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Ser bem sucedido, para mim, é ter êxito em suas próprias aspirações. 
Há quem busca milhões e há quem quer apenas uma casinha branca no 
alto de uma montanha. Sucesso, portanto, é ponto de chegada relativo. 
Durante muito tempo eu fui negativo. Me perdia com facilidade em minhas 
vontades. Não confunda isso com dúvida. Na verdade eu tinha as certezas 
erradas. Quando resolvi mudar (sim, tudo partiu de uma decisão), as lutas 
internas eram maiores do que as externas. Mas cada mudança valia a pena e, 
a cada passo vitorioso que eu dava, entendia que vivia de maneira arrastada, 
esperando pelo happy hour, pelos fins de semana, por algo mais.   

Deixar pra trás se quiser ter sucesso

As PMEs representam 99,5% do mundo corporativo na América Latina 
e contribuem com 76,5% dos empregos na região (dados OCDE, 2020). 
Por isso, contribuir para seu fortalecimento, crescimento e estabilidade 
é fundamental para o bem-estar econômico dos países e sua competiti-
vidade. Com a chegada da Quarta Revolução Industrial, torna-se ainda 
mais importante motivar a adoção de tecnologia e a transição para esse 
novo modelo da economia. Apesar das circunstâncias atuais terem 
acelerado muitos desses processos, essas organizações ainda temem 
mergulhar no mundo digital.   

Histórias de terror de Pequenas e Medias Empresas

As novas gerações duram cada vez menos tempo nos empregos. Ao 
contrário dos pais e avós, os jovens de hoje não veem problema em trocar 
de emprego. O professor dos cursos de Graduação e Pós-graduação 
da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP), Marcos 
Minoru Nakatsugawa, lista alguns dos motivos que podem explicar o 
fenômeno: conflito de gerações, avanço da tecnologia, falta de ações 
das empresas para engajar esses profissionais e a busca por um pro-
pósito de vida que não pode ser atendido pelas organizações.   

Novas gerações ficam menos tempo em empregos

Foto de Andrea Piacquadio no Pexels

Negócios em Pauta

Mobilidade Elétrica 
Pauta fundamental para o desenvolvimento sustentável 

do país, a Mobilidade Elétrica tem reflexos imediatos e 
importantes nos indicadores de saúde e emprego. Ações 
de economia verde específicas para determinados setores 
produtivos pode incrementar, até 2030, R$ 2,8 trilhões à 
economia do país, além de dois milhões de empregos.  Nesse 
sentido, especialistas nacionais e internacionais participam da 
1ª Conferência da Plataforma Nacional de Mobilidade Elétrica, 
que acontece entre os próximos dias 16 e 19, sob formato 
digital. Inscrições gratuitas em: (https://evento.pnme.org.br/
inscricao/).    Leia a coluna completa na página 3
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Resenha do Empreendedorismo é tema 
de palestra em evento nacional

@Claudio de Castro, sócio-diretor da Pitang Agile IT, uma 
das maiores empresas de tecnologia do Brasil, e da 

Ensinar Tecnologia, empresa de tecnologia inovadora para 
promoção de educação, é um dos convidados do Summit 
Êxito de Empreendedorismo para o quadro Resenha do 
Empreendedorismo. A entrevista será comandada pela 
empreendedora Carol Paiffer, destaque na área de inves-
timentos. Em bate-papo muito descontraído, Claudio irá 
contar um pouco de sua trajetória, deixando dicas para os 
empreendedores que estão começando e os já consolidados. 
“O Resenha de Empreendedorismo é um momento para 
compartilhar com todos perspectivas para o futuro do em-
preendedorismo, análises de mudanças do mercado, além 
de dicas para aqueles que querem começar a empreender”, 
explica Castro (https://www.summitexito.com.br/).   Leia 
a coluna  completa na página 2
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A pandemia causada pela 
Covid-19 gerou uma mudança 
no comportamento de compra 
por parte dos consumidores, o 
que tornou ainda mais desafiador 
fazer campanhas assertivas e 
estratégicas. 

Por isso, a Kantar acaba de realizar 
uma análise qualitativa, seguindo a 

metodologia NeedScope, com o obje-
tivo de ajudar as marcas a entender os 
diferentes perfis dos shoppers durante a 
Black Friday, que  acontece no próximo 
dia 27, uma sexta-feira.  

