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OpiniãO
Não somos seres 

bidimensionais e o 
metaverso é prova disso

Não evoluímos para 
nos comunicarmos por 
meio de aplicativos 
em telas planas, 
videoconferências, ou 
teclar no smartphone. 

Somos seres tridimen-
sionais e, como tais, 
é no espaço tridimen-

sional que sabemos nos 
comunicar, compreender e 
ser compreendidos, e onde 
nossos cinco sentidos são 
sempre ativados simultane-
amente. Diante disso, uma 
nova forma de interagir com 
a informação digital está 
sendo construída e vem 
chegando com cada vez 
mais força: o Metaverso. 

Essa mudança não co-
meçou “ontem” e já teve 
muitos nomes antes - 4ª 
Onda computacional, Com-
putação Espacial, Realida-
des Estendidas, VR, AR. E 
podem estar certos que o 
nome mudará novamente, 
por conta de nossa neces-
sidade de criar significado 
para as camadas invisíveis 
da realidade digital, que 
ainda não compreendemos 
totalmente. A primeira 
grande questão é: o que 
pode tornar-se o metaverso?

Os computadores pesso-
ais, a internet, os telefones 
celulares, os algoritmos e 
os petabytes de conteúdo 
mudaram completamente 
o comportamento humano 
e corporativo. O conteúdo 
sempre com sua disponibili-
dade cada vez maior, porém 
preso a telas planas. Quando 
pensamos em Metaversos, a 
idéia se inverte: estar dentro 
da internet, imersos, em 
conteúdo e informação tri-
dimensional, em tempo real.

Para que isso aconteça, os 
objetos do nosso cotidiano 
estarão conectados à web 
e entre si, posicionados 
com precisão no espaço 
tridimensional. Carros, 
utensílios de cozinha, TVs, 
casas, roupas numa loja. 
Tudo conectado de forma 
transparente, para sobre-
por perfeitamente o real e 
o digital e fazer fluir toda a 
informação gerada a partir 
da nossa interação com 
esses objetos. O mesmo 
vale para pessoas, animais 
de estimação e até plantas.

Mas, para isso, é necessá-
rio muito desenvolvimento 
tecnológico, também cha-
mado convergência, para 
nos levar até lá. Convergên-
cia é alcançar determinados 
patamares de desenvolvi-
mento em áreas comple-
mentares da tecnologia, 
que permitem termos uma 
experiência satisfatória de 
imersão, quando compara-
da à nossa realidade física.

Entre tantas mudanças 

e evoluções necessárias, 
quais as mais notáveis?

Primeiro, algo que a maio-
ria de nós raramente pensa: 
renderizações 3D.

Renders em 3D rápidos, 
bonitos e realistas, se ne-
cessário, serão ancorados 
na nossa realidade física 
para encantar, engajar, tra-
zer a sensação de estarmos 
presentes, sem criar enjôo 
como efeito colateral. 

Serão objetos digitais que 
só estão lá quando você está 
e quando você interage com 
eles. Quanto mais “reais” e 
interessantes estes objetos 
3D, mais atraentes serão 
os espaços e ambientes 
virtuais. Também não é no-
vidade que, fora do mundo 
dos jogos e comunidades, as 
pessoas vêm usando cada 
vez mais plataformas sociais 
que têm como único dife-
rencial o uso de Avatares 3D. 

Começou com “apenas” 
algumas centenas de mi-
lhões de usuários - o que 
pode parecer muito, mas 
está muito longe do nú-
mero total de usuários da 
Internet. Isso se tornará a 
regra e será democratizado. 
E qual a razão de tanta mu-
dança? Por que abandonar 
as telas e conteúdo plano 
que já funciona tão bem? 
Humanos desejam interfa-
ces melhores, mais fáceis 
e fluidas nas interações. 
Similares (ou melhores que) 
as que utilizamos no mundo 
tridimensional. 

Porque somos convenien-
temente preguiçosos: que-
remos estar dentro e fora da 
internet simultaneamente 
- socializar em mais de um 
lugar ao mesmo tempo.

Quando me perguntam 
se já temos metaversos em 
operação, respondo que 
parcialmente: lógicas e ele-
mentos de metaverso já são 
comuns. Ainda não temos 
nada completo ou em sua 
forma final - afinal na tec-
nologia e no design nunca 
há a “forma definitiva”, há 
apenas processo e evolução. 

