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D - Fake News
A Câmara Municipal/SP, com o apoio da Associação Brasileira dos 
Advogados Criminalistas, acabou de lançar a cartilha “Todos contra as 
fake news”. O material educativo tem o objetivo de orientar a socie-
dade a respeito dos riscos e das implicações relacionadas à criação e 
ao compartilhamento de informações falsas. A cartilha apresenta, em 
linguagem simples, o conceito de fake news, as consequências jurídicas 
e sociais da proliferação de informações falsas, além da importância da 
colaboração de toda a sociedade para combater essa onda do mal. Bai-
xe a cartilha em (https://www.saopaulo.sp.leg.br/escoladoparlamento/
wp-content/uploads/sites/5/2020/07/Todos-contra-as-fake-news-atuali-
zado-em-020720.pdf).

E - Trabalho e Futurismo
Com o tema “Um novo olhar para um novo futuro”, o maior evento 
de investimentos do mundo acontece entre os próximos dias 14 e 18, 
em plataforma exclusiva e com transmissões simultâneas. O maior 
evento de investimentos do mundo retorna para sua 10ª edição em 
um formato histórico e inovador: serão cinco dias de evento com-
pletamente online e gratuito, reunindo painéis e conteúdos em uma 
plataforma exclusiva, integrada e com capacidade para transmissões 
ao vivo. Além dos debates, o evento contará com lives e painéis 
em outros canais como Instagram, Linkedin, YouTube e Twitter e 
tradução simultânea em Libras. Programação e inscrição: (http://
eventoexpert.xpi.com.br/).   

F - Check-in por WhatsApp 
A GOL Linhas Aéreas está disponibilizando novas funcionalidades em seu 
atendimento via WhatsApp, dando um primeiro passo para a integração 
de serviços por meio do aplicativo gerando ainda mais comodidade e con-
veniência. O check-in, disponível antecipadamente no site ou aplicativo, 
agora será realizado também por um fluxo simplificado, orientado pela 
GAL, assistente virtual da Companhia, diretamente no WhatsApp. Com 
isso, o passageiro terá mais uma alternativa digital de autoatendimento. 
Somado ao check-in, os Clientes também podem utilizar o serviço para 
obter informações sobre como gerenciar os seus voos. A GOL objetiva 
que todos a bordo tenham uma experiência segura e agradável no espaço 
compartilhado que caracteriza uma aeronave. 

A - Vagas de Trabalho
Startups e empresas mantenedoras do Cubo Itaú, maior e mais relevante 
hub de empreendedorismo da América Latina, estão com mais de 500 
vagas de trabalho abertas, principalmente em áreas ligadas ao setor de 
tecnologia. Apenas a Dasa, parceira do hub na vertical Cubo Health, tem 
atualmente mais de 100 postos de trabalho em (http://dasa.gupy.io/). 
Outra empresa que está com vagas disponíveis é a B3, a Bolsa do Brasil, 
que tem mais de 10 vagas abertas em áreas como Produtos e Clientes, 
Tecnologia e Operações(http://jobs.kenoby.com/b3). As cerca de 300 
startups do portfólio do Cubo e as 30 grandes empresas de diferentes 
segmentos do mercado que são parceiras do hub reúnem mais 400 
vagas - com informações em (http://cubo.network/jobs). 

B - Empreender com Impacto
O Mercado Livre promove a segunda edição do Programa Empre-
ender com Impacto no Brasil. A iniciativa que fortalece negócios de 
impacto vai apoiar empreendedores em suas estratégias de comer-
cialização e marketing digital, demandas crescentes por parte dos 
empreendimentos, e que ficaram ainda mais relevantes no cenário 
da pandemia. Os participantes terão acesso a encontros virtuais, 
mentorias individuais e coletivas, além de webinars sobre as soluções 
digitais. Entre os facilitadores do programa estão referências como 
Adriana Barbosa, CEO da PretaHub, Mateus Mendonça, Fundador 
da Giral Viveiro de Projetos e Ellen Carbonari, Head de Inovação e 
Empreendedorismo Social na Semente Negócios. Inscrições: (www.
empreendercomimpacto.com.br). 

