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OPINIÃO
A humanidade

e o poder
Para enfrentar a 

limitação de recursos da 

natureza, os humanos 

têm que superar o 

egoísmo e encarar a 

vida com seriedade 

e solidariedade, 

estabelecendo metas de 

continuada melhora 

das condições gerais 

de vida, visando o 

progresso e a paz

Quem realmente está 
empenhado na melhora 
da qualidade da huma-

nidade? Tudo está decaindo 
sob a ilusão do falso progresso 
que na verdade rebaixa tudo. 
Os dirigentes dizem agora que 
o orçamento público está aper-
tado, mas a destruição da natu-
reza e dos rios e mares ocorre 
há décadas. Rios maravilhosos, 
que alimentavam a população, 
tinham água potável, a grande 
riqueza que sustenta a vida, e 
eram vias de transporte. 

Atualmente, esses rios estão 
poluídos, sujos fétidos, e repre-
sentam a grande estupidez da 
humanidade que depende da 
natureza para ter boa qualida-
de de vida. Cada ser humano 
sentia-se responsável pelo fu-
turo do mundo examinando as 
causas e consequências. Hoje 
poucos ainda olham para isso. 
Como massa entorpecida, o 
povo vê o mal e a decadência 
se alastrarem, mas não reage 
mais. A cada ano que passa 
aumenta o risco de soçobro 
da humanidade. 

A cobiça de poder sobe à 
cabeça. O ódio contido ameaça 
extravasar. A inquietação e a 
depressão se tornam doenças 
epidêmicas que se espalham 
pelo mundo. Temos que apren-
der a enfrentar turbulências 
até achar a serenidade do céu 
azul, saber traçar uma rota 
que escape da tormenta que 
se avizinha, protegendo a liber-
dade, a individualidade, o bom 
preparo de pais e mães para 
que surjam gerações fortes 
aptas e dispostas a construir 
um mundo melhor. 

No Brasil, estamos entre os 
poderosos Banco do Mundo 
(EUA) e Fábrica do Mundo 
(China). Ambos visam van-
tagens para eles próprios. 
Ambos requerem governantes 
sábios que saibam obter bons 
resultados sem comprometer 
sua autonomia e futuro, sem 
entregar suas riquezas para 
benefício de outros como têm 
feito até agora. Há no mundo 
uma grande complicação. No 
ocidente, os trustes e monopó-
lios exercem forte infl uência 
em tudo. Na China, o Partido 
Comunista controla tudo.

O Banco do Mundo nos fez 
dependentes do dólar para 
tudo, mas com o surgimento 
da Fábrica do Mundo, cujos 
custos são imbatíveis, ocorreu 
um desequilíbrio geral nos em-

pregos, renda e precarização. 
No Brasil, com pouca indústria, 
o dinheiro sumiu. O país expor-
ta commodities, importa tudo 
pronto e remete dólares. Com 
isso, a circulação se reduz à 
importação e comercialização. 

Quem sabe a projetada inclu-
são da população da China no 
consumo possa dar um ajuste, 
mas o que o Brasil poderia 
produzir para os chineses 
e gerar empregos internos? 
Sem solucionar essa questão, 
a estagnação econômica não 
vai encontrar seu limite. Pro-
duzir, gerar empregos, pagar 
impostos, ter lucro e distribuir 
dividendo estão se tornando 
cada vez mais difíceis neste 
mundo competitivo e desleal. 

A produção mundial fi cou 
concentrada em grupos que 
dispõem de mão de obra de 
baixo custo, automação e mo-
nopólio. A economia se tornou 
luta desenfreada devido à 
ganância dos homens que a 
desequilibraram e extinguiram 
a consideração e a solidarie-
dade. O dinheiro se tornou a 
prioridade obsessiva em escala 
mundial. No Brasil, é importan-
te que os trabalhadores não se 
deixem contaminar pelo ódio 
e se esforcem para executar 
suas tarefas com atenção e 
responsabilidade. 

O país precisa resolver seus 
problemas, acabar com essa 
miséria desumana. Tem de 
manter a livre iniciativa, embo-
ra a economia mundial esteja 
desarrumada com o confronto 
entre livre mercado e capita-
lismo de Estado. Os empregos 
foram desaparecendo, a renda 
caindo, mas não o custo de 
vida, acarretando estagnação 
e a continuada precarização 
geral. 

