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O paredão está 
avançando

O Brasil, 
cobiçado desde o 
descobrimento, e 
mesmo dispondo 
de muitos recursos 
naturais, perdeu 
vitalidade. Há 
o desequilíbrio 
econômico geral entre 
as nações

O nome disso é geoe-
conomia ou geopo-
lítica. Quem pode 

mais, chora menos? O Brasil 
deveria se ocupar mais em 
produzir e criar empregos 
internos, dar bom preparo 
ao povo, e buscar indepen-
dência financeira para não 
ficar refém dos financia-
mentos. O grande Brasil se 
tornou nação sem vontade 
própria. 

A cidade de São Paulo, 
fundada há 468 anos, atraiu 
pessoas de todas as raças e 
todos os credos que deve-
riam dar sua contribuição 
para que o Brasil se tor-
nasse verdadeiro lar, mas a 
maravilhosa e acolhedora 
cidade, hoje com mais de 12 
milhões de habitantes, está 
cheia de problemas criados 
por sucessivos governos 
displicentes. 

A responsabilidade dos 
governantes é cuidar das 
cidades e do país em sua 
totalidade, ou seja, da 
infraestrutura, educação 
e economia, produzindo 
para consumo interno e 
para exportação, gerando 
empregos, renda e arreca-
dação. Isso requer políticos 
honestos, empenhados no 
bem do Brasil. O nosso 
atraso tem de ser debitado 
aos políticos que tiraram 
proveitos para si, sem admi-
nistrar tudo com seriedade 
e competência. Como sair 
dessa situação com tantos 
oportunistas solapando o 
que restou?

O mundo se inquieta com 
dívida elevada e a provável 
existência de bolha finan-
ceira nos Estados Unidos. 
Lamentável, pois surgem 
bolhas no mercado, e este 
cada vez mais se assemelha 
a um cassino em vez de atuar 
como mecanismo de inves-
timento e desenvolvimento. 
Formou-se um obscuro 
oceano financeiro. Muitas 
nações têm potencial para 
sobreviver de forma con-
digna, mas engolfados na 
globalização, lançaram-se 
ao mar sem estarem pre-
paradas para as tormentas 
financeiras criadas pela ga-
nância e irresponsabilidade. 

As grandes corporações 
alcançaram a otimização no 
aproveitamento do mercado 
mundial para obter ganhos 
na produção, finanças e ven-
das, enquanto as nações se 
fragilizaram e ficaram sem 
condições para enfrentar 
o mar encapelado, e não 
sabem como voltar à terra 
firme de suas fronteiras. 

A China deliberou limpar 
a Internet, mas temos aí a 
questão da imposição. 

As pessoas, em geral, e 
os jovens, em particular, 
têm atração para burlar 
proibições coercitivas; no 
entanto, há uma nojeira em 
muitos filmes e espetáculos 
que mostram o ser humano 
decadente no uso de drogas, 
sexualidade embrutecida, 
traições e assassinatos. Isso 
tudo, nada de bom mostra 
às novas gerações e depri-
me os idosos. É o veneno 
da decadência espalhado 
pela humanidade e por ela 
acolhido.

Vídeos, filmes, TV, escola, 
tudo para avançar no imagi-
nário das pessoas incutindo 
conceitos estranhos. No 
caso do imaginário infantil é 
preciso muito cuidado; tra-
ta-se de invasão comprome-
tedora da mente da criança 
e de seu futuro, pois em seu 
instinto imitativo não tem 
discernimento sobre o que 
vê e copia em suas atitudes. 
Nas escolas é ainda mais 
grave por ser o professor 
um modelo em potencial e 
certas leituras e conceitos 
transmitidos chegam a ser 
criminosos. 

É o tipo de conspiração 
que o diabo gosta: apo-
drecer a fruta antes do 
amadurecimento. O ser hu-
mano agarrou-se ao mundo 
material, esquecendo-se 
da transitoriedade da vida. 
O dinheiro se tornou a 
quintessência do materia-
lismo e em função da ânsia 
do ganho, tudo o mais foi 
menosprezado e prejudi-
cado. Não há interesse em 
estabelecer um sistema de 
vida simples e natural sem 
agressão ao meio ambiente 
e sua sustentabilidade. A so-
lução está na busca sincera 
da espiritualidade. A escada 
espiritual exige esforço. 

Subir é a grande tarefa 
da vida. O espírito humano 
encontra-se ainda nos bai-
xios da matéria grosseira. 
As pessoas se sentiam 
poderosas dominadoras e 
foram criando as próprias 
leis, construindo tudo sobre 
as bases da cobiça e vaidade. 
Mas com tal base frágil, tudo 
foi se encaminhando para o 
desmoronamento e agora 
se sentem emparedadas 
sem saber para onde ir, e o 
paredão vai avançando. 