E, claramente, também 
não há um Metaverso (no 
singular). Há uma coleção 
deles, privados ou públicos, 
evoluindo em paralelo. Mas, 
na verdade, esta pergunta 
tem um componente gera-
cional muito forte. Se você 
quer saber se os espaços 
virtuais de imersão e in-
teração já existem e como 
funcionam, pergunte às 
crianças com menos de 11 
anos - a geração que nasceu 
com tablets ou celulares nas 
mãos - o que elas pensam 
sobre a existência de me-
taversos.

(*) - É sócia-diretora e líder de operações na 
Broders, desenvolvendo peças multimídia 

com foco em imersão, com ênfase para 
educação e treinamento  

(https://broders.com.br/).

Eliza Flores (*) 

Vivo e Ânima concluem joint venture de 
educação e criam a Vivae

@O Vivae chega ao mercado com estratégia direcionada a 
cursos livres de capacitação, com foco em educação conti-

nuada e empregabilidade. Inicialmente, serão oferecidos cursos 
em áreas como tecnologia, gestão, negócios e turismo, ofertando 
aos alunos trilhas personalizadas, com conteúdo atual e aderente 
à demanda do mercado de trabalho contemporâneo. Tudo por 
meio de uma plataforma digital de educação. A empresa tem o 
objetivo de alavancar o mercado de trabalho, contribuindo para 
o desenvolvimento e melhoria da condição de vida dos seus es-

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

plataforma SaaS da Medallia (Medallia Experience Cloud), lidera 
o mercado em termos de compreensão e gestão da experiência 
do cliente e funcionário. A Medallia apoia algumas das marcas 
mais reconhecidas globalmente a captar os sinais de experiências 
geradas diariamente em jornadas pessoais, interações digitais e 
IoT, e aplica tecnologia proprietária de inteligência artificial para 
revelar insights personalizados e preditivos, que podem direcionar 
ações com importantes resultados nos negócios. Dessa forma, 
receber o Prêmio Consumidor Moderno em Serviço ao Cliente, na 
categoria Parceiros e Feedback do cliente, representa um grande 
reconhecimento ao papel estratégico da Medallia também no Brasil 
(https://www.medallia.com/br/).

tudantes e oferecerá também a possibilidade de busca de vagas 
em empresas parceiras.

Medallia é premiada por excelência em 
serviço ao cliente

@Medallia, Inc., líder mundial em experiência dos clientes e fun-
cionários, foi homenageada na 23ª edição do Prêmio Consumidor 

Moderno de Excelência em Serviço ao Cliente. A forma como os con-
sumidores procuram, querem se relacionar e serem atendidos pelas 
empresas, trouxe à tona uma lista de desafios para as organizações 
nos últimos anos, tanto fisicamente quanto digitalmente. A premiada 

Foi dada a largada: tecnologia  
5G avança no Brasil e promete  

um mundo novo de possibilidades
A implantação da quinta geração de internet móvel em terras brasileiras está prestes a chegar 
trazendo na bagagem mais um salto tecnológico. Com o leilão realizado em novembro de 2021 para 
conceder os direitos de exploração de faixas de frequência para empresas de telecomunicações, o 
5G deve estar presente nas capitais do Brasil até o final de julho, segundo a Anatel (Agência Nacional 
de Telecomunicações).

Stephanie Peart (*)
 

Junto dessa evolução da rede, um 
novo universo se expande: ainda 
mais veloz, com uma conexão 

superfluida, suportando mais equipa-
mentos em atividades ao mesmo tempo, 
sem perda de qualidade e com baixo 
consumo de energia.

 
Tudo isso para suprir a demanda 

crescente de informações trocadas 
diariamente por bilhões de dispositivos 
sem fio espalhados pelos quatro cantos 
do mundo. É que, embora a estrutura de 
sua antecessora – a tecnologia 4G – seja 
potente, ela já está chegando ao limite.

 
Mas o que, de fato, esperar?

Ter um aparelho com 5G vai significar 
lançar mão de mais agilidade e eficiên-
cia. Para se ter uma ideia, a tecnologia 
opera em uma largura de banda maior, 
que permite um salto de 300 Mbps 
(megabits por segundo) para 10 Gbps 
(gigabits por segundo). Trata-se de 
uma conexão 30 vezes mais rápida. 
Assim, é possível, por exemplo, parti-
cipar de reuniões online, ou assistir a 
vídeos em alta definição por streaming 
sem bugs ou delay .

