
A jornada 
de dados aplicada 

na prática

Dentro das 
possibilidades que a 
transformação digital 
oferece às empresas, 
sem dúvida, fomentar 
um ambiente 
inovador quanto 
à figura dos dados 
é uma das mais 
promissoras

Não por acaso, afinal, 
com o alto volu-
me de informações 

movimentadas e também 
armazenadas, os desafios 
tendem a crescer, exigin-
do uma resposta imediata 
por parte das organizações 
brasileiras. Ser data-driven, 
mais do que nunca, mostra-
se uma condição de suma 
importância no que diz 
respeito à competitividade 
e resiliência dos profissio-
nais, que terão o respaldo 
analítico como aliado para 
um desempenho empresa-
rial satisfatório.

Nesse sentido, é preciso 
entender como dados con-
solidados transformam a ro-
tina operacional em termos 
práticos. Muitos gestores 
acabam permanecendo 
às escuras de como essa 
mudança pode ser condu-
zida, de modo que a teoria 
seja realmente aplicada 
no dia a dia corporativo. 
Se os insights existem, 
como utilizá-los? Esse e 
outros questionamentos 
são naturais e servem de 
oportunidade para que o 
tema seja debatido, com 
clareza e objetividade.

Qual é o primeiro passo? 
- Independente do seg-
mento em que se mostre 
atuante, é esperado que 
toda empresa apresente 
um volume específico de 
dados movimentados. Isso 
posto, se esses materiais 
existem, é essencial que es-
tejam reunidos sob a ótica 
de soluções tecnológicas, 
capazes de resguardar a 
integridade do que está 
sendo manuseado pelos 
profissionais.

Por muito tempo, utili-
zou-se alternativas manuais 
para lidar com informações 
sensíveis, fato que, além 
de potencializar o risco de 
falhas de segurança, contri-
bui para processos morosos 
e desfavoráveis à Business 
Performance. A certeza 
de que os dados estarão 
armazenados e reunidos 
em ferramentas integradas 
é o ponto de partida ideal 
para que os mesmos sejam 
empregados de forma ana-
lítica pelos colaboradores.

A utilização estratégica 
dos dados - Se por um lado 
a centralização dos dados 

em um ambiente seguro de-
monstra-se preponderante 
para qualquer organização, 
é importante garantir que 
esses referenciais esta-
rão ao alcance de todos, 
para que seus benefícios 
modifiquem a perspectiva 
estratégica da empresa em 
sua totalidade, de modo 
democrático e acessível.

Hoje, utilizar critérios 
pouco confiáveis, achismos, 
entre outros hábitos corri-
queiros na etapa de tomada 
de decisão, não converge 
mais com os tempos atuais, 
sendo primordial o estabe-
lecimento de parâmetros 
analíticos com base na 
coleta otimizada dos dados. 

Seja acompanhando fi-
nalidades internas, que 
visem o aprimoramento 
de métodos de trabalho, 
ou a comunicação externa, 
no formato das políticas 
de relacionamento com o 
público e o mercado, in-
formações confiáveis são 
objetos analíticos de valor 
competitivo, que fomentam 
um clima organizacional 
orientado à inovação. Isso 
nos leva ao último tópico.

Uma cultura data-dri-
ven - Ser data-driven é 
reconhecer o potencial por 
trás dos dados coletados 
pela empresa. Entretanto, 
atingir esse patamar de ma-
turidade digital requer uma 
mudança de mentalidade 
generalizada, que inclua 
os departamentos neces-
sários e, principalmente, 
as pessoas.

Para os líderes corporati-
vos, encorajar os profissio-
nais a adotar informações 
sob o viés da inteligência 
analítica deve ser uma 
iniciativa cotidiana, afinal, 
o processo de tomada de 
decisão representa um 
exercício diário de protago-
nismo individual e coletivo. 
Com previsões seguras e 
diagnósticos precisos, a 
tendência é de que esse 
momento seja ainda mais 
assertivo.

Por fim, destaco que os 
dados são agentes inter-
mediários de um objetivo 
muito maior, que pode 
culminar em uma cultura 
corporativa que estimule, 
de forma crescente, a Bu-
siness Performance entre 
suas operações. O resul-
tado é uma empresa bem 
decidida quanto ao valor de 
suas informações, tendo-as 
como aliadas competitivas 
para se destacar em um 
mercado cada vez mais 
exigente.

