
O ano de 2016 foi 

intenso e turbulento 

para a comunicação, 

sobretudo no marketing 

e na publicidade

Movidos pela crise que 
assolou o país e o 
mundo, a maioria das 

marcas investiu pesado em 
campanhas que tentavam 
quebrar barreiras e antigos 
estereótipos, se aproximando 
de um público mais crítico. Há 
uma caminhada progressista 
em busca de diferenciação e in-
serção em uma nova realidade 
de consumo, principalmente 
porque o consumidor mudou, 
ganhou mais voz, e essa voz é 
crítica e politizada.

A quebra de paradigma foi o 
tema principal das campanhas 
que mais fizeram sucesso, 
e foi justamente esse olhar 
que as manteve longe das 
pesadas críticas que recaíram 
sobre tantas outras. Diversos 
tipos de produtos, serviços e 
iniciativas tiveram espaço e 
voz. Quem manteve o olhar 
no futuro, estudou seu tema 
a fundo e ouviu o consumidor, 
teve sucesso. Outros tiveram 
problemas.

Dentre as iniciativas de 
sucesso um dos maiores des-
taques do ano foi a campanha 
com a #BlackMirror, ideali-
zada e realizada pela modelo 
Deddeh Howard, que recriou 
diversos anúncios do mundo da 
moda colocando uma modelo 
negra (a própria Deddeh) no 
lugar de modelos brancas, com 
exatamente a mesma pose, 
roupas, cenários e atitude, em 
campanhas de grandes marcas 
do mundo da moda. A ideia é 
discutir a representatividade 
da mulher negra no mundo da 
moda, e o tipo estereotipado 
de propaganda que o envolve, 
que ainda considera o modelo 
europeu como o único válido no 
quesito “padrão de beleza”. A 
campanha foi um sucesso. 

Já nas iniciativas que foram 
um fracasso, infelizmente te-
mos vários exemplos. Alguns 
deles realmente foram ofensi-
vos, outros, porém, são mais 
ignorantes ou azarados. O de-
nominador comum é que todos 
foram repudiados como uma 
evidente resposta ao modo 
mais aberto de pensar que 
vem ganhando espaço na voz 
do consumidor da comunica-
ção. Muitas vezes o motivo foi 
uma mensagem confusa, mas 
a maioria das vezes a falta de 
atenção, estudo e consideração 
foram fatores motivadores da 
não aceitação e repudio.

Um exemplo é o de uma 
campanha da Coca Cola na 
Ucrânia que desanexava região 
da Criméia do mapa territorial 
da Rússia. Após reclamações 
eles anexaram a região, o que 
gerou outras reclamações. 
As críticas vieram dos dois 
lados, pois os cidadãos que 
consideram a anexação justa 
se ofenderam com a falta da 
Criméia no mapa, logo em se-
guida, os cidadãos contra o ato 
do presidente Vladimir Putin, 
se ofenderam com a anexação 
da região. 

O problema, é claro, é 
geopolítico e não publicitá-
rio, mas isso mostra como 
o profissional da comunica-
ção deve estar atento e por 

dentro de diversas situações 
mundiais. Não se pode focar 
apenas na campanha, há mui-
to que se considerar. Toda 
profissão de comunicação 
sofre dessa necessidade de 
atenção aos detalhes. No 
caso a Coca Cola deveria 
ter se mantido longe de uma 
situação geopolítica que não 
está bem resolvida, e nem 
talvez jamais esteja. Não 
foi a intenção ofender, mas 
ofendeu.

Outro caso foi da marca 
de roupas Maria Filó, alvo 
de crítica a respeito de uma 
estampa de sua nova cole-
ção, que mostrava cenas de 
escravidão e mulheres negras 
servindo mulheres brancas. 
De acordo com a marca, as 
estampas forma inspiradas na 
obra de Jean-Baptiste Debret, 
pintor francês que abriu uma 
escola de arte no Rio de Ja-
neiro.  Inspiradas ou não, há 
de se considerar que o artista 
foi um fruto de sua época, e 
que muita coisa mudou desde 
então, esse tipo de estampa, 
hoje é reconhecida como 
ofensiva e degradante. A marca 
deveria ter considerado que 
felizmente a nossa sociedade 
já tem olhos mais abertos para 
algumas injustiças do passado, 
e certas coisas jamais devem 
ser retomadas de modo que 
erros sejam enaltecidos.

