia deixou muita gente 
endividada e sem saber 
por onde começar a pagar 
os débitos. O problema é 
ainda pior quando existe 
o assédio por parte de 
financeiras, que chegam 
até a vasculhar dados do 
INSS para abordar idosos 
que acabam de receber 
pensão ou aposentadoria. 
Isso deve mudar, graças a 
três fatores que chegam 
para ajudar o consumi-
dor endividado: a Lei do 
Superendividamento; a 
Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD); e a própria 
mudança de mentalidade 
das empresas rumo à ne-
gociação humanizada. 
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As redes sociais, as fer-
ramentas de buscas 
e lojas virtuais fazem 

uso da Inteligência Artifi-
cial (IA), para evidenciar o 
desejo dos clientes, seja em 
uma recomendação, notícia 
ou livro, por exemplo. A 
verdade é que seus dados 
estão por TODA parte!

Como as pessoas conso-
mem produtos, a informação 
sobre os consumidores está 
tão consolidada que o de-
sejo torna-se algo passivo 
e o comportamento deixa 
de ser individual. Esse é o 
principal motivo pelo qual 
o Machine Learning (ML), 
e a Big Data tornaram-se 
os grandes hot topics na 
geração de vantagem com-
petitiva. A estratégia de 
dados é a evolução lógica 
para qualquer empresa que 
almeja entregar um aten-
dimento personalizado a 
cada cliente em larga escala. 
Trabalhando como cientista 
de dados na BRLink, ficou 
óbvio como muitas empresas 
coletam informações de seus 
clientes diariamente, mas 
não sabem como utilizá-las, 
gerando apenas custos des-
necessários. 

Agora, considere que ao 
transformar essas informa-
ções em dados proveitosos 
é possível compreender 

As ferramentas de buscas e lojas virtuais fazem uso da 
Inteligência Artificial para saber o desejo do cliente.

Entenda com antecedência a 
necessidade do cliente

Você já parou para pensar o quão longe a tecnologia chegou e o que isto implica em seus negócios? Ou, 
então, já teve aquela famosa sensação de que seu dispositivo está ouvindo todas as suas conversas e por 
isso sabe exatamente quais são os seus desejos de compra? Já se perguntou como isto é possível?

negócio.
 2) Reunir em Data 

Lake: Centralizar tudo 
o que foi coletado e 
minerado em um data 
lake viabiliza correla-
cionar o funcionamen-
to de todas as áreas 
de sua empresa como 
coletivo, entendendo 
como as estratégias de 
vendas afetam direta-
mente a entrega final 
de seu produto. 

 3) Business Intelligen-
ce (BI): Possibilitan-
do a compreensão de 
quais foram as estra-
tégias mais eficientes 
em cada área, a apli-
cação da inteligência 
de negócio é funda-
mental para findar na 
aplicação da Machine 
Learning, que ampliará 
a ação de insights para 
todos os clientes.

Para finalizar, ressalto que 
o método auxilia não apenas 
na geração de vantagem 
competitiva, como também 
na criação de valor no merca-
do. De acordo com o relatório 
Insights-Driven Business Set 
The Pace For Global Growth, 
publicado pela Forrester, 
organizações data-driven 
crescem 30% anualmente.

(*) - É Head Cloud Sales Specialist e 
Cientista de Dados na BRLink.
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o comportamento do seu 
cliente, identificando pa-
drões. 

Estes padrões são a cha-
ve de qualquer tipo de 
previsão, assim, é factível 
entender o que pessoas de 
perfis similares consumiram 
e recomendar tais produtos/
serviços para o seu cliente. 
Por essa razão, a estratégia 
de dados é crucial para 
impulsionar o seu negócio. 
Por meio da coleta de in-
formações, estruturação 
e aplicação de técnicas 
complexas, será possível 
classificar seu público-alvo 
e suas necessidades com 
insumo estatístico.

Estamos falando de Da-
ta-driven business — dar 
o direcionamento adequa-
do ao seu negócio sem 
suposições, transformar 
informação em monetiza-
ção ativa - e dashboards de 

negócio. Apresentar quais 
produtos serão consumidos 
neste bimestre, afetando 
diretamente a estratégia de 
marketing, controle de esto-
que e vendas, sendo apenas 
a ponta do iceberg. Estamos 
falando de criação da ne-
cessidade para seu cliente. 
Entendendo o padrão de 
consumo, podemos expor 
ativamente uma carência, 
gerando oportunidades. 
Para auxiliar na aplicação 
deste método, são necessá-
rias três etapas, sendo elas:
 1) Mineração de Dados: 

Dados não estrutu-
rados são completa-
mente inúteis, assim, é 
crucial realizar a data 
mining (mineração de 
dados), responsável 
não apenas por coletar 
informações, mas tam-
bém por direcioná-las 
para a necessidade de 

Há informações equivocadas que 
circulam nas redes sociais para manter o 

celular em bom estado.