Com a elevação da dívida, 
o governo não conseguiu re-
circular o dinheiro, e quando 
o fez, ampliou o consumo de 
importados. Resolver esse de-
sequilíbrio é o grande desafi o. 
Lao-Tse, assim como Buda e 
Zoroastro, foi um dos mestres 
abnegados que no seu tempo 
ofereceu aos seres humanos, 
emaranhados em seus erros, 
degraus do saber sobre a ori-
gem e o signifi cado da vida. 

Confúcio também apresen-
tou explicações sobre a vida, 
mas sua fi losofi a pragmática 
punha de lado a amplitude es-
piritual, o que acabou criando 
confusão sobre a real fi nalidade 
da vida. Assim, a indicação da 
escada da elevação acabou 
sendo perdida pelas teorias 
ligadas aos interesses materia-
listas, estagnando a evolução 
da humanidade. 

(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 
parte do Conselho de Administração 

do Hotel Transamerica Berrini, é 
articulista colaborador de jornais e 

realiza palestras sobre temas ligados 
à qualidade de vida. Coordena os 

sites (www.vidaeaprendizado.com.br) 
e (www.library.com.br).

E-mail: bicdutra@library.com.br;
Twitter: @bidutra7.
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News@TI
Aplicativo de bem-estar corporativo 

@Uma plataforma de bem-estar corporativo está melhorando a 
vida de trabalhadores, diminuindo o sedentarismo e aumen-

tando a produtividade em empresas catarinenses. Trata-se de uma 
plataforma focada na melhoria de Employer Branding e Cultura 
Empresarial, que já está sendo implantada por empresas como Kyly, 
Loghaus, Haco e Viacredi. A novidade está sendo apresentada em 
Santa Catarina por meio de uma parceria entre a T&N Seguros e 
Benefícios, empresa com mais de 15 anos de experiência no ramo 
de seguros e consultoria de benefícios, com sede em Blumenau/SC, 
e que atua com metodologia própria visando sempre os interesses 
dos clientes, e a startup de healthtech Gogood, sediada em Floria-
nópolis. Segundo Rodrigo Roberti, CEO da T&N, explica que os 
colaboradores precisam se sentir parte da organização e caminhar 
junto com ela.

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Segundo pesquisa, no Brasil, 67% 
dos consumidores compram

online para retirar na loja física
Segundo o “Connected Shoppers Report”, 80% dos consumidores brasileiros planejam fazer compras via 
aplicativos na Black Friday e no Natal de 2019

A Salesforce, líder mundial em CRM, 
anuncia o resultado da terceira edição 
do Connected Shoppers Report, levan-

tamento realizado com 10 mil consumidores 
em mais de 20 países – o maior levantamento 
já feito pela Salesforce -, com foco no atual 
status do relacionamento entre vendedores e 
compradores.

O Brasil, com 500 pessoas entrevistadas, faz 
parte desta pesquisa global, a qual aponta que os 
consumidores estão mudando de comportamen-
to e migrando para o ambiente digital à medida 
que navegam, compram e solicitam serviço ou 
suporte em pontos de contato digitais que são 
completamente separados do comércio físico.

“Esqueça a estratégia de atrair o consumidor 
apenas para a loja física”, afi rma Fabio Costa, 
gerente geral da Salesforce para o Brasil. “A 
fórmula mais efi ciente está na junção do digital 
com as lojas físicas. Sua complementaridade em 
proporcionar a melhor experiência do cliente é 
incontestável", reforça o executivo.

Segundo ele, os insights da pesquisa Connec-
ted Shoppers ajudarão varejistas de estabele-
cimentos físicos, online e de lojas das próprias 
marcas de bens de consumo a proverem uma 
melhor experiência nos pontos de contato com 
o cliente, do comércio eletrônico até o ponto 
de venda e de maneira integrada.

O Connected Shoppers Report concentra-se 
nas quatro tendências emergentes do Brasil, 
todas remetendo ao crescente processo de 
transformação digital no varejo:

• Varejistas, marcas e marketplaces do 
Brasil estão “lutam entre si” pela carteira 
do consumidor: na era da “conectividade 
constante”, que está inserida no con-
texto da quarta revolução industrial, o 
relacionamento entre empresa e cliente 
encontra-se baseado em dois pilares (con-
tato direto da marca  com o consumidor 
e engajamento personalizado entre as 
partes). Assim, o modelo de compra pra-
ticado atualmente - cada vez mais online 
-, não se parece em nada com o modelo 
de compras do comércio físico - mais 
“tradicional e conservador”.  A prova disso 
é que 88% dos brasileiros participantes 
da pesquisa afi rmaram que compram de 
uma combinação de varejistas, lojas de 
marcas e marketplaces online.