C - Corretores de Imóveis 
Durante a pandemia, a MRV, plataforma líder em soluções habitacionais, 
percebeu um crescimento recorde no número de credenciamento de 
corretores de imóveis autônomos. Em 60 dias, a empresa capacitou 
mais de 800 novos corretores de forma virtual. Especialistas de diversas 
modalidades de ensino do ramo imobiliário se conectam com os profis-
sionais por 30 dias para ensinar a teoria e a prática da venda de imóveis; 
o novo treinamento online foi projetado de acordo com a necessidade 
de distanciamento social. Toda semana, cerca de cinco novas turmas 
de 20 a 25 corretores são formadas para o curso de capacitação. Mais 
informações: (http://www.mrv.com.br/).  

G  - Habilidades Criativas 
Aprender ou aperfeiçoar histórias em quadrinhos e seus personagens, 
ilustrações para publicidade, desenho a lápis, animação em 3D ou 
design gráfico, com aulas de até 7 minutos e gratuitas? Sim, essa é a 
proposta da Crehana para conquistar os criativos brasileiros. A edtech 
latino-americana está expandindo suas atividades para o Brasil e oferece 
conteúdos gratuitos para os internautas. São destinados a pessoas que 
utilizam a criatividade como forma de trabalho ou para complementar 
habilidades. Os alunos brasileiros terão acesso grátis a cursos de intro-
dução aos quadrinhos, Google Ads, In Design, Direção de arte e técnicas 
de pintura. Verifique em: (www.crehana.com/curso-do-dia/). 

H - Mulheres na Tecnologia. 
A B2W Digital - líder em e-commerce na América Latina e detentora 
das marcas Americanas, Submarino, Shoptime e Sou Barato - abriu um 
processo seletivo exclusivo para mulheres na área de tecnologia. As 
vagas são para o cargo de desenvolvedora e a seleção será online. Todas 
as etapas serão conduzidas por mulheres, desde o recrutamento até a 
avaliação técnica. Esta é mais uma iniciativa da B2W para fortalecer a 
presença feminina na área de tecnologia. O processo seletivo foi todo 
pensado a partir dos principais desafios que as mulheres enfrentam ao se 
candidatarem para vagas de tecnologia, que é uma área com forte atuação 
masculina. Inscrições pelo site: (http://b2women.gupy.io/jobs/225287).

I - Mundo dos Gamers 
Tem jogo eletrônico novo na praça e quem faz as honras da casa é o 
Banco do Brasil (BB), ao apresentar o Primeiro Campeonato Oficial 
de Valorant do país, em parceria com a Gamers Club. O game, cujo 
lançamento oficial aconteceu em junho, quebrou recordes e despertou 
interesse dos mais distintos jogadores de esportes eletrônicos quando 
lançado mundialmente em sua etapa beta. Valorant é o novo jogo FPS da 
Riot Games, a mesma empresa que desenvolveu o League of Legends, é 
um jogo 5v5 para PC de tiro tático competitivo e focado em personagens. 
Acontece de 11 a 13 de julho e as inscrições começam nesta quarta-feira 
(8), no endereço (https://gamersclub.com.br/). 

J - Cashback Extra
Os clientes do Inter têm um motivo a mais para participar do Inter 
Day, hoje (7). Além das ofertas especiais no marketplace, o limite 
disponível no cartão de crédito será dobrado para facilitar as compras. 
De forma prática, se o limite é R$ 1 mil e o consumidor já gastou R$ 
700. Em vez de R$ 300, ele terá R$ 600 para fazer compras nas lojas 
do app e gifts cards, durante todo o evento. O Inter Day conta com 
descontos turbinados e cashback extra em todas as compras, tanto 
no Super App, quanto no site do Banco Inter. Para garantir o acesso 
às principais promoções, basta o correntista se inscrever na página 
(www.bancointer.com/interday). 

O Tik Tok e seu 
potencial de marketing

Depois da pandemia 
do Coronavírus, o 
aplicativo chinês foi 
o mais baixado na 
quarentena

Depois dos fenômenos 
do Snapchat e do 
Instagram, com os 

stories, que popularizaram 
o compartilhamento de 
opiniões e informações por 
meio de pequenos vídeos, 
o Tik Tok tem se destacado 
como o aplicativo da vez. A 
rede social que, até então 
era só para “dancinhas” e 
paródias, está começando a 
ser vista com um novo olhar 
pelas marcas. 