Dúvidas mais frequentes 
sobre o uso do celular

Segundo o Strategy Analytics, cerca 
de 50% da população mundial faz uso 
de aparelhos celulares. Entretanto, há 
informações equivocadas que circu-
lam nas redes sociais para manter o 
celular em bom estado. Para não ter 
erro, o GetNinjas, app de contratação 
de serviços, convidou a Tatiana Moura 
da Fix Online, assistência técnica de 
celular em São Paulo, para esclarecer 
as verdades e mentiras sobre o uso do 
smartphone. 
 1) Arroz salva o celular que caiu 

na água?
 MENTIRA! Ele absorve apenas o 

líquido que fica na 
superfície. A água que atinge a placa 
só consegue ser extraída abrindo o 
celular e fazendo o procedimento 
conhecido como banho químico. Se o 
celular cair na água, não o ligue na 
tomada e procure uma assistência 
técnica o quanto antes. Atenção para 
a água do mar, que prejudica ainda 
mais o celular. 

 2) Pasta de dente pode tirar o 
risco da tela do celular?

MENTIRA! Nenhum creme dental 
resolve o problema e, 

além disso, pode entrar no LCD e 
prejudicar o seu funcionamento. Para 
evitar esse tipo de problema, o ideal 
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baterias íon de lítio que não sofrem 
deste mal. Pode carregar quando 
quiser, mas o uso durante o carrega-
mento, pode danificar a bateria, mas 
aí, é outro assunto. 

 5) É melhor usar a bateria até 
o final para ser recarregada? 

MENTIRA! Não precisa seguir 
esses ciclos completos 

de carga e descarga. Os smartphones 
atuais estão preparados para atender 
às nossas necessidades de uso. 

 6) O celular precisa ser retirado 
da tomada quando a bateria 
atinge 100%?

Nem  VERDADE! nem  MENTIRA!  

Deixar o celular no carregador depois 
da carga estar completa não com-
promete o aparelho desde que seja 
um carregador original ou de boa 
procedência. 

Um carregador de má qualidade 
costuma não identificar que o celular 
chegou em 100%, continua passando 
corrente para o aparelho e pode fazer 
a bateria inchar e até explodir. Tenha 
bastante atenção com isso. Fonte e 
outras informações: (www.getninjas.
com.br).

é usar uma película de proteção de 
qualidade (de preferência de vidro 
que é mais resistente). 

 3) Usar o smartphone com a tela 
rachada danifica o aparelho?

VERDADE! O celular pode funcio-
nar se o touch não for 

prejudicado, mas se a pessoa conti-
nuar utilizando sem reparo, corre o 
risco de comprometer o LCD. Neste 
caso, a situação fica mais complicada 
e só a troca de vidro não resolve o 
problema. 

 4) Bateria vicia?

MENTIRA! Isso acontecia com as 
antigas baterias de 

Lei do Superendividamento favorece cobrança humanizada
“Se a dívida dos brasi-

leiros cresceu 67% em um 
ano, a sua capacidade de 
pagar também aumentou 
quase 50%, porque as 
empresas começaram a 
negociar com maior flexi-
bilidade e entender que é 
preciso deixar de lado a 
postura agressiva para re-
ceber seus créditos”, expli-
ca a advogada especialista 
em cobrança humanizada, 
Edijane Ceobaniuc, ao co-
memorar o surgimento da 
Lei 14.181/21, conhecida 
como “Lei do Superendi-
vidamento”, que é baseada 
na conciliação. 

A ideia é facilitar a nego-
ciação entre as partes cre-
dora e devedora, por meio 

compromissos de juro que 
já reconheceu, além de 
uma parcela que ele con-
siga suportar. A legislação 
reforça que a cobrança 
humanizada é o que há 
de melhor para ambas as 
partes”, explica a advoga-
da. Por meio da cobrança 
humanizada, é possível 
convencer o credor de que 
é melhor receber um valor 
menor hoje do que nunca 
mais receber. 

Já quando a cobrança é 
feita por sistemas eletrôni-
cos, até mesmo a imagem da 
empresa credora pode sair 
manchada perante aquele 
cliente e muitos outros. “Se 
você cobra sem parar o seu 
devedor, além de perder 

esse cliente, ele irá falar 
mal da empresa para muita 
gente”, salienta Edijane.

Além disso, a LGPD, 
em vigor desde agosto de 
2020 e que passa a multar 
infratores agora em agosto, 
estabelece que o cidadão 
conceda autorização ex-
pressa para o comparti-
lhamento de informações 
pessoais, como nome, 
endereço e números de 
documentos. A esperança 
é que, a partir de agora, as 
financeiras tenham mais 
critérios antes de obter 
ou utilizar informações de 
pessoas físicas para ofere-
cer empréstimos. - Fonte 
e outras informações: (ht-
tps://reavercred.com.br/).

Por meio da cobrança humanizada, é possível convencer o 
credor de que é melhor receber um valor menor hoje do que 

nunca mais receber.
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dos Tribunais de Justiça 
estaduais, que promovem 
audiências de acordo. A 
possibilidade, antes restri-
ta a pessoas jurídicas, irá 
permitir a pessoas físicas 

interromper o ciclo vicioso 
da dívida e pagar o que deve. 
Recomeço financeiro: essa é 
a proposta.

“A lei vem para impedir 
que o devedor arque com 


