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Há certas fases na vida que paramos para refletir sobre nossas experiências 
e renovar nossas crenças e atitudes; a saída da adolescência para a idade 
adulta é um desses momentos. No ambiente corporativo, as metodologias 
ágeis ampliam cada vez mais seu raio de influência nos negócios, com a 
promessa de aumentar a celeridade, versatilidade e assertividade na imple-
mentação de estratégias, no desenvolvimento de produtos e serviços, na 
criação de inovações e em uma miríade de iniciativas nas quais se aplique 
os três quesitos apontados acima, sendo que poucos imaginam que essa 
forma de fazer a operação acontecer nasceu na indústria de software.   

Manifesto ágil atingiu a maioridade
A educação financeira tem como objetivo conscientizar o indi-

víduo sobre a importância do planejamento financeiro, para que 
desenvolva uma relação equilibrada com o dinheiro e decisões 
acertadas sobre finanças e consumo. E isso não só tem a ver 
com os adultos, mas deve ser ensinado desde criança. A partir 
de dezembro de 2019 todas as instituições escolares tiveram que 
atender às novas diretrizes da Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC).   

Educação financeira para as crianças

Com a recente eleição de Joe Biden nos Estados Unidos já existem 
diversas mudanças previstas, inclusive relacionadas às políticas de 
imigração. O presidente eleito pretende reverter algumas das decisões 
tomadas durante a administração de Donald Trump, que colocou diversos 
obstáculos na conquista da cidadania americana, especialmente após a 
pandemia do Coronavírus. Mas a partir de 2021, o processo para tornar-se 
um cidadão legal continua exigente, no entanto com maior possibilidade 
de sucesso para aqueles que buscam novas oportunidades de morar, 
trabalhar e investir nos Estados Unidos.   

Nova política de imigração nos EUA

Foto de fauxels no Pexels

Negócios em Pauta

Loja Modelo da Sadia 
A BRF, uma das maiores companhias de alimentos do mundo 

e dona de marcas como Sadia, Qualy e Perdigão, inaugura 
sua primeira loja modelo na capital paulista. O Mercato Sadia 
está localizado na Instalado na Av. Imperatriz Leopoldina, 
1490, Vila Leopoldina, e é o pontapé inicial da empresa na 
comercialização de produtos de seu amplo portfólio em 
um único local. Com 600 m², a loja conta com espaços para 
receber convidados, apresentações de chefs, aulas shows, 
confraternizações e degustações, sendo segmentado por 
ocasiões de consumo para que os clientes possam encontrar 
todos os itens necessários para o preparo de churrascos, 
cafés da manhã, feijoadas, refeições do dia a dia e momentos 
especiais.    Leia a coluna completa na página 3
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News@TI

Segurança é tema central do TD TALKS 
da Tech Data

@Hacking, ameaças, ransomware, roubo de dados, complian-
ce e regulamentações são alguns dos tópicos que o novo 

Talks da Tech Data abordará no próximo dia 9 de dezembro, das 
15h00 às 16h00, com a participação de diversos especialistas. 
Nesse encontro virtual, será possível aprender a identificar as 
áreas vulneráveis do seu negócio - o que permite a adoção de 
medidas preventivas para mitigar os riscos, e conhecer como a 
Tech Data e a Oracle podem contribuir para aumentar a segu-
rança das informações da sua empresa, com recomendações 
importantes para o trabalho em escritórios remotos, comércio 
eletrônico, serviços online, chatbots, assistentes digitais, entre 
outros pontos. O encontro contará com a participação especial 
de Davi Alves, Ph.D, presidente da Associação Nacional dos 
Profissionais de Privacidade de Dados (ANPPD), Data Protection 
Office pioneiro no Brasil na área de Segurança da Informação & 
Ethical Hacker, tendo formado mais de 1.800 DPOs no país (ht-
tps://bit.ly/3qrCSMb).   Leia a coluna  completa na página 2
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O ano de 2020 ficou marcado 
pela rápida transformação 
digital de diversos campos da 
sociedade e pelas mudanças 
de comportamento dos 
consumidores ao redor do 
mundo, ocasionadas pelo longo 
período de distanciamento social. 

A busca incessante por informações em 
tempo real e maior exigência sobre a 

procedência das fontes, a preocupação com 
o fornecimento de dados pessoais e até 
mesmo as formas de uso dessas tecnologias 
entram no radar para a criação de novas 
oportunidades de negócio. 

Com base nesse cenário, Melby 
Huertas, professora do departamento 
de Administração da FEI, explica que 
"além das novas tecnologias, a neces-
sidade e o comportamento das pessoas 
também ajudam a criar tendências 
transformadoras". 

Com essas ressalvas, a especialista 
também aponta cinco tendências que 
prometem mudar o mercado como 
conhecemos hoje: 

1. -  Bioeconomia - Se refere a um 
ambiente econômico voltado para o 
uso adequado dos recursos naturais 
e de tecnologias limpas que levam ao 
aumento de produtividade e competiti-
vidade. A tendência é termos no futuro 
uma bioeconomia com implicações para 
empresas e consumidores. De um lado, 
os consumidores se engajam em novas 
formas de consumo de bens e serviços 
orientados pela economia compartilha-
da; em que o usuário paga pelo uso de 
um bem, sem a necessidade de ter a 
posse de um carro, por exemplo. 

Carreira e Negócios: cinco tendências 
que apontam mudanças para 2021

Do lado das empresas, a bioecono-
mia consiste em alinhar os processos 
industriais com os ciclos da natureza, 
aumentando a eficiência e eliminado 
o desperdício, como é na natureza. 
"Não percebemos, mas a bioeconomia 
já faz parte de nossas vidas. Sacolinhas 
biodegradáveis e até móveis fabricados 
com os resíduos da produção de café 
são alguns exemplos do que a bioeco-
nomia pode viabilizar", afirma. 

2. - Biossegurança - Pessoas, 
empresas e governos estão cada vez 
mais atentos a novas formas de evitar 
contaminações por vírus e bactérias. 
Isso leva à necessidade de profissionais 
especializados, que analisam riscos de 
contaminação e sugerem práticas que 
diminuam as chances de contágio. 

As empresas que, por meio dos 
princípios de biossegurança, consegui-
rem diminuir o risco percebido pelos 
consumidores, terão vantagem com-
petitiva. "O mesmo acontece com um 

pequeno salão de beleza ou com uma 
grande concessionária de carros que, 
oferecendo um ambiente mais seguro, 
atrairão novos clientes", diz Melby. 

3. -  Maior preocupação das pes-
soas com a privacidade - Realizamos 
cada vez mais tarefas pela internet, o 
que fez com que a preocupação com 
segurança virtual aumentasse no Brasil. 
Essa tendência traz implicações para as 
empresas que atuam no ambiente online 
e já precisam se adequar à LGPD. "Isso 
faz com que se aumente a busca por pro-
fissionais especializados em softwares 
de segurança de dados ou que ajudem 
às empresas a se adequar à nova lei, por 
exemplo", explica a professora. 

4. Maior consciência dos esforços 
de persuasão nas redes sociais - 
As pessoas devem passar a ter maior 
consciência dos interesses por trás 
da informação que leem, fazendo com 
que o consumidor fique mais exigente 
e cético com relação a notícias, propa-
gandas e recomendações de influencia-
dores. "Neste sentido, estratégias como 
marketing de conteúdo tendem a ser 
mais valorizadas, pois os produtos a 
serem vendidos deverão apresentar 
valores agregados reais e que tragam 
benefícios aos consumidores", comenta. 

5. Serviços de localização - Estes 
serviços têm muito potencial para aju-
dar os usuários em momentos atípicos 
como a atual pandemia, podendo, por 
exemplo, indicar locais com aglome-
ração de pessoas. "Com a chegada do 
5G, os aplicativos de localização devem 
ganhar muitas outras utilidades e se 
tornarão indispensáveis", afirma a es-
pecialista. Fonte e mais informações: 
(https://portal.fei.edu.br/).
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NEgóCIOS
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COMPORTAMENTO DE CONSUMO

Pobreza na Argentina
A pobreza na Argentina atingiu 44,2% 

da população no fim do terceiro trimestre 
de 2020, uma alta de 3,4% quando compa-
rado ao mesmo período de 2019, informou 
na quinta-feira (3) a Universidade Católica 
Argentina. Quando considerado o número 
por famílias, o índice atinge 34,9% delas, 
uma elevação de 2,2%. "Pelo efeito da 
crise da Covid-19, a capacidade monetária 
das famílias argentinas experimentou 
uma piora brusca e elevada, com efeito 
regressivo sobre a pobreza e a indigência", 
diz o relatório (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/natal-mais-digital-requer-ampla-estrategia-de-vendas-para-pequenos-negocios/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-05-12-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-05-a-07-12-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-05-a-07-12-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/inicio-do-governo-biden-e-a-nova-politica-de-imigracao-nos-eua/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-manifesto-agil-atingiu-a-maioridade-como-ele-amadureceu/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/veja-5-passos-para-ensinar-educacao-financeira-para-as-criancas/
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News@TI
SENAI CETIQT abre inscrições para cursos 
de Graduação

@O Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil - SENAI 
CETIQT, está com inscrições abertas até o dia 11/2/2021 para 

os Cursos de graduação em Design de Moda, Engenharia Química e 
Engenharia de Produção. As matrículas podem ser realizadas através 
do site www.senaicetiqt.com. Em razão da pandemia da Covid-19, o 
SENAI CETIQT possibilita que a matrícula seja realizada 100% online 
(incluindo entrega dos documentos). Vale ressaltar que a Faculda-
de, sensível ao momento, preparou um protocolo de biossegurança 
educacional para receber seus alunos de forma gradual no próximo 
semestre. Este protocolo também segue as diretrizes do MEC, SENAI 
Nacional e boas práticas internacionais. As aulas serão baseadas 
em casos reais e voltadas para a Indústria 4.0. A instituição segue a 
meta de formar profissionais aptos a promoverem a transformação 
na indústria nacional e na sociedade. Saiba mais sobre os cursos. 
Acesse o link: https://bit.ly/2JAYqoE

São Paulo, sábado a segunda-feira, 05 a 07 de dezembro de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 
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Tendências de tecnologia para 2021

Esse fato impulsionou alguns 
fornecedores, e este é o caso da 
Pure Storage, fornecedora de 

soluções de armazenamento de dados. 
A empresa cresceu 99,9% no mercado 
de armazenamento de dados na América 
Latina só no segundo trimestre de 2020, 
segundo a IDC.

Muitas incertezas permanecem na reta 
final de 2020, mas, assim como a certeza 
de que o trabalho remoto é um modelo 
que chegou para ficar, alguns recursos 
tecnológicos acabaram se tornando ferra-
mentas essenciais que devem impulsionar 
o mercado no ano que está por vir. Em 
uma análise do mercado global, a Pure 
Storage listou as previsões tecnológicas 
para 2021, que devem manter o ritmo 
acelerado da TI com foco em soluções 
voltadas para inovação e proteção dos 
dados.

2021 – O ano da repercussão 
da transformação digital

As empresas que ainda não estavam 
na jornada de transformação digital, 
devido à pandemia se viram forçadas a 
reformular rapidamente a TI. No proces-
so, muitas optaram por infraestrutura 
tecnológica acima do orçamento e fora 
de suas próprias necessidades. No longo 
prazo, essas escolhas podem se mostrar 
insustentáveis e, em 2021, as empresas 
precisarão se reorientar para o médio pra-
zo e buscar soluções ágeis que forneçam 
um equilíbrio orçamentário e funcional, 
de acordo com as necessidades dos ne-
gócios. O papel do CTO será encontrar os 
melhores sistemas para organizar melhor 
os investimentos.

Backup: o aliado contra 
o ransomware

O Brasil é o país mais atingido por ran-
somware na América Latina, registrando 
46,6% dos ataques na região. Os hackers 
aproveitaram o aumento do trabalho 
remoto e em 2021 essa tendência deve 
permanecer. O tempo de inatividade 
gerado por esse vetor de ataque às vezes 
sai mais caro que o próprio resgate – que 
sequer é recomendado, e o backup em 
flash entra em cena como peça fundamen-
tal de defesa, permitindo que os sistemas 
sejam restaurados rapidamente e as 
operações reestabelecidas em minutos 
ou horas, em vez de dias.

