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OPINIÃO

Contra o crédito fácil, 
a educação fi nanceira

Com o atual momento 

econômico do país, 

uma grande parcela 

da população vem 

enfrentado cada vez 

mais difi culdade para 

se manter e honrar os 

pagamentos das contas 

todo mês

Nesse ambiente, o aces-
so ao crédito pode ser 
visto como a salvação, 

pelo menos em um determi-
nado momento. É aí que está 
o grande perigo para o efeito 
bola de neve, dependendo das 
escolhas que são feitas para 
pegar dinheiro emprestado. Do 
ponto de vista de custo para o 
consumidor, a pior opção entre 
as linhas de crédito é o cheque 
especial. 

Segundo os mais recentes 
dados do Banco Central, de 
maio, os bancos trabalham com 
uma taxa média de 320,9% ao 
ano. Em seguida, vem cartão 
de crédito rotativo para pesso-
as físicas, com juro médio de 
299,8% ao ano. Como consequ-
ência da crise econômica, das 
taxas astronômicas de juros 
dessas linhas de fi nanciamento 
e do mau uso do crédito, o nível 
de endividamento do brasileiro 
aumentou. 

Segundo dados da Confede-
ração Nacional do Comércio 
(CNC), o Brasil encerrou o mês 
de junho com 64% das famí-
lias brasileiras negativadas, o 
maior patamar desde julho de 
2013. Nesse cenário de busca 
por fi nanciamento, o maior 
vilão das dívidas do brasileiro é 
o cartão de crédito, de acordo 
com a última Pesquisa de Endi-
vidamento e Inadimplência do 
Consumidor (Peic), divulgada 
pela CNC. Graças ao cartão, 
78,8% das famílias estão en-
dividadas no país. 

Afi nal, o que todos esses 
números nos mostram? A 
conveniência pode causar 
um rombo no orçamento! Por 
serem pré-aprovadas e dispo-
nibilizadas automaticamente, 
o cheque especial e o cartão de 
crédito oferecem fácil acesso, 
mas são as linhas mais caras. 

Diante de tudo isso e do fato 
de algumas pessoas não terem 
outra opção além de recorrer a 
alguma linha de fi nanciamento 

para se manter e pagar suas 
contas, fi ca evidente que, mais 
do que tudo, é necessária edu-
cação fi nanceira e planejamen-
to orçamentário para evitar o 
mau uso do crédito.

Aqui eu incluo também as 
empresas, que devem estar 
atentas à saúde fi nanceira de 
seus funcionários. É muito 
comum vermos as companhias 
fazerem parcerias com res-
taurantes, academias, entre 
outros estabelecimentos para 
oferecerem descontos aos seus 
funcionários. Porém, é preciso 
chamar a atenção para o seu 
papel social. Os empregadores 
devem colaborar com a cons-
cientização do planejamento 
fi nanceiro, até porque as ques-
tões fi nanceiras dos indivíduos 
interferem na produtividade 
dos funcionários.

Os colaboradores menos so-
brecarregados por problemas 
fi nanceiros são mais produti-
vos, inovadores e engajados. 
Por outro lado, geralmente, 
pessoas com mais difi culdades 
fi nanceiras se ausentam com 
maior frequência, demonstram 
menos comprometimento com 
a empresa e estão menos satis-
feitos com seus salários, inde-
pendentemente do seu valor.

As empresas que implemen-
tam um programa efi caz de 
educação fi nanceira também 
ganham com atração e re-
tenção de talentos. Quando o 
colaborador percebe que seu 
empregador se preocupa tam-
bém com seu bem-estar fi nan-
ceiro, isso é fundamental para a 
empresa ser reconhecida como 
um ótimo lugar para se traba-
lhar. Enfi m, todos ganham com 
a educação fi nanceira

As pessoas, ao saber como 
cuidar melhor do seu dinhei-
ro para planejar e realizar 
seus desejos de consumo; as 
instituições fi nanceiras, pois 
um cliente mais educado fi -
nanceiramente costuma tomar 
crédito melhor e pagá-lo em 
dia; as empresas, ao fomentar 
um ambiente com funcionários 
mais motivados e produtivos; 
e a economia do país, com a 
possibilidade da diminuição 
das altas taxas de juros de 
fi nanciamento devido ao spre-
adbancário que não favorece o 
bom pagador.