(*) - Especialista em Gestão 
Empresarial, pós em Marketing e 

Geoprocessamento e graduação em 
Publicidade e Propaganda, é CEO do 

Centro de Serviços Compartilhados do 
Grupo Toccato (www.toccato.com.br).
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O pretendente: JULIO SOL RUBIN DE CELIS DE GRAMMONT, nascido em Telêmaco 
Borba, no dia (10/05/1988), profissão professor, estado civil solteiro, residente e domici-
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e de Magali Ferreira do Nascimento.
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SP, filho de Yongfeng Chen e de Chen Liqing. A pretendente: DANIBEL MARIAN DE 
JESUS BOLIVAR ROJAS, nascida na Venezuela, no dia (10/03/1992), profissão comer-
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de Jose Daniel Bolivar Gonzalez e de Miraida Isbelia Rojas Medina.
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Hoje, a 5G Americas, 
a voz da 5G e LTE 
para as Américas, 

divulgou um novo relatório 
chamado “Casos de Uso 
Verticais para 5G,” com 
uma análise profunda dos 
benefícios, oportunidades 
e requisitos para a adoção 
corporativa da 5G.

Chris Pearson, Presidente 
da 5G Americas, disse “A 
arquitetura 5G é uma plata-
forma para a inovação. Hoje, 
o mundo está caminhando 
para 200 redes 5G e milhões 
de dispositivos conectados e 
muitas organizações estão 
analisando os impactos e 
oportunidades de taxas de 
transferência de dados mais 
rápidas, menor latência e a 
gestão precisa de sensores 
e dispositivos conectados 
sobre seus negócios”.

“Casos de Uso Verticais 
para 5G” é o segundo re-
latório da 5G Americas de 
2021 sobre a tecnologia 
5G no mundo corporativo, 
suplementando o relatório 
“Redes Privadas e Corporati-
vas” publicado em agosto. O 
relatório anterior focou mais 
nas arquiteturas e modelos 
operacionais de rede e as 
ferramentas disponíveis 
para a construção de redes 
privadas corporativas. O 
relatório “Casos de Uso 
Verticais para 5G” explica 
os benefícios e requisitos 
específicos de determinados 
setores verticais.

A tecnologia 5G abriu o caminho para uma nova era de redes 
mais rápidas e de maior desempenho.

Setores diversos exploram 
novos casos de uso para 5G

Redes 5G estão oferecendo novos recursos técnicos no mundo inteiro, com a capacidade de servir mais 
de 429 milhões de conexões, e setores modernos estão analisando o impacto da conectividade celular 
5G sobre seus negócios
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	 •	Mineração - que já apro-
veita da tecnologia 4G 
LTE, oferecendo várias 
lições importantes.

	 •	Serviços Públicos - um 
setor emergente muito 
grande onde as tecnolo-
gias 4G LTE e 5G podem 
oferecer benefícios em 
uma escala massiva.

	 •	Saúde e Educação - 
que oferecem retornos 
imediatos para melhor 
conectividade sem fio 
devido à pandemia da 
COVID-19.

	 •	Jogos - que podem 
aproveitar de aspectos 
inéditos da tecnologia, 
como Multi-Access Edge 
Compute and AR/VR.

“A tecnologia 5G abriu o 
caminho para uma nova era 
de redes mais rápidas e de 
maior desempenho, possibi-
litando novas experiências 
conectadas e atendendo a 
muitas das atuais e futu-
ras necessidade de vários 
setores”, disse Azita Kia, 
Gerente Sênior de Produtos 
de Mobilidade da Cisco, e 
principal autor do projeto 
e editor do relatório. “O 
ecossistema sem fio da 5G 
continua essa trajetória e 
essa nova geração de conec-
tividade possibilitará novos 
casos de uso, aplicativos e 
setores verticais”. Fonte e 
mais informações: (www.
brechazero.com.br). 

O novo relatório revela 
como a tecnologia fomenta 
várias inovações que fa-
zem da 5G uma tecnologia 
muito diferente da 4G LTE. 
Essas inovações incluem 
velocidades maiores e co-
nectividade mais avançada 
em novas frequências, ges-
tão dedicada de recursos 
com fatiamento de redes, 
comunicações altamente 
confiáveis para latências 
abaixo de 10 milissegundos, 
mais segurança, um core 
de pacotes distribuindo as 
principais funções de rede 
para a periferia da rede e 
a possibilidade de criar e 
implementar serviços com 
mais flexibilidade através 
da Arquitetura Baseada em 
Serviços.

