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O consumidor e a sua 
forma de consumir 

mudaram. Você está 
preparado?

O ano de 2020 
foi um marco 
na vida de todos

A pandemia mundial 
restringiu nossa cir-
culação e o período 

de isolamento social re-
presentou significativas 
mudanças na sociedade 
global em diversas di-
mensões. A intensificação 
do uso da internet como 
meio de manter negócios, 
trabalho e vida pessoal 
acelerou a transformação 
digital de empresas e mu-
dou o comportamento do 
consumidor. 

O relatório anual The Fu-
ture of Ecommerce Report 
2021 do Shopify Plus sobre 
tendências de comércio 
global revelou que no auge 
da pandemia em 2020, em 
apenas 90 dias, o e-com-
merce cresceu o que era 
projetado para 10 anos. No 
varejo, por exemplo, houve 
um grande impacto, já que 
a experiência ligada à nossa 
relação com o vendedor 
(loja e shopping), seja no 
físico ou online, passou a ser 
feito quase tudo no digital. 

O levantamento da con-
sultoria EY Parthenon 
apontou que 62% dos 
brasileiros estão visitando 
menos lojas físicas e 32% 
aumentaram as compras 
online de alimentos, por 
exemplo. Tudo isso fez com 
que as empresas tivessem 
que acelerar sua digitaliza-
ção, pois o comportamento 
do consumidor foi alterado, 
principalmente trazendo 
uma maior aceitação do 
uso das tecnologias. 

Entretanto, a tendência 
pelo consumo online, não 
se trata somente do au-
mento das vendas, no que 
chamávamos de “comércio 
eletrônico”. Existe algo 
novo na tecnologia ligada 
ao consumo, que precisa 
ser devidamente destaca-
do: trata-se da integração 
dos canais de vendas e 
atualização de plataformas 
de tecnologia, tendo como 
premissa essencial a usa-

bilidade e adequação das 
demandas do cliente final. 

A tecnologia integrada 
ao processo pode viabili-
zar operações de venda 
com variedade ampliada 
e gestão de quantidade 
através da integração de 
múltiplos estoques, pró-
prios e de terceiros em 
modelos convergentes e 
de sinergia entre grandes 
e pequenos vendedores. A 
multicanalidade tornou-se 
fundamental. e as lojas que 
perceberam a importância 
do uso da tecnologia e 
a integração de seus ca-
nais estão superando os 
desafios e ganhando mais 
participação no mercado. 

O consumidor demanda 
que as compras sejam sim-
ples, ágeis e transparentes, 
que estejam adaptadas 
às realidades do mundo 
físico e online, integradas 
a esses dois ambientes, 
assim como ocorrem com 
as demais fases do processo 
de compras. 

E não pense que são ape-
nas as gerações Z e millen-
nials que estão conduzindo 
essas mudanças. Essa é 
uma tendência percebida 
também por outras faixas 
etárias de consumidores 
que manterão hábitos de 
compra online principal-
mente pela comodidade, 
conveniência e velocidade 
de entrega. 

Agora reforçada nos dois 
ambientes, online e offline, 
a jornada do consumidor foi 
impactada e a complexida-
de das integrações exigidas 
das empresas passou pelo 
mesmo caminho. Soluções 
como processamento de 
pagamentos, conciliação e 
antifraude cada vez mais 
serão requisitos que as em-
presas terão que se focar 
para atender às expectati-
vas desse novo consumidor. 

Resta saber: você está 
preparado? 
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O pretendente: ERIC OSSAMU HOSOKAWA, de nacionalidade brasileira, analista de 
sistemas, solteiro, nascido em Suzano, SP, no dia (14/08/1987), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Pedro Hosokawa e de Rosa Yassuko Ogino Hosokawa. 
A pretendente: VANESSA REGINA DA SILVA ARAUJO, de nacionalidade brasileira, 
cirurgiã-dentista, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/03/1991), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Naelson Tadeu de Araujo e de Marta Alves da Silva.

