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SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon Taphorn

Força. Há muita coisa acontecendo agora. Não se subestime agora. Pode ser tentador, às 
vezes, pois realmente há muita coisa acontecendo agora e você tem algumas coisas impor-
tantes para realizar. Faça um plano, cumpra-o da melhor maneira possível e lembre-se da 
coisa mais importante de todas ... adote uma abordagem mais divertida e você descobrirá 
que é mais capaz de fazer as coisas. Pensamento para hoje: Você está pronto para abrir 
as suas asas e voar. Seja criativo, seja independente e seja livre. E assim é. Você é muito 
amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias

http://www. playingwiththeuniverse.com

Tradução: Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br.
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São Paulo, sexta-feira, 16 de agosto de 2019

O cenário econômico 

de instabilidade atual 

faz com que a cada 

dia seja alterada a 

profundidade do termo 

“ambiente desafiador” 

em que empresários 

e organizações 

enfrentam. 

São muitos os ofensores 
externos como, por 
exemplo, diminuição da 

renda, Reforma da Previdên-
cia, cortes de investimentos, 
fl utuações das taxas de juros 
e infl ação, aumento do en-
dividamento da população, 
além do consumidor mais 
conectado, mais informado 
e crítico em suas relações de 
consumo.

Neste cenário externo, a 
estratégia correta de preços 
é fundamental para equili-
brar a percepção de valor 
do cliente sobre um produto 
ou serviço da empresa – oti-
mizar o lucro não correndo 
riscos de “deixar dinheiro na 
mesa”. Você já se questionou 
se o preço de venda que você 
pratica gera lucro para o seu 
negócio?

A primeira tarefa, literal-
mente “de casa”, é conhecer 
e classifi car a real composição 
dos custos e despesas do 
seu produto ou serviço. Este 
domínio vai mostrar onde é 
possível ser mais efi ciente. O 
estabelecimento e acompa-
nhamento de metas tornará 
a empresa mais competitiva 
no mercado. 

E não se engane: o cliente 
sempre vai comparar o seu 
preço com a concorrência. 
Este tipo de questionamento 
“da porta para fora” pode 
trazer graves problemas para 
a empresa e afetar, além da 
credibilidade, a participação 
de mercado.

As suas inefi ciências ope-
racionais não podem fazer 
com o preço praticado seja 
acima do mercado. Este é um 
sintoma muito comum que 
encontramos quando não há 
gestão dos custos planeja-
dos, comparando-os com os 
realizados – exceto quando a 
empresa está num mercado 
ou já tem uma marca que 
agregue valor diferenciado 
aos consumidores. 

Agora se a empresa opera 
em um mercado sem concor-
rentes (ou com um grande 
diferencial de mercado), há 
menos preocupações com as 
suas inefi ciências e é possível 
sim cobrar o “seu preço justo 
mais elevado”, desde que o 
consumidor esteja disposto a 
pagá-lo.

Portanto, quando falamos 
em formação de preço de ven-
das, é preciso entender qual 
o mercado em que a empresa 
está se posicionando e se co-
municando. Nele, visualizar o 
preço praticado pelo mercado 
ou pago pelo consumidor, gerir 
sua composição de custos e 
a capacidade de volume da 
empresa para entender o que 
caberá e o que não caberá em 
sua estrutura.

(*) - É CEO da Ferreira Filho Associados.

Estratégias para obter lucro: 
a precifi cação do produto

Victor Vitorette (*)

Colégio Champagnat/Divulgação

O que é isso? Como faço 
aquilo? Quem foi esse? 
Como resolvo isso? Os 

sites de busca respondem, resol-
vem e informam, a cada dia mais, 
facilitando o acesso à informação.

Se usada de forma contex-
tualizada, a tecnologia é uma 
grande aliada do professor no 
processo de ensino-aprendiza-
gem, segundo a coordenadora 
pedagógica do Colégio Cham-
pagnat, de Ribeirão Preto, 
Juliana Christina Rezende de 
Souza, que utiliza esse recurso 
para acelerar o aprendizado e 
tornar suas aulas mais atrativas.

