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News@TI
Aplicativo de educação fi nanceira aposta em 
gamifi cação para conquistar jovens

@A ATOM S/A, que atua como Mesa Proprietária listada na B3, 
acaba de lançar um aplicativo de celular que ensina como é 

investir na Bolsa de Valores. É o Trader’s Life que, por meio de gamifi -
cação, insere o jogador no dia a dia de uma operação de daytrade. Ao 
mostrar as fl utuações das ações em uma linha do tempo, a novidade 
orienta os jogadores na tomada de decisão de compra ou venda. A 
participação dos jogadores no Trader’s Life é acompanhada no início 
por um tutorial que apresenta um passo a passo para avançar no jogo, 
explicando cada conceito presente no dia a dia de operações reais de 
uma Bolsa de Valores. O aplicativo mostra, por exemplo, que se uma 
“Vela” (ou Candle, em inglês) de monitoramento de uma ação subiu, 
signifi ca que ela se valorizou. E, em contrapartida, ensina que se a ação 
desceu é porque houve perda de dinheiro (https://atompar.com.br/).

Epson aprimora impressoras através de parceria 
com a Arius Sistemas

@No Brasil, o varejo segue em constante crescimento. Para se 
ter uma ideia, em 2018, segundo a Abras, Associação Brasileira 

de Supermercados, o setor faturou R$ 355,7 bilhões, 0,7% a mais 
em relação ao ano anterior. Para 2019, espera-se que o setor cresça 
3%. E dentro deste contexto, a Epson, líder mundial em impressão, 
projeção e imagem digital, investe na parceria com Arius Sistemas, 
empresa referência de inovação no setor varejista. A ação conjunta 
visa ofertar aos supermercadistas equipamentos econômicos, com 
baixo índice de falha e alta performance. Além disso, a parceria tam-
bém possibilita que a integração entre fabricante e desenvolvedor 
de software seja feita a quatro mãos, garantindo um funcionamento 
contínuo do caixa (http://www.arius.com.br).

Parceria entre sindicato e startup oferece 100 
mil vagas gratuitas em cursos de programação

@NCom o intuito de formar  e identifi car novos talentos na área 
de programação, e conectá-los a empresas com demanda desses 

profi ssionais, a Digital Innovation  passou a oferecer em 2019, com 
o apoio do Sindicato das Empresas de Processamento de Dados e 
Serviços de Informática do Estado de SP (SEPROSP), uma série de 
cursos de tecnologia. Em dez meses mais de 35 mil alunos foram 
atendidos. O resultado de sucesso da plataforma de open education 
gratuita -que pretende ampliar e democratizar esse espaço de edu-
cação de desenvolvimento de software no país-, garantiu a renovação 
da parceria entre a empresa e o sindicato, mas com uma meta ainda 
mais ousada: alcançar 100 mil alunos com os cursos de programação 
(http://digitalinnovation.one).

COLUNA DO HERÓDOTO

O avião proveniente do 

sul do país pousa no 

aeroporto bem no centro 

da cidade. O velho líder 

está de volta com ampla 

cobertura da imprensa. 

Suas declarações o an-
tecedem e acendem os 
debates políticos entre 

os seus seguidores e oposito-
res. O velho populista está de 
volta à cena política, mas na 
prática mesmo isolado no sul,  
nunca se afastou dela. Seus 
admiradores iam e vinham 
com suas mensagens, tiravam 
fotos ao seu lado e publicavam, 
e o mantinha vivo na mente 
do povo de todo o Brasil. As 
entrevistas realizadas durante 
o período que esteve material-
mente isolado  fi zeram sucesso, 
especialmente em revista de 
circulação nacional. 

Assim, o “exílio “ forçado 
tinha sido habilmente conver-
tido em mote político. De lá 
comandava seus apoiadores 
e dava pitacos no governo 
federal. Por isso ninguém 
estranha que quando o avião 
pousa, e uma multidão o espe-
ra no aeroporto, a direção do 
partido já tenha uma agenda 
de viagens para as principais 
cidades brasileiras. Não fi ca 
estacionado em uma só capital.

O velho líder político reitera  
que quando governou o Brasil, 
foi o momento de maior cres-
cimento econômico, com o 
desenvolvimento da indústria 
e do agronegócio. Aos desassis-
tidos lembra constantemente 
que foi o momento de ascensão 
social de maior intensidade 
com muita gente adquirindo 
melhores condições de vida. 
Afi nal ele  vem do campo e 
muitas vezes é chamado de pai 
dos pobres. Nessa nova fase 
de sua longa carreira política 
repete os slogans mais conhe-
cidos e sua voz e entonação são 
nacionalmente identifi cados. 

Logo na primeira frase todos 
já sabem de quem se trata. 

