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Era dos superconsumidores: 
como não ser engolido pela 

modernização

A revolução industrial, 

em meados do 

século XVIII, foi o 

primeiro passo para 

a modernização, 

alterando a economia 

e as relações sociais; o 

start para o surgimento 

da tecnologia. 

A necessidade pode ser 
a ‘mãe’ das grandes 
invenções tecnológicas, 

como por exemplo a urgência 
de melhorar a comunicação, 
resultando no telefone, inven-
ção de Alexander Graham Bell, 
em 1876. A tecnologia não para. 
Com isso, o perfi l do consumidor 
está em constante mudança, 
cada vez mais conectado, exi-
gente e procurando ao máximo 
otimizar tempo. 

Segundo pesquisa da Gallup 
Organization, 80% dos 2,5 
milhões de americanos que 
responderam às perguntas não 
tinham tempo para executar 
todas as suas tarefas diárias. 
Novas gerações, como a Y, os 
millenials, não admitem mais 
processos antigos, lentidão e 
falta de qualidade, toda evolução 
tecnológica desafi a os hábitos e 
comportamentos dos indivídu-
os. No mundo comercial, são 
chamados de superconsumido-
res, clientes conectados e com 
grande acesso à informação e 
concorrência.

O fato de que uma empresa, 
recente ou não, precisa se 
adequar ao novo estilo dos 
seus clientes não é novidade, a 
grande questão é: ‘Como pode 
ser feito na minha empresa?’ 

Implementar as novas tecno-
logias a fi m de atender os ‘super-
consumidores’ não precisa ser 
exclusivo para empresas com 
grande porte fi nanceiro. 

O sucesso fi nal das vendas vai 
além do seu produto, se resume 
na experiência do usuário, no 
tempo gasto e na conveniência 
que vai ofertar para o cliente fi -
nal, ou seja, a empresa que ofer-
tar mais conveniência sairá na 
frente. O sucesso do casamento 
produto e customer experien-
ce torna o usuário defensor e 
propagador natural, além do 
retorno direto no caixa, o real 
poder está no peer-to-peer, em 
que uma pessoa infl uencia quem 
está ao lado. 

Cliente fi el é aquele que rece-
be experiências que se adaptam 
à sua realidade, são fl uidas e 
satisfatórias por trazerem facili-

dades. No estudo do Brasil Food 
Trends 2020, 78% das pessoas 
analisadas citam conveniência 
e praticidade como uma das 
principais tendências globais 
relacionadas ao consumo ali-
mentar.

Hoje, tempo é o mantra do 
negócio. 

O simples uso de um tablet, 
por exemplo, pode otimizar o 
período em que o cliente está 
na loja, fazendo ele preferir por 
aquele estabelecimento e voltar 
mais vezes. Em “Conveniência 
é o nome do negócio”, livro 
publicado pela editora Planeta, 
explico a importância de com-
preender o funil de vendas, 
formado por um conjunto de 
etapas e gatilhos. São eles: 

Fase de consciência: a etapa 
despertada depois que o cliente 
entra em contato com a empre-
sa. Fundamental que ele receba 
a oferta de conteúdos ricos.

Fase de conhecimento: o 
cliente está em busca de resolver 
suas necessidades, a função da 
empresa é ajudá-lo com dicas e 
técnicas, o amadurecimento da 
venda de forma prática e rápida.

Fase da compra: o cliente fe-
chou o negócio, mas o trabalho 
não termina aqui. É o início da 
fase do relacionamento, o que 
você vai ofertar para o conforto 
e comodidade.

Fase de entrega: o cliente 
recebe o produto e voltará a 
comprar ou chegará à fase da 
indicação, em que se torna um 
promotor da marca.

São estratégias assertivas que 
abordam a individualidade, con-
tinuidade, delivery, acesso, self-
service, assinatura e curadoria, 
as sete faces da conveniência, 
para que os empreendedores 
possam reduzir atritos e facilitar 
a vida ao cliente, além de fazer 
com que virem fãs divulgadores 
do produto ou serviço.

