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O som não poderia ser mais festivo: o 'poc' de um espumante sendo 
aberto é sinal de que vêm comemoração e bons momentos por aí. Nas 
festas de fim de ano, esse ritual se repete com frequência, antecipando o 
brinde com a família e amigos. O ato de espocar a rolha de um espumante 
vem carregado de uma série de particularidades. Conhece-las é uma 
boa dica para impressionar a todos com um comentário inteligente e 
inusitado! Você já deve ter percebido que, diferentemente dos vinhos, as 
rolhas dos espumantes têm um formato que lembra um cogumelo.   

Entenda a importância da rolha para o espumante
A sua preferência cerebral está relacionada às quatro personalidades 

básicas. Segundo estudo realizado por Ned Herrmann todos possuímos 
as quatro, mas geralmente temos duas que predominam, regem as suas 
atitudes. Assim, foi organizado um teste que ao final define qual é a sua 
personalidade dominante, Golfinho, Tubarão, Águia e Lobo. Para uma 
melhor compreensão de si mesmo, autoconhecimento, com relação 
a seus pontos fortes e seus pontos de melhoria. Madalena Feliciano 
mostra como tirarmos o melhor de cada personalidade.   

As quatro personalidades e como lidar com cada uma

Ninguém poderia prever o impacto que a tecnologia exerceria em 
nossas vidas neste ano. Em meio a uma pandemia global, nossa saúde, 
economia, negócios e meios de subsistência foram impactados. Em 
contrapartida, as empresas tiveram que se adaptar para sobreviver, 
o que significou que muitas adotaram tecnologias disruptivas em um 
ritmo muito mais rápido do que poderíamos imaginar.Essas novas 
tendências tecnológicas estão prontas para transformar os negócios. 
Ainda que ninguém possa verdadeiramente prever o que o futuro 
reserva, há benefícios a serem obtidos a partir dessas cinco inovações 
para gerar mais vantagem competitiva.   

Cinco tendências tecnológicas para o futuro
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Negócios em Pauta

Spider Lança Academia
Anderson Silva, o Spider, abre suas pretensões de ne-

gócios no Brasil e vai investir na área de Fitness. Para 
isso, se uniu a Fernando Nero, empresário e referencia do 
setor para lançar um conceito inovador de academia em 
solo brasileiro, apostando também no público feminino e 
no emagrecimento. A academia Spider Kick vai oferecer 
condicionamento físico inspirado no treinamento secreto 
que Anderson Silva recebe antes das lutas. A primeira aca-
demia Spider Kick no Brasil será inaugurada em Curitiba, 
cidade onde o campeão cresceu e tem grande carinho. 
Saiba mais em: (https://spiderkick.com.br/).    Leia a 
coluna completa na página 3
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News@TI

Desafio de inovação para startups 
no setor de construção civil

@A MRV, plataforma de soluções habitacionais com mais 
de 40 anos de mercado, se uniu ao Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI) para lançar um desafio para 
startups e empresas de base tecnológica em busca de soluções 
inovadoras para a indústria da construção civil. A categoria será 
Empreendedorismo Industrial, que contará com dois desafios: 
Gestão de inventário e romaneio de fôrmas e Inteligência apli-
cada ao processo de modulação de peças e kits de fôrmas. Serão 
aprovados até quatro projetos que terão acesso a recursos de, 
no mínimo, R$ 250 mil para o desenvolvimento das propostas. 
As inscrições e o edital completo podem sem acessados no en-
dereço www.plataformainovacao.com.br. As inscrições podem 
ser feitas até o dia 15 de janeiro de 2021.  Leia a coluna 
 completa na página 2

AI/MRV e SENAI

A grande difusão de telefones 
celulares no Brasil, onde o 
número de aparelhos supera o 
de habitantes em mais de 20 
milhões, esconde uma série 
de limitações do uso diário 
desta tecnologia por parte dos 
brasileiros.

Como exemplo, podemos citar que 
grande parte do consumo de dados 

móveis está em celulares pré-pagos, sob 
o uso de pessoas com orçamento limitado 
e pré-estipulado. 

Além disso, a maioria dos aparelhos é de 
baixo custo e não possui configurações e 
nem memória suficiente para baixar aplica-
tivos cada vez mais elaborados e pesados. 

Soma-se a isso uma questão comporta-
mental. O brasileiro, incluindo a parcela 
de alta renda da população, não gosta de 
utilizar apps complexos e que requeiram 
maior tempo de manuseio, limitando 
o uso deles para atividades específicas 
como pedir comida ou solicitar um meio 
de transporte. 

O maior período de retenção em apa-
relhos móveis está no uso de aplicativos 
de mensagens instantâneas, tal como o 
Whatsapp, e redes sociais, principalmente 
Instagram, Facebook e Tik Tok. É ali que o 
usuário gosta de estar e é onde ele se sente 
confortável. Logo, é ali que ele precisa ter 
acesso a serviços essenciais. 