O alívio do modelo de consumo 
flexível

Em meio a tantas incertezas, dificil-
mente as empresas sentirão uma folga 
no orçamento tão cedo. No próximo ano, 
o foco será a redução geral de gastos, 

a aplicação, não apenas dos dados, para 
que a aplicação se mova livremente entre 
os ambientes, seja no data center ou na 
nuvem.

O papel dos canais será ainda 
mais importante

Com o trabalho remoto como pratica-
mente a única opção viável neste ano, 
houve um aumento imediato na demanda 
dos principais produtos de TI, como VPN 
e monitores. E, em 2021, as empresas 
estarão em busca por tecnologias que não 
apenas ajudem a manter as operações, 
mas que sejam capazes de ajudá-las a 
obter vantagens competitivas. Os canais 
já provaram seu valor no curto prazo, e 
agora devem desempenhar um papel 
ainda mais importante, como parceiros 
consultores estratégicos de longo prazo. 
Dessa forma, poderão ajudar os clientes 
com a modernização necessária no am-
biente de TI para se adaptarem a nova 
realidade.

A criatividade irá revelar 
os verdadeiros líderes

As videoconferências trouxeram à 
tona as dificuldades dos fornecedores 
para manter o relacionamento com 
parceiros em 2020, e isso deixou claro 
que as chamadas tradicionais seguindo 
um modelo padronizado de reunião a 
distância não funciona. A criatividade 
e a motivação com abordagens perso-
nalizadas transformaram esse processo 
em relacionamentos individuais e, 
consequentemente, mais sólidos. Os 
parceiros precisam se sentir cada vez 
mais valorizados e incentivados, seja 
por meio de novas metas, treinamentos 
ou benefícios, para crescer e superar as 
expectativas de vendas em 2021.

O mercado global sofreu o impacto de um ano sem precedentes, no qual a tecnologia entrou como 
protagonista para viabilizar a continuidade dos negócios da maioria das empresas

e os modelos de consumo flexíveis se 
tornaram uma opção fundamental para 
implementar soluções de infraestrutura 
de TI. Esse modelo evita investimentos 
altos e arriscados em CAPEX e permite 
o gerenciamento de custos sem a ne-
cessidade de contratos de longo prazo, 
aumento as chances de estabilidade 
financeira das empresas para que possam 
recuperar o fôlego no mercado.

Falhas de TI e de segurança 
não serão perdoadas

Na pressa para digitalizar os processos 
e as operações, muitas empresas acaba-
ram não se atentando à complexidade 
que estavam criando em seus sistemas, 
resultando em prejuízos causados por 
tempo de inatividade. Este problema 
tem se tornado cada vez mais inaceitável, 
e períodos prolongados offline são tão 
prejudiciais para a reputação quanto 
para os resultados financeiros. Apesar da 
complexidade que as empresas podem ter 
adicionado aos seus próprios sistemas, 
em 2021 haverá uma tolerância ainda 
menor em relação a isso e aos problemas 
de segurança causados aos clientes, par-
ceiros e equipes.

2021 será o ano das aplicações
Ao longo dos últimos anos os contêi-

neres apareceram nas previsões tecno-
lógicas, seja por se tornarem conven-
cionais ou pelo aumento das cargas de 
trabalho armazenadas dessa forma. Com 
o amadurecimento dessa tecnologia, as 
soluções granulares de armazenamento 
para contêineres se tornarão cada vez 
mais importantes e o foco na aplicação 
será essencial. Isso significa investir em 
soluções consistentes e confiáveis com 
criptografia de dados e backup de toda 

Freepik

OpiniãO
O que esperar 
da retomada?

A atividade econômica 
está em franca 
recuperação, embora 
com vigor desigual entre 
os diversos setores. 

O varejo restrito tem o 
melhor comportamen-
to superando, inclusi-

ve, seu desempenho anterior 
à crise. E a indústria, mesmo 
com os duráveis ainda sen-
tindo os efeitos da pandemia, 
praticamente voltou a seu 
nível normal de faturamento, 
enfrentando, inclusive, alguns 
problemas de desabasteci-
mento.

O setor que ainda está 
longe da normalidade é o de 
serviços que, com exclusão do 
comércio, continua amargando 
perdas consideráveis, quando 
comparado com o nível de ativi-
dade do início do ano. Serviços 
que dependem da presença 
física das pessoas como, por 
exemplo, bares e restaurantes, 
viagens aéreas, hospedagem e 
turismo continuam com suas 
atividades pouco acima de 
50%, quando comparadas com 
o período anterior.

Mas, o fato das  atividades 
terem voltado com força, antes 
do previsto, somado à recu-
peração do preço dos ativos, 
está levando economistas a 
desenhar um cenário relativa-
mente otimista.  De fato, a bolsa 
voltou aos cem mil pontos, ou 
quase, graças aos novos inves-
tidores, que anularam o efeito 
da saída de bilhões de dólares 
dos estrangeiros e o mercado 
imobiliário, alavancado pelos 
juros baixos e pela saída de 
aplicadores da renda fixa, está 
aquecido.

Temos que ter em mente que 
o Brasil, antes da pandemia, 
estava tendo  um desempe-
nho muito pouco animador, 
com uma queda de 2,5%, no 
primeiro trimestre, ante o 
último trimestre do ano an-
terior, depois de três anos de 
crescimento medíocre do PIB, 
ao redor de 1% a.a. Assim, 
mesmo no caso da recuperação 
em V virar realidade, iriamos 
voltar a um nível de atividade 
econômica que está longe de 
ser entusiasmante.

Mesmo a volta a uma situ-
ação “normal” é, entretanto, 
um cenário duvidoso se nos 
detivermos, um pouco mais, 
na análise dos diversos com-
ponentes dessa retomada. O 
consenso geral é que ela foi 
puxada por um aumento do 
consumo devido a dois fatores 
principais, ou seja, à retomada 
dos gastos da classe média, 
graças à redução do isolamen-
to social e, principalmente, 
devido ao crescimento do 
consumo decorrente do auxilio 
emergencial.

Tanto o consumo da classe 
média, fortemente represado 
durante a pandemia, pelo 

isolamento e pela inseguran-
ça sobre o futuro, quanto o 
consumo das classes mais 
pobres, alavancado pelos 600 
reais do auxílio emergencial, 
são fenômenos  transitórios, 
Ambos tendem a se esgotar à 
medida que o consumo repre-
sado volte ao normal, depois 
da bolha destes dois meses, e 
que o poder aquisitivo dos mais 
pobres, cair à metade a partir 
de setembro.

Com mais da metade da po-
pulação, em idade ativa, deso-
cupada, com o desemprego ex-
tremamente alto, salários reais 
em queda e portanto redução 
da massa salarial, empresas e 
pessoas físicas endividadas, 
taxa de investimentos inferior 
a 15% do PIB e fim do auxilio 
emergencial, dentro de três 
meses, fica difícil imaginar que 
a recuperação dos últimos dois 
meses se transforme numa 
retomada com crescimento 
sustentado.

A estratégia do governo, 
até o momento, se resume à 
ressuscitar a agenda pré-crise, 
limitada à abertura econômica, 
à redução do tamanho do Esta-
do e às eternas reformas, ainda 
que mal explicitadas,  sem 
ordem de prioridade definida 
e, às vezes, conflitantes entre 
si. Esta agenda não entregou 
o prometido, ao longo dos 
últimos quatro anos, e não 
há nenhuma razão nova para 
acreditar que passe a funcionar 
na pós pandemia.

As reformas, ainda que ne-
cessárias, irão fazer efeito a 
médio e longo prazo, e são de 
difícil tramitação no Legislati-
vo por mexerem nos interesses 
de setores e corporações. Para 
ter alguma chance de sucesso 
precisam de projetos claros e 
politicamente bem articulados.

Fica cada vez mais evidente 
que a decisão de atuar somente 
do lado da oferta,  deixando a 
solução dos demais problemas 
a cargo do mercado não é sufi-
ciente para fazer o país voltar 
a crescer. Sem estímulos para 
a demanda, e sem uma clara 
articulação, por parte do Es-
tado, de políticas de desenvol-
vimento, com os instrumentos 
necessários, iremos nos limitar 
ao crescimento medíocre dos 
últimos anos.

Precisamos pragmaticamen-
te, retomar, ainda que devagar 
e na medida do possível, os 
investimentos públicos em 
infraestrutura, para gerar em-
pregos, renda e demanda para 
o setor produtivo e, inclusive, 
para estimular os investimen-
tos privados. Se para tanto for 
preciso melhorar a lei do teto 
para não engessar o país e para 
excluir, dela, os investimentos 
públicos, isso deverá ter a 
mesma prioridade do corte 
das despesas.

(*) - É administrador de empresas, 
empresário e presidente do Conselho 

de Administração da ABIMAQ.

João Carlos Marchesan (*)

Hoje vou falar sobre a capacidade da 
inteligência artificial (IA) - ou, mais es-
pecificamente da inteligência aumentada, 
se pensarmos que ela funciona como uma 
espécie de extensão de nossa própria 
inteligência - em humanizar a medici-
na. Sabemos que o futuro das ciências 
médicas é indissociável a esse recurso. 
Isso é algo muito positivo: a inteligência 
artificial e a aumentada possibilitam que 
o médico tenha autonomia para exercer 
a sua função, com os melhores recursos 
à sua disposição, oferecendo uma maior 
qualidade no atendimento.

Além disso, a IA chega para facilitar a 
vida do profissional de saúde, que não 
tem como saber tudo e nem é capaz de 
absorver o grande volume de mudanças 
em termos de estudos, tipos de tratamen-
to, novos protocolos, doenças, etc que 
acontecem em uma velocidade tão rápi-
da. É muita coisa! Nenhum ser humano 
consegue acompanhar isso. É esse o papel 
da tecnologia: complementar e ampliar as 
capacidades do médico.

Mas de que tipo de tecnologia estamos 
falando? Exemplifico. Há, no mercado, 
plataformas de gestão em telemedicina 
cuja regularização veio no momento certo: 
surto da pandemia. Estamos falando de uma 
tecnologia que viabilizou o atendimento 
médico e consultas a distância em um mo-
mento de imprescindível distanciamento 

Inteligência Artificial: entenda como ela é capaz 
de humanizar a medicina

tendência de modificação desse cenário; 
segundo: profissionais de saúde tinham 
uma percepção de que a telemedicina iria 
substituí-los, e não aumentar sua produ-
tividade ou aumentar sua capilaridade em 
relação a atendimento e procedimentos. 
Ainda bem que isso tudo mudou.

Outro exemplo de tecnologia a serviço 
de médico e paciente são módulos de 
inteligência artificial capazes de auxiliar 
no aumento da precisão do diagnóstico, 
trazendo agilidade, aprimorando a segu-
rança do paciente e colocando-o no centro 
do cuidado. Existem determinados tipos 
de algorítmos que guiam o médico no mo-
mento da consulta, trazendo insights dos 
caminhos a seguir no processo de conclu-
são de diagnóstico; outros são capazes de 
analisar resultados de exames laboratoriais 
com grande assertividade.

Haja vista tudo isso, podemos dizer que 
as tecnologias atuam em prol de aproximar 
médico e paciente, humanizando o atendi-
mento, seja ele presencial ou a distância; 
elas criam a oportunidade de se ter um 
trabalho mais próximo e assertivo junto aos 
pacientes e permitem que o profissional 
de saúde ganhe tempo no atendimento, 
podendo dar mais atenção à relação in-
terpessoal. Todos saem ganhando.

(Fonte: Marcelo Fanganiello é diretor 
da GetConnect , divisão de Telemedicina, 

Integração e Conectividade da OxySystem).

social, em que a vida de todos dependia (e 
ainda depende) disso. Não poderia ser mais 
providencial: a tecnologia veio para somar e 
trazer inúmeros benefícios a todos.

Praticidade, rapidez e segurança: é isso 
que a telemedicina oferece para paciente 
e para o médico. Mas, como uma solução 
dessas demorou tanto tempo para ser 
incorporada?