 
• As compras estão evoluindo, devido às 

novas formas de fi delização dos clientes 
com as marcas: o varejo atual é muito 
mais do que uma transação no caixa de 
uma loja. É possível fortalecer as rela-
ções entre vendedores e consumidores 

ao fazer com que se sintam tratados de 
forma personalizada, como se fossem 
“especiais”. É por isso que 62% dos 
consumidores brasileiros relataram que 
tendem a concluir a compra já tendo uma 
marca específi ca em mente. A pesquisa 
mostra, ainda, que experiências e promo-
ções exclusivas de compras são maneiras 
valiosas (e lucrativas) para as empresas 
criarem relacionamentos de fi delidade 
com seus clientes.

 
• A jornada do consumidor está nos canais 

controlados pelas marcas: a dissemina-
ção de pontos de contato digitais levou 
os consumidores brasileiros a usarem, 
em média, três tipos de canal para se 
comunicarem com as empresas. Dentre 
os entrevistados, 33% já utilizam carteira 
virtual para realizar as compras, 33% 
o fi zerem por redes sociais e 25% via 
aplicativos de mensagens.
"Na experiência virtual, em especial com 
o smartphone, o consumidor busca uma 
experiência fl uída. Se não a encontra na 
loja ou marketplace visitado, parte no ato 
para o concorrente", destaca Fabio Costa.

 
• As lojas físicas permanecem essenciais 

como centros de descoberta, experiência 
e satisfação: elas permanecem bastante 
relevantes no cenário do comércio, porém 
seus papéis estão evoluindo ao se torna-
rem centros de descoberta, experiência 
e satisfação. No Brasil, as principais 
razões apontadas pelos entrevistados 
para realização de compras diretamente 
na loja física são, pela ordem: retirar 
imediatamente o produto, possibilidade 

Mercado&Consumo

de tocar o produto e oportunidade de 
obter vantagens ou descontos disponíveis 
apenas presencialmente. Além disso, a 
pesquisa menciona outra possibilidade: a 
compra online para retirada na loja física, 
com 67% dos ouvidos afi rmando já terem 
praticado essa modalidade.

 
Preferências de compra variam de acordo 

com as gerações

Globalmente, a pesquisa revela que a dife-
rença de geração é primordial para explicar as 
diferenças nos hábitos de consumo. Os membros 
da “silent generation” (nascidos até 1942) e os 
“baby boomers” (nascidos entre 1946 e 1964) 
são mais propensos a seguir os formatos tradi-
cionais de compra, como já era esperado. No 
entanto, as demais gerações - X (nascidos entre 
as décadas de 60 e 70), millennials (nascidos 
entre as décadas de 80 e 90) e Z (nascidos a 
partir dos anos 2000) - são mais propensas a 
adotar novos caminhos para as compras, como 
a utilização de carteiras virtuais, redes sociais 
e aplicativos de mensagens.

Previsões para a temporada de compras 

de 2019 – Black Friday e Natal

Para o varejo, o período de compras que 
contempla a Black Friday e o Natal (entre no-
vembro e dezembro) é o momento mais crítico 
para compreender os hábitos de compra que 
compõem a jornada do cliente. Segundo a pes-
quisa, os principais fatores de infl uência para 
as compras no Brasil durante o período serão: 
frete grátis, códigos promocionais e aplicativos. 
Esse último item prova o crescimento da “men-
talidade digital” dos consumidores: 80% dos 
entrevistados esperam fazer compras por meio 
de aplicativo nesta temporada de fi nal de ano.

A construção civil sempre foi um termômetro 
da economia do país. Quando entramos em 
crise, este setor é o primeiro a sentir. Segundo o 
Cadastro Geral de Empregados e Desempregos, 
em 2013, ainda no período pré-crise, o setor 
perdeu mais de 800 mil postos de trabalho. 
Mas, felizmente, este cenário vem mudando 
e o mercado de construção civil e imobiliário 
já sentiu os primeiros respiros da economia. 
Segundo uma pesquisa feita pela Secovi-SP 
(Sindicato de Habitação), em 2018, foram co-
mercializadas 12 mil unidades residenciais no 
primeiro semestre. Estes dados estão próximos 
da média histórica, registrada em 2004.

