
QRCode: a união do 
‘OFF’ com o ‘ON’ 

Ao mesmo tempo 
que a pandemia 
nos isolou, ela 
também acelerou 
outras formas de 
nos mantermos 
conectados com o 
mundo

Nos estabelecemos 
como indivíduos 
multiplataformas, 

buscando nas interações 
a distância comodidade 
e bem-estar em nosso 
cotidiano. Para tanto, dis-
pomos de tecnologia. E, 
nesse aspecto, vale lembrar 
que alguns recursos se 
renovam de acordo com 
as necessidades do meio. 
Redescobertas sobre a uti-
lidade de certas invenções, 
aliás, não são novidade es-
pecialmente na sociedade 
pós-industrial. 

Nessa categoria de revi-
são de finalidade, podemos 
citar dois bons exemplos. 

Um deles é o do refrige-
rante de cola que surgiu ini-
cialmente como um xarope 
revigorante para o sistema 
nervoso, isso ainda nos fins 
do século 19. O outro é o 
AAS (ácido acetilsalicíli-
co), centenário remédio 
contra febre e dor que se 
notabilizou também como 
um importante auxiliar 
na prevenção de infartos 
e AVCs. 

Quando, em meados dos 
anos 1990, uma empresa 
do Grupo Toyota criou no 
Japão a primeira linhagem 
do QR Code, possivelmente 
não imaginava que, quase 
30 anos depois, esse qua-
dradinho que é, na verda-
de, um código de barras 
bidimensional mudaria a 
dinâmica da relação entre 
marketing, publicidade e 
televisão. 

Sua primeira função foi 
a de classificar peças de 
carros. Atualmente, as apli-
cações do QR Code são bem 
mais diversificadas, e isso 
muito graças à populariza-
ção dos smartphones. Afi-
nal, eles têm um papel pre-
ponderante na sequência 
de conexões que levam, por 
exemplo, um telespectador 
até o site ou à loja virtual 
de determinada marca. Ao 
apontar o celular para um 
QR Code na tela da TV, a 
pessoa é conduzida para 
um endereço na internet, 

configurando o cruzamento 
entre a publicidade offline 
e a online. 

Essa integração entre 
diferentes mídias também 
possibilita a mensuração do 
tráfego das campanhas em 
televisão que não possuem 
conexão com a internet. O 
engajamento dos consumi-
dores através da telinha faz 
todo o sentido em um con-
texto de quarentena em que 
o consumo da TV aberta e 
da paga, bem como o dos 
aplicativos de streaming de 
vídeo, cresceu mais de 20%, 
segundo pesquisa realizada 
pela Kantar IBOPE Media.

Lembremos ainda que a 
TV aberta e a por assinatura 
abocanharam em 2020 o 
equivalente a 57,8% de 
todo o investimento em 
publicidade no Brasil, de 
acordo com o Cenp (Con-
selho Executivo das Nor-
mas-Padrão), que reúne 
os principais anunciantes, 
veículos de comunicação 
e agências de propaganda 
do país. Nesse período, vale 
citar o case do Big Brother 
Brasil 2020. 

Na ocasião, a interligação 
entre diferentes platafor-
mas e meios para a mesma 
mensagem potencializou os 
resultados obtidos pelos pa-
trocinadores do programa. 

Eles detectaram um vo-
lumoso aumento de tráfego 
em seus sites e lojas online 
graças ao recurso do QR 
Code que, ao ser escaneado 
na tela pelo smartphone, 
levava a ofertas nos en-
dereços eletrônicos dos 
anunciantes. 

Tal estratégia de cross-
media tende a permanecer 
no pós-pandemia. Isso 
porque ela se encaixa per-
feitamente em nosso per-
fil multidirecionado, que 
busca ampliar os pontos 
de contato e convergência 
mesmo quando está na 
companhia apenas dos 
gadgets ou das extensões 
eletrônicas de presença no 
mundo. 