 
(*) - É sócio fundador da

Paketá Crédito.
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News@TI
Parceria entre TCS e Centro Paula Souza já 
impactou cerca de 6 mil profi ssionais
@A Tata Consultancy Services, empresa líder em soluções de negócios, 

consultoria e serviços de TI, e o Centro Paula Souza, instituição 
do Governo do Estado de São Paulo responsável pelas Etecs e Fatecs, 
comemoram o quarto ano de sua parceria que já impactou aproximada-
mente 6 mil estudantes em nível técnico, por meio da iniciativa Enable, e 
outros 40 em nível superior no estado de São Paulo. Para 2019, a união 
promete ainda mais novidades. Em 2019 e até o momento, a TCS realizou 
processos de recrutamento de trainees nas Fatecs Osasco, Barueri e 
Carapicuíba, que geraram empregos para 107 estudantes. Nos próximos 
meses, a empresa espera contratar outras 40 pessoas para compor seu 
quadro no escritório de Alphaville (www.tcs.com).

iPlace dá todas as dicas para manter informações 
seguras em dispositivos Apple
@Até dia 26, a iPlace realiza, em suas lojas de todo o Brasil, o workshop 

“Mantenha suas informações seguras”, que ocorrerá em sessões 
diárias às 16h e às 21h. Nas aulas, especialistas da iPlace ensinarão os 
participantes sobre como utilizar seus dispositivos Apple com o máximo 
de segurança e privacidade de dados. Um tema fundamental, tendo 
em vista a importância de manter fotos, vídeos e informações pessoais 
protegidos de quem quer que possa ter interesse em fazer mau uso 
deste material. Um risco que não é pequeno – na verdade, não para de 
aumentar: segundo dados do Relatório de Ameaças Cibernéticas, em 2018 
o número de ataques por malwares (softwares maliciosos) registrado em 
todo o mundo bateu o recorde de 10,52 bilhões, crescimento de 217% 
em relação ao ano anterior (https://www.facebook.com/lojaiplace/).

Just Dance 
@A Ubisoft anuncia que um dos maiores hits brasileiros do ano 

está garantido em Just Dance 2020, que tem lançamento previsto 
para 5 de novembro. "Só Depois do Carnaval", da cantora Lexa, foi 
a música escolhida para representar o país no ano em que a série 
de jogos de dança mais vendida do mundo completa uma década. O 
game terá versões para Nintendo Switch, Wii, PlayStation 4, Xbox 
One e Stadia, e conta ainda com sucessos de artistas renomados, 
como Ariana Grande, Pitbull e Daddy Yankee (www.justdance.com).
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Ciência e Tecnologia

Transforme seu negócio em um 
sucesso no Twitter

Que o Twitter é uma das maiores redes sociais do mundo, nós já sabemos, mas apesar das vantagens 
que a plataforma oferece, nem todas as empresas se interessam ou entendem o seu funcionamento, 
deixando de criar uma estratégia de social mídia voltada especifi camente para ela.

Universidade alemã oferece cursos com foco em negócios, tecnologia e artes
Para aqueles que buscam uma gradua-

ção que dialogue com um novo cenário de 
mudanças e tecnologias, e até um upgrade 
na carreira com padrões de alta qualidade, 
fazer um intercâmbio na Alemanha pode ser 
a solução. A UE Germany - Universidade de 
Ciências Aplicadas da Europa, está ampliando 
o incentivo a seu programa de intercâmbio para 
brasileiros com foco na Alemanha. A proposta 
é formar profi ssionais de modo inovador, com 
capacitação de excelência e foco em negócios, 
tecnologia e artes.