As redes sociais têm ganhado 
importante papel na possi-
bilidade do debate em cima 
dessas questões, e apesar de 
ainda existem os “haters” ou 
os “mimizentos de plantão”, 
que contribuem para discus-
sões infrutíferas, ainda há um 
grande ganho na voz pública. 
Há voz para os dois lados de 
todas as questões, e isso por si 
só já é muito importante e dá 
espaço para que erros sejam 
percebidos e corrigidos. Vive-
mos em um tempo mais cons-
ciente graças a isso. Muitas 
marcas sofreram, mas muitas 
iniciativas interessantes e boas 
tiveram espaço. Campanhas 
questionadoras têm tomado 
lugar em grandes marcas e 
isso é resultado da voz do con-
sumidor através da internet. 
A comunicação mudou muito 
graças às múltiplas vozes.

Para todos os comunica-
dores, publicitários, marque-
teiros, jornalistas, é impor-
tante estar alinhado com as 
ideias progressistas e que 
desconstroem estereótipos 
e esmagam preconceitos. Se 
houve um erro é importante 
corrigir imediatamente e não 
lutar para defender o absurdo. 
Sempre vai haver uma parcela 
da população dos dois lados, 
já que ainda temos muitos 
conservadores cheios de von-
tade de perpetrar erros, mas é 
importante que o comunicador 
se coloque no lugar de arauto 
de ideias livres e possa disse-
minar razões coerentes para 
mudanças de postura. 

Essa profi ssão é abraçada 
por aqueles que buscam dar 
voz a quem não tem e a comba-
ter a opressão do “tradicional”. 
Estar bem informado já é um 
passo. Alinhar-se ao futuro 
e ouvir o povo é outro. Criar 
discussões positivas é objetivo 
como profi ssão.

(*) - É jornalista na InformaMídia 
Comunicação, e colaborador do Blog 
da PME (www.informamidia.com.br).
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - Cambuci

Roberto de Almeida - Ofi cial

O pretendente: FRITHO NOEL JEUNE, solteiro, ajudante de motorista, natural do Haiti, 
nascido em 14/11/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Noel Jeune 
Clermeus e de Laurency Julia. A pretendente: DERNIESE LOUIS, solteira, dona de casa, 
natural do Haiti, nascida em 18/08/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Louis Jean Pierre e de Jesula Desilma.

O pretendente: GILBERTO ALFONSO, divorciado, bancário aposentado, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 28/11/1943, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
João Alfonso e de Josefa Ruiz Alfonso. A pretendente: LANA MARIA DE NORONHA, divor-
ciada, funcionária pública aposentada, natural de São Paulo - SP, nascida em 25/08/1949, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Geraldo Paulo de Noronha e de 
Ondina Pereira Noronha.

O pretendente: MARCELLO RENATO SOUZA, divorciado, gerente de projetos, natural 
de São Paulo - SP, nascido em 27/02/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Espedito Florentino de Souza e de Antonieta do Nascimento Souza. A pretendente: 
ANA PAULA ABU-JAMRA BRUCOGLIERI, solteira, farmacêutica, natural de São Paulo 
- SP, nascida em 13/09/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Ivan 
Brucoglieri e de Lidia Maria Pedrosa Brucoglieri.

O pretendente: MARCELO PEREIRA WEINSAUER BOHNERT, solteiro, advogado, natural 
de São Paulo - SP, nascido em 04/06/1981, residente e domiciliado no Jabaquara, São 
Paulo - SP, fi lho de Rodolfo Antonio Weinsauer Bohnert e de Ana Mirtes Pereira Bohnert. A 
pretendente: KATHERINE DE OLIVEIRA VOLPATTI, solteira, professora, natural de São 
Paulo - SP, nascida em 18/08/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
José Roberto Volpatti e de Ana Maria de Oliveira Volpatti.

O pretendente: RICARDO RECIFE BESSA, divorciado, administrador de empresas, natural 
de Uberaba - MG, nascido em 29/07/1975, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Antonio Bessa de Siqueira e de Maria Helena Recife Bessa de Siqueira. A preten-
dente: ELIANE RAMOS LEITE, solteira, coordenadora de R.T., natural de Bocaiúva - MG, 
nascida em 01/12/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Lucio Ramos 
de Oliveira e de Maria de Fatima Leite Oliveira.

O pretendente: DANILLO CHALES, solteiro, assistente de análise crédito, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 03/05/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
José Emidio Chales e de Ivone de Souza Chales. A pretendente: DANIELA DE CÁSSIA DE 
OLIVEIRA VIDÓI, solteira, assistente de faturamento, natural de São Caetano do Sul - SP, 
nascida em 06/04/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de André Vidói 
Filho e de Regina Célia de Oliveira.