O QR Code, então, se tor-
na mais um importante ins-
trumento de ampliação de 
intersecções, em que cada 
um pode estar conectado 
mesmo estando em seu 
quadrado. E, a partir dele, 
a publicidade ganha outras 
formas - e novas medidas. 
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A geração com 60 anos 
ou mais movimenta 
as estatísticas re-

lacionadas a emprego e, 
consequentemente, à eco-
nomia, atuando em áreas 
que surpreendem, incluindo 
forte presença no empreen-
dedorismo, de acordo com 
a Bluefields, aceleradora de 
startups.

Segundo dados do IBGE, 
a expectativa de vida do 
brasileiro subiu dois me-
ses e 26 dias em 2020, 
passando de 76,6 anos em 
2019 para 76,8 anos. Com 
isso, é possível relacionar 
o aumento da expectativa 
de vida ao crescimento da 
inserção dessas pessoas no 
mercado de trabalho. Um 
mapeamento do Sebrae 
aponta que mais de 650 
mil idosos atuam como 
empreendedores e cerca 
de 3,1% das pessoas que 
empreendem no Brasil têm 
mais de 60 anos. 

“As pessoas estão enve-
lhecendo melhor e se apo-
sentando mais tarde tam-
bém e, consequentemente, 

Arthur Lavieri (*) 

Em tempos de aplicativos para comer, para se deslocar 
e até para buscar uma acomodação, fica mais do que evi-
dente a importância dos serviços para fazer girar a roda 
da economia. Os mais enfáticos e revolucionários tendem 
a dizer que a era do produto acabou, que vivemos tempos 
em que nada parece ser muito perene. Eu prefiro acredi-
tar na coexistência de produtos e serviços. E de grandes 
mercados para ambos. 

Mas não dá para ignorar a força que o serviço tem no 
setor de armazenagem e galpões. A necessidade de in-
fraestrutura ganhou nome, sigla e conceito rapidamente 
difundido: o WaaS (Warehouse as a Service) cresce à 
medida que clientes e empresas demandam por espaço 
para armazenamento e pacote integrado para manutenção 
desse serviço. 

Quem criou o termo não imaginava, mas a Tópico já 
coloca esse direcionamento em prática no mundo da in-
fraestrutura flexível há mais de 40 anos, sempre seguindo 
em constante evolução. Exatamente como o conceito do 
WaaS propõe, os galpões modulares podem ser adquiridos 
ou locados, montados e desmontados em qualquer lugar, 
sofrer qualquer tipo de alteração de layout de acordo com 
as demandas do cliente e, ainda, oferecer acessorização 
completa a qualquer momento. 

O que antes era associado à alvenaria, hoje, é um serviço 
que pode ser rapidamente colocado em operação com 
estruturas cobertas por lona ou chapas de zinco. Depois 
que um projeto - ou um serviço - é encerrado, aquela 
estrutura pode receber outro ou até mesmo ser alterada 
e ampliada para novas demandas. 

Para ajudar nesse trabalho, nos antecipamos às tendên-
cias de mercado e passamos a fazer a gestão do serviço 
com a agilidade dos aplicativos. Exemplo disso foi o 
desenvolvimento de um app exclusivo para que nossos 

Não dá para ignorar a força que o serviço tem no setor de 
armazenagem e galpões.

Com a inflação em alta e a prevenção 
a lugares públicos lotados, há um novo 
perfil de consumidor que irá antecipar as 
compras da ceia de Natal. A conclusão é 
da GS Ciência do Consumo, empresa de 
inteligência, que analisou 25 milhões de 
transações da data natalina nos últimos 
dois anos. Segundo a pesquisa, houve uma 
redução de 10% de faturamento de com-
pras no varejo nos dias que antecederam 
a data de 25 de dezembro. 

“Isso mostra que o brasileiro está apren-
dendo a não deixar as compras para última 
hora em busca de ofertas. Além disso, 
ele quer mais segurança e evitar super-
mercados muito cheios”, explica Thiago 
Simonato, CEO da GS Ciência do Consu-
mo. Os dados analisados correspondem 
às transações durante a véspera de Natal 
de 2020, em comparação com o mesmo 
período em 2019. 