 
E as vantagens não param por aí. A 

latência (tempo de resposta da cone-
xão) vai ser reduzida a praticamente 
zero, favorecendo as aplicações em 
tempo real ou que demandam trocas 
de informações mais rápidas. Também 
vai permitir um número de aparelhos 
conectados por área de 50 a 100 vezes 
maior que o atual. As redes também 
devem consumir 90% menos energia, 

dos, sensores meteorológicos e muitos 
outros dispositivos poderão conectar-
-se mutuamente, oferecendo inúmeras 
possibilidades para prefeituras, resi-
dências, ruas, hospitais, comércios e 
indústrias.

 
Já imaginou semáforos geridos por 

inteligência artificial, alterando o fluxo 
das cidades e melhorando o trânsito 
e a emissão de CO2? Ou médicos de 
grandes centros operando remotamen-
te por meio de um robô com respostas 
em tempo real?

 
Muito disso tudo parece surreal, 

coisa de filme, mas, com a chegada 
da tecnologia 5G, um mundo novo de 
possibilidades está logo ali.

 
(*) É empreendedora e Head da Leapfone, startup 
do segmento de Phone as a Service, que permite 

que mais brasileiros tenham acesso a smartphones 
poderosos por meio de assinaturas de aparelhos 

novos e como novos.

além de viabilizarem melhor eficiência 
energética, ou seja, mais duração de 
bateria.

 
Vou precisar trocar de celular 
para usufruir do 5G?

Sim, muito provavelmente você pre-
cisará de um smartphone novo para 
aproveitar todas as possibilidades da 
internet 5G, ou se preferir, já é possível 
aderir a um serviço de assinatura de 
celular para ter um modelo de ponta 
de forma mais acessível.

 
Além da telefonia móvel

O avanço da quinta geração da rede 
no Brasil não se trata apenas de telefo-
nia móvel. Esse salto tecnológico final-
mente vai possibilitar que os ambientes 
inteligentes se tornem uma realidade.

 
Sistemas de iluminação pública e 

residencial, eletrodomésticos, centrais 
de segurança, guichês de supermerca-

KENGKAT_CANVA

Marketing por aplicativos é tendência na era digital
Segundo o levantamento Comscore, 

“Tendências e Comportamentos Digi-
tais 2021”, revelou um salto de 6% no 
uso de internet via smartphone ou tablet 
de 2020 para o ano passado. A pesquisa 
aponta que cerca de 112 milhões brasi-
leiros estão conectados à internet por 
meio de um dispositivo móvel.

De acordo com um levantamento 
realizado pela empresa App Annie 
Intelligence, só no segundo trimestre 
do ano de 2021, a média diária de uso 
de smartphone do brasileiro era de 5,4 
horas. Entre 2019 e 2021, o aumento 
do tempo médio foi elevado em 45%. 
Em 2019 a média diária de uso estava 
em 3,8 horas.

Hoje em dia é comum que as pessoas 
façam tudo por aplicativos. Este é um 
caminho sem volta, que a pandemia 
da Covid-19 apenas acelerou. Os 
internautas, principalmente os mais 
jovens, já fazem compras de roupas, 
comida, pagam contas e realizam mui-
tas outras funcionalidades que o mer-
cado de apps oferece. O e-commerce 
foi super impulsionado pelo período 
pandêmico e teve aumento de 72% 
somente no primeiro trimestre de 

principais estratégias utilizadas pelas 
empresas para aumentar o número de 
potenciais consumidores e clientes 
por meio dos dispositivos móveis. É 
muito importante que as marcas, que 
desejam ter vantagem competitiva e 
se destacar no mercado, passem a 
olhar com outros olhos mercado de 
dispositivos móveis.

(Fonte: Bruno Niro é especialista em marketing digital 
com experiência há mais de 12 anos no setor).

2021, por exemplo.
Em um estudo realizado pela em-

presa de análise de dados, Statista, o 
mercado de mobile deve gerar mais de 
US$935 bilhões de receita no mundo 
todo até o ano de 2023. Com o alto 
número de usuários em apps, o mobile 
marketing permanece em ascensão e 
se torna outro dos principais fatores de 
crescimento do e-commerce brasileiro. 

Podemos perceber que esta é uma das 
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