O pretendente: LEONARDO NICOLAS SERVALLI, de nacionalidade argentina, enge-
nheiro, solteiro, nascido em Vicente Lopez, Província de Buenos Aires - Argentina, no dia 
(22/02/1984), residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jorge Juan Servalli e de 
Gladys Susana Fiorilli. A pretendente: KARIME OLANDA DE CASTRO, de nacionalidade 
brasileira, bióloga, solteira, nascida em Santos, SP, no dia (27/12/1974), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Tadeu de Castro e de Vilma Olanda de Castro.

O pretendente: LUCAS DIAS MADELLA, de nacionalidade brasileira, gestor de tecnolo-
gia da informação, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/06/1996), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ronaldo Madella e de Nilce Mara Dias Madella. 
A pretendente: RAQUEL BARBOSA FURTADO DO NASCIMENTO, de nacionalidade 
brasileira, bacharela em letras, solteira, nascida em Cuiabá, MT, no dia (26/02/1996), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jonas Furtado do Nascimento e de 
Cinira Barbosa Furtado do Nascimento.

O pretendente: MARCOS VINICIUS SILVERIO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasi-
leira, artista plástico, solteiro, nascido em Santos, SP, no dia (22/07/1989), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Marco Antonio Silva de Oliveira e de Rosângela 
Aparecida Silverio de Oliveira. O pretendente: LUCIANO MAIA MATOS, de nacionalidade 
brasileira, designer, solteiro, nascido em Santarém, PA, no dia (15/07/1987), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Nivaldo Costa Matos e de Ana Dolores Maia Santos.

O convivente: ROGERS RODRIGUES GARCIA, de nacionalidade brasileira estado civil 
solteiro, analista de negócios, nascido em Manaus, AM, no dia (28/10/1993) residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Nivaldo Garcia e de Claudia Regina Lima 
Rodrigues. A convivente: LARIANNE PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira 
estado civil solteira, analista de sistemas, nascida em Peixoto de Azevedo, MT, no dia 
(09/11/1985), residente e domiciliada em São Paulo, SP filha de Raimundo Nicolau da 
Silva e de Solange Laurindo Pereira.

A convivente: LYDIA CHARLOTTE FLOHR SVENDSEN, de nacionalidade brasileira, sol-
teira, zootecnista, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/04/1953), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP filha de Vagn Christiano Flohr Svendsen e de Lilburne Elizabeth Mc Vitty 
Flohr Svendsen. A convivente: CIRLENE DE OLIVEIRA MAIA, de nacionalidade brasileira, 
solteira, designer, nascida em Ubirajara, SP, no dia (29/06/1970), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Anderson de Albuquerque Maia e de Ivone de Oliveira Maia.
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O pretendente: BRUNO DE OLIVEIRA LISBOA, estado civil solteiro, profissão metalúrgi-
co, nascido em Guarulhos, SP, no dia (18/03/1987), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Silvio Aparecido Lisboa e de Marilene Maria de Oliveira. A preten-
dente: CAROLINE BERNARDES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de vida escolar, nascida em Arujá, SP, no dia (03/10/1991), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Vanderlei Bernardes de Oliveira e de Silvia de Oliveira.

O pretendente: JONATHAN SANTO DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/07/1985), residente e domiciliado neste distri-
to, São Paulo, SP, filho de Jonas Gadelha de Almeida e de Carmerina do Espirito Santo. 
A pretendente: JOSIANE DE FREITAS NAUZIAZENO, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de produção, nascida em Botucatu, SP, no dia (02/12/1989), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Nauziazeno e de Juscileni de Freitas.

O pretendente: ANDRE MARQUES FILHO, estado civil divorciado, profissão instrutor de 
trânsito, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/12/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Andre Marques e de Maria Zeilde Santos Marques. A pre-
tendente: RUBIA BRAGA CAETANO, estado civil solteira, profissão esteticista, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (02/03/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Rubens Dantas Caetano e de Oraci Braga Dantas Caetano.