“Quando usamos ferramentas 
diferentes para trabalhar os 
conhecimentos  com os alunos, 
ampliamos a possibilidade de ter 
sucesso e de alcançarmos os ob-
jetivos em sala de aula de maneira 
signifi cativa e com engajamento 
dos estudantes”, afi rma Juliana. 
E diante dos bons resultados 
obtidos, a coordenadora dá dicas 
para usar a tecnologia como alia-
da dos professores no processo 
ensino-aprendizagem:

• Tablets - O dispositivo au-
xilia na exploração dos co-
nhecimentos curriculares, 
dependendo do recurso 
disponível. Pode ser útil 
também na realização de 
testes, atividades e simu-
lados controlados e mo-
nitorados pelo professor;

• Lousa digital - Usada para 
ministrar aulas em todas 
as disciplinas, a ferramen-
ta também disponibiliza 
programas específi cos que 
auxiliam o professor na hora 
de trabalhar o conteúdo em 
sala de aula. Esse recurso 
facilita o entendimento 
por parte dos alunos, pois 
trabalha o conteúdo de 

Dicas para usar a tecnologia 
em sala de aula

A tecnologia tomou conta da vida escolar dos estudantes. Músicas, mensagens, vídeos, textos, tudo na 
palma da mão em apenas um toque

maneira mais visual, por 
meio de gráfi cos, desenhos 
e demonstrações mais 
dinâmicas;

• Aplicativos interativos - 
Voltados para o desenvol-
vimento dos alunos pode 
ser empregado em sala de 
aula e é compatível com 
diversas plataformas como 
computadores, tablets e 
celulares. São ferramentas 
úteis porque despertam o 
interesse dos alunos com 
sua interface gamifi cada 
(em formato de jogos).

• Celular - Todo estudan-
te tem um celular, que 

pode ser utilizado como 
ferramenta em benefício 
do aprendizado dentro da 
sala de aula, se essa for a 
abordagem da escola. O 
professor pode realizar 
atividades específi cas para 
interagir com o aluno, por 
meio de aplicativos edu-
cacionais.

É claro que nenhum desses 
recursos substitui a presença 
do professor. Apenas aprimora 
o processo de ensino-aprendi-
zagem. Estudos mostram que ao 
longo de uma aula de 45 a 50 mi-
nutos a atenção de um estudante 
é mantida por apenas 18 minutos. 

Então o que fazer nos minutos 
restantes para envolvê-los e ma-
ximizar seu aprendizado?

É aí que os celulares, tablets, 
enfi m, a tecnologia entra. In-
teratividade é a palavra-chave 
nessas horas. Considerar essas 
ferramentas para interatividade 
estimula e aproxima o estudante 
do conteúdo de forma mais sen-
sorial, em consonância com seu 
mundo fora da escola, levando a 
uma aprendizagem signifi cativa.

Fonte e mais informações: 
(www.colegiosmaristas.com.br).

Tablets, lousa digital, aplicativos interativos e celulares são aliados 

do professor no processo de ensino-aprendizagem. 

Sejam consumidores, empresas ou governos, as frau-
des fi nanceiras representam um risco para a segurança 
de diversos setores da economia. E com o avanço tec-
nológico, as oportunidades e os métodos para fraudar 
também vêm se tornando cada vez mais sofi sticados, 
causando danos fi nanceiros em um número cada vez 
maior de pessoas. 

De acordo com uma pesquisa da Confederação Na-
cional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC Brasil), 46% dos internautas 
brasileiros foram vítimas de algum tipo de golpe fi nan-
ceiro nos 12 meses anteriores ao estudo, o que equivale 
a um universo aproximado de 12,1 milhões de pessoas.