Muitos artistas e humoristas 
o imitam e sua imagem não 
sai das charges publicadas na 
mídia. Não cansa de repetir 
que volta para conciliar o país, 
unifi car as divergências, sem 
rancor e sem ódios. Sente-se 
um jovem, apesar da idade, ca-
paz de liderar o povo brasileiro 
em direção a uma sociedade 
mais justa, igual e solidária. 
Nem bem está de   volta e já  
viaja e é recebido por multidão 
de admiradores.

As acusações de corrupção 
não se atenuam mesmo com 
sua volta. Pelo contrário ocupa 
amplos espaços na imprensa, 
e casos antigos são retomados 
e recontados com mais ênfase. 
Ele nega que tenha se favore-
cido e que jamais permitiu que 
seus parentes de aproveitas-
sem do poder para enriquecer. 
A atmosfera política se asseme-
lha ao campeonato de futebol, 
um verdadeiro Fla-Flu, e ao 
invés de conciliação o que se 
vê é a  radicalização. 

Seus apoiadores compa-
recem em manifestações e 
cantam o refrão “deixem o ve-
lhinho trabalhar“. Nunca se viu 
na história do Brasil a vida de 
um político que, teoricamente 
estaria morto, ressuscitar e 
mobilizar multidões. Teme-se 
que possa implantar uma nova 
ditadura populista como fez 
quando liderou o golpe que 
implantou o Estado Novo. 
Getúlio está de volta ao palácio 
presidencial e ninguém sabe se 
o se governo vai ou não chegar 
ao fi m. 

Os investimentos nacionais 
e estrangeiros estão ariscos, 
há uma desconfi ança sobre os 
destinos da economia, e um 
clima de instabilidade jurídica. 
Mas o cantor Francisco Alves, 
mantem nas paradas de suces-
so o hit “Bota o retrato do velho 
outra vez, Bota no mesmo 
lugar, o sorriso do velhinho, 
faz a gente trabalhar.”

(*) - É editor chefe e âncora do Jornal 
da Record News em multi plataforma 

(www.herodoto.com.br).
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Black Friday – A hora e a vez das 
empresas de Serviços

Marcos Santa Cecília (*)

Apesar de ser uma data relativamen-
te nova no Brasil, com as primeiras 
experiências realizadas em 2010, 

segundo levantamento do site Ebit, em 
2018 foram vendidos mais de R$ 2,6 
bilhões. No período, foram muitas expe-
rimentações e novidades, e entre elas, 
destacaram-se as empresas de serviços 
que passaram a fazer ofertas atraentes 
para os consumidores.

Por exemplo, agências de turismo 
que ofereciam uma diária adicional pelo 
mesmo valor. Academia de ginástica que 
isentava a taxa de matrícula, houve até 
consultoria de gestão que reduzia o valor 
para contratos fechados em determinada 
data. 

Com criatividade, planejamento e co-
municação assertiva, muitas empresas 
do segmento conseguiram aumentar 
as vendas durante a data, embora nem 
sempre isso possa ser quantifi cado porque 
na área de serviços, as negociações são 
mais longas e consultivas.

Mas, como a Black Friday ainda não 
é amplamente explorada pelas empre-
sas nacionais de serviços, elenco aqui 
algumas dicas para ajudar os gestores a 
aproveitarem as oportunidades que a data 
oferece. Em primeiro lugar, as empresas 
do setor precisam avaliar as soluções 
que disponibilizam ao mercado e de que 
maneira podem entregá-las em condições 
mais atrativas.

Entretanto, isso deve ser pensado sem 
colocar em risco contratos anteriores, 
fechados em condições normais, os 
resultados da empresa, assim como a 
satisfação dos clientes. Durante a Black 
Friday os consumidores esperam promo-
ções agressivas, com descontos e ganhos 
que realmente valem a pena esperar para 
tomar a decisão de compra.

As opções promocionais para o período 
são inúmeras. Mas antes de divulgar uma 
oferta de maneira aleatória, é funda-
mental que os gestores das empresas de 
serviços façam uma consulta às suas bases 
de dados e perguntem aos seus números 
onde é possível oferecer vantagens reais 
em preço, condições de pagamento e 
abrangência de serviços.

Um aplicativo de serviços fi nanceiros, 
por exemplo, pode reduzir suas taxas a 
qual patamar? Qual o menor valor que 
pode praticar, sem prejudicar a lucrati-
vidade, as metas mensais e os resultados 
traçados anteriormente? Uma consulta 
aos principais indicadores de vendas e 
receita pode contribuir para essa tomada 
de decisão. 

O grande desafi o é que, no caso das 
empresas de serviços, nem sempre os po-
tenciais consumidores estão pesquisando 
oferta que não sejam produtos, por isso 
a estratégia comunicacional tem que ser 
antecipada. Essa comunicação precisa 
mostrar de forma clara o diferencial. 