O pretendente: MOISÉS RIBEIRO ALVES, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (23/03/1982), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Wanderley Alves Ferreira e de Valdívia Ribeiro dos Santos. A 
pretendente: MARIA DA GLORIA PEREIRA DOS SANTOS DOMINGOS, estado civil 
divorciada, profissão do lar, nascida em Firmino Alves, BA, no dia (08/04/1975), resi-
dente e domiciliada em Jacareí, SP, filha de Manoel Pereira dos Santos e de Madalena 
Honoria dos Santos.

O pretendente: DANILO IAGO TEIXEIRA COSTA, estado civil solteiro, profissão cabelei-
reiro, nascido em Suzano, SP, no dia (12/04/1995), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Jose Carlos Alves Costa e de Eliene Teixeira da Cruz Costa. A 
pretendente: BRUNA PAES LANDIM LEITE, estado civil solteira, profissão cabeleireira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (18/10/1994), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Anelicio Ribeiro Leite e de Neuzeni Campos Paes Landim.

O pretendente: LEONARDO ALVES DO VALE, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em Maracanaú, CE, no dia (07/06/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Lima do Vale e de Regina Maria Alves do Vale. A 
pretendente: JÉSSICA BEZERRA FERREIRA, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/07/1998), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Juarez Manoel Ferreira e de Paula Gama Bezerra.

O pretendente: JOSÉ IVALDO SILVA, estado civil solteiro, profissão aposentado, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (30/10/1952), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de João José da Silva e de Maria Lucia Alves. A pretendente: MARIA DE FÁTIMA 
SANTANA DE AZEVEDO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Tacima, PB, 
no dia (02/10/1963), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz 
Santana de Azevedo e de Felicia Matias da Costa.

O pretendente: FERNANDO FERREIRA SANTANA, estado civil solteiro, profissão gráfico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (17/03/1985), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Sebastião Fidelis Santana e de Sebastiana Ferreira Santana. A 
pretendente: DAYANE CAMARGO PAU FERRO, estado civil solteira, profissão autônoma, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (07/03/1994), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Vilson Pau Ferro e de Rosires Pereira de Camargo.

O pretendente: LUIZ SAULO PIMENTEL GUIMARÃES, estado civil solteiro, profissão 
engenheiro, nascido em Limeira, SP, no dia (04/10/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Hermirio Guimarães e de Lindinalva Gomes Pimentel 
Guimarães. A pretendente: LAÍS DE ASSIS SANTOS, estado civil solteira, profissão técni-
ca de enfermagem, nascida em Guarulhos, SP, no dia (14/12/1998), residente e domiciliada 
em Guarulhos, SP, filha de Brivaldo Borges dos Santos e de Joelma de Assis Santos.

O pretendente: DANILO CAETANO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão controlador 
de acesso, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/11/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Leticia Caetano de Souza. A pretendente: MARIANA 
RODRIGUES CASTELANO, estado civil solteira, profissão gerente de loja, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (06/12/1990), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Claudio Guilabel Castelano e de Elisabete Rodrigues Castelano.

O pretendente: MARIO DENIS ALVES, estado civil solteiro, profissão vigilante, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (12/07/1980), residente e domiciliado em Jardim Robru, São 
Paulo, SP, filho de Adão George Alves e de Rosely da Silva Alves. A pretendente: VANEI-
DE ALVES PORCINO, estado civil solteira, profissão esteticista, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (10/11/1980), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Genivaldo Alves Porcino e de Dalva Porcino.

O pretendente: WANDERSON TAVARES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
supervisor de telefonia, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/06/1989), residente e 
domiciliado neste disrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Tavares de Oliveira e de Isabel 
Maria de Oliveira. A pretendente: MÁRCIA DE SOUZA, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/12/1988), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Jorileni Maria de Souza Maurício.

O pretendente: LUCAS OLIVEIRA CHAGAS, estado civil solteiro, profissão barbeiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (03/03/2000), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Fernando Jose da Silva Chagas e de Viviane Oliveira Cardoso 
Chagas. A pretendente: STEPHANIE CRISTINA BRAZ DOS SANTOS, estado civil sol-
teira, profissão autônoma, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (24/06/2001), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Roberto de Jesus 
Santos e de Elisangela Aparecida Braz.