Por alguns motivos. Primeiro: embora 
houvesse uma demanda há muito tempo 
por esse tipo de serviço, sua "real apli-
cação" ainda era discutida por parte dos 
profissionais de saúde, logo, não havia uma 
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Marcelo Fanganiello
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Para otimizar essa operação e ajudar as organizações com os registros 
de duplicatas eletrônicas e CCBs (Cédulas de Crédito Bancário) nasceu 
a Grafeno - uma fintech que oferece contas digitais e infraestrutura 
de registros eletrônico para empresas e credores. Formada por um 
time de executivos com vasta experiência nos mercados de tecnologia 
e financeiro, a startup criou uma solução one stop shop que integra 
desde contas digitais para empresas até uma registradora de duplicata 
eletrônica e CCBs. Uma empresa de inovação tecnológica e regulatória 
para o mercado de capitais,para administradores, gestores e consultores 
de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios. Saiba mais em: 
(https://www.grafeno.digital/#intro).  

E - Amazônia Legal
O vice-presidente da República, Antonio Hamilton Martins Mourão, ministra 
a palestra “Conselho Nacional da Amazônia Legal e o Desenvolvimento 
da Região” na solenidade de abertura que marcará as comemorações de 
aniversário dos 126 anos da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), 
nesta segunda-feira (7), a partir das 10h30. O evento é promovido pelo 
Conselho Político e Social e contará com a participação dos senadores 
Heráclito Fortes e Jorge Bornhausen. A ACSP transmite a cerimônia ao vivo 
pelo Facebook e YouTube. Os interessados poderão acessar os links (https://
www.facebook.com/associacaocomercialsp/posts/3491521040915585) e 
(https://youtu.be/trGeokNYV_M). Ao final da palestra o vice-presidente 
da república fará a inauguração do Espaço Lincoln da Cunha Pereira, uma 
homenagem ao ex-presidente da ACSP falecido neste ano.

F - Vendedores e Gestores
A Ramper, plataforma de prospecção digital de vendas, realiza o Ramp 
Age, evento virtual que acontece nos próximos dias dias 15 e 17. Voltado 
para gestores, vendedores e SDRs (Sales Development Representative), 
o encontro busca incentivar os participantes a encerrar de vez a era da 
linha de produção em vendas. Inclusive, o evento será aberto exatamente 
com essa temática. O CEO da Ramper, Ricardo Corrêa, irá apresentar 
exemplos de como o profissional de vendas ainda é visto como um mero 
operário dentro de uma linha de produção, com um trabalho pautado 
em atividades braçais. O vendedor não pode ser mais encarado como 
uma simples peça na engrenagem do departamento comercial. É pre-
ciso investir para que ele atue de uma forma mais digital e estratégica. 
Interessados podem se inscrever pelo site: (https://go.rampage.com.br/). 

G - Expansão Internacional 
A Calçados Bibi dá mais um passo em sua expansão internacional com 
a implantação de três lojas fora do Brasil. A rede chega na Guatemala 

A - Jovem Aprendiz 
A Petrobras abriu inscrições para 236 vagas de jovens aprendizes. As 
oportunidades fazem parte do novo modelo do Programa Petrobras Jo-
vem Aprendiz, que disponibilizará vagas para jovens nos municípios de 
Pilar (AL), São Miguel (AL), Manaus, Salvador, Fortaleza, Brasília, Juiz 
de Fora, Ipojuca (PE), Mossoró (RN), Natal), Paulínia, Santos, Aracaju, 
Japaratuba (SE) e Laranjeiras (SE). É necessário ter entre 14 anos e 22 
anos e seis meses completos, estar cursando ou ter concluído o ensino 
fundamental ou médio. O programa oferecerá cursos profissionalizantes 
nas áreas de logística, mecânica, eletromecânica, eletrotécnica, tecno-
logia da informação e comunicação, segurança do trabalho e assistente 
administrativo. Os interessados podem se inscrever até o próximo dia 
12, no link (https://jobs.kenoby.com/ppja).

B - Soluções para a Pandemia
A Claro, por meio do beOn Claro, hub de inovação da operadora, e do 
Instituto Claro, promove entre os próximos dias 11 e 13, o Ideathon do 
Bem, uma maratona de inovação, online, com o objetivo de encontrar 
soluções criativas e inovadoras para auxiliar na retomada das atividades 
de diversos segmentos, em meio aos desafios gerados pela pandemia no 
Brasil. Para isso, as soluções desenvolvidas no evento serão baseadas nos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da ONU. As inscrições para 
participar já estão abertas em: (http://www.claro.com.br/hubdobem). No 
evento, os participantes irão desenvolver uma inovação, solucionando 
um desafio, de uma forma intensa e num curto intervalo de tempo

C - Medicina Veterinária
Os pets são a alegria de muitas famílias e lares brasileiros. Os melhores 
amigos dos homens, mulheres e crianças são dignos de cuidados cada 
vez mais especiais com especialistas de muita competência no merca-
do. Pensando em aumentar a capacidade técnica dos profissionais que 
cuidam desses companheiros adoráveis, a Universidade São Judas abre 
inscrições para a Pós-graduação lato sensu em Medicina Veterinária 
com os cursos de Clínica Médica de Grandes Animais e Clínica Médica 
de Pequenos Animais. A duração dos cursos é de 12 meses, com carga 
horária de 360h e com Práticas Profissionais, 800h. Este é o momento 
de adquirir conhecimento e buscar as melhores colocações no mercado. 
Para mais informações, acesse: (https://www.usjt.br/pos/).

D -  Do Crédito à Cobrança
Apesar do setor financeiro ser um dos mais impactados pela transformação 
digital, o mercado de contas para as médias empresas e credores ainda 
sofre pela falta de digitalização, especialmente no segmento de crédito. 

e aumenta a quantidade de unidades franqueadas da marca no Peru 
e Equador, para oferecer mais diversidade de calçados infantis para o 
público local. Conhecida pela produção de calçados para crianças de 0 
a 9 anos desde 1949, a marca se tornou franquia em 2008 e hoje conta 
com mais de 120 operações, sendo 113 unidades em solo brasileiro e 
10 no exterior. A rede que antes tinha padrão único de franquia, lançou 
dois modelos de negócio: a micro franquia e o projeto Light. A marca é 
pioneira e líder em desenvolver produtos a partir de pesquisas e estu-
dos científicos. Saiba mais em: Mais informações sobre a Bibi (https://
www.bibi.com). 

H - Beleza Sustentável 
A Hypera Pharma anuncia a aquisição da Simple Organic, marca de 
cosméticos naturais, orgânicos e veganos, cruelty-free e para todos os 
gêneros, que conquistou o mercado com inovações em fórmulas 100% 
limpas, ingredientes certificados por organismos internacionais, atrelando 
tecnologia e alta performance em ativos de skincare e maquiagem para 
competir em um mercado até então dominado por grandes players de 
cosméticos sintéticos. A transação une a força e a capilaridade de uma 
das maiores e mais diversificadas empresas farmacêuticas do Brasil a 
uma jovem marca nativa digital, com apenas três anos de mercado, de 
rapidez e capacidade de inovação típica das beautytechs, olhar voltado 
para a sustentabilidade, com ampla comunidade alicerçada em uma 
plataforma omnichannel direct-to-consumer. Mais informações: (www.
hyperapharma.com.br). 

I - Único Porto Privado
O Porto do Açu marcou presença na Rio Oil & Gas 2020, o maior evento 
de óleo e gás da América Latina, que aconteceu de 1º a 3 de dezembro 
pela primeira vez de forma virtual. O Porto do Açu único porto total-
mente privado do país iniciou as atividades em 2014 e é a base mais 
próxima dos maiores campos em atividade no país, principalmente 
os do pré-sal. Resultado de um investimento de 13 bilhões de reais, o 
Açu é hoje um dos maiores complexos de infraestrutura do Brasil: tem 
o terceiro maior terminal de minério de ferro, é responsável por 25% 
das exportações nacionais de petróleo, está erguendo o maior parque 
termelétrico da América Latina, abriga a maior base de apoio offshore 
do mundo, e já é o terceiro maior porto nacional em movimentação de 
cargas em comparação aos portos organizados. Mais informações em: 
(https://portodoacu.com.br/). 

J - Growth Hacking
A Faculdade Armando Alvares Penteado (FAAP) realiza na terça-feira 
(8), às 19h30, workshop gratuito sobre Growth Hacking, com os espe-
cialistas Gustavo Marion e Felipe Spina, que vão apresentar de forma 
prática o conceito a partir da discussão de cases. Growth Hacking é um 
conjunto de ações que orientam para um crescimento mais rápido nos 
negócios, fugindo da lógica tradicional de desenvolvimento. É muito 
utilizado por empresas de vários segmentos, como as de marketing. As 
vagas para o workshop são limitadas. É necessário fazer inscrição pelo 
link (https://central.faap.br/inscricaoonline/eventos/EventoIdentifica-
cao.aspx?curso=PWGHSP_08.12.20).

Por que nossos 
estudantes não querem 

ser professores?

A frase parece óbvia, 
mas vale a lembrança: 
não há escola sem 
professor, sem aluno 
e sem conhecimento 
científico

Para ter aluno, a escola 
precisa oferecer condi-
ções adequadas e a famí-

lia não pode negligenciar sua 
responsabilidade de garantir 
que as crianças sejam matri-
culadas. Uma vez na escola, o 
estudante tem o direito de re-
ceber uma formação ancorada 
nos conhecimentos científicos 
e na cultura construída pela 
sociedade no decorrer do 
tempo. Ao professor, cabe a 
responsabilidade de dominar 
esses conhecimentos, desen-
volvendo métodos e técnicas 
para que ocorra o ensino e a 
aprendizagem do aluno. 

Em alguns países do extre-
mo Oriente, como a Coreia do 
Sul, que atribui à Educação a 
transformação social, cultural 
e econômica do país nas últi-
mas décadas, e que conduziu 
os sul-coreanos ao grupo dos 
países mais desenvolvidos do 
mundo, ser professor é uma 
das profissões mais admiradas 
e respeitadas na sociedade, 
com o mesmo status de ou-
tros profissionais também 
reconhecidos por aqui, como 
o médico e o magistrado. 

Com isso, não surpreende 
o fato do magistério ser uma 
carreira profissional concor-
rida naquele país, atraindo o 
interesse dos estudantes. Um 
paradoxo se comparado ao 
Brasil, onde a docência, sobre-
tudo na Educação Básica, atrai 
cada vez menos interesse dos 
jovens. Por que os estudantes 
brasileiros não se interessam 
pelas carreiras do magistério? 
É certo que cada leitor tem 
uma lista de fatores. Ou seja, 
com maior ou menor profun-
didade, sabemos onde estão 
os problemas. 

Um deles, certamente, é a 
falta de valorização do trabalho 
docente e da compreensão da 
relevância que essa profissão 
desempenha para uma socie-
dade que deseja se desenvol-
ver. No passado, na Coreia do 
Sul e em outros países da re-
gião, como o Japão, os profes-
sores eram os únicos cidadãos 

que podiam andar ao lado do 
imperador. E mais: se curvar 
diante do outro, gesto muito 
comum de demonstração de 
respeito e reconhecimento na 
cultural oriental, era algo que 
o imperador só fazia diante de 
um professor.  

Por que no Brasil parte da 
sociedade ainda não reconhe-
ce seus mestres? Certamente 
você também deve ter muitas 
respostas para esse questio-
namento. Mas convém per-
guntar: até que ponto os pro-
fessores precisarão continuar 
provando que são relevantes, 
necessários, fundamentais? 

A permanência das crianças 
em casa em tempo integral 
devido ao isolamento social 
ajudou muitas famílias a vi-
venciarem parte da realidade 
da educação de seus filhos, re-
conhecendo a importância do 
trabalho docente até mesmo 
por tentarem absorver parte 
do papel dos professores. Não 
é fácil, não é mesmo!

A pandemia desafiou muitos 
profissionais, e entre os mais 
desafiados, figuram os pro-
fessores. Eles tiveram que se 
adaptar, incorporando novos 
métodos e ferramentas às 
suas práticas. De um dia para 
o outro viraram youtubers, 
redatores, digital influencers e 
etc. Abriram suas casas, suas 
vidas, se entregaram, tudo 
isso para ensinar, mas também 
para não perder o vínculo com 
o estudante, mantendo o afeto 
na espera pelo dia do retorno 
às atividades presenciais. 

