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Os desafios na gestão 
de empresas de 
telecomunicação

A transformação 
digital está 
conduzindo o setor 
de telecomunicações 
para um futuro cada 
vez mais moderno 
em termos de 
conectividade

Com enormes tendên-
cias e expectativas 
para este ano – es-

pecialmente com a chegada 
do 5G – a necessidade de 
uma gestão eficaz se tornou 
ainda mais fundamental. 
Apenas com um sistema 
completo, as empresas po-
derão fornecer serviços de 
qualidade para a população, 
contribuindo até mesmo 
para uma melhor operação 
interna e tomada de deci-
sões assertivas.

O setor é considerado 
como um dos mais próspe-
ros para o crescimento do 
país. Apenas entre janeiro 
e setembro de 2021, foram 
investidos cerca de R$ 25,5 
bilhões no aprimoramento 
das operadoras nacionais, 
segundo dados divulgados 
pela Conexis Brasil Digital 
– com foco na expansão de 
cabos de fibra ótica, reforço 
de rede móvel e melhoria 
da qualidade das conexões. 

O compromisso em ex-
pandir a conectividade no 
território é notável, mas os 
desafios que impedem seu 
desenvolvimento ainda são 
grandes – embora simples 
de se resolver. De maneira 
geral, falta simplicidade nos 
processos de gestão. 

A aquisição de fibras e 
outros equipamentos mais 
completos tecnologicamen-
te para suportar a vinda de 
redes mais velozes, faz com 
que gestores de diversas 
operadoras incorporem 
essa complexidade no dia 
a dia do setor, ao invés de 
otimizá-la. Junto a isso, 
a gestão da mão de obra 
também acaba sendo ou-
tro empecilho que trava o 
crescimento veloz do setor.

Com tantos técnicos em 
serviço, acompanhar suas 
agendas e escalas se torna 
uma tarefa complexa sem 
um sistema adequado, fato 
que prejudica as entregas 

e assistência aos clientes. 
Desencontros no volume 
de materiais no estoque se 
tornam frequentes diante 
dessa falta de controle, o 
que acarreta, consequen-
temente, problemas logís-
ticos, retrabalhos, inefici-
ência operacional e custos 
excessivos.

Ainda, a falta de indicado-
res que tragam uma visão 
clara do andamento dos 
processos é extremamente 
prejudicial às empresas – 
uma vez que ter dados em 
mãos se tornou primordial 
para a decisão das estraté-
gias a serem colocadas em 
prática. Todos esses pontos, 
se não forem bem adminis-
trados, prejudicam a saúde 
financeira das operadoras, 
gerando um alto custo e 
baixa qualidade dos serviços 
oferecidos.

Gerir tantas informações 
e processos pode parecer 
desafiante em um setor 
tão grande como o de te-
lecomunicações. Mas, com 
grandes novidades a cami-
nho, é imprescindível que 
as companhias adotem um 
sistema moderno e com-
pleto que traga uma visão 
clara sobre os dados da 
organização – tudo isso, de 
forma simplificada em uma 
única plataforma. 

Isso, sem contar que um 
bom planejamento estraté-
gico, com base em dados 
reais, é capaz de contribuir 
significativamente para o 
desenvolvimento de ser-
viços mais assertivos e de 
qualidade, que tragam um 
diferencial competitivo ao 
mercado. Muito além de 
prover soluções que ajudem 
a controlar e reduzir os 
custos no setor, um sistema 
de gestão eficaz permite o 
desenvolvimento de um re-
lacionamento mais próximo 
entre seus representantes 
e os clientes, a um bom 
custo-benefício. 

Assim, com mais eficiên-
cia, a satisfação do cliente 
é maior, bem como sua 
fidelização à marca. No final, 
sai ganhando a empresa, os 
clientes e o mercado como 
um todo.

(*) - É gerente de produtos da G2 
Tecnologia, consultoria especializada 

em SAP Business One 
(https://g2tecnologia.com.br/).

Juliana Najara (*)

Os consumidores estão cada vez 
mais engajados na missão de criar 
um futuro próspero. Por isso, muitas 
pessoas valorizam e se identificam com 
marcas que adotam medidas susten-
táveis em prol do meio ambiente e de 
questões sociais. Para as empresas, o 
grande desafio é descobrir quais são 
as melhores estratégias para obter 
vantagens competitivas por meio da 
sustentabilidade. 

O estudo ‘Who Cares, Who Does? La-
tam 2021’, realizado pela Kantar, líder 
global em dados, insights e consultoria, 
por exemplo, mostra a importância 
de aliar o crescimento nos negócios 
a ações relacionadas a conceitos sus-
tentáveis. O estudo foi feito em sete 

países, com 18.300 entrevistas, e está 
na sua terceira edição. O levantamen-
to identifica algumas preferências e 
características importantes dos con-
sumidores da América Latina. 

