
O jeitinho brasileiro 
é uma virtude 
ou uma porta 

para a violência?

O ano de 2021 
se inicia cheio 
de incertezas na 
sociedade em relação 
à segurança, à saúde 
e à educação

Somado a isso ainda 
temos um cenário que 
se agrava por conta do 

famoso jeitinho brasileiro, 
que sempre é visto como 
virtude ou até mesmo ino-
fensivo, mas na verdade 
apresenta um preço alto 
atualmente, resultando in-
clusive em mortes por conta 
da Covid-19. Cabe aqui uma 
reflexão quando transferi-
mos a responsabilidade aos 
governantes sem lembrar 
que temos os nossos deve-
res para cumprir. 

A pandemia está deixando 
claras as mazelas do Brasil 
nas mais diversas áreas, 
deixando ainda mais claro 
o perfil de individualismo 
da população. Somos críti-
cos ferozes da falta de uma 
política séria e, ao mesmo 
tempo, incapazes de seguir 
regras simples como o uso 
da máscara, que visa a pro-
teção de cada indivíduo, ou 
mesmo evitar aglomerações 
para que a contaminação 
não seja ampliada. 

Como querer a evolução 
de um país com um compor-
tamento desses? Estamos 
longe de conseguir avançar 
como nação se não melho-
rarmos como cidadãos. Res-
peito, ética e educação são 
essenciais e se iniciam em 
casa. E falando de violência, 
o que o jeitinho brasileiro 
tem a ver com isso? Tudo o 
que plantamos, colheremos 
e, disso, não temos como 
fugir. O Rio de Janeiro, 
por exemplo, retrata essa 
realidade. 

Vimos os últimos gover-
nadores presos por envol-
vimento com corrupção e 
a violência tem alcançado 
números impressionantes, 
criando um terreno fértil 
para o crime, uma vez que 
tudo se torna permitido. A 
informalidade é convenien-
te para o poder público, que 
fecha os olhos para reduzir a 
pressão no governo quando 
o assunto é desemprego ou 
mesmo a educação, que ao 
invés de melhorar o nível de 
ensino, reduz a média e acei-
ta a aprovação automática. 

Ou seja, ninguém mais 
é obrigado a ensinar ou 
aprender, mas com jovens 
cada vez menos capacitados 
e empresas buscando can-
didatos com conhecimento, 
é preocupante o que iremos 
colher e o que já estamos 
colhendo. É o jeitinho que 
está e vai nos custar muito 

caro. Estamos deixando de 
valorizar o básico. 

De uma juventude que 
entende tudo do mundo 
virtual, mas é incapaz de 
escrever um texto sem au-
xílio do corretor ortográfico 
e que não sabe ouvir “não” e 
acaba não tendo limites, sal-
tamos para problemas como 
o feminicídio crescendo, os 
acidentes de trânsito por 
embriaguez ao volante cei-
fando vidas, o uso de entor-
pecentes para relaxar, que 
são apenas alguns exemplos 
de uma “plantação” errada 
ou sem fiscalização familiar 
que ignora seu dever. 

Será que podemos recla-
mar da violência que vive-
mos e achar que não temos 
nada a ver com isso? E na 
vida corporativa? Temos a 
responsabilidade de cum-
prir metas da empresa e 
para tal, existem processos 
com regras claras, que mui-
tas vezes não são cumpridas 
pelos próprios criadores de-
las, fazendo lembrar o velho 
jargão que os “fins justificam 
os meios”. Está certo? Até 
onde vale cumprir a meta 
a qualquer custo? Muitas 
empresas negligenciam as 
regras e não percebem os 
riscos que estão assumindo. 