Devemos reconhecer esses 
bons exemplos e nos curvar 
diante desses professores 
incansáveis que, a despeito da 
falta de apoio, de reconheci-
mento e até de respeito, man-
têm firme seus propósitos de 
vida, estudando, aprimorando 
técnicas e métodos, buscando 
novidades, investindo seus 
recursos em instrumentos 
para educar os estudantes bra-
sileiros. A Educação é o meio 
mais seguro para transformar 
a realidade. 

Precisamos, urgentemente, 
nos curvar diante dessa verda-
de e praticar o reconhecimen-
to aos principais protagonistas 
dessa mudança: nossos bons 
professores. 

(*) - É coordenador de Assessoria de 
Áreas do Sistema Positivo de Ensino.

Wilson Galvão (*)

Com isso, ficou 0,24 ponto percen-
tual (p.p.) acima do resultado de 
outubro, quando atingiu taxa de 

0,71%. O indicador que mede a inflação 
para as famílias que ganham até 2,5 
salários-mínimos por mês acumula 
elevação de 4,85% no ano e de 5,82% 
nos últimos 12 meses. 

Em novembro o IPC-BR, que mede a 
inflação das famílias com renda mensal 
de 1 a 33 salários, variou 0,94%. A taxa 
do indicador nos últimos 12 meses ficou 
em 4,86%, nível abaixo do registrado 
pelo IPC-C1.

De outubro para novembro, seis das 
oito classes de despesa componentes 
do índice tiveram elevação nas taxas 
de variação. O setor de transportes 
passou de 0,29% para 0,90%, educa-
ção, leitura e recreação de 1,33% para 
2,56%, saúde e cuidados pessoais de 
0,05% para 0,23%, habitação de 0,28% 
para 0,39%, alimentação de 2,08% para 
2,18% e despesas diversas com queda 
de 0,01% para alta de 0,11%.

Os destaques ficaram para gasolina, 
que subiu de 0,31% para 2,36%, pas-
sagem aérea de 15,63% para 27,16%), 
medicamentos com queda de 0,17% 

Alimentação e gasolina tiveram destaque na alta dos preços.
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Inflação para famílias de renda 
mais baixa subiu em novembro
O Índice de Preços ao Consumidor - Classe 1 (IPC-C1 - de novembro, calculado pelo Ibre/FGV, 
registrou alta de 0,95%

A Frente Parlamentar Mista em Prol do Semiárido abriu, 
na tarde do dia (3), em Mossoró, no Rio Grande do Norte, 
o Fórum de Desenvolvimento do Semiárido. O evento 
discutiu a criação de um plano de desenvolvimento da 
região, considerando o aproveitando das potencialidades 
econômicas e a fixação de metas socioeconômicas, hídricas 
e ambientais. Na abertura do fórum, o vice-presidente da 
República, Hamilton Mourão, afirmou que criar facilidades 
e soluções para que tudo o que fosse discutido venha a 
ser efetivamente implementado: “é a grande tarefa do 
governo Bolsonaro”. 

Mourão disse que tem expectativa de que o Semiárido se 
torne um celeiro produtivo, que a população tenha mais 
qualidade de vida e que haja uma reversão das políticas 
regionais. “Em muitos casos, ainda hoje, as únicas políticas 
oficiais destinadas à região são aquelas que combatem a 
seca, voltadas a grandes obras, normalmente destinadas 
aos mais ricos e vinculadas ao assistencialismo aos mais 
pobres, com doações, distribuição de víveres e o intermi-
nável desfile de carros-pipa”, destacou o vice-presidente.

Mourão descreveu o Semiárido como “um espaço com 
grande concentração de terra, água e outros meios sin-
gularmente ricos, que estando centralizados em mãos de 
poucos constitui um indesejável sistema de privilégios”. 
Ressaltou que tal situação tem gerado níveis expressivos 
de exclusão social e até mesmo de degradação ambien-
tal, transformando-se em fator determinante das crises 

Evento discutiu a criação de um plano de desenvolvimento 
para a região.
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Fórum discutiu alternativas 
econômicas para o Semiárido

socioambiental e econômica vividas em diferentes épocas 
nessa região.

O Semiárido, formado pela Caatinga e pelo Cerrado, 
corresponde a 20% do território nacional e mais da me-
tade da Região Nordeste. A região tem população de 25 
milhões de pessoas, residentes em 1.200 municípios. O 
Fórum de Desenvolvimento do Semiárido, que está sendo 
realizado na Universidade Federal Rural do Semiárido, 
discutiu propostas para o meio ambiente e recursos hídri-
cos, agronegócio e mercados, energia e recursos minerais, 
entre outros temas (ABr).

para alta de 0,34%, tarifa de eletricidade 
residencial, que tinha recuo de 0,19% 
e passou para elevação de 0,20%), 
hortaliças e legumes de 3,91% para 
12,15% e cigarros, em queda menor 
de 0,59% para 0,30%.

A favor das famílias dois grupos 
apresentaram recuo em suas taxas 
de variação: vestuário (0,24% para 
-0,04%) e comunicação (0,14% para 

0,12%). Roupas tiveram redução de 
0,20% para 0,02% e o item tarifa de 
telefone residencial diminuiu de 1,65% 
para 0,29%. O IPC-C1 é calculado com 
base em preços coletados em sete 
capitais brasileiras: São Paulo, Rio de 
Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Porto 
Alegre, Recife e Salvador. A próxima 
divulgação do indicador será no dia 7 
de janeiro de 2021 (ABr).
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Recuperação 
econômica do Brasil: 
qual será o modelo? 

O Índice de Atividade 
Econômica do Banco 
Central, considerado 
prévia do PIB, teve 
alta de 9,47% no 
terceiro trimestre 
de 2020 quando 
comparado com o 
segundo trimestre

Esses números indi-
cam tendência de 
recuperação após o 

início pandemia do novo 
Coronavírus. No entanto, é 
importante observar que, 
apesar da recuperação, a 
economia brasileira ainda 
sofre com uma queda de 3% 
se comparados com o mes-
mo período do ano anterior. 
Já em setembro, a alta foi 
de 1,29% se comparado ao 
mês de agosto. 

Com base nesses indica-
dores, para os economistas 
mais otimistas é possível 
sinalizar que o Brasil está no 
caminho de uma recupera-
ção econômica, em “V”. Ou 
seja, retomada econômica 
tão rápida e forte como a 
queda que aconteceu após 
o início dos movimentos 
de reclusão social devido 
à pandemia. Para que seja 
possível entender melhor, 
qual o comportamento da 
recuperação econômica 
brasileira, vamos explorar 
melhor os conceitos de 
recuperação “V”, “U”, “L” 
e “W”. 

A chamada recuperação 
econômica em “V” acontece 
quando existe uma queda 
acentuada na economia de 
forma repentina, mas em 
contrapartida, a retomada 
econômica acontece de 
forma muita rápida, caracte-
rizando o desenho da letra V. 

Uma recuperação em 
“U” indica que, depois de 
uma queda acentuada da 
atividade econômica, essa 
passa por um período de 
abatimento, apesar dos 
incentivos à retomada eco-
nômica. 

Os resultados demoram 
um pouco para serem 
efetivamente observados, 
no entanto o processo 
de retomada econômica, 
quando efetivamente im-
plantado seria mais robus-
to. Uma recuperação em 
“L” significa que apenas 
com os incentivos para 
retomada da atividade 
econômica, os indicado-
res não reagem de forma 
satisfatória, o que resulta 

em uma demora para que 
os resultados de efetiva 
recuperação possam ser 
evidenciados. 

Já o crescimento econô-
mico em W indica que a 
atividade econômica deve 
alternar entre fases de 
crescimento e contração 
econômica. Esse processo 
pode durar enquanto os 
indicadores econômicos 
não alcançarem índices de 
crescimento similares aos 
de antes da crise. O modelo 
de recuperação W indica 
uma forte volatilidade, às 
vezes resultado de ações de 
incentivo a retomada econô-
mica mal estruturados e/ou 
equivocados. 

Ou seja, movimentos 
descompassados que ini-
cialmente indicam recupe-
ração econômica, mas não 
são devidamente estrutu-
rados, e acabam causando 
instabilidade em diferentes 
setores. O resultado é uma 
forte queda da atividade 
econômica em pouco tem-
po, sendo assim necessárias 
novas intervenções com 
objetivo de realizar novos 
movimentos para retomada 
da atividade econômica. 

Nesse momento, ainda 
não é possível observar 
com clareza se o desempe-
nho obtido pela atividade 
econômica brasileira está 
enquadrado no movimen-
to “V”, “U” ou “W”. isto 
porque, até o momento 
não existem indicadores 
suficientes para obter uma 
visibilidade efetiva do de-
sempenho da retomada 
econômica do Brasil. 

Neste momento o mais 
importante, é identificar 
por quanto tempo o go-
verno será obrigado a pro-
mover incentivos sociais 
para manter a atividade 
econômica sustentável, 
quais fatores “externos” 
podem influenciar direta-
mente na manutenção de 
uma recessão econômica 
e principalmente quais os 
movimentos que devem ser 
realizados pelo setor públi-
co e privado que possibilite 
gerar novos empregos e, 
com isso, haja uma reto-
mada efetiva da geração 
de renda e recuperação 
econômica. 

(*) - Graduado em Administração, 
com habilitação em Comércio 

Exterior, é pós em Finanças 
e professor na Universidade 

Presbiteriana Mackenzie 
na área de Ciências Sociais Aplicadas 

nos cursos de Administração 
e Comércio Internacional. 

Marcos Antônio de Andrade (*)

Para veiculação de seus Balanços, 
Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confiança, 

ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br

Pedidos de falência 
avançaram 10,1% em 
novembro

Os pedidos de falência avan-
çaram 10,1% em novembro, 
na comparação com outubro, 
segundo dados com abrangên-
cia nacional da Boa Vista. Por 
outro lado, mantida a base de 
comparação, os pedidos de 
recuperação judicial e as re-
cuperações judiciais deferidas 
diminuíram 16,9% e 16,7%, 
respectivamente. No mesmo 
sentido, as falências decretadas 
apontaram queda de 39,6% na 
variação mensal.

Na análise acumulada em 12 
meses, os pedidos de recupe-
ração judicial apresentaram 
alta de 20,7%, assim como as 
recuperações judiciais deferidas 
(17,0%). Já os pedidos de falên-
cia subiram 13,1%, enquanto as 
falências decretadas recuaram 
0,7%, na mesma base de com-
paração. Após três meses de 
queda entre julho e setembro, 
os pedidos de falência registra-
ram o segundo avanço mensal 
consecutivo em novembro. 

Da mesma forma, as falências 
decretadas apontaram desace-
leração em seu ritmo de queda 
na análise acumulada, sugerindo 
que as empresas ainda estão 
encontrando dificuldades em 
seus indicadores de solvência 
neste final de ano. Espera-se que 
nos próximos meses o indicador 
siga condicionado aos efeitos da 
crise provocada pela pandemia 
do novo Coronavírus, dado que 
seus impactos ainda são forte-
mente sentidos por todas as 
esferas da economia nacional. 
Fonte: (boavistascpc.com.br).

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

 Distrito - Guaianases 
Benedito Aparecido Morelli - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: LUAn VITOR OLIVEIRA COSTA DE JESUS, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/12/2002, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ibiapino Oliveira Costa Filho e de 
Flavia Maria de Jesus. A pretendente: FABIAnA GOnçALVES DE Sá, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/10/2002, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Donato Licinio de Sá e de 
Maria do Socorro Gonçalves Pereira.

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Devido à pandemia, 
os aspectos que en-
volvem a segurança 

pessoal dos consumidores 
para evitar contágio da do-
ença, seja na retomada do 
consumo nas lojas físicas ou 
no recebimento dos produ-
tos adquiridos no comércio 
eletrônico, passaram a ser 
uma das prioridades para 
40% dos consumidores bra-
sileiros entrevistados. Esse 
fator agora faz parte dos 
três principais critérios que 
incluem ainda o custo-bene-
fício (68%) e a facilidade de 
compra (40%). 