O pretendente: MAURO CESAR DE CARVALHO, estado civil divorciado, profissão 
auxiliar de bagagem, nascido em Bom Jardim de Minas, MG, no dia (05/03/1990), resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Alves de Carvalho e 
de Mariana Batista da Costa Carvalho. A pretendente: THAINA FONSECA DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/01/1995), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Sergio da Silva e de 
Vilma Fonseca da Silva.

O pretendente: RIQUELME RODRIGUES MENDES, estado civil solteiro, profissão 
jogador de futebol, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/10/2002), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Elton dos Santos Mendes e de 
Dayana Rodrigues da Silva. A pretendente: YASMIN RIBEIRO DE MOURA, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/01/2002), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Fagner Ribeiro de Moura 
e de Franklane Ribeiro Soares.

O pretendente: LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
conferente, nascido em Guarulhos, SP, no dia (16/06/1999), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Evandro Viana de Oliveira e de Marinalva Rodrigues de 
Mélo. A pretendente: JOYCE KAWANE PEREIRA CUPERTINO, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/11/1998), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Armando da Silva Cupertino e de Simone Cristina 
Pereira Chaves.

O pretendente: RAFAEL THEODORO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/03/1971), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Gerson Theodoro dos Santos e de Francisca 
Adelina da Silva Santos. A pretendente: PATRÍCIA DA SILVA VELOSO, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/02/1987), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Renivaldo Costa Veloso e de 
Edivanete Alves da Silva Veloso.

O pretendente: JONATAS LIMA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão cabeleirei-
ro, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (16/02/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Augusto Correia dos Santos e de Eva Ferreira Lima 
dos Santos. A pretendente: THAINA BARBOSA FREIRE, estado civil solteira, profissão 
autônoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/08/1998), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Denoraci Barbosa Freire.

O pretendente: LEONARDO DE BRITO TEX, estado civil solteiro, profissão tosador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (11/11/1998), residente e domiciliado na Vila Curuçá, 
São Paulo, SP, filho de Antonio Marcos Thome Tex e de Maria da Conceição de Brito 
Lima. A pretendente: REBEKA BARCELLOS DAMACENO, estado civil solteira, pro-
fissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/02/2003), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de André Luis Pereira Barcellos e de Vera Lucia 
Rosa Damaceno Barcellos.

O pretendente: OSÉIAS DE FREITAS, estado civil solteiro, profissão ajudante operacional, 
nascido em Solonopole, CE, no dia (24/12/1992), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Manoel Osanir de Freitas e de Maria Lucilêda Moreira de Freitas. 
A pretendente: STEFANNY KAUANI NASCIMENTO DE ARAUJO, estado civil solteira, 
profissão técnica de radiologia, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/11/1995), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Cleonice Nascimento de Araujo.

O pretendente: TIAGO CASTRO ALVES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
assistente de produção, nascido em Guarulhos, SP, no dia (27/04/1994), residente e 
domiciliado na Vila Curuçá, São Paulo, SP, filho de Roberto Castro dos Santos e de Ivete 
Alves de Souza. A pretendente: MILENE SOUZA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profissão professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/07/1995), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Eziquiel Severino de Oliveira e de Antonia 
Argenida de Souza Cavalcante.

O pretendente: RAFAEL MARCELINO BISPO, estado civil solteiro, profissão zelador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (12/08/1996), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Valdinez Conceição Bispo e de Maria Regina das Neves Mar-
celino. A pretendente: LARISSA ESPIRITO SANTO GOMES, estado civil divorciada, 
profissão agente de negócio, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/12/1996), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Moises João Gomes e de Maria Irene 
do Espirito Santo.

O pretendente: FLÁVIO VIANA DE ANDRADE, estado civil solteiro, profissão analista 
de produto, nascido em Nova Canaã, BA, no dia (15/05/1991), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Agnor Almeida de Andrade e de Maria Ivete Viana 
de Andrade. A pretendente: KEILA SANTOS DE FARIA, estado civil divorciada, profis-
são advogada, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/05/1985), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Mário Gomes de Faria e de Vandeleia Barbosa 
dos Santos Faria.