Somos extremamente 
críticos ao apontar erros 
alheios, mas a todo momen-
to falhamos quando nos con-
vêm, tanto como cidadãos 
ou gestores, que permitem 
os jeitinhos e alimentam a 
cultura do “foi só dessa vez” 
ou “que mal há nisso”. Pare e 
pense quantas vezes por dia 
deixamos de ser éticos. O 
simples ato de comprar um 
produto no mercado infor-
mal, o famoso “camelô”, sem 
saber da origem do produto 
por preço incompatível com 
o razoável pode parecer aos 
olhos de todos inofensivo, 
mas já pensou como aquele 
produto foi parar ali? 

Existe um nicho de mer-
cado altamente rentável e 
podemos estar alimentando 
o crime de roubo de cargas, 
descaminho ou contraban-
do, crimes contra econo-
mia pública que afetam 
diretamente a arrecadação 
de impostos e que refleti-
rão nos investimentos nas 
áreas de saúde, educação, 
segurança, entre outras. 
Veja como um simples ato 
de comprar de um produto 
na informalidade pode ser 
nocivo. Isso significa que a 
ética é um exercício diário 
e que não pode deixar de 
ser praticada para atender 
interesses pessoais. 
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Com os crescentes casos de pirataria ao longo dos anos, 
é imprescindível que o autor de um programa de compu-
tador esteja protegido para adotar as medidas cabíveis, 
em caso de violação do seu direito. Ocorre que poucas 
pessoas sabem como iniciar um processo de proteção de 
software e a importância de contar com a assessoria de 
um advogado especializado nessa área.

A advogada especialista em Propriedade Intelectual, 
Roberta Minuzzo (*) explica que a proteção de software 
está regulamentada pela Lei de Direito Autoral nº. 9.610/98. 
“Por se tratar de uma criação intelectual, é aconselhável 
que o autor se proteja previamente, a fim de que não 
precise enfrentar processos judiciais para reconhecer o 
seu direito. 

Mesmo que não haja obrigatoriedade no registro de 
software, é altamente recomendável, pois, com o registro 
em mãos, o titular pode, inclusive, adotar as medidas que 
achar pertinentes para preservar o seu direito de exclu-
sividade”, ela relata. Existem algumas diferenças entre 
esse tipo de registro e o registro de marcas e patentes, 
como por exemplo. 

Enquanto esses últimos têm proteção apenas em ter-
ritório nacional, o registro de software abrange todos os 
países da Convenção de Berna, totalizando 175 países. A 
duração da proteção software é de 50 anos, a partir de 1º 
de janeiro do ano subsequente ao da sua publicação ou, 
na ausência desta, da sua criação.

Atualmente, o Órgão Federal que realiza o Registro de 
Software é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial 
e o procedimento é totalmente digital. Para iniciar o pro-
cesso, será necessário efetuar o pagamento do Guia de 
Recolhimento da União, transformar o código-fonte em 
um resumo digital hash e, então, preencher o formulário 
eletrônico do e-Software. Além disso, é importante lembrar 
que devido ao procedimento ser eletrônico, o requerente 
deve portar um e-CPF ou e-CNPJ. 

Normalmente, o prazo para finalização de todo processo 

Formar uma clientela 
não é uma tarefa muito 
fácil, pois adquirir a 

confiança e a satisfação dos 
compradores demanda um 
certo esforço. Isso fica me-
lhor quando os seus clientes 
fiéis passam a confiar em 
você e a pagarem o preço 
que você cobra em seus 
produtos, pois sabem que 
por trás daquilo existe um 
grande investimento.

Mas o que fazer com aquele 
cliente que não entende 
essa lógica e acha que pode 
determinar o preço da sua 
mercadoria, sempre jogando 
para um valor considera-
velmente inviável para a 
venda? Saber como lidar com 
o cliente nessas situações 
e fazê-lo entender como 
funciona essa determinação 
de preços requer conheci-
mento. “Em primeiro lugar, 
é necessário saber que você 
não depende exclusivamen-
te daquele cliente”, explica 
a publicitária e especialista 
em encantamento do cliente 
Aline Oneda (*). 

