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OpiniãO
Como diminuir sua 
pegada de carbono 
enquanto estuda

Os benefícios do 
ensino a distância 
corporativo você já 
conhece bem: redução 
de custos com o 
deslocamento de 
tutores, flexibilidade, 
aprendizado 
individualizado e 
um ROI maior, entre 
tantos outros

E o que começou como 
um movimento nas 
empresas hoje é am-

plamente utilizado também 
pelas pessoas físicas. Afinal, 
em que momento você 
imaginaria ser possível que 
um morador do interior do 
Amazonas teria acesso a 
um curso sobre como ser 
comediante com o ator 
Steve Martin ou sobre Ges-
tão na Fundação Getúlio 
Vargas? Essa aproximação 
de qualificações de quali-
dade e do ensino para todos 
explica também o boom de 
plataformas digitais como o 
Coursera ou Udemy. 

Isso sem dizer que hoje 
praticamente todos os cen-
tros universitários oferecem 
versões digitais de seus cur-
sos. Em 2018, pela primeira 
vez, a oferta de vagas online 
superou as presenciais na 
universidades brasileiras. 
Dados do último Censo de 
Educação Superior, reali-
zado pelo MEC, mostraram 
que foram 7,1 milhões de 
vagas oferecidas a distância 
contra 6,4 milhões no ensino 
presencial.

Liberdade de estudar na 
hora, quando e onde quiser, 
melhor aprendizado (é pos-
sível rever as aulas quando 
quiser), maior concentra-
ção e grande variedade de 
cursos. E a mensalidade 
também é um fator impor-
tante, com valores até 50% 
menores.

E, além das vantagens 
'palpáveis' da educação 
digital há também outro 
benefício muito importante 
e que poucas pessoas se dão 
conta: a redução do impacto 
ambiental.

Um estudo da Open Uni-
versity da Grã-Bretanha 
descobriu que, quando se 
realiza um cursos de e-
-learning, se consome em 
média 90% menos energia 
e se emite 85% menos CO2 
por aluno do que os cursos 
tradicionais em sala de 
aula. Aliás, você já tinha 
parado para refletir sobre 
isso? Veja, abaixo, 3 razões 
como o aprendizado on-line 
se encaixa em um estilo de 
vida mais sustentável:

1- Reduz a poluição - As 
cidades, principalmente as 
maiores, tendem a ser des-
centralizadas. Ou seja: será 
preciso se deslocar para 
chegar ao local das aulas. E 
não importa se o processo é 
feito de carro ou transporte 
público, o veículo polui o 
meio ambiente.

Economizar o combustí-
vel do carro ou o valor da 
passagem de ônibus parti-
cipando de aulas online não 
apenas ajuda no orçamento 
familiar, mas também reduz 
a poluição.

2- Poupa recursos natu-
rais - Além de limitar o com-
bustível usado nas viagens 
de carro e ônibus, o ensino 
a distância utiliza menos 
recursos naturais do que 
o aprendizado que ocorre 
presencialmente.

Pense que as aulas pre-
cisam ocorrem em prédios 
- quanto maior o número 
de alunos, mais espaço é 
necessário. E quanto mais 
espaço construído, menos 
áreas verdes. 

A economia é devida à 
energia usada para alimen-
tar os elevadores, iluminar, 
aquecer ou resfriar a sala 
de aula. Isso sem dizer da 
água utilizada nos banhei-
ros e para limpar todos os 
espaços utilizados. Reduz 
também os copos de plástico 
e outros materiais usados 
durante a presença no local.

3- Diminui o consumo de 
papel - O desmatamento é 
uma questão global séria. 
Segundo a National Wildlife 
Foundation, 60% do lixo es-
colar é apenas papel. E uma 
tonelada de papel descar-
tado equivale a 16 árvores 
grandes. A educação on-line 
é uma excelente maneira de 
economizar papel. Os livros, 
tarefas, trabalhos e provas 
são digitais. 

O papel precisa ser im-
presso para ter maior utili-
dade, não é mesmo? Então 
coloque também, nesta 
conta, tanto a energia elé-
trica utilizada no processo 
de impressão como também 
os cartuchos e toners de 
tinta utilizados. A cada ano, 
mais de 350 mil desses car-
tuchos acabam em aterros e 
estima-se que levem até mil 
anos para se de comporem 
completamente. 

