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INICÍO A COLUNA comentando a exigência que o missio-
nário R.R. Soares faz á Band para a renovação do seu contrato, 
que vence em dezembro próximo. Soares, que já está há 15 
anos na emissora, quer 5 minutos diários no programa ‘Brasil 
Urgente’, apresentado por José Luiz Datena.

A RENOVAÇÃO DO CONTRATO COM A IGREJA Inter-
nacional da Graça de Deus está esbarrando no impasse criado 
por Datena, que não aceita dar esse espaço para a Igreja até 
porque ele acredita que a audiência cairia mais de 50% no 
horário. Para continuar desembolsando R$15 milhões mensais 
por uma hora no horário nobre,o missionário R.R Soares, líder 
da congregação, passou a reivindicar esse espaço

A BAND ESTÁ DISPOSTA A CEDER, porque o dinheiro 
da igreja é fundamental para emissora e suas fi nanças, muito 
embora a emissora enfrenta  a oposição do apresentador. 

ATUALMENTE, O MISSIONÁRIO TEM UM PROGRA-

MA TODAS AS NOITES a partir das 21h20, mas como caiu 
muito a audiência nesse horário ele exige  um programete de 
5 minutos todos os dias dentro do programa do Datena. Ele 
entraria por volta das 18h. 

ALÉM DA INDISPOSIÇÃO DO DATENA, A DIREÇÃO 

DA BAND TEM RECEIO de que a mensagem religiosa espante 
o público do ‘Brasil Urgente’ e, consequentemente, prejudique 
a audiência do ‘Jornal da Band’, exibido a partir das 19h20, e 
isso preocupa.

JUNTOS, OS JORNALÍSTICOS SÃO OS PROGRAMAS 

MAIS COMPETITIVOS DA EMISSORA (disputam o terceiro 
lugar com o SBT). Já o Departamento Comercial da emissora 
avalia que a exigência do missionário é justa. E que, em virtude 
da queda de audiência, a Igreja faz suas reivindicações.

PORÉM, A DIRETORIA DA BAND AVALIA o que pesa 
nessa bonifi cação de 5 minutos, considerando o longevo rela-
cionamento da Igreja Internacional com a emissora e a atual 
crise econômica, além de reconhecer que R.R. Soares sempre 
pagou em dia.

A BEM DA VERDADE AS IGREJAS, VÊM DANDO 

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA ás emissoras de TV, 
até porque a queda na publicidade foi grande. Se a Band, não 
quiser perder os 15 milhões da Igreja Internacional da Graça 
terá que ter muita fl exibilidade para convencer Datena  a aceitar 
abrir espaço no seu programa.     

FRASE FINAL: Os homens envelhece mas nem sempre 
amadurecen (A.Daudelt).

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV central-noticia@bol.com.br
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Parece exótica, mas a carne de búfalo 
além de ser muito mais saudável do que a 
carne de boi, é incrivelmente mais macia 
e saborosa.

Segundo a nutricionista Dra Thayana 
Albuquerque, a carne de búfalo é co-
mercializada como carne bovina, porém, 
é uma opção mais saudável que a carne 
de boi. “Além de ser saborosa, a carne de 
búfalo possui menor teor de gordura nas 
fi bras musculares, e menos colesterol”, 
explica a nutricionista. Rica em ômega 3, 
a carne de búfalo por ser mais magra que 
a de boi, pode ser utilizada por quem faz 
dietas para manutenção do peso e saúde.

“Pessoas de todas as idades podem 
consumir, desde crianças à idosos, pois 
fornece uma boa quantidade de ferro 
prevenindo anemias”, comenta a nutri-
cionista. Não apenas a carne é melhor 
para saúde, mas todos os produtos do 
búfalo como leite e queijos são ótimas 
opções para quem tem intolerância ao 
leite de vaca.

A nutricionista Dra Thayana Albuquer-
que também explica que, uma excelente 
opção é utilizar a carne de búfalo com 
uma fatia de queijo de búfalo que fornece 
uma boa quantidade de cálcio e proteínas.

Mas, para que possamos ter todos esses 
benefícios com a carne de búfalo devemos 
consumir a carne, leite e derivados de 
qualidade.

A carne bubalina possui baixo teor de 

calorias e de lipídios totais,

alto teor de proteínas e minerais,

o que a torna mais saudável.