É um universo novo e gi-
gantesco: durante o primei-
ro trimestre de 2020 atingiu 
dois bilhões de downloads 
no mundo, segundo a pla-
taforma global de análise e 
dados móveis, App Annie. 
Por ter uma linguagem mais 
leve e divertida em vídeos 
curtos - que acreditamos ser 
a nova escrita - a ferramenta 
tem fomentado diversas es-
tratégias de empresas pelo 
globo. O leque de oportu-
nidades para marcas traba-
lharem suas estratégias de 
comunicação e marketing 
foi aberto. 

A Nestlé, inclusive, con-
tratou um novo funcionário 
usando, em uma das fases 
do processo seletivo, a pla-
taforma, enquanto a Nike 
e a Apple Music também 
já começaram a dar os 
primeiros passos por lá. 
Partindo do entendimento 
de que a maior parte do 
consumidor do aplicativo 
ainda é de jovens das ge-
rações Z e os Millennials e, 
em alguns casos, os Alpha 
(com menos de 10 anos de 
idade, sob supervisão de 
um adulto) com um bom 
equilíbrio entre os gêneros, 
uma empresa que decida 
investir nesta ferramenta 
precisa se questionar se o 
seu público está lá e como 
oferecer o melhor conteúdo 
para eles. 

Mas, assim como outros 
movimentos digitais, o 
perfil consumidor do Tik 
Tok também tem mudado 
rapidamente: segundo a 

Comscore, empresa reno-
mada de planejamento, 
mensuração e validação de 
mídias cross platform, o nú-
mero de adultos utilizando o 
aplicativo saltou de 3,9 para 
14,3 milhões entre março 
de 2018 e 2019, crescendo 
ainda mais em 2020. 

Entendemos então que, 
sempre em linha com a 
estratégia e propósito da 
marca, vale entender estu-
dar e entender essa nova 
ferramenta e seu potencial 
de viralização de conteúdo, 
desenvolvendo conteúdos 
para explorar esse universo 
“tiktoker”. Afinal, o consu-
midor está curtindo esse 
espaço social e consumindo 
informação também por 
lá - ter presença também 
por meio desse veículo é 
importante para o maior 
envolvimento do cliente 
com a marca. 

Os principais caminhos 
para utilizar a rede social 
da melhor forma é por meio 
www.idc.com digitais, com 
as hashtags challengers (ou 
desafios), com a criação 
de stickers (ou adesivos 
digitais) da marca ou com 
os tradicionais anúncios; 
compartilhando desde dicas 
de culinária a “faça você mes-
mo”, decoração, esportes 
até construção, sempre com 
conteúdo criativo e rápido. 

Como marca, a máxima 
deve ser aplicada: preci-
samos estar antenados às 
tendências, ao movimento 
dos mercados, entendendo 
o potencial de cada nova 
rede e embarcar naquilo 
que faça sentido com seu 
propósito. Caso contrário, 
se não fizer sentido nem 
para sua marca e nem para 
o seu público-alvo, melhor 
seguir por outros caminhos. 

As iniciativas que entra-
rem antes nesse universo 
têm tudo para surfar nesse 
grande tsunami do marke-
ting de conteúdo e comu-
nicação com o cliente por 
meio do Tik Tok ou outros 
aplicativos e plataformas 
que possam surgir, estando 
alinhado com o consumidor, 
onde quer que ele esteja. 

(*) - É Co-fundadora da marca 
Criamigos, rede de franquias de 

pelúcias personalizáveis. 

Veronicah Sella (*)

Do total, 9,8 milhões 
foram smartphones, 
queda de 7,8%, e 544 

mil foram feature phones, 
retração de 22,4% em relação 
ao primeiro trimestre de 2019. 
“Estávamos otimistas no iní-
cio do ano. Fechamos janeiro 
com alta de 14%, mas com 
a proximidade da pandemia 
da covid-19 as vendas come-
çaram a cair”, revela Renato 
Meireles, analista de pesquisa 
e consultoria em Consumer 
Devices da IDC Brasil. 

Em fevereiro a queda foi de 
4%, reflexo do desabasteci-
mento do varejo, e chegou a 
27% em março, com o início 
da quarentena e fechamento 
do comércio. “Os fabrican-
tes que não dependem de 
componentes fabricados na 
China não foram tão afetados 
com o lockdown em Wuhan, 
epicentro da doença. Já 

O preço dos smartphones no primeiro trimestre ficou 15,1% 
mais alto por causa do dólar.

in
fo

rc
ha

nn
el

.c
om

/re
pr

od
uç

ão

A partir da meia-noite de hoje (7), a fronteira entre 
os estados de Victoria e Nova Gales do Sul, os dois mais 
populosos da Austrália, será fechada para tentar conter 
o avanço do novo Coronavírus (Sars-CoV-2) no país.