A decisão de antecipar as compras da 
ceia natalina é uma das quatro tendências 
apontadas pela pesquisa, com perspec-
tivas positivas para as festas de fim ano 
que devem contar com mais encontros 
presenciais e reuniões familiares, devido 
ao avanço da vacinação e redução dos 
casos da Covid-19. 

“Embora haja o efeito da inflação impac-
tando no aumento dos preços de produtos 
básicos de consumo, como carnes, café, 
arroz, feijão, óleo, entre outros, o retorno 

das celebrações e encontros típicos da data 
apontam para um crescimento positivo das 
vendas”, ressalta Simonato. Confira quatro 
principais tendências que o varejista deve 
ficar atento:

1. - Prolongue o tempo de ofertas 
da cesta de Natal - Foi-se o tempo que 
o brasileiro deixava as compras da ceia 
para última hora. A uma semana do Na-
tal, o varejista deve já apresentar ofertas 
atrativas dos produtos que compõem a 
cesta típica, com destaque para: bebidas, 
carnes e ingredientes de preparo (batata 
palha, farofa, azeitona, leite condensado, 
creme de leite, palmito, maionese). As 
três categorias representaram 50% do fa-
turamento tanto no Natal do ano passado 
como em 2019. 

2. - Reforce o estoque de descartá-
veis - No Natal do ano passado, o uso de 
guardanapos, pratos e copos descartáveis 
foi reduzido, em razão do menor número 
de pessoas em encontros familiares e 
festas. A previsão do estudo é de que a 
categoria volte aos patamares de vendas 
anteriores à pandemia, com faturamento 
de 19% (2019). 

“Essa categoria está ligada aos en-
contros com mais pessoas, pois traz 
praticidade no servir. Com o maior nú-
mero de pessoas vacinadas, as famílias 
se sentirão mais à vontade para fazer 
reuniões maiores e a compra de descar-

táveis deve aumentar”, avalia Simonato. 
3. - Aposte em descontos para aves 

especiais - Com a alta da carne bovina, 
varejistas devem investir em descontos 
para aves típicas da ceia natalina. O ches-
ter e o peru devem contar com preços 
atrativos para se tornarem a preferência 
do consumidor. 

“Com base no ticket médio e quantidade 
de itens, levados pelo shopper, acredita-
mos que as aves especiais devem garantir 
um melhor faturamento do que outras 
proteínas durante este período”, pontua 
Simonato. 

4. - Foque na comunicação com os 
fidelizados - A pesquisa aponta ainda que 
clientes fidelizados apresentam mais que o 
dobro de ticket médio e maior quantidade 
de itens no carrinho na compra da cesta de 
Natal. “Analisando a quinzena e os dias de 
véspera da data natalina, a cesta especial 
representa +20% e +26%, respectivamen-
te, do faturamento total do período, tanto 
em 2019 quanto em 2020, validando sua 
importância para a data.

Segundo Simonato, os números evi-
denciam que as compras dos clientes 
fidelizados serão fundamentais para o alto 
faturamento natalino. “Invista na comuni-
cação eficiente, e se possível, personaliza-
da”, sugere. - Fonte e outras informações: 
(https://brasil.gs).

Como a geração 60+ impulsiona 
o empreendedorismo

A expectativa de vida do brasileiro aumenta a cada ano e o tempo dedicado ao trabalho também

como alimentação, vaidade 
e tecnologia estão surgindo 
entre pessoas dessa geração. 
“É um erro pensarmos que 
pessoas com 60 anos ou mais 
não busquem outros tipos 
de serviços além de saúde, 
por exemplo. Precisamos 
começar a enxergar essa 
parcela da sociedade como 
pessoas inovadoras e que 
podem estar presentes em 
qualquer tipo de negócio, 
inclusive startups”, avalia 
Humaitá. 

Além das opções de 
negócios que a geração 
60+ já atua, as startups 
do meio biodigital podem 
ser ótimas alternativas. 
As startups biodigitais 
são o conjunto de empre-
sas que atuam no setor 
da alimentação, saúde e 
agronegócio. “As startups 
biodigitais estão crescendo 
bastante no país e seria in-
teressante vermos cada vez 
mais seniores nessas áreas 
específicas da economia 
brasileira”, finaliza Paulo. - 
Fonte e mais informações: 
(www.bluefieldsdev.com).