É o que aponta o estudo 
produzido pela KPMG “Con-
sumidores e a nova realida-
de” (em inglês, Consumers 
and the new reality) que 
ouviu mais de 70 mil consu-
midores do Brasil, Austrália, 
Alemanha, Canadá, China, 
Estado Unidos, Espanha, 
França, Hong Kong, Itália, 
Japão e Reino Unido, em um 
período de cinco meses com 
foco no setor de consumo e 
varejo. Segundo o levanta-
mento, os consumidores es-
tão mais propensos a evitar 
interações externas com o 
comércio e há uma previsão 
de queda nas compras de 
artigos não essenciais de 

A pandemia mudou as prioridades dos consumidores, que 
passaram a incluir a segurança como um dos principais fatores.
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Estudo realizado pela 
Boa Vista, empresa que 
aplica inteligência ana-
lítica na transformação 
de informações para a 
tomada de decisões em 
concessão de crédito e 
negócios em geral, mostra 
que 81% das empresas 
brasileiras acreditam que 
a implementação da Lei 
Geral de Proteção de 
Dados Pessoais (LGPD) 
contribuirá com a geração 
de novas oportunidades 
de negócios e desenvol-
vimento, enquanto 19% 
enxergam a legislação 
como uma barreira, devido 
às normas e exigências 
impostas.

A pesquisa ouviu, entre 
agosto e setembro, mais de 
500 organizações do setor 
privado, de diferentes 
portes e localizadas nas 
cinco regiões do país. O 
objetivo foi identificar o 
comportamento empresa-
rial em relação à proteção 
de dados dos clientes e o 
conhecimento em relação 
à nova Lei, que entrou em 
vigor em 18 de setembro. 
A percepção positiva em 
relação à LGPD ocorre não 
apenas quando é avaliado 
o seu efeito no ambiente 
de negócio, mas também 

Maioria concorda com as afirmações de que a Lei contribuirá 
para a maior segurança dos dados dos consumidores.
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Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: ISAQUE QUEIROZ GOnçALVES SARTORE, profissão: engenheiro 
civil, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/03/1997, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Luis Fernando Gonçalves Sartore e 
de Josivania da Silva Queiroz. A pretendente: ALInE DOS SAnTOS SOUZA, profissão: 
operadora de pré impressão, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-
nascimento: 11/01/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marcos 
Antonio de Souza e de Zilma dos Santos Souza.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

Segurança se tornou prioridade 
do consumidor no ato da compra

sas precisarão se concentrar 
em entender estas altera-
ções, por mais que algumas 
possam ser até consideradas 
momentâneas, para pode-
rem criar experiências que 
despertem o interesse dos 
consumidores, bem como 
continuar investindo em 
protocolos e medidas que 
visem garantir a segurança 
dos clientes no retorno aos 
espaços físicos”, explica o 
sócio-líder de consumo e 
varejo da KPMG no Brasil e 
América do Sul, Fernando 
Gambôa. 

O estudo também indicou 
um recuo na questão da 
confiança dos consumido-
res com as marcas, visto 
principalmente na Europa. 
Neste mercado, os princi-
pais setores que tiveram a 
credibilidade questionada 
durante a pandemia foram 
o varejo alimentício e o 
não alimentício, com 10% e 
8% de queda na confiança, 
respectivamente. Segundo 
o levantamento, isso ocorre 
por causa de um relaxamen-
to das medidas de segurança 
que foram implementadas 
no começo da pandemia, 
fato que deve ser revertido 
no curto prazo (AI/KPMG). 

Os consumidores estão mais propensos a evitar interações externas com o comércio e há uma previsão 
de queda nas compras de artigos não essenciais de até 34% devido à pandemia

até 34% devido à pandemia. 
Além disso, o gasto líqui-

do com todas as categorias 
de comércio entre seis e 12 
meses será de 22% menor 
em relação ao período pré-
Covid-19. Globalmente, a 
pesquisa aponta que 21% 
dos consumidores desejam 
ficar em casa o máximo 
possível, impactando a 
retomada das vendas nas 
lojas físicas. “A pesquisa 
mostrou que a pandemia 
mudou as prioridades dos 
consumidores, que passa-
ram a incluir a segurança 
como um dos principais 
fatores, o que não era per-

cebido antes desse período. 
Com isso, eles estão mais 

cautelosos e propensos a 
priorizar a segurança, dando 
preferência para locação de 
um espaço para passarem 
as férias do que realizar 
uma viagem de turismo 
tradicional. Esse cenário 
também é visto em relação 
às refeições, onde os con-
sumidores têm optado por 
caprichar mais nas refei-
ções em casa, consumindo 
produtos diferenciados e 
redescobrindo o prazer de 
cozinhar, retardando a volta 
presencial aos restaurantes. 

Neste contexto, as empre-

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: HEnRY OLIVEIRA MUELAS, profissão: auxiliar técnico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 19/07/2000, residente e do-
miciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de André Luiz Muelas da Silva e de 
Elaine dos Santos Oliveira Muelas. A pretendente: RAFAELLA ALVES ZOCCARATTO, 
profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nasci-
mento: 23/09/2000, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha 
de Higor Eduardo Zoccaratto e de Taisy Bezerra Alves.

O pretendente: BRUnO CARVALHO SILVA, profissão: analista de sistemas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 01/05/1994, 
residente e domiciliado na Saúde, São Paulo, SP, filho de Messias de Oliveira Silva e 
de Katia Souza Carvalho. A pretendente: JÉSSICA MARQUES DOnOFREO, profissão: 
pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Jabaquara, SP, data-nasci-
mento: 26/08/1993, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha 
de Sergio Donofreo e de Edite Marques Parente.

O pretendente: IVAn PELAIS CUSTÓDIO, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Arceburgo, MG, data-nascimento: 06/10/1988, residente e domiciliado 
em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Luiz de Souza Custódio e de Leonilda Pelais 
de Souza Custódio. A pretendente: MARIAnA AnDRUCIOLI PEREIRA, profissão: enfer-
meira, estado civil: divorciada, naturalidade: em Marília, SP, data-nascimento: 03/09/1986, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Jocelino Eleoterio 
Pereira e de Celeste Andrucioli Pereira.

O pretendente: DAVID RICHARD DA SILVA SOUZA, profissão: professor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Cruzeiro, SP, data-nascimento: 19/11/1994, residente e domiciliado em Cru-
zeiro, SP, filho de Paulo de Tarso de Souza e de Elisete Maria da Silva Souza. A pretendente: 
LAÍS DE OLIVEIRA SAnTOS, profissão: costureira, estado civil: solteira, naturalidade: em 
São Gabriel, BA, data-nascimento: 04/04/1996, residente e domiciliada em Penha de França, 
São Paulo, SP, filha de Availton dos Santos e de Clarice Batista de Oliveira Santos.

O pretendente: JEZIEL ALVES SAnTOS, profissão: advogado, estado civil: divorciado, natu-
ralidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 12/10/1971, residente e domi-
ciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Aurelino Teixeira Santos e de Judith Alves 
Santos. A pretendente: JERUSA LISBOA BRITO, profissão: operadora de caixa, estado civil: 
divorciada, naturalidade: em Belém, PA, data-nascimento: 20/04/1970, residente e domiciliada 
em Penha de França, São Paulo, SP, filha de João Adjarme Brito e de Dorildes Lisboa Brito.

O pretendente: DEnIS DE ALMEIDA CARDOSO, profissão: motorista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 05/04/1988, residente e domiciliado 
em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Edmundo Ribeiro Cardoso e de Neide 
Aparecida Severino de Almeida Cardoso. A pretendente: REnATA SILVA CORREIA, 
profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: em Ferraz de Vasconcelos, SP, 
data-nascimento: 04/06/1990, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, 
filha de Jose Davi Correia e de Januária dos Santos Silva Correia.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Para maioria dos empresários LGPD 
criará oportunidades de negócios

no relacionamento com 
clientes. 

Segundo o levantamen-
to, 51% dos entrevistados 
afirmaram concordar total-
mente com as afirmações de 
que a Lei irá conferir mais 
transparência na relação, 
de que ela contribuirá para 
a maior segurança dos dados 
de consumidores (58%), 
fará com que as empresas 
solicitem aos clientes ape-
nas os dados estritamente 
necessários para a finalida-
de que se propõem (60%) 
e deixará claro quais são 
as responsabilidades de 
pessoas físicas e jurídicas 
em relação à proteção de 
dados (57%). 

Mesmo assim, 84% afirma-
ram ainda não dispor de me-

canismos que comprovem a 
proteção dos dados de seus 
clientes. Nesse contexto, 
apenas 25% já iniciaram 
seus investimentos para 
se adequarem à nova le-
gislação, 45% ainda irão 
investir e 30% disseram 
que não pretendem realizar 
aportes nesse sentido. “A 
LGPD tem potencial para 
impulsionar a economia e 
contribuir com o amadure-
cimento de organizações de 
diversos segmentos. 

A empresa que estiver 
em acordo com a Lei se 
tornará mais competitiva”, 
afirma Paulo Watanabe, 
Data Protection Officer da 
Boa Vista.  Fonte e mais 
informações: (www.boa-
vistascpc.com.br).
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Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, 

consulte sua agência de 
confiança, ou ligue para

3106-4171netjen@netjen.com.br

5www.netjen.com.br São Paulo, sábado a segunda-feira, 05 a 07 de dezembro de 2020

Companhia Iniciadora Predial
CNPJ/MF nº. 60.583.507/0001-47 - NIRE nº 35300052251

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: Data: 24/04/2020. Horário: 15:00 horas. Local: Sede Social na Alameda
Santos nº 960 - 19º andar, Conjunto 1.904, nesta Capital. Presença: Acionistas repre-
sentando a totalidade do Capital Social, conforme se comprova por suas assinaturas,
lançadas no livro de presença. Com as declarações exigidas por lei, assumiu a Presidên-
cia da Mesa, na forma dos Estatutos, o Sr. André Kissajikian, Diretor Executivo da
empresa, que convidou a mim, Carlos de Gioia, para Secretário. Iniciando-se os traba-
lhos, informou o Sr. Presidente que o Edital de Convocação para a Assembleia deixou de
ser publicado de conformidade com o disposto no Parágrafo Quarto (§ 4º) do artigo 124
da Lei 6.404/76. Em seguida, foram colocados em discussão e votação os assuntos
constantes da “ordem do dia”, tendo, no final, sido deliberado pelos acionistas presen-
tes, por unanimidade de votos e observadas as abstenções legais, o seguinte: Delibe-
rações: 1) - Foi aprovado o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e demais De-
monstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de
2019, documentos esses publicados no Diário Oficial Empresarial e no Jornal Empresas
& Negócios nas edições do dia 08 de abril de 2020, tendo sido dispensado o aviso aos
acionistas, face ao que trata o parágrafo quarto (§ 4º) do artigo 133, da Lei 6.404/76,
atualizada pela Lei 10.303, de 31/10/2001. 2) - Foi decidido que a destinação do resul-
tado apurado no exercício social de 2019, ficará a critério da diretoria. 3) - Determinou
o Sr. Presidente, a seguir, que se passasse a eleição dos membros da Diretoria, com
mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2023, tendo por unanimidade, sido eleitos:
(i) Diretor-Executivo, André Kissajikian, brasileiro, casado, empresário, portador da
cédula de identidade RG nº 9.945.144-X-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº
075.542.968-09; e, (ii) Diretor sem designação especial, Carlos de Gioia, brasileiro,
viúvo, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 1.364.268-SSP/SP, inscrito
no CPF/MF sob o nº 001.751.538-68, ambos residentes e domiciliados nesta Capital,
com endereço comercial na Alameda Santos, nº 960, 19º andar, Cerqueira César, CEP
01418-100. Os diretores eleitos apresentaram as declarações de que não estão impedi-
dos, por lei especial, de exercerem a administração da sociedade e nem foram conde-
nados ou estão sob os efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporari-
amente, o aceso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financei-
ro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consu-
mo, a fé pública ou a propriedade, as quais se encontram arquivadas na sede da soci-
edade. (ii) Os cargos de Diretor Superintendente e de um Diretor sem designação espe-
cial permanecerão vagos. (iii) Fica mantida a remuneração mensal da Diretoria a ser
distribuída de comum acordo entre os Diretores. Nada mais havendo a ser tratado, foi
oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Finalmente, como ninguém se ma-
nifestasse, determinou o Sr. Presidente a suspensão dos trabalhos pelo tempo neces-
sário à lavratura da presente ata, em livro próprio, a qual, depois de lida e achada con-
forme, foi assinada por todos os presentes, dando o Sr. Presidente por encerrada a
Assembleia. São Paulo, 24 de abril de 2020. André Kissajikian - Presidente da Mesa.
Carlos de Gioia - Secretário. Acionistas: AA-Empreendimentos e Participações S/A, por
seu procurador, Carlos de Gioia e André Kissajikian. A presente é cópia fiel da ata
lavrada em livro próprio. André Kissajikian - Presidente da Mesa. Carlos de Gioia -
Secretário. JUCESP - Certifico o Registro sob o nº 272.862/20-4, em 24/07/2020.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - 
UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação - Pregão Eletrônico nº. 074/2020; 
Objeto: Registro de Preços para aquisições de materiais de enfermagem - 
Entrega das Propostas: a partir de 07/12/2020 às 08h00 no site https://www.
comprasgovernamentais.gov.br/ - Data de Abertura das Propostas: 17/12/2020 às 
09h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Edital disponível no 
site supra e na página eletrônica do município: https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.br
- Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br;

Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras

A pandemia tem deixado velhos hábitos de consumo para 
trás e essa tendência já está sendo refletida no mercado da 
moda, como as mudanças impulsionadas pelo movimento slow 
fashion. Elas vão desde o desapego ao escolher peças que devem 
ser descartadas do guarda-roupa, até a compra em brechós, 
estimulada pela economia circular e com presença ainda mais 
fortalecida no ambiente digital. 

