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Quando há um desnível 

entre informações 

de vendedores e 

compradores sobre 

determinada transação, 

ela não acontece

Ou acontece de maneira 
negativa, desestimu-
lando que outras tran-

sações semelhantes ocorram. 
Pense na situação em que, ao 
adquirir um produto ou servi-
ço, você pagou um preço muito 
acima do normalmente prati-
cado no mercado. Ou ainda, 
não obteve informações sobre 
o serviço contratado e acabou 
levando “gato por lebre”. 

Difi cilmente você voltará a 
comprar na mesma loja, pois 
quanto maior o nível de assi-
metria das informações, menos 
efi cientes são os mercados e 
mais custos são exigidos para 
realizar uma transação. Para 
que um mercado prospere, 
compradores e vendedores 
precisam confi ar nas informa-
ções disponíveis para decidir 
se, como e quando realizarão 
uma transação. É aqui que 
entra o blockchain.

Blockchains reduzem a assi-
metria das informações entre 
compradores e vendedores, fa-
vorecendo que negócios bené-
fi cos aconteçam. Isso porque 
as infraestruturas blockchain 
reduzem “custo de verifi cação” 
e “custo de rede”, tornando 
os mercados mais seguros e 
efi cientes, além de expandir 
os tipos de transações que 
estamos dispostos a participar. 
Mas o que são esses custos?

Custos de verifi cação são 
todos os gastos necessários 
para verifi car de forma barata 
os atributos de uma transa-
ção específi ca, sem incorrer 
em custos adicionais. Todo 
blockchain é importante por 
reduzir “custos de verifi cação”. 
Porém, modelos de negócios 
apenas baseados em processa-
mento de transações não serão 
sustentáveis no longo prazo.

Blockchains são revolucio-
nários por reduzirem “custos 
de rede” – todos os gastos 
de mão-de-obra e capital ne-
cessários para garantir que 
transações aconteçam. 

Hoje, os “gigantes da inter-
net” detém de uma enorme 
quantidade de informações 
sobre os usuários e usam esses 
dados acumulados para cobrar 
preços mais altos?—?não dos 
consumidores que se utilizam 
de seus produtos “gratuita-
mente”?, mas sim de mercados 
adjacentes, como publicidade. 
Além do risco de privacidade 
em expor nossas vidas digitais 
a um pequeno número de par-

ticipantes, essa concentração 
tem implicações diretas e 
profundas para a concorrência. 

Ao possibilitar a realização 
de transações entre indivíduos 
e empresas sem atribuir poder 
de mercado a um intermediário 
central, as plataformas digitais 
construídas em cima de blo-
ckchains podem transformar 
os mercados concentrados em 
mercados substancialmente 
mais competitivos. Isso tam-
bém pode reduzir as barreiras 
à entrada de startups e levar ao 
surgimento de novos negócios.

É comum defensores dos 
blockchains privados aponta-
rem o desnível dos blockchains 
públicos com as estruturas 
regulatórias existentes. Entre 
as críticas, estão a difi culdade 
de monitorá-los e controlá-los, 
bem como o lento processa-
mento das transações – se 
comparados com a velocida-
de dos blockchains privados 
–, a falta de fl exibilidade e o 
alto consumo de energia. No 
entanto, no que blockchains 
privados deixam a desejar se 
comparados com blockchains 
públicos?

Blockchains privados não 
potencializam o “custo da 
rede”. Somente Blockchains 
públicos – não permissionados, 
combinados com um token 
nativo – design de incentivo – 
podem ser usados para iniciar 
uma plataforma digital sem a 
necessidade de um intermedi-
ário central. 

Impulsionadas apenas pelos 
“designs de incentivo” incor-
porados em seu protocolo, as 
plataformas “públicas” des-
frutam dos benefícios de uma 
infraestrutura sem o principal 
custo normalmente existente, 
que é o poder de mercado. 

Ao reduzir o custo da rede, 
os blockchains públicos tam-
bém possibilitam uma defi ni-
ção refi nada dos direitos de 
propriedade digital, incluindo 
direitos sobre os dados sub-
jacentes. Nesse contexto, 
novos modelos de negócios 
nascem trazendo transforma-
ções extremamente benéfi cas 
à sociedade. 

