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Com a nova suspensão das aulas presenciais, diante da ameaça da 
Covid-19, as crianças terão de enfrentar mais um período em casa. 
Nessas semanas, é importante que os pequenos se envolvam em tare-
fas pedagógicas para ampliar e exercitar boa parte de seu potencial, 
“gastar a energia” e continuar desenvolvendo as habilidades cognitivas, 
ou seja, todo o conjunto de informações assimiladas para que uma 
tarefa seja cumprida.   

Neste período de isolamento, como lidar 
com as crianças em casa?

A indústria de produtos para animais de estimação cresceu signifi-
cativamente nos últimos anos. Enquanto o faturamento era de R$3,3 
bilhões em 2006, em 2019, esse valor saltou para R$22,3 bilhões. 
Acompanhando esse movimento, muitos empreendedores aproveita-
ram o bom momento para abrir um negócio no setor. Basta uma volta 
pelo bairro para perceber que existem inúmeras opções para atender 
aos pets da região.  

Com concorrência em alta, pet shops 
precisam oferecer tosas diferenciadas

Enfrentar crises e superar desafios está na realidade de qualquer 
empreendedor. Em tempos de quarentena, mais do que nunca, isso 
se tornou uma rotina. Mudanças no cenário econômico, no processo 
de vendas, reuniões virtuais, enfim, uma infinidade de pequenas 
mudanças no dia a dia de uma empresa. Dito isso, a mudança mais 
relevante é a interna, relacionada aos nossos próprios hábitos e 
padrões comportamentais. Mais do que nunca, se faz necessário ter 
uma mentalidade forte e saudável. Para ilustrar isso, convido você a 
ler, com muita atenção, uma milenar história oriental.    

Como cultivar uma mentalidade vencedora?

Foto de Vicente Viana Martínez no Pexels

Negócios em Pauta

Míssil tático guiado
A Coreia do Norte revelou na sexta-feira (26) que testou um "novo 

tipo de míssil tático guiado". A notícia foi confirmada por um oficial 
norte-coreano, que foi citado pela mídia estatal. Ele afirmou que o 
lançamento foi "bem-sucedido". "O desenvolvimento deste sistema é de 
grande importância para fortalecer nosso poder militar e prender todos 
os tipos de ameaças militares existentes na península coreana", disse o 
oficial. O governo de Tóquio anunciou que os norte-coreanos testaram 
"dois mísseis não identificados" no mar do Japão. Já o presidente dos 
Estados Unidos, Joe Biden, advertiu o regime de Kim Jong-un que 
"haverá uma resposta se Pyongyang escolher uma escalada". Biden 
ainda acrescentou que "também está pronto para alguma forma de 
diplomacia, sob condição de desnuclearização" (ANSA).     Leia 
a coluna completa na página 3
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News@TI

Evento online marca lançamento do catálogo 
Campos de Altitude

@O Museu da Casa Brasileira – uma instituição da Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo – realizará 

uma roda de conversa virtual para o lançamento do catálogo da expo-
sição Campos de Altitude. O evento acontecerá ao vivo pelo Youtube 
do MCB no dia 07 de abril, a partir das 18h, com mediação do diretor 
técnico do Museu, Giancarlo Latorraca, e presença da fotógrafa Kitty 
Paranaguá, da curadora e pesquisadora Júlia Lima, e da pós-doutora em 
fotografia Yara Schreiber Dines. O encontro online abordará histórias 
e significados por trás da série fotográfica que registrou moradias, 
moradores e paisagens em diferentes morros cariocas e celebrará – 
também – a realização do encarte de 24 páginas com textos e imagens 
sobre a mostra que estará disponível na 5ª edição da revista ArqXP. A 
revista pode ser conferida pelo site https://arqxp.com/ ou adquirida 
na versão física, sob demanda pelo chat do Instagram @arq_xp.   
Leia a coluna  completa na página 2
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A pandemia tem sido um grande 
desafio para todos, do governo à 
população. 

Entre as dificuldades que surgiram no período, 
algumas apenas se agravaram, como a de 

manter ou expandir a coleta de resíduos para 
reciclagem no país. A geração de lixo ficou mais 
evidente, enquanto a destinação correta desses 
resíduos foi prejudicada. 

Mesmo assim, a Green Eletron, gestora sem 
fins lucrativos da logística reversa de eletro-
eletrônicos e pilhas sem utilidade, conseguiu 
recolher, em 2020, cerca de 88 toneladas do 
primeiro (dessas, 26 de metais ferrosos, 5 de 
não-ferrosos e 21 de plástico) e 83 toneladas 
do segundo, evitando que acabassem em locais 
inadequados e gerassem impacto negativo no 
meio ambiente. 

Por meio da reciclagem do plástico contido 
no material descartado, 37,5 toneladas de CO2 
equivalente e 263,9 mil Kwh de energia deixaram 
de ser emitidos e consumidos, respectivamente. 
O ano passado começou bem, com a expectativa 
do início da preparação para o Acordo Setorial 
de Logística Reversa de Eletroeletrônicos e as 
ações da gestora para incentivar a reciclagem 
e conscientizar empresas e pessoas. O primeiro 
bimestre praticamente dobrou a massa coletada no 
mesmo período de 2019, de 10,2 para 20 toneladas. 