 
“O NeedScope traz como principal 

ponto o fato de que cada consumidor 
tem uma particularidade ao se relacio-
nar emocionalmente com as compras 
na Black Friday. De acordo com cada 
necessidade emocional percebida, dentre 
as seis existentes no modelo, é possível 
entender que shoppers buscam canais, 
promoções e mensagens que melhor se 
conectam com a necessidade emocional 
daquele momento”, afirma Karina Col-
lenghi, gerente de contas da Kantar e 
especialista em NeedScope. 

 
A executiva explica que, por exemplo, 

um shopper de necessidade emocional 
vermelha para a Black Friday tende a 
aproveitar e interagir com todas as ações 
possíveis, já que ele precisa de energia 
e dinamismo para encontrar boas opor-
tunidades. 

Diferente do shopper de necessidade 
marrom. Esse, por sua vez, prefere ficar 
mais tranquilo e tenta encontrar apenas 
o que lhe convém de verdade nesse perí-
odo de compras frenéticas. Por isso, pela 

Como valorizar a particularidade 
emocional de cada consumidor 
na Black Friday 

análise da metodologia NeedScope, que 
usa modelos de arquétipos da psicologia 
analítica, a Kantar descobriu também 
que o maior desafio das marcas na Black 
Friday é manter o seu posicionamento. 

Com um movimento que tende a ser 
mais ousado, enérgico e dinâmico, muitas 
marcas podem tentar fazer algo seguindo 
essa linha e, assim, perder a clareza da 
sua ação versus o seu posicionamento 
do dia a dia.  “É importante saber ativar 
as promoções utilizando as simbologias 
que estão dentro do posicionamento da 
marca, evitando confundir os consu-
midores e até mesmo se apagar dentre 
tantas marcas que acabam falando no 
mesmo tom e não se destacam entre si”, 
afirma Karina. 

 
Deste modo, na Black Friday as marcas 

precisam explorar o arquétipo que se 
conecta com o próprio posicionamento 
dela. Se a marca tem uma personalida-
de mais amigável, feliz, tranquila, que 
transmite informações genuínas, ela já 
atrai consumidores com essa mesma 
personalidade. Ao acionar os movimen-
tos da Black Friday, a marca precisa se 
manter fiel ao seu posicionamento de 
forma clara para não confundir os seus 
consumidores.  

  
O NeedScope traçou os seis perfis dos 

consumidores, com base em conexões 
emocionais, de forma agrupada, conside-
rando as características dos arquétipos 
que se dividem em cores - o que vale para 
o tipo de posicionamento que as marcas 
devem ter durante a Black Friday de 
acordo com seu público: 

 VERMELHO  tipo de shopper/com-
prador que se joga na Black Friday 
e gosta de ser estimulado por todo o 

evento, sendo capaz de agarrar ótimas 
oportunidades; 

 ROXO  existe um sentimento de su-
perioridade nesse território. É um 
perfil que busca os negócios de forma 
competitiva, para tentar tirar a melhor 
negociação possível do vendedor; 

 AZUL  compradores/consumidores 
que, de maneira calma, fazem suas 
estratégias de compra. O intuito deles 
é buscar uma experiência que tenha 
muitos benefícios. Existe um planeja-
mento do que ele pretende comprar e 
o que ele realmente vai conseguir um 
bom negócio; 

 MARROM  existe uma passividade 
nesse território. Essas pessoas acabam 
sendo ‘levadas’ pela Black Friday e 
acompanham de forma passiva até 
acharem algo que possa atender às 
necessidades deles; 

 LARANJA  é o consumidor que adora 
fazer parte de um evento grande. Para 
eles a Black Friday tem a ver com dividir 
a experiência e as boas compras com 
outras pessoas; 

 AMARELO  é o de pessoas que en-
tendem a experiência da Black Friday 
como uma super diversão, sendo um 
evento espontâneo e surpreendente. 
O que será que a Black Friday pode 
trazer?  

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

INVESTIMENTOS 

STARTUPS - SERÁ QUE REALMENTE 
VALE A PENA TER A SUA?
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Fr

ee
pi

k

Previsão de safra recorde
A produção nacional de grãos, 

cereais, leguminosas e oleaginosas 
para 2021 deve atingir 253,2 milhões 
de toneladas, uma alta de 0,5% em 
relação a 2020, o que equilvale a 1,248 
milhão de toneladas. É o que prevê a 
primeira estimativa da produção nacio-
nal, divulgada ontem (10) pelo IBGE. 
Esse aumento ocorre na produção 
da soja, com crescimento de 4,6% ou 
5,6 milhões de toneladas, e do milho 
primeira safra, que deve subir 1,7% ou 
445 mil toneladas (ABr).
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