O relatório também apre-
senta os vários fatores que 

companhias de qualquer 
setor devem levar em con-
sideração, entre os quais a 
disponibilidade de frequên-
cias, o uso previsto para a 
frequência ou o “determi-
nismo de frequências”, a 
cobertura de prédios cor-
porativos, cibersegurança, 
as necessidades de conec-
tividade, disponibilidade e 
confiabilidade, questões de 
soberania de dados, facili-
dade de uso e propriedade 
de e responsabilidade por 
ativos de rede. “Casos de 
Uso Verticais para 5G” 
também analisa casos de 
uso específicos em vários 
setores chaves, entre os 
quais:
	 •	Indústria - talvez o 

setor mais oportuno e 
exigente para os avan-
ços em tecnologias sem 

Éder Medeiros (*)   
 
A rápida expansão do comércio ele-

trônico fez com que o frete se tornasse 
uma peça chave para as estratégias de 
venda. 

Questões como o valor do envio, cam-
panhas promocionais ou gratuidade na 
entrega chamam atenção e muitas vezes 
são considerados fatores determinantes 
para o cliente finalizar a compra. De 
acordo com o E-Commerce Radar, a 
taxa de abandono de carrinho no Brasil 
é de 82%, sendo uma das mais elevadas 
do mundo, mas ao perceber que esse é 
um fator essencial para o sucesso, os 
empreendedores passam a se dedicar e 
oferecer soluções para cada caso. 

A consultoria americana PwC divulgou 
na pesquisa Global Consumer Insights 
que 40% dos consumidores estão dis-
postos a pagar um pouco mais para 
receber suas encomendas o mais rápido 
possível. Para eles, a agilidade é um dife-
rencial para uma boa experiência na loja. 
Diante disso, para atrair o público-alvo 
e se destacar em um ambiente digital 

cada vez mais competitivo, pequenas e 
médias empresas começaram a apostar 
na entrega de produtos no mesmo dia. 

Gigantes como Amazon e Americanas 
já oferecem esse tipo de serviço, conhe-
cido como “same day delivery”. Além 
dessa funcionalidade, existem outras 
técnicas que são ótimas para garantir 
o sucesso de vendas e manter o cliente 
satisfeito e engajado com a marca. A 
primeira dica é garantir a otimização do 
cadastro do produto, esse é o ponto de 
partida para minimizar o custo do frete, 
afinal, é a partir do tamanho e do peso 
que o valor da entrega será calculado. 

Em seguida, é importante que você 
mude a percepção dessa quantia, então 
promova ações para aumentar o ticket 
médio do pedido, como por exemplo, 
faça vendas de um produto específico 
em combos, dê um bônus a eles no 
momento da aquisição do produto ou 
inclua um sistema de ‘compre junto’ 
com materiais correlacionados. Com 
isso feito, chegou a hora de apresentar 
ao seu cliente uma variedade de trans-
portadoras. 

Automatizar a cotação do frete em 
tempo real para o seu consumidor e 
apresentar outras opções garantirá que 
ele prossiga em seu site, e esse benefício 
não para por aí. Avalie a possibilidade 
de oferecer gratuidade condicionado a 
regras específicas, como valor mínimo, 
que pode ser calculado com a ajuda de 
uma calculadora regressiva para ativa-
ção desse benefício e região de envio, 
por exemplo. 

Por fim, garanta a fidelização do seu 
cliente. A experiência do unboxing 
deve encantá-lo, pois esse é o primeiro 
contato ‘físico’ com a sua marca nas 
vendas pelo e-commerce. Garanta uma 
embalagem personalizada e que prote-
ja o seu produto, inclua uma carta de 
agradecimento escrita à mão e aproveite 
essa oportunidade para que ele poste a 
experiência nas redes sociais. 

Garantir a mudança e dar o primeiro 
passo é a chave para uma grande evo-
lução do seu negócio! 

(*) - É CEO do Melhor Envio, plataforma de cotação 
e geração de fretes que oferece condições mais 

competitivas para quem vende pela internet. 

O sucesso de vendas na sua loja com estratégia de fretes
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