Ou seja: a volta da com-
petição em mercados antes 
extremamente concentrados, 
um realinhamento dos direitos 
de propriedade digital, o sur-
gimento de novos produtos e 
serviços e, por fi m, a criação 
de plataformas sem o princi-
pal custo, que é o poder de 
mercado.

(*) - É especialista em Blockchain, 
membro-fundadora da Oxford 

Blockchain Foundation, co-fundadora 
do The Global Strategy e co-autora 
do livro “Criptomoedas no cenário 

internacional”.

Os avanços econômicos 
proporcionados

pelos blockchains
Tatiana Revoredo (*)

O prefeito de Bolonha, Vir-
ginio Merola, decidiu declarar 
“guerra” a um dos pratos que 
mais simbolizam a gastronomia 
italiana no exterior, mas que 
não tem nada a ver com o nome 
que o batiza: o espaguete à 
bolonhesa. No fi m de fevereiro, 
Merola, do centro-esquerdista 
Partido Democrático, publicou 
uma mensagem no Twitter 
reclamando dos pratos mundo 
afora que recebem o nome de 
sua cidade.

“Caros cidadãos, estou cole-
cionando fotos de espaguete à 
bolonhesa ao redor do mundo, 
a propósito de fake news. Esse 
chega de Londres. Se puderem, 
me enviem as suas”, disse. A 
imagem mostra uma lousa de 
um restaurante londrino com 
os dizeres “Especialidade da 
casa: espaguete à bolonhesa”. 
Em resposta, usuários posta-
ram inúmeras fotos de pratos e 
produtos que fazem referência 
a Bolonha.

“É estranho sermos famosos 
no mundo por um prato que não 
é nosso. Estamos felizes pela 
atenção dedicada à cidade, mas 

Virginio Merola, prefeito de Bolonha,

participa de sabatina da ANSA.

Prefeito de Bolonha lança ‘guerra’ 
ao espaguete à bolonhesa

O pretendente: WALISON HENRIQUE ABRA SANTOS, nascido nesta Capital, Santa-
na - SP, no dia 17/05/1993, estado civil solteiro, profi ssão militar da força área brasileira, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Carlos dos Santos 
e de Rosania Abra Santos. A pretendente: BRENDA LINO DE MELLO ALMEIDA, 
nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia 06/06/1994, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcelo de 
Almeida e de Nanci Lino de Mello Almeida.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Thiago Rodrigo Timoteo - Ofi cial

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
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Além disso, 48% das 
crianças de até 6 anos 
fazem uso de disposi-

tivos móveis regularmente e 
41% delas acessam a internet 
sem nenhuma supervisão dos 
tutores - de acordo com estudo 
feito pela organização britânica 
Internet Matters com 1.500 
famílias.

Com a facilidade de acesso, 
os pais passam a se preocupar 
ainda mais com os perigos do 
mundo digital, como a temida 
Dark Web - rede misteriosa da 
internet que era acessada fre-
quentemente pelos atiradores 
do recente massacre na Escola 
Raul Brasil, em Suzano - e a 
aparição da boneca Momo, que 
surge em vídeos infantis inofen-
sivos, no Youtube, e incentiva 
crianças a cortarem seus pul-
sos. Para deixar as crianças 
mais seguras na internet, alguns 
cuidados simples podem ajudar 
na rotina. Veja 4 dicas:
 1) Diálogo em primeiro 

lugar: converse com seu 
fi lho - Para se conectar 
melhor com a garotada 
é essencial que os pais 
saibam o que eles andam 
fazendo na internet e 
fora dela também. Uma 
dica importante: procure 
saber quais são os youtu-
bers que seu fi lho mais 
curte, além de hobbies, 
gostos musicais e quais 
séries e programas ele 
gosta de assistir. Não dei-
xe de passar um tempo 

Dicas para manter seu 
fi lho seguro na internet
Cerca de 22 milhões de crianças e adolescentes acessam a internet pelo celular diariamente, segundo 
pesquisa da TIC Kids Online

D
iv

ul
ga

çã
o e fi que por dentro do 

dia a dia do seu fi lho na 
internet.