Nos meses seguintes, com o fechamento de 
lojas do varejo por conta do distanciamento 
social necessário para diminuir a contaminação 
pelo Covid-19, os Pontos de Entrega Voluntária 
(PEVs) não puderam receber os aparelhos. Os 
eventos de coleta também foram inviabilizados 
por conta do cenário. Por isso, a quantidade cole-
tada em todo o ano foi inferior àquela do mesmo 
período de 2019, que chegou a 349 toneladas. 

"O resultado total do ano superou as expec-
tativas, considerando o isolamento social e os 
cuidados necessários que acometeram três 
trimestres de 2020 e que ainda continuam. Con-
seguimos impedir que uma quantidade conside-
rável de resíduos eletrônicos fosse descartada 
em aterros sanitários ou no meio ambiente", 
explica Ademir Brescansin, gerente executivo 
da Green Eletron. Incentivo e conscientização 
foram - e continuam sendo - fundamentais 

Mais de 170 toneladas de eletrônicos e 
pilhas enviadas para reciclagem 

Em outubro de 2020, a Green Eletron lançou 
o movimento 'Eletrônico Não É Lixo' , uma 
campanha de conscientização da população 
sobre o descarte correto de eletroeletrônicos. 
As ações aconteceram em diversos formatos, 
com campanhas de coleta, movimentações nas 
redes sociais - com a participação, inclusive, de 
influenciadores de médio e grande porte - e um 
e-book didático sobre o assunto. Em 2021, a 
expectativa é de outras ações de mobilização. 

No segundo semestre, as campanhas per-
mitiram a coleta de quase 13 toneladas de 
resíduos eletroeletrônicos. Um bom exemplo 
foi a instalação temporária de coletores em 
seis estações do Metrô de São Paulo, com um 
total de 1,6 tonelada recebida. Outro destaque 
foi o drive-thru sustentável em Santo André, 
que possibilitou o descarte de equipamentos e 
pilhas sem que as pessoas precisassem sair do 
carro, atendendo todas as regras de distancia-
mento social. Nos dois dias de evento, foram 
recolhidas 8 toneladas de eletroeletrônicos e 
165 kg de pilhas. 

Além disso, a gestora fechou o ano com 
82 associados (um salto de 64% comparado 
ao ano anterior), 26 parceiros no varejo e a 
implementação de 372 novos PEVs no país, 
totalizando 600 coletores. Os PEVs da Green 
Eletron chegaram a 11 novos estados em 
2020 e já estão presentes em 13 no total (São 
Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Bahia, 
Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, 
Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Paraná, Rio 
Grande do Sul e Santa Catarina). 

Segundo Brescansin, a combinação de esfor-
ços fez com que a média de resíduos recolhidos 
por mês no segundo semestre fosse 42,5% 
maior que a do primeiro. Os equipamentos 
mais frequentes descartados nos PEVs foram: 
1. cabos e acessórios; 2. aparelhos de áudio e 
vídeo (dvds, telefone, caixas de som, outros); 
e 3. celulares. O ano também foi positivo para 
o programa Green Recicla Pilha, com forte 
expansão do número de coletores: mais que 
triplicou, passando de 2 mil para mais de 6 mil. 

"Isso nos ajuda a chegar em diversos locais, 
atendendo uma população cada vez maior. Em 
2020, o programa coletou cerca de 83 toneladas 
de pilhas usadas. Embora tenha havido uma 
queda nos números (em 2019 foram coletadas 
183 toneladas), devido à pandemia do novo 
Coronavírus, o resultado ainda surpreende, 
pois corresponde a quase 5 milhões de unida-
des recolhidas que não acabaram em aterros", 
completa o gerente. 

"Em meio a tantas incertezas, o balanço foi 
positivo, o que traz a sensação de dever cum-
prido", completa. O gerente conta, ainda, que 
a expectativa da Green Eletron é recolher 600 
toneladas de eletroeletrônicos neste ano, o que 
representa 1% do equivalente em peso do que 
foi colocado no mercado em 2018 pelas associa-
das da organização. Essa meta foi definida pelo 
Acordo Setorial firmado em outubro de 2019 
com entidades de todo o setor e o Ministério do 
Meio Ambiente e vai crescer progressivamente 
até 17% em 2025. - Fonte e outras informações: 
(www.greeneletron.org.br).
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TRANsPARêNCIA E AusTERIDADE - O QuE 
PODEMOs APRENDER COM A suéCIA? 

    Leia na página 6

BOM EXEMPLO 

Voos suspensos
O governo da Argentina suspendeu 

todos os voos com o Brasil, Chile e México 
para tentar conter a disseminação de no-
vas variantes do Coronavírus Sars-CoV-2 
no país. A medida não tem prazo para 
acabar e se soma aos vetos de pessoas 
vindas do Reino Unido e Irlanda. Além 
disso, todos os que chegarem ao país de 
países autorizados precisarão fazer um 
teste RT-PCR ao desembarcar e outro 
sete dias depois - além de só poder em-
barcar apresentando um exame negativo. 
Também será exigido um período de 
quarentena obrigatória (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/transparencia-e-austeridade-o-que-podemos-aprender-com-a-suecia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-27-a-29-03-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-27-a-29-03-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-27-a-29-03-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/herodoto-barbeiro/a-segunda-onda/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/neste-periodo-de-isolamento-como-lidar-com-as-criancas-em-casa/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/com-concorrencia-em-alta-pet-shops-precisam-oferecer-tosas-diferenciadas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-cultivar-uma-mentalidade-vencedora/