De acordo com o relatório BrandZ Global 2020, da Kantar, 
84% dos consumidores em todo o mundo dizem que estão pro-
curando comprar marcas que apoiam causas pelas quais elas se 
identificam, e 93% afirmam que buscar confiança e transparência 
é importante. Com isso, marcas começaram a se preocupar 
mais com o meio ambiente, com boas práticas de gestão e a 
acompanhar esses novos comportamentos de consumo. No 
entanto, esse caminho ainda parece longo.  

“Na moda, os principais fatores de decisão de compra ten-
dem a ser preço, disponibilidade ou conveniência, qualidade e 
estilo”, afirma Valkiria Garré, CEO de Insights na Kantar Brasil. 
“Muitas das principais marcas oferecem todos esses itens, mas 
a maioria está apenas nos primeiros passos em sua jornada para 
ser mais ecologicamente correta. Outros fatores, como impacto 
nas comunidades, comércio local, transporte e condições de 
trabalho ainda estão no fundo do funil de prioridade”.  

Ainda que a passos lentos, a moda sustentável já apresenta 
sinais de tendência para o varejo pós-pandemia. No Brasil, a 
Renner, que esse ano aparece na oitava posição no ranking 
BrandZ Brasil, com crescimento de 19% em valor de marca, 
anunciou parceria com um site brechó, o Repassa, para que os 
clientes possam vender as roupas que não usam mais, estimu-
lando, assim, o consumo consciente. 

Os consumidores que venderem peças escolhem se querem 
sacar o dinheiro, doar ou fazer nova compra.  Em âmbito global, 
a gigante do fast fashion H&M apresentou uma máquina que 
recicla roupas usadas e as transforma em peças novas, localizada 
em uma de suas unidades de Estocolmo. O objetivo da marca é 
reforçar o princípio de circulação das roupas, mostrando que 
uma peça deixada de lado no armário pode ser transformada 
em algo novo e que pode ser usada outras vezes. 

Maioria dos consumidores procura comprar marcas que 
apoiam causas pelas quais se identificam.
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O relatório aponta o 
quê, quando e onde 
esses consumidores 

realizam compras no cenário 
digital. O estudo exclusivo 
revela que os consumi-
dores de hoje estão mais 
conectados, 17% navegam 
mais tempo na plataforma. 
Estão mais interessados - a 
quantidade de buscas cres-
ceu 39% - e mais decididos, 
um crescimento de 29% nas 
ordens de compra.

“O relatório consolida a 
mudança de mindset que 
sentimos neste ano. Po-
demos dizer que o mundo 
digital está em plena expan-
são. Somente em setembro, 
tivemos 290 mil pedidos da 
seção de alimentos e mais de 
322 mil compras de itens de 
maquiagem. 

Esses são apenas alguns 
exemplos da grande gama 
de vendas que estão revo-
lucionando o e-commerce 
em 2020”, conta Fernando 
Yunes, Senior VP e Líder 
do Mercado Livre no Brasil. 

Atualmente, 76% das 
compras são realizadas pelo 
celular. “É cada vez mais 
comum vermos concretiza-
ções de negócios via smar-
tphone. Não é à toa que o 
aplicativo do Mercado Livre 
é encontrado em um a cada 

O dia da semana com maior quantidade 
de vendas é a terça-feira, ntre 11h e 14h.
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ão Marco Ornellas – Priscilla Ballarin (Ilustr) 
- Colmeia – O mestre em Biologia Cultural sempre à 
caça de inovações, conseguiu repaginar uma ativi-
dade que, desafortunadamente, é um dos primeiros 

cortes de “gastos” que os administradores implementam para 
fazer frente a vicissitudes mercadológicas, mesmo que mo-
mentâneas sejam. Nesta obra a expertise recebe um merecido 
destaque, sem apelações ou “mimimis”. Antes, um elenco de 
qualidades com eficácia comprovada, permeia suas páginas. O 
profissional sempre está pressionado entre o que pode e o que 
deve ser feito, tanto em termos de legislação quanto a valores 
éticos profissionais e humanos. Precisa ser lido por adminis-
tradores, estudantes e profissionais da área.

DesigneRHs Para um Novo Mundo: 
Como transformar o R H em 
designer organizacional

Daniel Miedzinski, João Cirilo Miedzinski 
e Milton Maciel – Idel – Um relato de cunho ver-
dadeiro, exposto pelos irmãos Miedzinski, sobre as 
agruras superadas pelo pai, polonês de nascimento 

e belga por devoção, até decidir instalar-se em Terras Brasilis, 
num gesto de esperto desprendimento, apesar de ter conseguido 
relativo sucesso comercial na Bélgica . Os fatos receberam um 
esmerado trato cinematográfico do mestre literato internacional 
Milton Maciel, que deu um gostoso ritmo às tintas por vezes 
tristes de algumas páginas. Além de muito bem romanceado, 

uma verdadeira aula de história e sociologia. Muito bom.

A Guerra de Jacques

Gabriela Caselatto (Org) – Summus – Um tema 
ainda entre nós ocidentais, carente de uma clare-
za, particularmente quanto à sua inexorabilidade, 
é tratado de maneira magistral nesta obra única. 
Seus autores advém de variadas camadas da nossa 

sociedade: de uma garota com tenros 26 anos a experientes 
mestres renomados da psicologia e demais áreas da saúde. O 
detalhe também interessante é que o mencionado luto, não trata 
somente da morte pelo desaparecimento de uma pessoa ou ente 
próximo. Trata-se também de luto pelo não pertencimento, não 
aceitação etc. Realmente um bem-vindo ineditismo. Voltado para 
estudantes e professores de psicologia, sociólogos, antropólogos 
e demais interessados no bem viver da natureza humana.

Luto Por Perdas Não Legitimadas 
na Atualidade

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Estudo aponta o perfil dos 
compradores digitais brasileiros
O Mercado Livre, empresa líder em tecnologia para o e-commerce e serviços financeiros da América 
Latina, acaba de divulgar um estudo elaborado pelo Mercado Ads - unidade de negócio dedicada à 
publicidade - sobre o comportamento dos atuais Compradores Digitais

datas especiais para apro-
veitar os descontos. Seus 
artigos preferidos são: tênis 
e celulares/smartphones. 
Enquanto os premiums, 
compram itens com um 
alto ticket médio. Como, 
notebooks, caixas acústicas, 
bicicletas e bebidas alco-
ólicas. Já os exploradores 
são aqueles que pesquisam 
intensamente antes de con-
cretizar uma compra. 

Para adquirir televisores, 
por exemplo, visitam pági-
nas 60% mais que um usuário 
médio e o tempo de navega-
ção é cerca de 30% maior que 
o habitual. Temos também os 
consumidores leais, que acu-
mulam um volume maior de 
compras no Mercado Livre. 
“Assim como a tecnologia, a 
cada dia que passa, nossos 
consumidores se transfor-
mam e se reinventam. Por 
isso, queremos estar sempre 
juntos, para compreendê
-los e, assim, melhorar a 
jornada e a experiência de 
compra de cada um deles”, 
finaliza o executivo. Confi-
ra o estudo completo em: 
(https://drive.google.com/
file/d/1PZNBxHfifIuWYvU-
d4A9kmYO1x6ZHVQz9/
view).

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

três celulares no Brasil”, 
complementa Yunes. 

O dia da semana com maior 
quantidade de vendas - tam-
bém revelado no estudo - é a 
terça-feira. Entre 11h e 14h 
existe um pico de maior volu-
me de compras. Enquanto, o 
meio de pagamento mais uti-
lizado é o cartão de crédito, 
seguido do boleto bancário 
e pelo dinheiro em conta do 
Mercado Pago. 

Dentre os produtos mais 
escolhidos por esses novos 
compradores digitais, o 
recorte exclusivo mostra 
que, em setembro de 2020, 
foram registrados 757 mil 
clientes realizando compras 
de ferramentas. Em segui-

da, encontramos 648 mil 
consumidores interessados 
em jogos e brinquedos. Fi-
nalizando o ranking, 364 mil 
compradores de calçados. 
Pensando em entender o 
comportamento dos usuá-
rios, o relatório traçou um 
perfil desses atuais consu-
midores. 

Entre eles, temos os fre-
quentes, aqueles que com-
pram uma quantidade maior 
de itens. São conhecidos por 
adquirirem produtos para 
os cabelos (2,3 vezes mais 
que um usuário comum) e 
fraldas - compram 50% mais 
que um consumidor médio. 

Existem os especialistas 
em ofertas, que aguardam 

Moda sustentável ganha força e indica 
tendência para o pós-pandemia

Para utilizar a máquina de reciclagem de roupas, a H&M 
cobrará entre 10 e 15 euros, valor que servirá para continuar 
com as pesquisas de uso sustentável das roupas produzidas 
pela H&M. Diante das mudanças de comportamento que os 
consumidores têm apresentado, a Kantar destaca algumas dicas 
para as marcas que estão iniciando ações de sustentabilidade e 
querem se engajar com boas práticas de consumo: 
	 •	Incentive as compras repetidas - As pessoas têm uma 

necessidade fundamental por roupas. Sendo assim, incen-
tive os consumidores a fazerem a ¹reposição sustentável de 
produtos e recompense-os por isso. 

	 •	Ofereça serviços - À medida que o consumo muda, as 
marcas não podem oferecer apenas produtos, mas também 
serviços e experiências que envolvam esses itens. Aproveite 
e ofereça opções que integre a sustentabilidade em suas 
ofertas de serviços. 

	 •	Dê visibilidade a suas ações - Os clientes estão cada vez 
mais interessados em produtos sustentáveis. Com isso, torne 
mais acessível e visível as ações que estão sendo realizadas para 
que eles as encontrem e associem sua marca à sustentabilidade.  
Fonte e mais informações: (https://www.kantar.com/).

Elcio De Marco (*)

Se você é ou um dia já foi um fã de bichi-
nhos de pelúcia, vai entender a sensação 
e expectativa ao “pilotar” a garra de uma 
grua de pelúcia.  Ícone da cultura de muitas 
infâncias, os equipamentos de gruas de 
pelúcias são produtos de entretenimento 
criados há décadas e que, nos últimos anos, 
ganharam outra identidade e novos espaços 
de uso. A verdade é que as máquinas de 
gruas cresceram com seus fãs, ofertando 
produtos e formatos cada vez mais ino-
vadores e atrativos para todas as idades.

Antes vinculadas a estruturas de parques 
de diversões e espaços de entretenimento, 
as empresas do setor passaram a criar 
novos desafios, máquinas mais modernas 
e brindes de maior qualidade. Inovações 
que transformaram estes equipamentos 
em itens obrigatórios nos corredores de 
shoppings, supermercados, lojas de depar-
tamento e muitas outras opções do varejo.