Essas informações podem ser usa-
das como um guia para quem deseja 
ampliar a identificação de suas mar-
cas com um público cada vez mais 
consciente. De acordo com o estudo, 
iniciativas que impactam a sociedade 
são tão importantes quanto as que 
influenciam o meio ambiente. O tema 
de maior importância entre a popu-
lação latino-americana é a educação 
de qualidade (56%), que se destaca 
ainda mais entre os peruanos (63%), 
equatorianos (63%) e chilenos (61%).

A necessidade de oferecer água 
limpa e saneamento também aparece 
entre as questões mais relevantes na 
América do Sul, especialmente em 
países como Brasil e Peru (54%). Er-
radicação da pobreza, trabalho decente 
e crescimento econômico, combate à 
fome e incentivos à agricultura susten-
tável, saúde e bem-estar, redução das 
desigualdades e igualdade de gênero 
figuram entre os outros temas mais 
comentados pelo público. 

Também é possível observar relevân-
cia em iniciativas ligadas a cidades e 
comunidades sustentáveis e produção 
responsável, bem como energia limpa e 
acessível. - Fonte e outras informações: 
(www.kantar.com/brazil).

No entanto, quando se tra-
ta de transações financeiras, 
surgem várias artimanhas 
para fraudar os sistemas de 
estabelecimentos comer-
ciais. De acordo com o Mapa 
da Fraude, estudo divulgado 
pela ClearSale no ano passa-
do, mais de 152 milhões de 
transações foram feitas no 
primeiro semestre de 2021 
e cerca de 2,6 milhões delas 
foram tentativas de roubo. 

É por isso que, mais do 
que nunca, empreendedo-
res precisam garantir que o 
processo de venda em suas 
empresas seja seguro e efi-
caz. Samuel Ferreira, CEO 
da Meep, startup voltada 
para soluções de consumo, 
explica que, antes de tudo, 
é necessário conhecer as 
opções de cobrança para ga-
rantir uma boa experiência 
de compra ao cliente. 

“Quando falamos de meios 
de pagamento, as opções 
mais comuns são boleto e 
cartões de crédito e débito. 
Mas, já surgiram inúme-
ras novidades no mercado 
que garantem segurança 
tanto para o consumidor, 
como para o empresário”, 
lembra. Pensando nisso, o 
especialista selecionou três 
possibilidades de pagamen-
to seguras, considerando 
a satisfação do cliente e a 

É  necessário conhecer as opções de cobrança para garantir uma 
boa experiência de compra ao cliente.

O sistema de consulta a valores esquecidos do Banco 
Central já superou 100 milhões de consultas de correntistas 
interessados em resgatar saldos residuais de instituições 
financeiras. No entanto, existem mais fontes de recursos 
em que o cidadão pode retirar dinheiro parado. Fundos 
públicos, revisão de benefícios da Previdência Social, abo-
no salarial, malha fina do Imposto de Renda e até prêmios 
de loterias abrigam valores deixados de lado por milhares 
de brasileiros. Por desconhecimento, muitos nem sequer 
sabem como consultar e acessar esses recursos.

Como exemplos: antes da criação do abono salarial pela 
Constituição de 1988, os recursos com a arrecadação do PIS 
e do Pasep eram depositados em cotas num fundo público. 
Em outubro do ano passado, a Caixa informou que cerca 
de 10,5 milhões de trabalhadores ainda não tinham sacado 
R$ 23,3 bilhões. Segundo o Ministério do Trabalho, cerca 
de 320,4 mil trabalhadores ainda não retiraram o abono 
salarial de 2019, totalizando R$ 208,5 milhões esquecidos.

Aposentados e pensionistas que pediram na Justiça a 
concessão ou a revisão da aposentadoria podem ter Re-
quisições de Pequeno Valor a receber do INSS. As RPVs 
são precatórios – dívidas do governo determinadas pela 
Justiça em caráter definitivo – para ações judiciais de até 
60 salários mínimos: R$ 72,7 mil. Também, trabalhadores 
com carteira assinada demitidos e que ficaram três anos 
sem trabalhar formalmente podem sacar todos os saldos 
das contas inativas do FGTS. Muitas vezes, o profissional 
se esquece deste direito (ABr).

Saber analisar dados é algo que é preciso saber para tornar-se 
um profissional orientado a dados.

Os meios de pagamentos mais 
seguros para a sua empresa

Facilitar o consumo em um negócio é essencial para fidelizar clientes e atrair novos consumidores
todas as transações são 
creditadas na conta da 
empresa, por meio de 
criptografia, evitando 
assim fraudes. 

	 •	Carteira digital - Apli-
cativo que armazena 
dados de pagamento e 
permite o acesso aos 
extratos, transferências, 
pagamentos de boletos e 
muito mais. Essa tecno-
logia pode ser usada para 
transações online e em 
estabelecimentos físicos 
apenas aproximando 
o celular da máquina 
que aceita pagamento 
por aproximação. De 
acordo com um estudo 
da Sociedade Brasileira 
de Varejo e Consumo, 
divulgado em 2021, 61% 
das pessoas das classes 
A, B e C, que possuem 
smartphone no país, já 
usam carteiras digitais.