Com passos estratégicos e 
certos, uma instituição não 
precisa temer o tal do ‘monstro 
da modernização’ na era dos 
consumidores super conecta-
dos. É possível transformar o 
cenário do Brasil por meio de um 
empreendedorismo inovador, 
capaz de criar produtos e ser-
viços para melhorar a realidade 
das pessoas
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 Manuela Marques Tchoe – Pendragon – 
Orgulhosa baiana, radicada na Alemanha, onde 
exerce atividade marketóloga, conseguiu neste 
romance expor as entranhas de algumas vidas, 
que após um cipoal de acontecimentos, entrela-

çam-se. Há um cenário baiano que fará seus ilustres poetas 
e literatos, antecedentes e os atuais, reverenciarem-na 
. Um conjunto de sensações pontuam suas páginas. Não 
falta libido, explosão, superação, crueldade e um des-
velo social interessante. Com marcante sensibilidade, 
aspectos relevantes de diferentes personalidades foram 
construindo uma enigmática trama. Perfeito para fi lme 
ou mini série.

Encontro de Marés

Katia Tavares e Severino Antônio - Ale-
xandre Camanho (Ilustr) – Passarinho – Os 
mestres em educação , que também cultuam 
nosso idioma, reuniram artigos seus e de al-

guns bons Amigos para elevarem o ser infantil à máxima 
potência, aliás, posto que sempre deveriam habitar. Um 
sensível alerta aos adultos para olharem a criança com os 
olhos, ouvidos e coração, em fi m com a devida empatia. 
Ilustrações, pelo visto, à carvão ou lápis, em p & b, dão um 
“colorido” especial às suas páginas. Situações inusitadas, 
que só crianças são capazes de “aprontar”, são frequentes. 
Editora e autores merecem nosso profundo respeito. 
Uma ode à criança , sua sabedoria e pleno encantamento. 
Deve ser lido por pais, professores, responsáveis, etc.

A Poética da Infância: 
Conversas com quem educa 
crianças

Elias Lopes Vieira – Literare –  Psicólogo 
clínico, lastreou-se em aforismos bíblicos para 
argumentar seus ensinamentos para elevação 
d’alma e garantir sucesso pessoal e profi ssional. 
Com viés totalmente evangélico, suas linhas 
ensejam o autoconhecimento, portanto,  não 

fará mal ao não sectário. Profundo.

Quem é Você no Espelho? 
Remisson Aniceto – Tassiel Melo (Ilustr) 

– Coralina – Uma estória fascinante de um 
menino índio, que após sofrer um  acidente, 
foi adotado por família de brancos. Maltrata-
do, fugiu em busca de sua origem. Na selva 
descobriu uma seiva que o tornava invisível. 

A partir daí uma série de boas aventuras vão suceden-
do-se, tornando sua leitura emocionante e agradável . 
Fábula folclórica que levará bons momentos à garotada 
alfabetizada. 

O Indiozinho que se Apagava
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restal equivalente a 36 campos 
de futebol é destruída. Em um 
ano, isso representa mais de 13 
milhões de hectares perdidos, 
uma área semelhante ao tama-
nho da Grécia ou da Nicarágua. 
As consequências são dupla-
mente negativas para o nosso 
planeta: aproximadamente 
17% das emissões de CO2, um 
dos maiores responsáveis pelas 
mudanças climáticas, são pro-
dutos do desmatamento.

Globalmente, a perda de 
fl orestas tem mais impacto nas 
emissões de efeito estufa do 
que todo o setor de transpor-
tes. Por outro lado, as árvores 
agem como pulmões do planeta, 
absorvendo CO2 da atmosfera, 
retendo carbono e liberando 
oxigênio. Um ser humano emite 
uma média de 9 toneladas de 
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O valor de um imóvel é afe-
tado por vários fatores. A 
localização, metragem, o 

número de quartos e a situação 
da economia do país são os mais 
comuns, mas alguns detalhes, 
que passam despercebidos, 
podem também fazer oscilar o 
preço dos imóveis. Pensando 
nisso, Livia Rigueiral, CEO do 
Homer , plataforma que conecta 
corretores de todo o Brasil com 
uso de inteligência artifi cial, listou 
quatro aspectos que contribuem 
na valorização e três que ajudam 
na desvalorização na hora da 
venda de um imóvel. 