A cafeína foi 

administrada em 

cápsulas e os ciclistas 

ingeriram uma 

dosagem referente à 

massa corporal de 

cada um, sendo que 

foi administrado 

individualmente 5 

mg/kg.

Natália Dourado/Jornal da USP

Estudo realizado na Es-
cola de Artes, Ciências 
e Humanidades (EACH) 

da USP indica que a cafeína é 
capaz de atenuar e reverter a 
sensação de fadiga mental e 
ainda melhorar o desempenho 
de atletas de ciclismo. Atual-
mente o cansaço mental não 
está presente apenas na vida 
de pessoas com rotina agitada 
por diversas atividades, mas 
também faz parte do dia a dia 
de atletas.

Segundo a pesquisa de Paulo 
Estevão Franco Alvarenga, os 
atletas com fadiga mental aca-
bam perdendo desempenho e 
possuem aumento na percep-
ção de esforço para a mesma 
intensidade de exercício, sem 
nenhuma alteração fi siológica 
na musculatura. Dessa forma, 
surgiu o interesse de estudar 
possíveis manipulações que 
revertam os efeitos da fadiga 
mental sobre o desempenho 
de ciclistas.

Iniciado em 2016, o projeto 
de mestrado Efeitos da ingestão 
de cafeína sobre o desempe-

Cafeína reduz sensação de fadiga 
e melhora desempenho de ciclistas
Substância age na fadiga mental, que é responsável pelo aumento da percepção de esforço e pela queda de rendimento

nho de ciclistas mentalmente 
fadigados durante um teste 
de ciclismo contrarrelógio de 
20 km mostrou que “a cafeína 
é um recurso ergogênico com 
efeito potencial para reverter os 
efeitos da fadiga mental sobre 
o desempenho”, afi rma Paulo 
Estevão, que teve orientação 
do professor Flávio Pires, coor-

denador do Grupo de Estudos 
em Psicofi siologia do Exercício 
(GEPsE) da EACH.

Previamente selecionados, os 
ciclistas foram ao Laboratório 
de Ciências da Atividade Física 
por quatros vezes e se submete-
ram ao teste de contrarrelógio 
de 20 km, análise cortical e 
muscular. Havia uma amostra 
de ciclistas livres de qualquer 
manipulação, outra amostra sob 
o efeito de fadiga mental e nas 
seguintes os indivíduos men-
talmente fadigados faziam a 
ingestão de cafeína ou placebo.

De acordo com o estudo, os 
ciclistas mentalmente fadiga-
dos apresentaram uma redução 
de 4,8% na ativação do córtex 
pré-frontal e consequente-
mente aumentaram o tempo 
para concluir o contrarrelógio 
em aproximadamente 1%. No 
entanto, ao ingerir cafeína, 

mesmo após a indução da fadiga 
mental, houve um aumento na 
ativação do córtex pré-frontal 
em aproximadamente 8% e 
redução no tempo de conclusão 
do teste em 1,8%. 

“Portanto, os sujeitos ao inge-
rir cafeína perceberam menos 
esforço comparados com as 
demais condições. Além disso, 
com a ingestão de cafeína, eles 
apresentaram uma maior efi ci-
ência neuromuscular”, destaca 
Paulo.

O estudante ressalta que, 
mesmo já sendo consumida 
em nosso cotidiano quando 
nos sentimos mentalmente 
cansados, por meio de inges-
tão de café, por exemplo, a 
cafeína deve ser utilizada para 
atletas sob orientação de um 
nutricionista, respeitando as 
características de dosagem e 
tempo de efeito da substância.

Cecília Bastos/USP Imagens

Com menos gordura, carne de búfalo 
traz benefícios a saúde
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búfalo no Brasil. “O aumento é signifi -
cativo no que diz respeito ao consumo 
“consciente”. 

Como assim consciente? Sim, hoje 
diferente de alguns anos atrás, com o 
trabalho de alguns frigorífi cos que iden-
tifi caram na carne de búfalo uma proteína 
diferenciada, que vai de encontro com a 
expectativa de um nicho de mercado de 
consumidores que buscam alimentos mais 
saudáveis, se propuseram a comercializar 
e lançaram a carne de búfalo no mercado, 
sendo identifi cado realmente como “carne 
de búfalo, aliado claro a apresentação das 
características nutricionais dessa proteína 
tão rica e saudável”, explica o Diretor 
Geral Renato Sebastiani.