Portanto, conversar com 
outros compradores assídu-
os ou que estão acostumados 
a pagar valores mais caros 
em seus produtos pode 
ajudar, assim, você saberá 
o porquê deles escolherem 
o seu produto em detri-
mento de outros. Isso pode 
ajudar na hora de explicar 

Adquirir a confiança e a satisfação dos compradores demanda 
um certo esforço.

Passeios ao ar livre estão entre as atividades mais procuradas 
no último ano.

Visitar lugares incríveis perto 
de casa, sem precisar percorrer 
longas distâncias de avião ou 
ônibus, se tornou uma opção 
bem-vinda em meio a uma 
pandemia que já se estende 
há quase um ano em todo o 
mundo. Na Civitatis, empresa 
especializada em atividades e 
passeios turísticos pelo mundo, 
a compra de passeios nacio-
nais por viajantes brasileiros 
aumentou 120% ao longo de 
2020, e continua em alta. A 
companhia, com sede na Espa-
nha e que atua em 135 países, 
aposta no potencial do turismo 
de proximidade para 2021, uma 
tendência que se acelerou em 
todo o mundo após a pandemia. 

“Fizemos uma pesquisa entre 
nossos clientes na Espanha, 
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Saiba lidar com clientes que querem 
colocar preço na sua mercadoria

Todos sabemos que um negócio, para funcionar bem, depende de vários fatores, sendo um dos principais 
as vendas e para quem você vende

determinação de preços e 
o que você entrega, como 
fazer o cliente permanecer 
interessado no seu negó-
cio e disposto a pagar por 
aquilo?

“Quando o cliente ouve um 
tom negativo, a tendência 
é responder com o mesmo 
tom. É mais inteligente 
mostrar o porquê dela le-
var, mostrando como é uma 
boa opção, ou sugerir a 
compra de uma forma que 
o cliente veja um benefício 
em adquirir aquilo, que 
não seja apenas agradar ao 
vendedor”. Sabemos que 
as metas são importantes 
para os vendedores. Mas o 
cliente não precisa saber 
disso, não é mesmo? Então, 
nada de dizer ao cliente que 
ele precisa ajudá-lo a bater 
a meta, como uma forma de 
terceirizar aquela responsa-
bilidade.

Para isso, a dica é sempre 
prestar um ótimo atendi-
mento, dando muita atenção 
ao cliente e pronto para tirar 
todas as suas dúvidas e lhe 
apresentar soluções. Dessa 
forma, a venda ocorrerá 
naturalmente, e a meta con-
seguirá ser atingida sem que 
o vendedor precise apelar 
para jargões desnecessários 
que atrapalham o negócio.

(*) - Publicitária, especialista em 
marketing e encantamento do cliente 

(www.instagram.com/alineoneda/).

ao cliente que sempre “pe-
chincha” o porquê do valor, 
com argumentos sólidos e 
consistentes. Ainda dentro 
desta lógica de entender o 
porquê do seu diferencial, 
é hora de aperfeiçoar os 
pontos positivos disso e usar 
como quebra de objeções na 
comunicação, produzindo 
mais e melhor daquilo que 
as pessoas valorizam em seu 
negócio. 

Por exemplo, se o seu seg-
mento é especializado em 
roupas (têxtil) e uma das 
características são os tipos 
refinados de tecido (como 
o linho, a seda ou um tipo 
de algodão importado), é 
interessante destacar este 
ponto na própria peça em 
forma de etiqueta, especi-
ficando a qualidade daquilo 

que o cliente irá adquirir e 
o porquê do preço final ser 
mais elevado em relação a 
outros lugares. É impor-
tante destacar também 
que o preço do produto, 
seja ele qual for, advém 
de vários outros fatores, 
como o preço de produção, 
o valor pago ao fornecedor, 
a importação, se for o caso, 
entre outros. 