Mas outra razão que pode ter impulsiona-
do esta volta triunfal dos equipamentos de 
gruas é a nostalgia. Ou melhor, a newstalgia. 

A Newstalgia é uma tendência de consumo 
que surgiu muito forte nos últimos dez anos. 
O vintage, o retrô, o analógico, a roupa da 
vovó: tudo aqui é revisitado e ganha um 
novo significado na sociedade de hoje. 
Seja pela incerteza do futuro ou apego ao 
passado, com as máquinas de gruas, esta 
relação sentimental não foi diferente.

A própria onda nostálgica inspirou a 
BR Machine, uma das líderes do mercado 
de gruas de pelúcia no Brasil, a criar um 
dos seus maiores sucessos de vendas. A 
Sunshine Crane tem uma estrutura similar 
a uma adorável Kombi azul, veículo muito 
popular nos anos 60 e 70 e com fãs até os 
dias de hoje. O modelo exclusivo da marca 
é capaz de operar com até sete máquinas 
de autosserviço no mesmo modelo, uma 
maneira inteligente de unir nostalgia e 
inovação em um só produto. 

O objetivo com os equipamentos de gruas 
de pelúcias é a diversão do desafio de con-
seguir capturar uma pelúcia com a garra e 
fazer com que ela caia no buraco liberador. 
O cliente pode inserir cédulas ou moedas 
para obter os créditos correspondentes ao 

número de desafios, de maneira prática, se-
gura e sem a necessidade de um funcionário. 

As máquinas oferecem a mesma possi-
bilidade a todos, e a brincadeira premia 
aqueles com maior habilidade e melhor 
estratégia em controlar a garra e capturar 
as pelúcias. Neste processo, inexiste a sorte 
ou azar ou o funcionamento aleatório. 

Por trás de toda a magia desta máquina 
de entretenimento, é preciso ter empresas 
que se comprometam em oferecer experi-
ências cada vez mais completas e seguras 
para o seu consumidor. 

A preocupação com a qualidade dos 
brindes deve ser uma missão da empresa. 
A BR Machine foi pioneira neste segmen-
to no Brasil ao colocar em todos os seus 
equipamentos apenas pelúcias certificadas 
pelo INMetro, garantindo uma experiência 
mais agradável e segura. Motivados pela 
nostalgia ou pela busca de uma nova opção 
de entretenimento, o cliente só quer ter 
a certeza de que irá vivenciar uma expe-
riência memorável com muita segurança.

(*) - É Gestor Administrativo da BR Machine.

Um mercado movido pelo desafio e pela nostalgia
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Matéria de capa

São Paulo, sábado a segunda-feira, 05 a 07 de dezembro de 20206

Na loja de games do empreendedor Roger Glasser, 
em São Paulo, nos últimos finais de ano, ele tem 
apostado em uma estratégia para agradar o cliente 

com promoções que realmente valem a pena. A ideia foi 
criar uma lista de intenções de compra de acordo com o 
interesse dos clientes. Segundo Roger, a experiência tem 
dado muito certo.

 “Com essa lista fica mais fácil para negociarmos des-
contos maiores com nossos fornecedores, tendo em vista 
que oferecemos produtos que variam de R$ 300 a R$ 1 
mil”, comentou. Estudo global “Back to Business, Holiday 
Edition”, realizado pela Visa em oito mercados ao redor do 
mundo, incluindo o Brasil, apontou que 54% dos brasileiros 
entrevistados vão realizar a maioria das compras de final 
de ano no comércio eletrônico. 

A pesquisa mostra, que apesar da crise, 89% dos bra-
sileiros pretendem fazer compras de Natal, sendo que a 
maioria (58%) deve optar por apoiar o comércio de bairro 
e por concentrar mais da metade das compras nesses tipos 
de estabelecimentos, seja de forma presencial ou online. 

De acordo com gerente de relacionamento com o cliente 
do Sebrae, Enio Pinto, o otimismo do para as vendas do 
final do ano já começou e  2020 pode ser considerado o 
ano do comércio online. “Os consumidores digitais vieram 
com tudo e mesmo quem tinha receio de comprar online, 
enxergou esse modelo como uma alternativa para continuar 
o consumo em meio à pandemia”, analisou. 

O especialista alerta que os empresários devem ficar aten-
tos aos legados da pandemia na hora de planejar as vendas 
natalinas. Para orientar os donos de pequenos negócios que 

Diante das mudanças no comportamento de consumo trazidas pela Covid-19, a expectativa é que o Natal seja mais digital 
neste ano. Mesmo com a reabertura dos estabelecimentos e o retorno do atendimento presencial, os empresários 

devem pensar em estratégias de vendas que contemplem os clientes que vão optar pelas compras online. 

Pexels

estão pensando em incrementar as ações na temporada, 
ele fez uma lista com cinco dicas de estratégias de vendas: 

1. Solucione problemas - Oferecer soluções rápidas 
para as necessidades dos seus clientes é uma ótima maneira 
de fazê-lo voltar. Por isso, crie pequenas listas com suges-
tões de presentes, pois muitas pessoas têm dúvidas do que 
comprar para presentear amigos e familiares. Aproveite os 
recursos das redes sociais para isso, mostrando o benefício 
do seu produto ou serviço. Lembre-se que esse foi um ano 
diferente e que mais do que presentes, as pessoas querem 
se sentir queridas. 

2. Fidelize os clientes por meio de uma expe-
riência de compra - O Natal é uma grande oportunidade 
de aumentar os lucros, mas também um ótimo momento 
de criar relações duradoras com os seus clientes. Então, 
invista em um atendimento impecável e mostre que está 
disposto a ajudá-lo com uma experiência de compra di-
ferenciada. Ofereça catálogos virtuais com os produtos 
por meio do Whatsapp, por exemplo, e fique à disposição 
para dar suporte em caso de dúvidas. Ofereça um serviço 
de entrega para o produto escolhido diretamente para o 
presenteado com cartões personalizados. 

3. Crie condições de pagamento atrativas e 
ofereça boas oportunidades - Descontos e ofertas são 
boas formas de estimular o consumo. Com a digitalização 
dos meios de pagamento, ficou ainda mais fácil para reali-
zar compras. Você pode disponibilizar entregas gratuitas 
dos presentes, a partir de um determinado valor; oferecer 
cupons de desconto na primeira compra online no site da 
loja, ou ainda disponibilizar vale presentes virtuais. 

4. Invista na decoração temática para atrair o 
público - O espírito natalino deve estar presente tanto 
na sua loja física quanto nos seus canais de vendas digitais. 
Utilizar as redes sociais para mostrar a decoração da sua 
loja física é uma forma de atrair o público e estimular que 
visite o local. Capriche nas fotos da decoração e aproveite 
para criar um clima natalino com postagens temáticas.

5. Treine sua equipe tanto de venda como de 
suporte - Não adianta fazer um bom planejamento e deixar 
seu consumidor insatisfeito. Muitas empresas contratam 
mais funcionários nessa época, mas é preciso capacitá-los 
sobre a empresa e os serviços. Lembre-se que o consumi-
dor está cada dia mais informado e exigente. Além disso, 
as vendas online apresentam uma dinâmica que requer 
agilidade para não correr o risco de perder a venda para a 
concorrência por causa de lentidão no atendimento. Deixe 
claro seu horário de atendimento nos canais digitais (AI/
SEBRAE).
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ESG ou Sustentabilidade 
Empresarial?

Não sei se é a minha 
bolha nas redes sociais, 
mas muitos dos meus 
contatos estão postando 
e escrevendo sobre este 
tal de ESG

Muitas empresas es-
tão indo atrás desse 
termo e meus alunos 

e alunas começam a se con-
fundir com as várias siglas e 
conceitos. Será que isso tem 
a ver com a sustentabilidade? 
É um outro tema que conver-
sa com o Desenvolvimento 
Sustentável? Já temos que 
ir atrás de um outro curso 
ou indicador? Bom, primeiro 
vamos explicar que ESG é a 
sigla para Environmental, 
Social & Governance, o que 
traduzido daria ASG: Am-
biental, Social e Governança. 

Interessante que, se você 
coloca este termo nos bus-
cadores resulta em um 
monte de empresas da área 
financeira, fundos e bancos 
colocando a importância 
das questões ambientais e 
sociais como riscos aos ne-
gócios. Este termo apareceu 
na publicação “Who Cares 
Wins”, de 2004, do Pacto 
Global da ONU junto com o 
Banco Mundial.

No último Fórum Econô-
mico Mundial, no começo do 
ano, as questões ambientais 
e a emergência climática 
eram os principais tópicos 
de riscos apresentados a 
longo prazo. 

E, logo depois, aconteceu 
a pandemia, que subtraiu 
valores da maior parte das 
empresas e governos devi-
do à falta de cuidado com a 
gestão dos animais silvestres 
e à governança global. Klaus 
Schwab, fundador em 1971, 
do evento que tem o obje-
tivo de discutir práticas de 
gestão global, colocou que 
as empresas precisam ge-
rar valor para os acionistas 
e também para os outros 
stakeholders ou públicos de 
relacionamento. 

Vimos isso bastante em 
tempos de pandemia, empre-
sas de bebidas fazendo álcool 
em gel, empresas de roupas 
fazendo máscaras e muitas 
empresas e pessoas físicas 
no país fazendo doações 
para as reais necessidades 
da população. A pergunta é 
se isso continuará na reto-
mada da crise pós pandemia. 
Sobre gerar valor para os 
vários stakeholders, Porter 
e Kramer, em um artigo de 
uma década atrás, colocaram 
a necessidade de criar valor 
compartilhado para além dos 
acionistas e clientes/consu-
midores, também para os 
fornecedores, comunidades, 
colaboradores, meio ambien-
te, entre outros. 

Ou seja, a empresa não 
é uma ilha isolada que fica 
somente produzindo e ven-
dendo para bater a meta 
prometida aos acionistas. 
Nesse processo haverá mui-
tos outros movimentos que 
impactarão negativamente 
ou positivamente o entorno 
e as pessoas que estão em 
contato. E aí sim estamos 
falando dos stakeholders, 
que podem oferecer riscos 
de um acidente no trabalho, 
de uma poluição no ar ou rio, 
de um fornecedor que tem 
práticas não aderentes aos 
Direitos Humanos, ou um 
funcionário que dá comissão 
para um político.

Esses riscos ambientais e 
sociais precisam ser medi-
dos, avaliados, controlados e 
melhorados, para isso exis-
tem as políticas, os procedi-
mentos, as regras, os códigos 
de condutas, certificações e 
o compliance nas empresas. 
Para apoiar e operacionalizar 
tudo isso temos as áreas de 
sustentabilidade, de qualida-

de, de saúde e segurança, de 
meio ambiente, de auditoria, 
de ética e compliance, entre 
os vários nomes para estas 
áreas.

E tudo isso precisa ser 
“orquestrado” pelo C-level 
(a liderança empresarial) na 
governança dessa empresa. 
A forma que a empresa se-
guirá as “regras e leis” que 
ela colocou será fundamen-
tal para a gestão inclusiva e 
sustentável. Mas tudo isso 
vale a pena também finan-
ceiramente? Sim! É isso que 
fundos como o ISE da B3 
que tem mostrado nestes 15 
anos com uma rentabilidade 
maior do que os fundos tra-
dicionais. 

E mais do que isso, já tirou 
dessa carteira de empresas 
com ESG várias delas que, 
no meio do caminho, tive-
ram problemas ambientais, 
sociais e éticos, mesmo que 
fossem muito represen-
tativas no âmbito total do 
fundo. A empresa XP criou 
uma área específica para 
esse tipo de investimento e 
os bancos tradicionais pos-
suem fundos éticos, sociais e 
ambientais desde o começo 
desta década. 

O maior fundo de pensão 
do mundo, o Fundo de In-
vestimento em Pensão do 
Governo do Japão também 
anunciou, no meio da pan-
demia, que está priorizando 
investimentos ESG e está 
utilizando indicadores e aná-
lises de riscos relacionadas 
às mudanças climáticas e 
as oportunidades que esse 
desafios possam criar. No 
começo do ano, a maior 
gestora de recursos do mun-
do, a BlackRock também 
apresentou a importância 
que estava dando para as 
questões de ESG. 