1 - Vista livre: A entrada de 
iluminação natural e a vista livre 
podem infl uenciar diretamente 
na avaliação da propriedade. 
Casas ou apartamentos com 
janelas de frente para o prédio 
vizinho a uma distância pequena 
valem menos do que uma unidade 
semelhante com uma boa vista, 
com circulação de ar. Se as janelas 
forem voltadas para paisagens, 
como parques, praias ou lagoas, 
a valorização será ainda mais 
acentuada. 

2 - Segurança: Imóveis loca-
lizados em regiões mais seguras, 
com baixos índices de crimina-
lidade, são mais valorizados do 
que aqueles em áreas perigosas. 
A valorização também ocorre em 
condomínios que investem em 
segurança: um imóvel com por-
teiro 24 horas, portão eletrônico e 
câmeras de monitoramento pode 
cobrar um preço mais elevado 
do que outro semelhante, mas 
em um prédio sem portaria e 
monitoramento, onde os próprios 

Fatores que infl uenciam 
o valor de um imóvel

 A localização, metragem, o número de quartos e a situação da economia do país são os mais comuns, 
mas alguns detalhes, que passam despercebidos, podem também fazer oscilar o preço dos imóveis

moradores abrem o portão com 
chaves. 

3 - Espaços de lazer: Áreas 
de recreação, tanto dentro do 
imóvel quanto no condomínio, são 
outro fator que podem aumentar o 
preço. Em casas ou apartamentos 
maiores, são levados em conta 
varandas com churrasqueiras e 
piscinas, espaços gourmet, qua-
dras de esporte e playground. 
Tudo isso entra na conta na hora 
de defi nir o preço fi nal do imóvel. 

4 - Mobilidade: Nas grandes 
cidades, a distância entre casa 
e trabalho é geralmente maior. 
Por isso, a facilidade de acesso a 
transportes públicos, como cor-
redores de ônibus e estações de 
metrô, atrai compradores e pode 

valorizar imóveis nessa faixa. 
Mesmo assim, o ideal é que os 
pontos de embarque não sejam 
tão próximos, afi nal a movimenta-
ção intensa na porta de casa pode 
ser, na verdade, um incômodo. 

Agora, entenda os fatores que 
podem desvalorizar um imóvel: 

1 - Estado de conservação: 

Manter o imóvel em um estado 
de conservação ruim, com neces-
sidade de muitas reformas, pode 
reduzir seu valor. Afi nal, o possí-
vel comprador irá descontar do 
preço do imóvel o valor que será 
gasto com obras e difi cilmente vai 
aceitar desembolsar o mesmo que 
pagaria em uma propriedade em 
bom estado. 

2 - Espaços mal planejados: 

A metragem pode ser boa e o nú-
mero de quartos também. Talvez 
o apartamento tenha inclusive 
uma sala ampla e quartos grandes. 
Mas, na cozinha, não cabem no 
mesmo cômodo, a geladeira e o 
fogão. A área de serviço só tem 
espaço para o tanque e a máquina 
de lavar tem que fi car dentro do 
banheiro. Este são apenas alguns 
exemplos que ajudam a ilustrar 
como imóveis com espaços mal 
planejados podem comprometer 
o valor fi nal de venda. 

3 - Garagem: Alugar uma 
garagem em capitais e grandes 
cidades pode ultrapassar os R$ 
300 mensais. Ninguém quer ter 
um gasto extra desses todos 
mês ou ter que disputar uma 
vaga na rua, tarefa muitas vezes 
difícil, e que ainda deixa os carros 
expostos. Por isso, imóveis sem 
garagem perdem valor em relação 
a outros semelhantes com vagas 
para carros. Mesmo se houver 
vaga disponível para alugar no 
próprio prédio, o imóvel sofrerá 
desvalorização. 