Viu como realmente vale a 
pena considerar o ensino a 
distância ao fazer um curso 
ou mesmo uma graduação? 
O meio ambiente agradece.

(*) - É especialista em Gestão 
de Conhecimento e Tecnologias 

Educacionais (https://
alexandrecastanha.wordpress.com/).

Luiz Alexandre Castanha (*)

Desafios e soluções para o e-commerce 
em tempos de isolamento social

Thiago Cavalcante (* )

Neste sentido, certamente num 
primeiro momento haverá um 
aumento do número de consumi-

dores que serão praticamente obrigados 
a optar pelas compras on-line à medida 
que evitam locais públicos. Por outro 
lado, também pode ser uma fonte de pre-
ocupação a existência de problemas na 
cadeia de suprimentos como a escassez 
de produtos ou dificuldades de logística.

Seja como for, a verdade é que o país 
está entrando num momento no qual a 
empatia, a sensibilidade e a solidarieda-
de serão muito valorizadas. Presas em 
suas casas, as pessoas desejarão ouvir 
vozes conhecidas, ver pessoas amadas 
e buscar informações de alguém em 
quem possam confiar.

As marcas mais atentas a este sen-
timento poderão corresponder às 
expectativas de seus clientes com 
soluções que agreguem inteligência ar-
tificial a influenciadores digitais. Nelas 
a tecnologia teria a função de evitar a 
superexposição e a sensação de que 
alguém está querendo tirar vantagem 
de um momento tão difícil para o país. 
Para isso, seria necessária a inserção 
do influenciador apenas no momento 
certo e com a mensagem corretamente 
adaptada a cada situação.

Mandar vídeos com algum famoso su-
gerindo algum produto para um mailing 
geral seria um suicídio de imagem tanto 
para a marca como para o famoso. Então 
a Inteligência artificial entra fazendo sua 
mágica de entender o comportamento do 
consumidor por meio de sua navegação 
nos e-commerces e detectar o momento 
e a forma de fazer com que a participação 
do influenciador seja recebida como uma 
ajuda bem vinda na hora certa e não como 
uma exploração comercial insensível.

Mas como se faz isso?

É possível, por exemplo, detectar 
que alguém se interessou 
por um produto no site, 
avançou no processo 
para sua compra, mas 
quando chegou na parte 
do pagamento, achou o 
preço muito alto e desis-
tiu, deixando o carrinho 
virtual abandonado.

Então, somente as 
pessoas que passaram 
por todo este ciclo se-
riam abordadas em seus 
canais de comunicação (redes sociais 
ou próximas visitas ao e-commerce) 
com vídeos de influenciadores digitais 
relembrando seu interesse por aquele 
produto e oferecendo insumos para 
que a compra seja executada.

Estes insumos podem ser desde infor-
mações sobre os benefícios do produto, 
depoimentos sobre seus efeitos até des-
contos no preço, oferta de condições de 
pagamentos diferenciadas em relação 
à exposta a todos no site e isenção de 
cobrança de frete, por exemplo.

Uma pesquisa recente do Ibope 
Inteligência mostrou 
que 52% dos internau-
tas brasileiros seguem 
influenciadores digitais 
em redes sociais. O es-
tudo diz ainda que 50% 
dos que responderam 
confessaram que se sen-
tem influenciados em 
relação aos produtos e 
serviços que essas per-
sonalidades indicam nas 
plataformas.

A distância das famílias e amigos 
durante o período de isolamento 
social tem um potencial de fazer 
com que este poder de influência 
cresça muito nas próximas semanas. 
Que ele seja usado na hora certa, 
da melhor forma possível e com a 
máxima empatia, sensibilidade e a 
solidariedade.

(*) É diretor e sócio-fundador da Inflr, startup 
especializada em ações com influenciadores 

digitais que consegue atingir 100% dos seguidores, 
multisegmentar e direcionar as entregas dentro da 

audiência de cada influenciador.

A cada decisão anunciada pelas autoridades como forma de combater a pandemia da COVID-19 cresce a 
importância do e-commerce no cenário nacional. Com a restrição aos shoppings e o fechamento das lojas 
de rua este canal começa a despontar como destino natural para suprir as necessidades cotidianas. 
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“Presas em suas 
casas, as pessoas 
desejarão ouvir 
vozes conhecidas, 
ver pessoas 
amadas e buscar 
informações de 
alguém em quem 
possam confiar.