E agora a empresa junto 
com a XP lançaram o Bla-
ckRock Global Impact, que 
é um fundo formado por em-
presas globais com produtos 
e serviços pautados nos 17 
Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS) da 
ONU. Ou seja, trabalhando 
com empresas que, efetiva-
mente, estão buscando as 
melhorias necessárias no 
planeta e para as pessoas.

Mas afinal, ESG é a mesma 
coisa então que sustenta-
bilidade? Sim, a ideia é a 
mesma. E muitos usam a 
mesma base de indicadores 
da área de sustentabilidade 
que estamos discutindo, há 
mais de três décadas. Para 
corroborar ainda mais com 
esta semelhança entre os 
termos, o diretor executivo 
da Rede Brasil do Pacto Glo-
bal, Carlo Pereira, coloca que 
o ESG é um olhar do setor 
financeiro sobre as questões 
de sustentabilidade, as quais 
discutimos ao longo deste 
artigo.

Entretanto, muito cuidado 
para quem quer implementar 
o ESG, pois não basta criar 
um produto ou uma linha de 
produtos mais verdes, sus-
tentáveis ou somente apoiar 
um projeto social. Estamos 
falando aqui de gestão, go-
vernança, controles e ava-
liações. E inserir as questões 
ambientais e sociais no cerne 
da estratégia dos negócios e 
em todos os processos.

Quando o mercado finan-
ceiro tornar esse termo um 
mainstream, ou seja, um pa-
drão para todas as empresas 
e negócios, e não somente 
algumas carteiras e fundos, 
o desenvolvimento sustentá-
vel ganhará ainda mais força.

 
(*) - É professor da ESPM; 

coordenador do Centro ESPM de 
Desenvolvimento Socioambiental; 
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Prêmio Jabuti 2019
(www.marcusnakagawa.com).
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Alguns produtos passaram a ven-
der mais, outros menos. Canais 
digitais passaram a ser priori-

tários para quem antes vendia apenas 
em lojas físicas. Até a forma como as 
marcas se posicionaram em relação à 
pandemia ajudou a transformar essa 
relação entre comprador e vendedor. 

Se no início de 2020 as empresas 
estavam mais seguras sobre quem 
eram seus clientes, a pandemia exige 
que em 2021 elas voltem ao conceito 
simples de conhecer melhor o seu con-
sumidor. Esse é o resumo da conversa 
entre Leela Srinivasan, Chief Marke-
ting Officer da SurveyMonkey, líder 
mundial de software de questionários, 
e Zachary Fox, diretor sênior da RD 
Station, durante o painel “2021 é o ano 
de voltar para pesquisa e conhecer 
seus clientes”, apresentado no Hostel 
by RD Summit . 

Na conversa, Leela reforçou que 
a jornada de compra nem sempre é 
linear e que a área de marketing tem 
um papel central na criação de con-
teúdos mais personalizados, levando 
em consideração as preocupações das 
pessoas no momento em que a empresa 
está criando um ponto de contato com 
o cliente. 

“Estamos vivendo a ‘Feedback 
Economy’. Por que apenas adivinhar 
se você pode saber o que o cliente 
quer?”, questionou Leela. A executiva 
mencionou dados de uma pesquisa 
recente que a Survey Monkey realizou 
com 2.000 líderes. 

O levantamento mostrou que, para 
87% dos respondentes, os feedbacks 
de clientes aumentaram durante a 
quarentena causada pela Covid-19. 

Leela Srinivasan, 
CMO da Survey Monkey.
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A cidade italiana de Cas-
tropignano, na região de 
Molise, começou a vender 
casa idílicas por apenas 1 
euro, na tentativa de atrair 
novos moradores e assim 
aumentar sua população. 
A iniciativa inclui cerca de 
cem residências abandona-
das na vila coberta por um 
castelo medieval em ruínas, 
225 quilômetros a sudeste 
de Roma.  

Diferentemente de ou-
tras cidades e vilas da Itália 
que colocaram casas à ven-
da em troca de acordos, o 
prefeito Nicola Scapillati 
disse querer combinar as 
partes interessadas com a 
casa certa para eles, uma 
espécie de “match”.

“Estou percorrendo 
dois caminhos paralelos, 
chegando a potenciais 
compradores e antigos 
proprietários ao mesmo 
tempo, para fazer a de-
manda atender a oferta”, 
explicou, ao enfatizar que 
não quer que sua “cidade 
seja invadida do dia para 
a noite, ou que se trans-
forme em mais uma espe-

Castropignano tem apenas um restaurante, um bar, uma 
farmácia e algumas pousadas, mas está cercada de natureza. 
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Empresas e clientes: “Estamos 
vivendo a Feedback Economy”

A crise financeira e a quarentena, dois dos principais efeitos causados pela pandemia, mudaram a 
relação de empresas e clientes

pesquisas que começam com uma 
pergunta de múltipla escolha é de 
89% enquanto as que começam 
com uma questão aberta cai para 
83%. Parece pouco, mas são 6 
pessoas a menos em cada 100 
respondentes. 

 2) Pense sempre no mobile - Use 
ferramentas que sejam amigáveis 
a dispositivos móveis. Segundo 
Leela, cerca de 40% das pes-
soas respondem a pesquisas no 
smartphone. Além da plataforma, 
pense também num conteúdo que 
seja curto e direto, com imagens 
que caibam na tela do celular. 

 3) Quantidade e qualidade dos 
dados - Dependendo do objetivo 
da pesquisa, é preciso pensar 
numa amostragem diferente. Se 
for algo rápido que será usado 
como conteúdo para um blogpost, 
por exemplo, 200 respostas são 
o suficiente. Pesquisas mais vol-
tadas ao público B2B costumam 
ter cerca de 500 respostas. Já se 
sua ideia é ter uma cobertura da 
mídia para a sua pesquisa, pense 
em pelo menos 1.000 respostas 
para compor sua amostragem. 

 4) Tenha sempre alguém para 
testar a sua pesquisa - Antes 
de disparar para uma base gran-
de, compartilhe a pesquisa com 
pessoas próximas. Teste versões 
diferentes de perguntas, colha 
os feedbacks e afine as questões 
para ter um resultado melhor ao 
final do processo. 

Fonte e mais informações: (https://
pt.surveymonkey.com/).

Segundo Leela, os dados nunca foram 
tão importantes para as decisões rela-
cionadas a marketing e boas pesquisas 
são um dos melhores canais para 
consegui-los. “Você precisa entrar na 
mente de quem compra. Você precisa 
saber quem são os influenciadores que 
a pessoa acompanha, quais as publica-
ções que ela lê, que tipo de conteúdo 
ela gosta de consumir”, afirmou. 

A CMO da Survey Monkey encerrou 
sua fala com algumas dicas rápidas 
para aqueles que pretendem fazer 
pesquisas: 
 1) Comece fazendo a pergunta 

certa - Facilite a vida de quem 
responde. As perguntas de múl-
tipla escolha são mais convidati-
vas do que aquelas com tópicos 
abertos. Segundo a executiva, 
a taxa média de conclusão de 

Vila medieval no sul da Itália 
vende casas a 1 euro

A renovação estimada 
em cada propriedade seria 
de 30 mil euros. “Dói ver 
a beleza do nosso antigo 
centro histórico marcado 
por casas em ruínas, em 
decadência lenta. É triste 
e perigoso. Sem reforma, 
esses prédios são uma 
ameaça. Eles podem de-
sabar a qualquer minuto 
- é também uma questão 
de tornar a vila segura”, 
afirmou.

Castropignano tem ape-
nas um restaurante, um 
bar, uma farmácia e algu-
mas pousadas, mas está 
cercada de natureza, vistas 
maravilhosas e boa comida. 

A cidade tem 900 re-
sidentes, contra 2,5 mil 
na década de 1930. Após 
a Segunda Guerra Mun-
dial, famílias emigraram 
em busca de um futuro 
melhor, então, a partir da 
década de 1960, os jovens 
começaram a se mudar 
para cidades maiores 
para estudar e encontrar 
trabalho. Hoje, 60% dos 
moradores têm mais de 
70 anos (ANSA).

culação imobiliária”. Desta 
forma, o prefeito deseja que 
os interessados pelos imó-
veis lhe enviem um e-mail 
diretamente (nicola.sca-
pillati@me.com), com um 
plano detalhado de como 
pretendem renovar o estilo 
e o que gostariam de fazer 
com a propriedade - morar, 
fazer um café ou uma loja.

“Eles também devem lis-
tar todos os requisitos que 
possam ter, como acesso 
para pessoas em cadeiras 
de rodas. A vila é minúscula 

e os carros não podem pas-
sar pelas vielas e escadas 
estreitas”, acrescentou. 
Quanto mais específico for 
o pedido, mais fácil será en-
contrar a habitação adequa-
da e estabelecer a ligação 
com o atual proprietário. O 
novo comprador terá que 
reformar a propriedade no 
prazo de três anos a partir 
da compra e pagar uma 
garantia de entrada no 
valor de 2 mil euros, que 
será devolvida assim que 
as obras forem concluídas.

Flavia Alves de Brito (*)

Há algum tempo as tecnologias digitais e 
redes sociais vêm sendo incorporadas como 
parte da rotina da população brasileira. 

Neste contexto, o surgimento de uma pan-
demia e, consequentemente, a necessidade 
de distanciamento social intensificaram e 
tornaram centrais o uso do ciberespaço – ou 
seja, os espaços que ocupamos virtualmente 
na internet – para estudo, trabalho e lazer. 
Nesse sentido, as redes sociais têm cumpri-
do um papel importante para a construção 
de comunidades virtuais, especialmente se 
considerarmos o campo educacional.

Deste modo, embora o movimento de 
migração do mundo físico para o digital 
exija adaptação, aprendizagem e aplicação 
de novas práticas de ensino, uma breve 
análise dos conteúdos produzidos sobre 
literatura na internet indica o potencial do 
ciberespaço como um terreno bastante fér-
til para a formação de leitores – exemplos 
disso são os canais de Youtube “Vá Ler um 
Livro” e “Cabine Literária”, que atualmente 

contam com 183 e 167 mil inscritos, res-
pectivamente. Considerando os números 
apresentados e o fato de que o Youtube 
possui 98 milhões de usuários somente 
no Brasil, podemos concluir que o campo 
da formação de leitores ainda tem muito 
espaço a ser conquistado na internet. No 
entanto, levando em consideração que o 
método expositivo por si só não é suficiente 
para formar o gosto pela leitura e promover 
a formação do pensamento crítico, é crucial 
que o tratamento da literatura na internet 
evolua para além da explicação de enredos 
e da apresentação de resenhas. 

É, portanto, nesse cenário que se torna 
evidente a importância da participação 
do professor como mediador e guia das 
leituras realizadas no ambiente do clube de 
leitura, buscando, através de uma atuação 
didática, a formação de leitores.

Assim, a alternativa ideal seria a cons-
trução de espaços de discussão em que 
os leitores possam trocar conhecimentos, 
influenciando e sendo influenciados por 
terceiros através de comunidades virtuais 

– um clube de leitura virtual, em essência, 
como alguns que já existem na rede. 

Ainda, sem esquecer a realidade do distan-
ciamento social e visando a democratização 
do acesso ao conhecimento e às obras lite-
rárias, os acervos virtuais gratuitos como o 
domínio público, a biblioteca mundial digital, 
o projeto Gutemberg, entre outros, podem 
e devem fazer parte deste tipo de iniciativa.

Por fim, o professor-mediador atuaria tal 
como o personagem Crispiano do conto “Um 
General na Biblioteca”, de Ítalo Calvino: evi-
tando expor diretamente uma interpretação 
acadêmica já aceita dos textos em discussão, 
instigando o público do clube de leitura 
a refletir sobre os livros e produzir suas 
próprias análises, indicando novos livros 
e discussões de acordo com os interesses 
individuais ou coletivos dos participantes, 
passo a passo ampliando o repertório cultu-
ral e promovendo a transformação de cada 
leitor através da literatura.

(*) - É assistente de Operações Acadêmicas 
da Escola Superior de Educação do Centro 

Universitário Internacional Uninter.

O ciberespaço como terreno fértil para a formação de leitores