O pretendente: JOSÉ FELIPE PEREIRA RODRIGUES, estado civil divorciado, profis-
são auxiliar de tampografia, nascido em Bequimão, MA, no dia (01/02/1994), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Dagma Pereira Rodrigues 
e de Jovenilde Coelho Pereira. A pretendente: CHEILA MARIA GOMES, estado civil 
solteira, profissão analista de departamento pessoal, nascida em Guarulhos, SP, no dia 
(02/07/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Cicero José 
Gomes e de Ivanilce Maria da Conceição.
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97% da população acredita que, para a economia do Brasil crescer,
é necessário que a indústria também cresça.

A pesquisa Retratos da 
Sociedade Brasileira: 
indústria brasileira 

na visão da população, da 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), mostra que 
nove em cada dez brasileiros 
concordam totalmente ou 
em parte que ter uma indús-
tria forte deve ser prioridade 
para o país. E outro dado 
aponta a mesma conclusão: 
para 84% dos entrevistados, 
“ter uma indústria fraca é 
ruim para a população do 
país”. 

A percepção de 97% da 
população é que, para a 
economia do Brasil crescer, 
é necessário que a indús-
tria também cresça e 94% 
concordam que o Brasil 
precisa investir mais em sua 
indústria. De acordo com o 
presidente da CNI, Robson 
Braga de Andrade a pes-
quisa reflete o sentimento 
da população sobre uma 
realidade: não existe país 
forte sem indústria forte. “O 
Brasil precisa fortalecer o 
setor industrial, para que ele 
seja cada vez mais dinâmico 
e competitivo, ajudando a 
superar a mais grave cri-
se sanitária, econômica e 
social que já vivenciamos”, 
afirma.

A totalidade dos brasilei-
ros considera a indústria 
importante para o desen-
volvimento econômico. En-

Maioria afirma que ter uma indústria 
forte deve ser prioridade para o país
A percepção de 97% da população é que, para a economia do Brasil crescer, é necessário que a indústria 
também cresça e 94% concordam que o Brasil precisa investir mais em sua indústria

tria são mais qualificados.
O presidente da CNI res-

salta que o poder de alavan-
cagem da indústria também 
é incomparável: cada R$ 1 
produzido pelo setor resulta 
em um aumento de R$ 2,40 
no PIB. Na agropecuária, o 
resultado é R$ 1,66. “Nossa 
indústria também paga os 
melhores salários. Trabalha-
dores industriais com ensino 
superior completo ganham 
31,8% a mais do que a mé-
dia nacional, contribuindo 
de forma expressiva para o 
aumento da renda per capi-
ta dos brasileiros”, conclui 
Andrade. Fonte: (www.cni.
com.br).

tre os entrevistados, 98% 
acreditam que a indústria 
é importante ou muito im-
portante para a criação de 
empregos, 96% acreditam 
que a indústria é importante 
para o crescimento econô-
mico, 95% para a melhoria 
do padrão de vida e 93% 
para a inovação. Foi eleita 
pela população, em conjunto 
com a agropecuária, como 
os setores mais importantes 
para o crescimento econô-
mico do Brasil. A indústria 
foi escolhida como o setor 
mais importante por 24% 
dos brasileiros, enquanto a 
agricultura foi mencionada 
por 22%.

Oito em cada dez brasilei-
ros concordam totalmente 
ou em parte com a afirmati-
va: “eu encorajaria meu filho 
a buscar uma carreira na 
indústria”. Esse dado é seis 
pontos percentuais superior 
às respostas da pesquisa an-
terior feita em 2014, quando 
74% responderam positiva-
mente a essa pergunta. Além 
disso, 60% da população 
concordam totalmente ou 
em parte que os empregos 
na indústria são mais gra-
tificantes, 55% avaliam que 
a indústria paga melhores 
salários do que nos demais 
setores e 52% afirmam que 
os trabalhadores da indús-
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