O pretendente: CARLOS EDUARDO MASELLA, solteiro, consultor de TI, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 02/05/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Francisco Carlos Masella e de Elizabeth Fouad Azar Masella. A pretendente: ANA PAULA 
FERREIRA SILVA, solteira, esteticista, natural de São Paulo - SP, nascida em 24/04/1983, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Paulino Ferreira Silva e de Marlene 
da Silva Santana.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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CONTRATAR NUTRICIONISTA
Empresa beneficiária do PAT, que optar por montar um refeitório próprio 
na empresa, terá que contratar nutricionista como responsável técnica? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL A IMPLICAÇÃO LEGAL CASO A EMPRESA NÃO FIZER O DES-
CONTO DO VALE-TRANSPORTE DE ALGUNS FUNCIONÁRIOS? 

O não desconto do vale transporte implica em considerar o valor não descon-
tado como parcela salarial, e portanto deverá ser lançado como salário em 
SEFIP, para que haja a integração em FGTS, INSS e IRRF. Art. 457 e 458 da CLT.

FÉRIAS EM REGIME DE TEMPO PARCIAL
Funcionário trabalha aos sábados, domingos e feriados. Após completar 
um ano de trabalho terá direito às férias, quantos dias de férias têm 
direito? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

GRAVIDEZ DA EMPREGADA DOMÉSTICA
Empregada doméstica grávida possui estabilidade de 05 meses 
após o parto, quem deve pagar o salário, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

NA CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVAS DE SERVIÇOS, DEVEMOS SUSPEN-
DER O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DE 15%?

A Resolução do Senado Federal nº 10/2016, publicada no dia 
31.03.2016, suspendeu a execução do inciso IV do art. 22 da Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991, que tratava da contribuição de 15% 
sobre cooperativas, portanto, desde o dia 31.03.2016 a empresa não 
precisava mais ter recolhido esta contribuição, pois foi declarada 
inconstitucional por decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal 
Federal nos autos do Recurso Extraordinário nº 595.838.

CONTAGEM DA LICENÇA PATERNIDADE
Como deve ser efetuada a contagem da licença paternidade, conta-se o 
sábado e domingo? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

BOAS FESTAS E FELIZ ANO DE 2017
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Rio de Janeiro, com belas praias,

receberá milhares de turistas no verão que começou ontem (21) e termina em fevereiro.

A crise econômica parece 
não ter afetado o turismo 
na mesma proporção 

que outros setores da econo-
mia brasileira. O Ministério do 
Turismo estima que as famí-
lias brasileiras realizarão 73,4 
milhões de viagens durante o 
verão, que começou ontem (21) 
e se estende até fevereiro de 
2017. Se alcançado, o número 
representará um incremento 
de 0,8% em comparação com 
o último período, quando fo-
ram registradas 72 milhões de 
viagens. A expectativa é que 
esses turistas movimentem  R$ 
100 bilhões.

O otimismo do ministério é 
ainda maior em relação a vinda 
de estrangeiros ao país. Espera-
se que 2,4 milhões de turistas 
de outros países desembar-
quem nos principais destinos 
nacionais, um incremento de 
11% quando comparado com o 
último verão. Considerando que 
cada turista estrangeiro gasta, 
em média, US$ 1,1 mil, o gasto 
global pode chegar a US$ 2,6 
bilhões (R$ 8,7 bi pelo câmbio 
desta quarta-feira). A maior 
parte desses turistas vem de 
países vizinhos, especialmente, 
a Argentina.

Segundo o ministro Marx 
Beltrão, o turismo caminha 
na contramão da crise e já 
responde por pouco mais de 
3.5% do PIB. “Mesmo em um 
momento de crise, o turismo 
está avançando”, disse Beltrão 
durante a divulgação do estudo 
encomendado à Fipe. Dados do 
Boletim de Desempenho Eco-
nômico do Turismo, divulgado 
em outubro, já indicavam que 
o faturamento consolidado das 
atividades turísticas cresceu 
66% no terceiro trimestre de 
2016 em comparação com o 
segundo trimestre e há pers-
pectivas otimistas em relação 
aos investimentos futuros. 

Para Ministério do Turismo, crise 
não deve afetar gastos no verão

O Ministério do Turismo estima que as famílias brasileiras realizarão 73,4 milhões de viagens durante 
o verão, que começou ontem (21) e se estende até fevereiro de 2017
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Apesar do aquecimento dos 
negócios, o nível de emprego 
no setor caiu 15% no terceiro 
trimestre e o ministério ainda 
não divulgou se o resultado será 
revertido frente às expectativas 
para o verão. Segundo o minis-
tro do Turismo, o esperado cres-
cimento do número de turistas 
estrangeiros é, em parte, fruto 
do fato de o Brasil ter sediado 
a Copa e, principalmente, as 
Olimpíadas. “Mais de 90% dos 
estrangeiros que vieram ao 
país durante as Olimpíadas 
afi rmaram que queriam retor-
nar. E outros que não vieram, 
mas passaram a ver o país com 
bons olhos, passam a querer 
conhecê-lo”.