Contudo, apesar da construção civil ser 
um medidor da infraestrutura do Brasil, este 
setor sempre esteve atrasado em relação aos 
avanços tecnológicos do país. Para que haja 
uma mudança nessa realidade, surgem as 
construtechs, empresas de tecnologia que 
estão investindo na construção civil. Segun-
do dados da Terracotta Venture, há mais de 
500 construtechs no Brasil, transformando 
digitalmente esse mercado com tecnologia de 
ponta: realidade virtual, inteligência artifi cial, 
softwares, aplicativos e outros.  

As construtechs são especializadas na 
transformação deste mercado porque enten-
deram o ambiente da construção civil antes 
de implantar essa mudança. O setor estava 
atrasado tecnologicamente, inclusive em suas 
atividades básicas. Antes, um construtor tinha 
que analisar diversas plantas separadas, como 
estruturas engenhosas de projetos hidráulicos, 
elétricos e outros. Hoje, é possível observar 
todas as plantas da obra em um só programa, 
com maquete eletrônica em modelagem 3D 
dentro da realidade virtual.

A mesma situação de carência tecnológica 
acontecia no mercado imobiliário. Para se 
comprar um imóvel, era preciso entrar em 
contato com um corretor, que iria pesquisar 
locais de acordo com a solicitação do cliente. 
Posteriormente, seriam feitas as visitas, que 
muitas vezes não resultavam em nada, por 
não estar de acordo com as expectativas do 
cliente. Seria preciso então marcar outro dia 
de visitas. Isso era contra produtivo, já que 
demandava muito tempo. A realidade virtual 
também já elimina essas visitas.

Apenas com um celular e um óculos VR, 
o comprador do imóvel terá a sensação de 
estar dentro do futuro ambiente. Ele conse-
gue então, observar a casa ou apartamento 
como um todo, ter noção de profundidade e, 
inclusive, ver qual será a vista externa pelas 
janelas. Consegue ver, então, exatamente o que 
está comprando, sem sair do lugar. Também 
é possível personalizar o design interior de 
acordo com o perfi l de cada comprador, seja 
de um adulto que mora sozinho, um casal ou 
uma família com fi lhos, por exemplo. E essa 
praticidade e confi ança para a família é muito 
importante. Afi nal, para se vender uma casa 

ou apartamento, é necessária a aprovação de 
todos os envolvidos.

E estas vantagens tecnológicas não valem 
apenas para compradores, investidores ou 
corretores de imóveis. Atualmente, as lojas 
de varejo de materiais de construção têm 
disponíveis plataformas que prospectam novas 
obras em andamento no Brasil todo, quebrando 
aquele velho ciclo de esperar o cliente aparecer.   

Os benefícios da tecnologia no mercado de 
construção civil e imobiliário, portanto, são 
inúmeros. Vão desde a otimização do tempo, en-
curtamento de distâncias até ideias sustentáveis 
e confi ança dos clientes nos valores da marca, que 
agrega valor aos produtos e profi ssionais deste 
segmento. Por ainda ser um setor engessado, 
sempre que uma tecnologia é aplicada em algum 
processo, independente de qual seja, a economia 
gira e toda a sociedade saí ganhando. 

O desafi o das construtechs é quebrar o 
pré-conceito das empresas de construção 
mais tradicionais, como os lojistas, que muitas 
vezes fecham as portas por não se adaptarem. 
É preciso entender que hoje o consumidor 
mudou. Em qualquer público que seja, a pri-
meira pesquisa feita sobre um produto é na 
internet. Aquelas empresas que não têm site 
ou não se relacionam com seus clientes, se 
atrasam. As mudanças são necessárias, pois 
a transformação digital já está presente no 
mercado de construção civil. 

(Fonte: Wanderson Leite é formado em 
administração de empresas pelo Mackenzie 

e fundador das empresas ASAS VR, que leva 
realidade virtual para as empresas e escolas; 

ProAtiva, de treinamentos corporativos digitais; 
e Prospecta Obras, plataforma do segmento de 

construção civil).

Construtechs: como levar a tecnologia
para a construção civil?
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