“Muita gente não entende 
essa lógica e acha que é o 
vendedor que quer ganhar 
em cima, sem saber que o 
preço determinado é calcu-
lado de uma forma que ele 
terá lucro naquilo, já que 
esse é o objetivo de todo 
negócio”, pontua Oneda. 
Mas agora que você mos-
trou para os clientes a qua-
lidade dos seus produtos, a 

Como é o processo para registrar um software

é de dez dias, a contar da data do pedido. Para a advogada, 
embora o procedimento possa ser realizado pelo próprio 
titular do software, muitas vezes podem ocorrer erros 
pela falta de experiência na área. “O fato de poder ser 
feito pela internet e de qualquer lugar, não é indicativo 
de êxito. Eu sempre recomendo o auxílio de um advogado 
especializado que possa dar o suporte para que todas as 
informações sejam preenchidas de forma correta. Dessa 
forma os riscos são minimizados”, afirma.

Uma vez que o autor do software detém a propriedade, 
evita custos adicionais na busca do reconhecimento do 
seu direito e, por outro lado, agiliza as medidas judiciais 
de reparação civil, em caso de violação. “Obter o registro 
de um programa de computador, antecipadamente, per-
mite ao titular defender seus interesses de cópias não 
autorizadas, pirataria e concorrência desleal”, finaliza.

 
(*) - Graduada em direito pela Universidade Luterana do Brasil, 

com especialização em Propriedade Intelectual pela PUC-RS, 
é sócia fundadora da DMARK Monteiro, LLC e DMK Gestão de 

Marcas e Patentes (https://dmk.group/).  

A proteção de software está regulamentada 
pela Lei de Direito Autoral.
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Turismo de proximidade é tendência para este ano
por exemplo, que mostrou que 
quase 70% deles nunca haviam 
feito um tour por sua própria 
cidade, o que mudou após o 
início da pandemia”, afirma 
Alberto Gutiérrez Pascual, 
CEO e fundador da Civitatis. 
“Mais impressionante, a grande 
maioria (86%) dos que resolve-
ram conhecer melhor seu local 
de residência diz ter superado 
suas expectativas com os pas-
seios. Esta é uma tendência 
que vemos em todo o mundo, 
nos mais de 135 países em que 
atuamos”. 

No Brasil, a Civitatis lançou 
166 novas atividades no últi-
mo ano, com boa procura de 
viajantes locais. A perspectiva 
é positiva: mais da metade das 
reservas realizadas em 2020 

Além da proximidade, há 
outras vantagens de se viajar 
localmente: pagar em moe-
da local, por exemplo, sem 
precisar se preocupar com o 
câmbio, é uma delas. Outra boa 
vantagem é obter reembolso 
integral sem complicações. 
Empresas como a Civitatis 
oferecem a oportunidade de 
realizar tours privados para 
uma família, com a presença de 
apenas um guia e, quando inclui 
transporte, de um motorista. 
Nas atividades são adotadas 
medidas de segurança como o 
uso de máscaras, higienização 
de mãos e distanciamento. Uma 
boa forma de explorar a cidade 
em que se vive com segurança. 
Fonte em mais informações: 
(www.civitatis.com.br).

são Rio de Janeiro, Salvador e 
Fortaleza. Passeios ao ar livre 
ou tours privados, para grupos 
da mesma família, estão entre 
as atividades mais procuradas 
no último ano. 

Destinos que ficam a poucos 
quilômetros das capitais mais 
populosas do país, como Cam-
pos do Jordão, no estado de São 
Paulo; Arraial do Cabo, no Rio 
de Janeiro; além de Blumenau e 
Pomerode, em Santa Catarina, 
têm tido uma procura especial 
nos últimos meses. Atenta às 
tendências globais e às trans-
formações do setor, a Civitatis 
continua ampliando seu port-
fólio de atividades no Brasil, a 
fim de atender à demanda por 
passeios locais com as melhores 
opções de passeios.

no país ocorreu nos últimos 
três meses, o que mostra uma 
tendência de retomada do 

turismo doméstico em 2021. 
Alguns dos destinos mais 
populares entre os brasileiros 