 4) Aposte em tecnologia: 
use o controle parental 
- Para auxiliar os pais a 
organizarem melhor a 
rotina digital dos fi lhos 
ao celular (e tablets), 
uma alternativa é apos-
tar em apps de controle 
parental. Um exemplo é 
o AppGuardian (http://
bit.ly/appguardian2) que 
permite que os pais 
bloqueiem o acesso dos 
fi lhos a alguns apps do 
celular e até mesmo a 
toda e qualquer funcio-
nalidade do smartphone - 
possibilitando, inclusive, 
que só a função telefone 
fi que ativa. É possível 
ter acesso a um relató-
rio informando o tempo 
que a criança passou no 
Youtube e demais redes 
sociais. 

Outra ferramenta que ajuda 
bastante é o “Tempo de Tela”, 
que permite aos responsáveis 
determinarem quanto tempo 
querem que os fi lhos fi quem 
conectados ao longo da semana 
- de forma personalizada. Com 
suporte 100% em português e 
feito por pais e mães brasilei-
ros, o AppGuardian também 
disponibiliza um navegador 
que bloqueia qualquer tipo de 
conteúdo adulto, como porno-
grafi a, no celular e tablet do seu 
fi lho (Agência Noar).

com seu fi lho e procure 
estar sempre atento às 
suas atividades (online 
e offl ine). 

 2) Disciplina: estipule limi-
tes de horário - É impor-
tante defi nir os horários 
em que as crianças po-
derão fi car conectadas. 
A Sociedade Brasileira 
de Pediatria orienta que 
para crianças entre 7 a 
14 anos de idade o ideal 
é limitar o tempo de 
exposição às mídias ao 
máximo de 5 hora por dia. 
Já para os adolescentes, é 
preciso fi car de olho e não 
deixá-los isolados nos 
seus quartos ou permitir 
que ultrapassem as horas 
saudáveis de sono para 
fi car na internet. 

  Educadores e psicó-
logos garantem que o 
quarto trancado é um 

dos maiores perigos de 
hoje em dia, já que na 
web o adolescente pode 
ter acesso a conteúdos 
inapropriados e, muitas 
vezes, perigosos. Caso 
seu fi lho use lan houses, 
procure saber onde é 
esse local e estipule dias 
e horários que ele poderá 
ir até o estabelecimento.

 3) Seja parceiro: navegue 
junto com a criança - É 
muito importante que os 
pais “surfem” a mesma 
onda dos fi lhos e também 
se conectem. Portanto, 
estejam nas mesmas 
redes sociais que eles, 
conheça os canais que a 
criançada assiste e sepa-
re um tempinho do seu 
dia para acessar à web 
junto com as crianças, 
deixe que eles mostrem 
o que gostam de acessar 

preferimos ser conhecidos pela 
comida que faz parte de nossa 
tradição”, afi rmou Merola ao 
jornal britânico The Telegraph. 
Segundo ele, as fotos enviadas 
pelas redes sociais serão usa-
das em uma exposição no Fico 
Eataly World, parque temático 
de gastronomia situado em 
Bolonha. 

O prato tradicional da capi-
tal da Emília-Romana é o 
tagliatelle ao ragù, no qual 

uma massa de ovos artesanal 
recebe um molho de carne 
cozida lentamente com aipo, 
cenoura, cebola, tomate e 
vinho branco seco. O macar-
rão à bolonhesa, comido no 
mundo todo, não passa de uma 
adaptação. “Se o molho for de 
qualidade e seguir a verdadeira 
receita depositada na Câmara 
de Comércio, até o espaguete 
é bem-vindo”, disse o prefeito 
(ANSA).

Como 
prestar um 

atendimento 
efi ciente e
sem erros

Mário Rodrigues (*) 

Que errar é humano, 

nós já sabemos. O 

problema maior é 

persistir no erro e não 

fazer absolutamente 

nada para mudar. 