A carne bubalina possui baixo teor de 
calorias e de lipídios totais, alto teor de 
proteínas e minerais, o que a torna mais 
saudável. E para que essa qualidade che-
gue a sua mesa através de carnes extre-
mamente macias e saborosas, os búfalos 
da Cowpig são precoces e confi nados em 
ambiente que imitam seu habitat natural. 
“Os consumidores, estão cada vez mais 
exigentes, não se limitam as propriedades 
organolépticas dos alimentos, atentam-se 
também aos teores de colesterol, gordu-
ras, calorias, açúcares, sódio, antes de 
realizarem suas opções”, conclui Renato 
Sebastiani (Cowpig).

Segundo o Diretor Geral da Cowpig, 
um dos criadores e distribuidores refe-
rência no mercado de carne de búfalo 
nos últimos anos, aumentaram con-
sideravelmente o número de pessoas 

André Romero (*)

O fi m de ano traz diversas 
situações atípicas às empresas, 
sobretudo as que lidam com o 
comércio.

Seja ele através de lojas de rua, 
shoppings, ou mesmo o e-com-
merce. Isso porque é uma época 
de grande injeção monetária 
vinda do 13º salário de milhares 
de brasileiros, que buscam por 
promoções para comprar seus 
presentes de natal. É claro que 
picos de vendas são extremamen-
te positivos. Porém, eles podem 
ser também caóticos. 

Uma empresa pouco preparada 
para lidar com essa situação pode 
deixar de ganhar dinheiro. Se, 
por exemplo, há um aumento no 
número de clientes, mas a oferta 
de produtos e serviços, bem como 
a mão de obra para atender à 
demanda não acompanhar o 
ritmo de expansão, a empresa 
certamente terá problemas.

Por esse motivo, o fi eld marke-
ting tem um papel de importân-
cia extrema na prevenção de 
perdas e ampliação de vendas. 
Prevenir perdas não é somente 
evitar roubos, mas se trata de 
conhecer seu estoque, saber 
quais produtos estão para vencer 
ou podem ser direcionados para 
uma promoção. Evitar o desper-
dício e maximizar as vendas é 
um trabalho de prevenção tão 
efi ciente quanto promoções e 
outras ações ativas de marke-
ting.

É preciso que o gerente da loja 
conheça sua empresa como a 
palma de sua mão, pois assim ele 
pode começar a implementar as 
ações ativas de forma estratégica. 
O fi eld marketing é justamente 
isso, conhecer, planejar e aplicar 
ações no ponto de venda que 
fazem a diferença, sobretudo 
porque são estratégicas, criadas 
para atender àquela loja, naquele 
momento, com aquele tipo de 
consumidor, e considerando o 
que se tem de produtos dispo-
níveis.

A ideia central é ter um con-
tato direto com o consumidor, 

se utilizando muitas vezes de 
promotores de venda. Contudo, 
isso não quer dizer apenas ter 
alguém oferecendo amostras 
dentro de uma loja. A ideia é que 
haja inteligência no processo. O 
ambiente online, por exemplo, 
deve ser utilizado de forma estra-
tégica para que a interação com 
a marca traga a ela visibilidade 
enquanto divulga e atrai clientes.

Já dentro do varejo em si, um 
produto mal posicionado pode 
fi car encalhado. Um outro que 
vendeu bem, mas não teve acom-
panhamento em tempo real pode 
não ser reposto no momento de 
maior venda, criando a impressão 
de que o estoque fi cou “enca-
lhado”, quando na verdade foi 
o varejista que não soube lidar 
com sua demanda. Para se ter 
essa noção, é preciso uma equipe 
bem treinada e efetivas métricas 
de análise.

O fi eld marketing visa trabalhar 
o varejo com inteligência. Vender 
não é tão simples, sobretudo 
quando há marcas buscando 
crescimento e colocação em 
um mercado. As gigantes do 
comércio só estão onde estão, 
porque consideraram esse tipo 
de ação há muito tempo, e vêm 
incrementando suas ações com a 
inteligência de mercado adquiri-
da ao longo de anos de trabalho. 
Não é à toa que há Coca-Cola ou 
mesmo aves que não costumamos 
comer aqui no Brasil, presentes 
nessas festas de natal. São es-
tratégias reforçadas há décadas.