Outra questão que precisa ser observa-
da é que as vendas de serviços têm uma 
característica mais consultiva e especiali-
zada. Ofertas baseadas apenas em preço 
podem não ser as mais atraentes. Nesses 
casos, valoriza-se o conhecimento do 
consultor e sua capacidade de oferecer 
um serviço diferenciado.

Uma dica adicional é trabalhar com o 
sentimento de escassez. Oferecer deter-
minada condição promocional durante a 
Black Friday para os primeiros dez clien-
tes, ou exclusivamente para os clientes 
de maior valor. Essas estratégias podem 
provocar interesse por aumentar o rela-
cionamento ou transformar os clientes 
em embaixadores da marca.

Casablanca Turismo

Por fi m, engana-se quem pensa que 
Black Friday serve apenas para atrair 
novos clientes. O estudo dos indicado-
res de vendas, como relacionamento, 
renovação de contratos e evolução do 
cliente na base pode gerar insights para 
a criação de ofertas personalizadas para 
a Black Friday. 

No caso das vendas consultivas, o fato 
do cliente já ter escolhido sua empresa 
indica que ele tem propensão a ser 
convencido a continuar fazendo negó-
cios com você. Por isso, oferecer novas 
funcionalidades gratuitamente durante 
períodos experimentais, no caso de uma 
empresa de software ou de consultoria, 
por exemplo, é uma forma de movimentar 
a base para a Black Friday.

Os resultados de uma campanha bem 
planejada podem ser imediatamente 
sentidos no aumento de vendas, mas 
podem também abrir várias portas para 
negociações futuras.

Já passou da hora da área de serviços 
investir em ações promocionais e a Black 
Friday é uma das grandes oportunidades 
do ano para experimentar. Tem espaço 
(e consumidores ávidos por descontos) 
para todo mundo!

(*) É Especialista em Gestão na
Sankhya Gestão Empresarial.

Quem disse que promoções para a Black Friday são exclusivas para o varejo? A grande liquidação de 
fi m de ano, que antecede as vendas de Natal, pode se transformar em uma excelente estratégia para 
empresas de diversos segmentos, em especial o de Serviços

Estudantes desenvolvem aplicativo para ajudar 
mulheres em relacionamentos abusivos

Dados do Ministério da Saúde mos-
tram que a cada quatro minutos uma 
mulher sobrevive à agressão de pelo 
menos um homem. Diante desse cená-
rio, alunos do nono ano do Ensino Fun-
damental do Colégio Positivo - Santa 
Maria, de Londrina (PR) desenvolveram 
um aplicativo que ajuda na proteção das 
vítimas. O objetivo principal do projeto 
foi desenvolver um método de socorro 
mais rápido e eficaz para as mulheres. 

O aplicativo "Elas por Elas" tem como 
diferencial o uso de dispositivos que 
aumentam a segurança da vítima caso 
o agressor acesse seu celular. Segundo 
Nátaly Primo Dias, de 15 anos, aluna do 
Colégio Positivo e uma das desenvol-
vedoras, esse é um recurso essencial 
para a segurança da mulher. “Buscamos 
entender outros programas parecidos 
e vimos que, considerando o fator ciú-
mes, é importante que o parceiro não 
identifique essa ferramenta no celular 
da vítima”, explica.

Para chegar ao produto final, os alu-
nos contaram com o auxílio e encami-
nhamento de toda a equipe do Colégio 
Positivo. “Uma entrevista essencial para 
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O aplicativo "Elas por Elas" tem como 

diferencial o uso de dispositivos que 

aumentam a segurança da vítima caso o 

agressor acesse seu celular

o nosso desenvolvimento foi com o di-
retor de Segurança do Grupo Positivo, 
Fernando Brafmann, especialista que 
nos apontou a forma de garantir ainda 
mais a proteção da vítima, como a opção 
de avisar familiares e amigos próximos 
antes de contatar as autoridades”, 
conta Guilherme Oliveira Isprocati, de 
14 anos, outro aluno que participou do 
projeto. Além dele e de Nátaly, o projeto 
contou com a participação da estudante 
Eloisa Silva Costa, de 14 anos. 

A orientadora da equipe, Alessandra 
Mathias, reforça a importância de ações 
como essa dentro do ambiente escolar. 
“Quando vemos alunos engajados em 
causas sociais e que buscam um re-
sultado final cada vez mais evoluído, 
temos certeza que o ensino cumpriu sua 
função: fazer indivíduos melhores para 
construirmos um mundo melhor”, diz 
a professora, que contou com o auxílio 
do professor Fernando C. de Oliveira.

O protótipo do projeto foi apresen-
tado durante a Mostra de Soluções 
do Colégio Positivo Santa Maria, em 
outubro, e deve estar disponível em 
breve nas lojas online.