O próprio ministro, no entan-
to, reconheceu que a situação 
dos cofres públicos e o corte de 
orçamento impactaram a exe-
cução de programas e iniciati-
vas do ministério, mas garantiu 

que o governo estuda medidas 
para reforçar o caixa da pasta 
e de sua principal autarquia, a 
Embratur. “Cortes foram feitos 
durante a gestão passada. Claro 
que, se tivermos mais recursos 
para a promoção nacional e 
internacional do país, podemos 
aumentar em muito os números 
de turistas”, disse.

De acordo com o coordena-
dor do levantamento, o diretor 
de Estudos Econômicos e 
Pesquisas do ministério, José 
Francisco de Salles Lopes, en-
tre os destinos que receberão 
maior número de turistas brasi-
leiros estão  São Paulo, Floria-
nópolis, Rio de Janeiro, Praia 
Grande, Salvador, Fortaleza, 
Curitiba, Cabo Frio, Balneário 
Camboriú, em Santa Catarina, 
e Recife. O principal meio de 
transporte dos brasileiros que 
vão viajar será o carro (53% das 
viagens), seguido por ônibus 

(27%) e o avião (8%) opção 
que vem caindo mês a mês no 
último ano. Seis em cada dez 
turistas brasileiros pretendem 
se hospedar na casa de amigos 
e parentes.

Apenas 19% dos viajantes 
domésticos vão pernoitar em 
hotéis, pousadas e resorts e 
10% alugarão um imóvel de 
temporada. Lopes ainda des-
tacou o papel do turismo como 
redistribuidor de renda. Para 
cada morador da região Nor-
deste que viaja para o Sudeste, 
dois fazem o percurso inverso. 
E a cada real que um nordes-
tino gasta durante a viagem, o 
morador do Sudeste deixa nos 
estabelecimentos nordestinos, 
em média, R$ 3.”A economia do 
turismo é extremamente forte 
se considerarmos a atividade 
econômica nacional como um 
todo, doméstica e regional”, 
fi nalizou (ABr).

Batata nos Andes
Análise de restos de amido encontrados 

em ferramentas de pedra descobertas num 
sítio arqueológico peruano e datadas de 
cerca de 3 mil anos atrás mostram que a po-
pulação local já consumia batata domesti-
cada, da espécie Solanum tuberosum. “De 
141 microvestígios de amido recuperados 
de 14 pedras de moer”, escrevem na PNAS 
os autores, da Universidade da Califórnia, 
“50 são identifi cadas como consistentes 
com a batata doméstica cultivada”. 

O artigo aponta que “a elucidação dos 
detalhes da trajetória da domesticação da 
batata é necessária para uma compreensão 
ampla do desenvolvimento da agricultura 
nas terras altas dos Andes”. O texto ainda 
chama atenção para o potencial futuro das 
técnicas de análise de amido na arqueolo-
gia (Jornal da Unicamp).

Metano nos poços
Poços abandonados de petróleo e gás 

natural emitem metano, um potente gás 
do efeito estufa. Levantamento publicado 
no periódico PNAS, envolvendo 88 poços 
do Estado da Pensilvânia (EUA), além de 
dados históricos, tenta determinar quais as 
características dos poços que mais liberam o 
gás. O trabalho é de autoria de pesquisadores 
de universidades dos Estados Unidos.

O estudo estima que haja até 750 mil 
poços abandonados na Pensilvânia, o 
Estado americano onde há mais tempo 
se exploram esses recursos, e conclui 
que os poços de gás natural desativados 
são maiores fontes de metano que os de 
petróleo. “As emissões de metano de poços 
abandonados persistem por vários anos, 
e provavelmente por décadas”, adverte o 
texto (Jornal da Unicamp).

Esperança marciana
Artigo publicado no periódico Icarus, 

dedicado a pesquisas sobre o Sistema 
Solar, sugere um novo local em Marte para 
a busca por sinais de vida: uma depressão 
na superfície que pode ter sido causada 
por ação vulcânica por baixo de capas de 
gelo, e não por impacto de objetos vindos 
do espaço. 

A hipótese de interação vulcânica com 
o gelo abre a possibilidade de a área ter 
abrigado um ambiente aquecido e ricos 
em nutrientes, compatível com a presença 
de vida. Essa depressão se localiza numa 
das bordas de Hellas, uma das maiores e 
mais profundas crateras do Sistema Solar, 
com uma profundidade máxima de 7 km. 
Os autores do artigo em Icarus pertencem 
a instituições dos Estados Unidos (Jornal 
da Unicamp).