A Universidade, com unidades em Iserlohn, 

Berlim e Hamburgo, educa decisores do ama-
nhã nas áreas de negócios, psicologia, mídia e 
comunicação, gestão esportiva, arte e design. 
Fundada em 2017, após a fusão da BTK Uni-
versity of Art & Design e da BiTS University of 
Business Leadership, a universidade promove 
o desenvolvimento de habilidades e formatos 
de ensino interdisciplinar orientados ao futuro 
e em sintonia com a prática das profi ssões, 
sempre de acordo com os mais altos padrões 
de ensino internacionais. Cursos como o Digi-
tal Business e Data Science, por exemplo, só 
existem na Alemanha.

Há uma ampla gama de cursos de graduação 
e pós-graduação, sendo alguns em alemão e ou-
tros em inglês. Existe ainda um programa com 
duração de 40 semanas para aprendizado da 
língua alemã, o Pathway. “Através da interação 
entre pensamento criativo, empreendedor e 
digital, bem como uma perspectiva internacio-
nal, os vários campos de estudo se enriquecem 
mutuamente e oferecem novas abordagens de 
ensino e pesquisa adaptadas às exigências do 
mercado de trabalho 4.0”, conta Bruno Galli, 
representante da UE no Brasil (https://www.
ue-germany.com/en).

Fabricio Macias (*)

A princípio, pode parecer uma tarefa 
difícil fazer com que o negócio 
bombe nos trends topics do passa-

rinho azul. Para facilitar, listo aqui alguns 
caminhos para entender o que realmente 
funciona e te surpreender com algumas 
estatísticas. Preparado?

Tweets com texto e imagem têm 34% 

mais chances de serem compartilhados

É comprovado que os usuários de redes 
sociais clicam muito mais em posts com 
imagens do que naqueles que possuem 
apenas textos e links, e isso também 
funciona para o Twitter. Caso você ainda 
não utilize imagens em sua conta, precisa 
conhecer o Twitter Cards, um tipo de tweet 
que permite exibir mais informações do 
que um tweet padrão. Ou seja, é possível 
exibir uma imagem, um título e um link e 
tudo isso com um design mais "descolado". 
Quando compartilhar um post no site com 
os Twitter Cards ativados, os usuários verão 
a foto do post e um call to action para clicar.

Isso aumentará as chances de os usuários 
clicarem no link disponível nesses tweets, 
além de elevar o tráfego, direcionando para 
o seu blog ou site. Não podemos esquecer 
também do aumento do número de com-
partilhamentos. 

Mensagens diretas no Twitter

Campanhas de marketing no Twitter 
feitas por mensagens diretas obtêm, em 
média, 300% mais cliques do que campa-
nhas feitas por e-mail.

Que e-mail marketing é clique certo, 
não podemos negar, ainda mais para um 
público extremamente direcionado. Não 
vamos contestar e nem temos o intuito de 
fazer isso, mas as estatísticas do Twitter 
mostram que campanhas feitas por men-
sagem direta pelo site obtêm uma taxa de 
clique muito maior. Essa ação evita cair na 
caixa de spam.

Faça o teste, crie um conteúdo e envie 
por meio de mensagens diretas para os 

seus seguidores e depois avalie como foi 
o resultado. 

Tweets e Hashtags

Tweets com hashtags têm 40% mais 
de chances de serem retweetados. As 
hashtags oferecem inúmeros benefícios 
para quem as usa: além de participar dos 
assuntos mais comentados no Twitter, tam-
bém existe muito mais chance de que seu 
tweet seja compartilhado nas redes sociais.

As hashtags foram criadas para se trans-
formarem em links no Twitter. Por exemplo, 
ao clicar em uma, é possível ver todos os 
tweets que possuem a mesma hashtag. Isso 
é muito útil em pesquisas, quando você 
busca por um determinado assunto e tem 
acesso ao que as pessoas estão falando em 
certos momentos.