AI/TD

Portal de ensino da Prefeitura de São Paulo 
é alternativa de capacitação profissional 

Começou ontem (24), o período de quarentena em virtude da pandemia 
do coronavírus. Durante o período de 15 dias de restrição social, as pessoas 
que estarão em casa poderão aproveitar o tempo para se qualificar pelo 

portal do Cate, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, 
que conta com dezenas de cursos profissionalizantes de diferentes áreas 
de atuação. Parte dos cursos segue as tendências do mercado, como, por 
exemplo, programação em back-end e python, setores que buscam profis-
sionais capacitados para o preenchimento de vagas de emprego. Há também 
opções inovadoras, como a qualificação em desenvolvimento de jogos e a 
gestão de resíduos por meio do upcycling (www.cate.prefeitura.sp.gov.br).

News@TI
Webinars gratuitos para apoiar empresas e 
executivos com trabalho remoto

@A SoftwareONE, que é especialista em soluções de negócios em 
nuvem, está fazendo uma ação de apoio para ajudar empresas a 

utilizarem as soluções online existentes no mercado de forma remota e 
está promovendo uma série de webinars gratuitos (http://info.softwa-
reone.com/teste_RegistrationPage.html).

Apps para tempos de distância social e quarentena
A pandemia mundial fez com que hábitos 

mudassem em todo o mundo. O excessivo 
cuidado com a higienização de objetos, das 
mãos e do rosto, além de evitar contato 
com idosos e isolamento social, são alguns 
exemplos. Apesar de assustador, estar em 
casa por mais tempo pode pode mudar 
completamente o seu currículo quando 
tudo isso terminar.

Inglês em 15 horas
Se considerarmos o tempo médio que 

o brasileiro gasta para se deslocar ao 
trabalho, que são cerca de 2 horas diá-
rias, durante o período de isolamento é 
possível usar esse tempo para investir em 
atividades que agregam conhecimentos. 
De acordo com pesquisadores da Univer-
sidade Cidade de Nova York, por exemplo, 
estudar por 15 horas com o aplicativo de 
idiomas Babbel é o necessário para adqui-
rir o mesmo conhecimento de uma pessoa 
que estudou uma língua estrangeira em um 
curso acadêmico. Assim, basta dedicar-se 
40 minutos por dia por um mês. A eficácia 
desse aplicativo já foi comprovada também 
por pesquisadores da Universidade Yale  e 
pela Universidade do Estado de Michigan 
– ambas nos Estados Unidos. 

Trabalho Novo
Após investir os 40 minutos diários em 

inglês, por exemplo, ainda há muita hora 
livre no dia de quem está fazendo home 
office. Contando apenas as horas do 
transporte, ainda temos 1h20. Carolina 

Martins, fundadora da CMF Carreira e 
Recolocação desenvolveu o curso Máqui-
na de Empregos. Ele tem como objetivo 
capacitar e dar autonomia para que mais 
brasileiros consigam se inserir no mercado 
de trabalho. Portanto, esse momento de 
reclusão social não precisa ser só tédio 

e ansiedade, mas uma oportunidade de 
investimento pessoal.

Boa Forma e Alimentação Saudável
Por fim, os 20 minutos restantes podem 

ser utilizados para cuidar da saúde, do 
corpo e da mente A Akmos, empresa de 
bem-estar e nutrição, possui um programa 
chamado Impakt60 São 12 minutos de 
exercícios diários, que não necessitam 
equipamentos e podem ser feitos em casa, 
aliando mudanças de hábitos alimentares 
para uma vida mais saudável.

Mantendo a Mente Saudável 
durante o Isolamento

O aplicativo Calm tem como objetivo 
auxiliar na saúde mental de seus usuários. 
A plataforma possui ferramentas que me-
lhoram a concentração e reduzem ansie-
dade, estresse e depressão. O app utiliza 
técnicas com música e respiração, além 
de histórias para quem precisa melhorar a 
qualidade do sono.  O guia de meditação é 
o mais procurado em tempos de incerteza.

Aprenda a tocar  um instrumento
O aplicativo Yousician é ideal para desa-

fiar sua mente enquanto aprende violão. 
Por meio do microfone do celular, a ferra-
menta consegue identificar se uma música 
está sendo executada corretamente. O 
programa também conta com diversas 
lições, dicas técnicas e desafios semanais. 
Além disso, o software também possui 
um afinador digital para o instrumento.