  “Além da praticidade, 
outro ponto forte da car-
teira digital é a proteção 
do cliente. Isso porque, 
mesmo que o aparelho 
seja roubado, nenhuma 
informação pessoal pode 
ser acessada, já que é am-
parado por um eficiente 
sistema de segurança”, 
aponta Samuel. - Fonte 
e mais informações: (ht-
tps://meep.cloud/).

gestão eficiente do negócio. 
Confira:
	 •	Autoatendimento - 

Em um estabelecimento 
comercial, o autoatendi-
mento pode ser feito via 
totem, tablet ou aplicati-
vo. Um ponto forte deste 
modelo de pagamento é 
a segurança das informa-
ções do cliente. Além de 
processar o pedido de 
forma rápida e eficien-
te, o consumidor tem a 
garantia que seus dados 
estão protegidos. 

  Já o dono do negócio 
tem o controle das ope-
rações feitas. “É possível 
acompanhar o que foi 
vendido, contribuindo 
para a organização dos 

relatórios financeiros 
da empresa”, comenta 
o CEO da Meep.

	 •	Cashless - É o meio de 
pagamento feito sem 
dinheiro ou cartão de 
débito e crédito. Bas-
ta o cliente inserir a 
quantidade de crédito 
que deseja gastar em 
uma pulseira ou cartão 
RFID e consumir o que 
quiser. Dessa forma, o 
consumidor evita andar 
com dinheiro ou vários 
cartões, diminuindo as 
chances de roubos em 
locais movimentados. 
Já o estabelecimento 
que utiliza esta solução 
não fica com dinheiro 
em caixa, uma vez que 
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Desenvolvimento de soft e hard skills - habilidades 
comportamentais e técnicas de um profissional - são 
termos bastante discutidos ultimamente. Em alta, essas 
novas competências são imprescindíveis, principalmente 
para quem quer trabalhar direta, ou indiretamente, com 
tecnologia. 

Por isso, esse processo de aprendizado é constante e 
a escola de tecnologia ITuring, apresenta exemplos reais 
para auxiliar na caminhada de quem trabalha na área. Para 
isso, o especialista Thiago Valinho, Head de Produto do 
ITuring explica mais sobre três habilidades que considera 
fundamentais:
 1) Pensamento analítico - Essa é, com certeza, uma 

das habilidades mais requisitadas no mercado de 
trabalho, seja em empresas tradicionais ou startups. 
Pensamento analítico é conseguir lidar com infor-
mações coletadas, detectando padrões que levem a 
soluções e respostas para problemas. 

  Com o desenvolvimento desta habilidade, vem a 
necessidade de analisar dados para conseguir tomar 
decisões de forma fundamentada. E é importante 
dizer que saber analisar dados não é uma capacidade 
que cabe apenas aos especialistas de dados, mas é 
algo que profissionais de qualquer área ou segmento 
precisam saber para tornar-se um profissional orien-
tado a dados.

 2) Comunicação - A capacidade de expor insights e 
comunicar com eficiência as ideias que surgem a 
partir das análises de dados também faz com que 
profissionais consigam se destacar. Saber comunicar 
de forma clara e conseguir influenciar comporta-
mentos é uma habilidade importante para todas as 
pessoas que fazem a gestão de times. 

  Também para os que atuam em squads multidiscipli-
nares e que são responsáveis por comunicar reports 
e decisões importantes aos stakeholders. E mais 

Como ser um profissional 
orientado a dados

do que saber falar bem, há técnicas de storytelling 
com dados que ajudam os profissionais orientados 
a dados a organizarem as apresentações para que 
tragam bons resultados. 

 3) Entendimento do negócio - Para que seja possível 
tirar insights de um dado, não basta simplesmente 
começar a analisar uma série de ocorrências sem 
estruturação, pois essa estratégia pode não dar 
resultados ou mesmo atrasá-los. 

  “Quando falamos em habilidades com dados, muitos 
pensam em analisar o dado, mas para você conseguir 
fazer isso, precisa ter um conhecimento profundo 
do negócio e ser capaz de estruturar o problema de 
forma robusta”, completa Thiago.

  Os dados precisam ceder informações de alguma 
maneira, de preferência aproximando a empresa 
do seu objetivo, por isso é fundamental entender do 
negócio, do modelo e estágio no qual ele está naquele 
momento de análise para depois disso, começar a 
de fato, fazer análises. - Fonte e mais informações, 
acesse: (https://ituring.com.br/).
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Público se identifica mais com marcas que 
defendem meio ambiente

Fundos públicos e INSS 
também são fontes de 

dinheiro esquecido