Leve a estatística no Twitter em con-
sideração e melhore o seu desempenho 
nas redes sociais. Escolha muito bem as 
hashtags que combinam com a sua marca. 
Isso é muito importante, pois elas irão 
caracterizar seus posts e determinar seu 
público-alvo. 

O que NÃO funciona no Twitter?

Falamos aqui sobre o quão importante 
elas são, mas muitas hashtags não funcio-
nam no Twitter, ao contrário do Instagram. 
Publicar tweets com mais de uma hashtag 
tem 70% menos de chances de comparti-
lhamento. Use com moderação, não abuse.

Convencer as pessoas a te seguirem e não 

mantê-las interessadas em seu conteúdo 
faz com que as empresas percam, em mé-
dia, 15% de novos seguidores por mês no 
Twitter. Não adianta só criar uma conta e 
segundos depois sair retweetando só para 
chamar atenção. Conquiste seus usuários 
com o seu conteúdo! Entender o que seu 
público gosta de ler e compartilhar pode 
ser a grande chave para o sucesso nesta 
rede social.

Dica Extra

Você sabia que é possível vincular sua 
conta do Twitter ao LinkedIn? Com essa 
função, seu perfi l profi ssional fi ca muito 
mais dinâmico e, com certeza, economi-
zará tempo.

Para isso, acesse o seu perfi l e clique 
em editar. No menu adicionar uma conta, 
clique em adicionar uma conta do Twitter. 
Informe os dados e autorize a vinculação 
das contas. Acesse o menu "Confi guração 
no LinkedIn" e depois selecione a opção 
"Gerencie a sua Confi guração do Twitter" 
para poder personalizar a sincronização. 
Ao publicar atualizações no LinkedIn, 
selecione a opção "Compartilhar com: 
Público + Twitter". Assim, seus seguidores 
do Twitter conseguirão ver todos os seus 
posts no LinkedIn! 

Aumente o engajamento e transforme 
a sua marca em um sucesso na internet.

(*) É especialista em Marketing DIgital e CEO
da Macfor, consultoria especializada

em marketing de alta performance.

Blasting News

Projeto para conectar startups às principais 
empresas do Brasil

– A Mutant, empresa expert em customer experience, lança 
o programa Mutant Garage, que tem o objetivo de acelerar 
startups na criação de produtos, serviços ou soluções exclusi-
vamente voltadas a experiência do consumidor. As inscrições 
poderão ser feitas até o dia 26 de julho e as startups poderão 
se inscrever para terem uma série de benefícios.

O formulário está disponível no site (mutantbr.com/garage) 
e os candidatos poderão preencher com os dados da empresa. 
As informações serão submetidas a uma avaliação para partici-
pação no projeto. “Estamos em busca de parceiros que tenham 
modelos de negócios inovadores, assim como a Mutant. Nossa 
intenção é elevar o nível de ofertas para as empresas e, conse-
quentemente, para os consumidores. Para oferecer um formato 
efi ciente, nos unimos a Ace, referência como aceleradora no 
mercado de startups”, conta Eduardo Gallo, Head de Inovação 
da Mutant e um dos criadores do projeto. 

Entre os benefícios oferecidos aos participantes estão o contato 
com 250 mentores da rede global da Ace; participação em uma 
comunidade de mais de 300 empresas aceleradas; e equity free, 
ou seja, a Mutant não fará investimentos na startup. Durante 
todo o programa, os empreendedores poderão contar com solu-
ções de marketing, relacionamento com clientes, atendimento, 
retenção, fi delização, entre outros serviços. 

Como grande diferencial, o Mutant Garage vai facilitar o acesso 
dos participantes aos seus 200 clientes, as maiores companhias 
do Brasil no ramo de telecomunicações, banda larga, TV por 
assinatura, bancos, seguradoras, saúde e transporte. “Para as 
startups, além da nossa expertise, é uma alternativa inteligente, 
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pois eles podem economizar em torno de R$ 500 mil com ferra-
mentas de automação marketing, gestão e outras ferramentas 
necessárias para potencializar uma empresa”, completa Gallo. 