O melhor exemplo mundial dessa ten-
dência é o app chinês We Chat. Não muito 
difundido no Brasil, onde o Whatsapp reina 
absoluto, o aplicativo já é muito mais do que 
uma plataforma para troca de mensagens; é o 
local onde os usuários resolvem quase todas 
as suas pendências do dia, inclusive pagando 
contas e fazendo transações financeiras. 

Em breve, tudo vai se resumir a 
Whatsapp e Facebook

O caminho que o We Chat percorreu foi 
o de simples mensageria até a inclusão de 
produtos e serviços, transformando-o em 
uma espécie de shopping center. O app 
concentra 95% das transações financeiras 
dos chineses. Já no Brasil, existe um mo-
vimento contrário. 

Bancos digitais e serviços de pagamento 
estão investindo cada vez mais em suas 
próprias plataformas, tentando criar dentro 
delas marketplaces, além de tentarem ago-
ra criar um ambiente social, com interação 
entre as pessoas. Este é um movimento 
fadado ao fracasso simplesmente porque 
visa tirar o usuário de seu habitat natural, 
já consolidado, que é o das redes sociais 
tradicionais. 

O passo em falso das instituições finan-
ceiras e grandes lojas é imperdoável do 
ponto de vista mercadológico, pois decorre 
de uma extrema falta de visão e incapa-
cidade de leitura dos hábitos do cliente. 
Por outro lado, há quem esteja fazendo a 

análise correta e dando os passos certos 
para dominar ainda mais o mercado. 

O Facebook, por exemplo, iniciou neste 
ano um discreto movimento de unificação 
de marcas em seus principais apps, além 
de começar a fundir alguns de seus servi-
ços, como o Messenger e o Instagram. Em 
breve, entrará em operação o marketplace 
do Whatsapp e o Facebook Pay. 

A companhia de Mark Zuckerberg perce-
beu há muito tempo que poderia atrair o má-
ximo de serviços possíveis, principalmente os 
financeiros, para dentro de suas plataformas 
e, no futuro, de sua plataforma unificada. Os 
usuários querem tudo no mesmo lugar, o 
cadastro, a compra, o pagamento e a entrega. 

Qual o sentido de um banco dizer que 
faz a abertura de conta pelo Whatsapp e 
pedir depois para o cliente ir na agência 
para assinar contrato? Neste sentido, o PIX 
surge como uma verdadeira revolução. O 
usuário terá agora sua vida transformada 
pela praticidade em fazer transações, so-
mente com o número de telefone ou email 
da outra pessoa. Mas, mais uma vez, o 
cliente vai querer fazer isso pelo seu app de 
mensagens, a sua ‘casa’ dentro do celular. 

No Brasil, a Conta Zap foi a primeira 
fintech a fazer transações financeiras via 
mensageria, com o objetivo de agilizar, 
simplificar e desburocratizar as operações, 
promover a inclusão financeira aos desas-
sistidos pelo sistema financeiro tradicional, 
e dar acesso a crédito às pessoas com 
dívidas ou negativadas, que passam dos 60 
milhões no país, segundo dados do Serasa. 

Por meio do Whatsapp, a pessoa transfe-
re dinheiro, paga contas e recarrega o saldo 
do celular. Uma realidade muito melhor do 
que sofrer na fila da casa lotérica ou do 
banco. Este é o futuro que, quem ignorar, 
poderá ser engolido. 

(Fonte: Roberto Marinho Filho é CEO da Conta Zap - 
https://www.contazap.com.br/).

1.440 minutos
Um ano 
à frente

Cláudio Zanutim

Empreendedorismo

   
Leia na página 5
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2021: TENDêNCIAS TECNOLógICAS QUE 
DEvEM IMPACTAR O MUNDO     Leia na página 6

ACELERAçãO DA TRANSFORMAçãO DIgITAL

Cuidados nas viagens
Em tempos de pandemia, os cuidados 

devem ser redobrados por passageiros de 
avião e de ônibus nestas festas de fim de 
ano. A Anac informou que, entre as medi-
das sanitárias que devem ser seguidas em 
aeroportos e aeronaves, está o uso per-
manente de máscaras de proteção facial 
por passageiros, funcionários e tripulação. 
Também recomenda dar preferência aos 
canais digitais para realização de check-in 
e evitar o manuseio de cartões de embar-
que impressos dando preferência para os 
bilhetes em formato digital.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/2021-tendencias-tecnologicas-que-devem-impactar-o-mundo/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-24-a-28-12-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-24-a-28-12-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/1-440-minutos-um-ano-a-frente/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/as-quatro-personalidades-e-como-lidar-com-cada-uma/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/para-brindar-nas-festas-de-fim-de-ano-entenda-a-importancia-da-rolha-para-o-espumante/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/healthtechs-sao-a-grande-promessa-para-2021/