Como o processo de compra e 
venda de um imóvel é complexo e 
ocorre, em média, apenas uma vez 
na vida das pessoas, a presença de 
um corretor é indispensável para 
fazer uma curadoria para seus 
clientes, sugerindo de forma mais 
assertiva algumas das opções 
que mais se encaixam com o tipo 
de imóvel procurado. Por isso 
mesmo, procure um profi ssional 
qualifi cado e que proporcione 
uma boa experiência de compra. 

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

A valorização e a desvalorização na hora da venda de um imóvel.

Revertendo os efeitos do desmatamento
CO2 por ano e uma única árvore 
é capaz de limpar até 250 kg 
desse CO2 durante sua vida útil. 

É por isso que, com cada 
árvore destruída, não estamos 
apenas emitindo mais CO2 na 
atmosfera, mas também agra-
vando a situação, suprimindo 
um dos nossos maiores aliados 
na luta contra as mudanças cli-
máticas. A Tree-Nation, a plata-
forma de refl orestamento com 
o maior número de projetos de 
plantio e 5 milhões de árvores 
plantadas em 4 continentes, foi 
fundada com o objetivo de com-
bater as mudanças climáticas. 

A proposta internacional de 
plantar árvores e compensar o 
CO2 emitido na atmosfera se 
destaca por reunir iniciativas de 
refl orestamento em todo o mun-
do em uma única plataforma, 
facilitando a participação de ci-

dadãos, empresas e plantadores. 
Atualmente, possui 70 projetos 
de plantações localizados em 
33 países, nos quais mais de 
118.000 cidadãos e 1.500 empre-

sas já participaram e continuam 
a crescer graças à colaboração 
da população para refl orestar a 
superfície terrestre. Saiba mais 
em: (https://tree-nation.com).

Plataforma de refl orestamento facilita que pessoas e empresas 

ajam contra as mudanças climáticas.

O Brasil repassará ao Catar, 
sede da Copa do Mundo de 
2022, experiências adquiridas 
durante a preparação e a re-
alização da Copa de 2014. O 
memorando prevendo a par-
ceria por três anos foi assinado 
em outubro pelos ministros de 
Relações Exteriores dos dois 
países e publicado no DOU de 
sexta-feira (13). 

O objetivo do documento 
é “incentivar as ações de or-
ganização e preparação dos 
eventos com a implementação 
da cooperação entre as par-
tes, o que inclui atividades de 
formação profi ssional, capa-
citação técnica, transferência 
de conhecimento e acordos 
nas áreas relevantes”. Entre 
os tópicos considerados prio-
ritários pelos dois países estão 
a participação de pequenos e 
médios negócios em grandes 
eventos internacionais

Experiência brasileira 
com Copa de 2014 será 

repassada ao Catar
Marcello Casal Jr/ABr

Também, os programas de-
senvolvidos em cidades-sede, 
as estratégias de sustentabili-
dade, inovações tecnológicas, 
intercâmbios esportivos para 
pessoas com necessidades 
especiais, cooperações de 
combate a doping. gestão e 
manutenção de instalações des-
portivas e políticas de combate 
à violência e ao racismo nos 
estádios. Na lista de trocas de 
experiência ainda está a ges-
tão e organização de eventos 
internacionais de grande porte.

A cooperação entre Brasil e 
Catar será feita por meio de visi-
tas a cidades-sede, seminários e 
reuniões, capacitações, missões 
de especialistas e técnicos e pelo 
intercâmbio de práticas. As ações 
serão coordenadas, no Brasil, pelo 
Ministério de Relações Exterior. 
Já no Catar, os trabalhos fi carão 
a cargo do Conselho Supremo de 
Entrega e Legado (ABr).

Na lista de trocas de experiência ainda está a gestão de eventos 

internacionais de grande porte.