Mais de 650 mil idosos atuam como empreendedores e cerca de 
3,1% das pessoas que empreendem no Brasil têm mais de 60 anos.
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usufruindo das inovações. É 
importante que as empresas 
pensem nessas pessoas, mas 
mais importante ainda são 
essas pessoas se envolverem 
na sociedade desenvolvendo 
empreendimentos”, afirma 
Paulo Humaitá, CEO da 
Bluefields.  

Além de estar por trás 
de empresas, o poder de 
compra dos seniores deve 
superar os R$30 trilhões 
no mundo,  de acordo 
com a pesquisa Consumer 

Generations. O envelheci-
mento tem impulsionado 
a chamada “economia 
prateada” que movimenta, 
globalmente, cerca de R$ 
26,70 trilhões anuais. Com 
a ampliação dos seniores 
no mercado de trabalho, 
várias opções de negó-
cios surgem fugindo dos 
clichês. 

Muito além de saúde e se-
guros, a pesquisa “Tsunami 
Prateado” da Pipe.Social e 
Hype60+ mostra que setores 

WaaS: quando a prática antecede a 
criação do conceito
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clientes tenham acesso rápido a informações e contatos, 
escolher combinações de acessórios necessários à opera-
ção, incluindo iluminação, distribuição de energia, sistemas 
de portas rápidas, geração de energia solar, câmeras de 
segurança e muito mais.

E por falar em WaaS e o atendimento às necessidades 
do usuário: hoje, centenas de clientes são atendidos pela 
Tópico e são mais de 1,5 milhão de m² em galpões sob 
contrato atualmente. Em dimensões práticas, uma área 
de mais de 370 campos de futebol conta com os serviços 
sob demanda que atendem diferentes tipos de negócios 
em setores econômicos estratégicos, do agronegócio a 
indústrias. 

E se 2022 é um ano de novos começos com tantos 
aprendizados trazidos pela pandemia, posso dizer que 
ainda vem muito mais por aí.

(*) - Engenheiro eletricista pós em administração industrial pela USP, 
com MBA pela Fundação Dom Cabral e post-MBA pela Kellogg Business 

School, é CEO da Tópico. 

O Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE) publicou, ontem 
(15), no Diário Oficial 
da União, o edital para 
seleção de recenseado-
res e agentes censitários 
do Censo Demográfico 
2022. Serão 206.891 vagas 
temporárias para todo o 
país. Antes deste edital, o 
IBGE já tinha aberto dois 
processos seletivos, que 
foram cancelados, devido 
a adiamentos do censo. 

Das vagas, 183.021 serão 
para recenseador, 18.420 
para agente censitário su-
pervisor e 5.450 para agen-
te censitário municipal. As 
inscrições terminam no 
próximo dia 29, e devem 
ser feitas pelo site (ht-
tps://conhecimento.fgv.
br/concursos/ibgepss21) 
da FGV Conhecimento, 
onde também poderão ser 
encontradas informações 

sobre as provas.
Os recenseadores, que 

são os responsáveis pela 
aplicação do questionário do 
Censo nos domicílios, terão 
salário variável de acordo 
com a produção. A carga 
horária semanal recomen-
dável é de 25 horas. A taxa 
de inscrição custa R$ 57,50.

Os agentes censitários su-
pervisores supervisionam o 
trabalho dos recenseadores. 
Eles têm a carga horária se-
manal de 40 horas e salário 
de R$ 1.700.

Já os agentes censitá-
rios municipais têm, entre 
suas atribuições, garantir 
a cobertura de sua área 
territorial, o cumprimento 
dos prazos e a qualidade das 
informações coletadas. A 
carga horária é de 40 horas 
e o salário, de R$ 2.100. O 
valor da taxa de inscrição 
para ambos os cargos é de 
R$ 60,50 (ABr).

Seleção de 
trabalhadores para 

o Censo

Natal: tendências que o varejista deve adotar 
para vender mais