No mundo das vendas, 
esse é um grande 
desafi o, já que cada 

pessoa atendida é um univer-
so diferente a ser explorado 
e cometer um erro pode ser 
crucial para que o cliente 
nunca mais queria voltar na 
sua loja. Mas como podemos 
realizar um atendimento 
efi caz e minimizar os erros, 
chegando praticamente a 
zero? A resposta envolve 
muito treinamento e “CHA” 
(C é de conhecimento, H de 
habilidade e A de atitude). 

É preciso treinar o vende-
dor para que ele tenha conhe-
cimento do que é correto e da 
ciência do relacionamento e 
da venda; treinar repetidas 
vezes os exercícios para de-
senvolver habilidades; e ofe-
recer fatores motivacionais 
para que o vendedor possa 
tomar uma atitude correta no 
momento da negociação, para 
evitar assim, um possível erro.

O primeiro passo na evolu-
ção e no desenvolvimento de 
um bom atendimento, é sem 
dúvida, a consciência. Antes 
de conhecer o cliente, é impor-
tante ter autoconhecimento e 
trabalhar a inteligência emo-
cional. É preciso fi car atento 
a possíveis falhas e segurar o 
impulso, colocando sempre na 
frente à ciência e a habilidade 
para melhor atender.

Outro ponto fundamental 
para um atendimento efi caz 
é estudar sobre o assunto 
o qual se está trabalhando. 
Em um mundo onde todos 
querem resolver os problemas 
sozinhos, sem intervenções 
de terceiros, a entrada do 
vendedor só se dará se ele 
mostrar ao cliente uma certa 
autoridade sobre o assunto 
em questão. 

Quanto mais o vendedor 
tiver o domínio e segurança 
do que está falando, mais 
credibilidade ele passará, e 
acabará por fi delizar o cliente.

(*) - É diretor do Instituto Brasileiro 
de Vendas (www.ibvendas.com.br).

O acordo assinado com os 
Estados Unidos para Salva-
guardas Tecnológicas (AST) é 
um passo importante para que 
o Brasil transforme a base de 
lançamento aeroespacial de 
Alcântara, no Maranhão, em um 
centro comercial, o que “vai ser 
muito bom para o Estado e para 
a região”, disse na sexta-feira 
(22), o ministro da Ciência e 
Tecnologia, Marcos Pontes.

O objetivo é fazer de Alcân-
tara o que foi feito no Centro 
Espacial John F. Kennedy, no 
Cabo Canaveral, Ilha Merritt, 
nos Estados Unidos. De acordo 
com Pontes, a exploração co-
mercial da base de lançamento 
conseguiu retomar a economia 
local, após as difi culdades en-
frentadas com o fi m do progra-
ma do ônibus espacial da Nasa.

“Ali fazia o recolhimento, 
manutenção e decolagem do 
ônibus espacial. Quando aca-
bou aquilo, perdeu um monte 
de emprego lá dentro, perdeu 
o shopping, as cidades afun-
daram, quase que virou uma 
cidade fantasma. Quando virou 
um centro comercial, aquilo re-
ergueu. O pessoal está com uma 

Ministro Marcos Pontes.

Governo quer explorar Base de 
Alcântara comercialmente

qualidade de vida excelente, 
tem muita riqueza no entorno”.

O ministro adiantou que o go-
verno está preparando um pla-
no para incentivar a formação 
de profi ssionais e a geração de 
empregos em Alcântara. A in-
tenção é preparar profi ssionais 
“para trabalhar no centro e nas 
empresas que vão trabalhar no 
centro, ajudar no crescimento 
de empresas, startups locais, 
que podem trabalhar com o cen-
tro também. Isso tudo aumenta 
a riqueza local, a qualidade de 

vida local, e assim por diante, 
é a única maneira de fazer isso 
funcionar bem”.

O ministro Marcos Pontes 
ministrou a aula inaugural no 
Coppe-UFRJ e conheceu alguns 
projetos desenvolvidos pelo 
instituto, como o trem de levi-
tação magnética Maglev-Cobra, 
desenvolvido pelo Laboratório 
de Aplicações de Supercondu-
tores; o ônibus híbrido elétrico-
-hidrogênio; a parceria com a 
Organização Europeia para a 
Pesquisa Nuclear (Cern) (ABr).
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