Vender é muito mais compli-
cado do que parece, sobretudo 
em épocas agitadas como a que 
estamos iniciando. Vale a pena 
considerar uma equipe especia-
lizada para ajudar o negócio a 
tomar as rédeas e maximizar o 
crescimento do lucro na empresa. 

Para aproveitar bem a melhor 
temporada do ano para o varejo 
é preciso muita sabedoria e pla-
nejamento. 

(*) - É diretor da Red Lemon Agency, 
agência especializada

em comunicação, fi eld marketing e 
ações promocionais

(http://redlemon.agency).

Como o varejo deve aproveitar 
a época mais lucrativa do ano?
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Johnathan Otavio (*)

A atual era digital carrega 
consigo grandes oportunidades 
para todo e qualquer fornece-
dor e/ou prestador de serviços.

Seja ele profi ssional autôno-
mo ou até mesmo os diversos 
tipos de empresa, os quais con-
tam com este nicho do comér-
cio que vem se atualizando e 
expandindo constantemente e, 
por certo, se tornando acessível 
e visível por indeterminado nú-
mero de pessoas, sejam clientes 
e até mesmo concorrentes.

Na área comercial, é muito 
difícil se solidifi car e tornar-se 
visível no mercado, em vista da 
grande massa de concorrência, 
seja de qual ramo for, onde, 
com a atual facilidade de acesso 
a informação, reclamação e 
indicações, tais prestadores e/
ou fornecedores, além de se 
acautelarem em suas ativida-
des, investem rigorosamente 

no sentido de atendimento 
satisfatório de seus clientes e 
parceiros, os quais certamen-
te fazem com desígnio para 
agregar ao estabelecimento 
empresarial deste, e, conse-
quentemente, conseguir se 
alavancar, manter-se e fi delizar 
ao máximo possível. 

Com a referida moderniza-
ção, abre espaço incontrolável 
para os “copiadores oportunis-
tas” que se agarram ilicitamente 
a todo o aparato daquele que 
suportou todo ônus para se 
solidifi car, como por exemplo 
“cria” nomes parecidos, copia 
portfolio, reproduz marca sem 
autorização, com fi to único de 
obter vantagem econômica, 
trazendo prejuízos para quem 
de fato é o genuíno. 

Neste cenário corriqueiro, 
nasce a importância de se pro-
teger por todos os meios pos-
síveis, dentre diversas opções, 

proceder com o registro de mar-
ca junto ao órgão competente, 
ou seja, Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial – INPI. 

Ter o referido registro e a 
consequente certifi cação da 
marca, além de trazer proteção 
pela legislação (Lei 9279/96) 
contra quem imita, reproduz 
sem autorização e/ou cria outra 
parecida, capaz de causar erro 
e confusão ao consumidor, lhe 
traz benefícios econômicos 
exclusivos, trazendo também 
a oportunidade de agir contra 
quem viola tais proteções, na 
esfera do direito penal, em 
vista da prática de crime de 
concorrência desleal, tipifi cada 
na legislação informada. 

Não obstante a faculdade do 
titular da marca adotar as me-
didas acima informadas, poderá 
ajuizar demanda cominatória, 
visando obstar tal prática, e, 
desde que devidamente com-

provado, é possível pleitear 
perdas e danos, visando buscar 
os prejuízos imediatamente 
mensuráveis e também os de-
nominados lucros cessantes, 
ou seja, aquele que o titular 
comprovadamente deixou de 
ganhar por tal ilicitude. 

Assim, ante a ocorrência 
desenfreada da prática ilicitu-
de neste nicho do comércio, 
a solução visando amenizar, 
bem como já se caucionando 
em eventual ação judicial em 
desfavor de quem prática a 
concorrência desleal, torna-se 
indispensável a solicitação do 
registro perante ao INPI, o que, 
sendo concedido, trará a prote-
ção legal para o titular de fato e, 
consequentemente, forças para 
diligenciar judicialmente, seja 
no âmbito cível e penal, contra 
tal prática ilegal. 

(*) - É especialista em direito cível do 
Massicano Advogados.

A importância do INPI na empresa moderna