Na avaliação do presidente da CNDL, José Cesar da 
Costa, é importante que o consumidor tome cuidados 
básicos para evitar transtornos com as fraudes e des-
confi e de facilidades ofertadas. “O comércio eletrônico 
tem crescido devido a uma combinação de preços 
competitivos, comodidade e segurança. Entretanto, 
muitas pessoas não tomam os cuidados necessários 
nas transações on-line o que contribui para que sejam 
enganadas. São comuns, por exemplo, ofertas com 
valor muito abaixo da média praticada no mercado, o 
que já mostra um indício de que pode ser se tratar de 
tentativa de golpe”, alerta.

 Pouco mais da metade (51%) dos entrevistados afi r-
ma ter sofrido algum prejuízo fi nanceiro com a fraude, 
sendo o valor médio do dano de 

R$ 478,00. A estimativa é de que o prejuízo total de-
corrente de fraudes fi nanceiras nos 12 meses anteriores 
à pesquisa chegue a cerca de 

R$ 1,8 bilhão. Dentre os fatos que antecederam a 
fraude, a pesquisa revela que os mais comuns foram 
perda de documentos pessoais (24%), roubo, assalto 
ou furto (21%), perda de cartão de débito ou crédito 
(18%) e fornecimento acidental de dados pessoais 
para terceiros por telefone, e-mail, WhatsApp ou em 
sites (13%).

Considerando aqueles que disseram ter fornecido aci-
dentalmente dados pessoais ou cópias de documentos 
pessoais para terceiros, 40% cadastraram seus dados 
em sites falsos de promoção, 39% se inscreveram em 
suposta vaga de emprego, 22% realizaram compra em 
site falso sem perceber, 21% receberam um contato 
telefônico de uma pessoa se passando por funcionário 
da instituição fi nanceira, 18% receberam notifi cação 
falsa para quitação de débito e 18% receberam falso 
e-mail de banco ou empresa pedindo atualização de 
dados cadastrais ou bancários.

Diante dessa vulnerabilidade, as fraudes mais sofri-
das pelos entrevistados foram o não recebimento de 
produto comprado (52%), compra de um produto ou 
serviço diferente das informações especifi cadas pelo 
vendedor (42%), cartão de crédito ou débito clonado 

In
te

rn
et

/R
ep

ro
du

çã
o

Mais de 12 milhões de consumidores sofreram 
alguma fraude fi nanceira nos últimos 12 meses

(25%), contratação de serviços ou compra indevida de 
itens usando documentos falsos, perdidos ou roubados 
da vítima (14%), transações fi nanceiras em conta ban-
cária sem autorização (13%) e pagamento de serviço 
não realizado (11%).

Entre os serviços contratados e não realizados, 32% 
contrataram o serviço de falsa agência de emprego, 
24% de uma empresa de renegociação de dívidas, 22% 
de organizadores de festas e 22% de limpeza de nome 
negativado. Já para quem teve produtos ou serviços 
adquiridos em seu nome, usado em documentos falsos, 
perdidos ou roubados, as ações criminosas mais comuns 
foram a contratação de pacotes de internet (29%), TV 
por assinatura (29%), linha de telefone celular (25%), 
empréstimo (24%) e crediário (17%).

Dentre as principais difi culdades enfrentadas para 
se proteger das fraudes estão o fato de não saberem 
se um site é confi ável e seguro para transações fi nan-
ceiras (53%), não conseguir identifi car se um boleto é 
verdadeiro (45%), buscar informações sobre como os 
dados fi cam guardados em empresas e órgãos públicos 
(39%) e não compartilhar dados pessoais nas redes 
sociais (38%).

Por sua vez, as medidas mais adotadas para se proteger 
e evitar novos golpes são: fazer compras somente em 
locais confi áveis (43%), pesquisar sobre a reputação das 
lojas em sites de reclamação e redes sociais (41%), não 
compartilhar dados pessoais nas redes sociais (38%) e 
não responder a e-mails ou telefonemas que solicitam 
informações pessoais como senhas, número de cartão 
ou de conta bancária (38%).

Fonte: CNDL/SPC Brasil.

O consumidor deve tomar cuidados básicos para 

evitar transtornos com as fraudes desconfi ando de 

facilidades ofertadas.