Com isso, mais de 6,6 milhões de pessoas em Victoria 
ficarão sob lockdown. 

O anúncio das medidas foi consensual entre os go-
vernos das duas localidades e foi considerado uma 
“medida inteligente” para conter a Covid-19. O estado 
de Victoria vem batendo recordes locais de novos casos 
- foram 127 nas últimas 24 horas - e a atenção especial 
dos governantes recai sobre condomínios de habitação 
popular. Ao todo, foram registados 2.663 infecções e 
22 vítimas em Victoria. 

A capital Melbourne também registrou uma alta conta-
minação depois que autorizou o relaxamento de medidas 
de isolamento e a prefeitura anunciou o isolamento de 
alguns bairros para conter a doença. A Austrália já regis-
trou, desde o início da pandemia, 8.586 casos da doença 
e 106 mortes conforme dados do Centro Universitário 
Johns Hopkins (ANSA) Avanço de casos em Victoria preocupa governo.

Estudantes que contrataram finan-
ciamento estudantil – FIES – por meio 
do Banco do Brasil (BB) já podem 
requerer a suspensão do pagamento 
de até quatro parcelas.  A medida vale 
para clientes em situação de adimplên-
cia com seus contratos antes do dia 20 
de março, data em que foi decretado o 
estado de calamidade pública no país. 

A opção de suspensão pode ser feita 
por meio do aplicativo do BB. Para 
isso, basta que o cliente acesse sua 
conta (efetue login), clique no ‘Menu’, 
em seguida em ‘Solução de Dívidas’ e 
selecione ‘Suspensão FIES’. A solici-
tação será efetivada de forma simples, 
sem assinatura de termo aditivo e sem 
necessidade da presença do fiador em 

qualquer dependência do Banco. 
No entanto, são obrigatórias a ciência 

e a concordância do estudante para 
as condições de pausa e, consequen-
temente, para os reflexos no contrato 
de financiamento. Caso o estudante 
não tenha acesso ao mobile, ele pode 
solicitar a suspensão nas agências do 
banco (AI/BB). 

Pandemia contribuiu para queda 
de 8,7% nas vendas de celulares
No primeiro trimestre foram comercializados 10,4 milhões de celulares, 8,7% a menos do que no 
mesmo período do ano passado, segundo o estudo IDC Brazil Mobile Phone Tracker Q1 2020 realizado 
pela IDC, líder em inteligência de mercado

de 2019. Os feature phones 
ficaram 62,1% mais caros, 
custando em média R$ 177. 

No segundo trimestre, os 
efeitos da pandemia devem 
ser ainda mais sentidos no 
mercado de celulares, re-
sultado do fechamento do 
comércio em abril e maio. 
A expectativa é de queda 
de 32%, mesmo com dia 
das mães no período e com 
as mudanças de hábitos de 
consumo, com serviços de 
streaming e ensino a distân-
cia, por exemplo, que podem 
levar o brasileiro a buscar 
por celulares com mais 
recursos. Para o mercado 
cinza, a previsão também é 
de queda por conta da alta do 
dólar e das ofertas do varejo 
oficial, após a flexibilização e 
abertura do comércio físico. 
Fonte e mais informações: 
(www.idc.com).

aqueles que possuem uma 
dependência maior dos 
componentes produzidos 
na China, foram impactados 
e os efeitos chegaram ao 
varejo”, justifica Renato. Já 
a tendência de queda para o 
segmento de feature phones 
se confirmou, mas foi menos 
acentuada do que o previsto.

No mercado oficial, o preço 
dos smartphones no primeiro 

trimestre ficou 15,1% mais 
alto por causa do dólar, e a 
média foi de R$1.473. Os mais 
vendidos - com 5,1 milhões de 
unidades - foram os interme-
diários premium, com preço 
entre R$ 1000 e R$ 1999, alta 
de 53%, e os da categoria 
premium, entre R$ 2000 e R$ 
2999, com 1,2 milhões de uni-
dades e 266,5% de aumento 
em relação a janeiro e março 

Austrália impõe novo lockdown 
para 6,6 milhões de pessoas
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Estudantes com FIES já podem suspender parcelas no BB