“Tu, porém, ó pesquisa-
dor, examina-te com since-
ridade e impiedosamente, 
e então procura sintonizar 
todo o teu pensar e intuir, 
sim, todo o teu ser, de modo 
novo sobre base espiritual, 
a qual não mais vacilará 
como aquela base até agora 
intelectiva e por isso muito 
restrita!” (trecho do livro 
Mensagem do Graal, A luta 
na Natureza)
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A criação de uma marca 
vai muito além de um 
“desenhinho” que se 

coloca no letreiro de um 
estabelecimento comercial, 
a falta de conhecimento leva 
muitas pessoas a escolhe-
rem a sua Marca de forma 
equivocada. Seguem dicas 
para lhe auxiliar:
 1) O que é - é funda-

mental saber o que é 
uma marca para poder, 
a partir daí, criar ou 
escolher aquela que 
esteja mais adequada 
ao seu objetivo. Marca 
é um sinal visualmente 
perceptível, noutro fa-
lar, é um desenho, uma 
expressão, um símbo-
lo, letras e números, 
desenho e expressão, 
que são perceptíveis 
pelos olhos e são uti-
lizadas para nomear 
produtos e serviços.

  É evidente, portanto, a 
importância da marca 
para a criação e fide-
lização da clientela, 
dado que o signo ou 
símbolo que carac-
teriza a marca será 
vinculado à qualidade 
daquilo que é forne-
cido ao consumidor. 
Destaca que o frasco 
de um produto pode 
ser registrado como 
marca, como exemplo 
tem-se a garrafa da 
Coca Cola.

 2) Para que serve - para 
distinguir, identificar 
e tornar único, é a 

O objetivo da marca é te diferenciar, te identificar e 
auxiliar teus clientes a te encontrar.

A Globant, uma empresa nativa digital focada em reinventar os 
negócios por meio de soluções tecnológicas inovadoras, lançou 
seu último Reporte Sentinel, “Imaginando o Futuro das Vendas”. 

O relatório detalha como as empresas podem criar com 
sucesso experiências personalizadas e centradas no cliente e 
explora como diferentes setores, como serviços financeiros, 
energia, viagens e telecomunicações, estão se adaptando ao 
novo cenário de vendas digitais.  

Com a aceleração do e-commerce - 85% dos clientes globais 
fizeram uma compra online em 2020 - os canais digitais torna-
ram-se fontes essenciais e primárias para o engajamento do 
cliente. Para ajudar as empresas a superar os desafios desse 
novo ambiente de vendas e acelerar as vendas digitais, o Reporte 
Sentinel da Globant recomenda que as marcas unam negócios, 
marketing e tecnologia em uma visão 360° do cliente, o que 
exige equipes multidisciplinares e recursos analíticos avançados.

“Para criar uma estratégia abrangente com o objetivo principal 
de impactar o funil de vendas digital, as empresas devem ter 
uma compreensão completa de quais tecnologias, processos 
e dados já existem internamente e como eles se alinham com 
suas ambições de vendas”, disse Pablo Monge, diretor global de 
Vendas Digitais da Globant. “Hoje, podemos integrar e conec-
tar tecnologia e análise com operações de marketing e vendas 
para criar uma experiência ideal para o cliente e atender às 
demandas dos consumidores de hoje”. 

“Imaginando o Futuro das Vendas” apresenta quatro fatores 
principais que permitem que as marcas melhorem seus pro-
cessos de vendas, comuniquem-se melhor com os clientes, 
quebrem silos organizacionais, maximizem o valor de seus 
dados e produzam experiências físicas e digitais personalizadas 
e centradas no cliente: Dados Digitais de Vendas Conectados, 
Tecnologia Integrada, Modelos Operacionais Colaborativos e 
Mídia Omnicanal.

Podemos integrar e conectar tecnologia e análise com operações 
de marketing e vendas para criar uma experiência 

ideal para o cliente.

Cinco dicas para acertar na 
escolha da sua marca

realizações desse tipo 
contrariam a própria 
finalidade da marca 
que é identificar. 

 5) Falta de pesquisa 
para verificar a dis-
ponibilidade - No 
Brasil existe uma Au-
tarquia Federal - INPI 
(Instituto Nacional da 
Propriedade Indus-
trial) responsável pelo 
registro das marcas. 
Assim, aqueles que 
conseguem o registro 
possuem exclusivida-
de de uso, pelo seu 
titular, em todo territó-
rio nacional, dentro do 
seu ramo de atividade. 

  Portanto, se você criar 
uma marca igual ou 
semelhante a uma já 
registrada, muito pro-
vavelmente irá perder 
o direito de usá-la, por-
que alguém, já é deten-
tor do uso exclusivo. 
Para evitar qualquer 
transtorno ao uso da 
marca, que em muitos 
casos geram prejuízos, 
é recomendável que, 
antes de definir e de 
divulgar sua marca, 
seja feita uma pesquisa 
prévia, no banco de 
dados do INPI, para se 
assegurar que se trata 
de uma marca sem re-
gistro, logo, livre para 
o uso.

(*) - Bacharel em Ciências Jurídicas 
e Sociais pela Universidade de 

Taubaté; pós em Direito Empresarial 
pelo Centro Universitário Salesiano/

SP, é sócio fundador do Escritório 
Guimarães Siqueira Sociedade de 

Advogados.

sua marca que te dis-
tingue, te difere dos 
demais concorrentes, 
é pela sua marca que 
seus clientes te identi-
ficam, te encontram e 
divulgam seu produto 
e seu serviço. Para o 
empresário se sobres-
sair em meio à concor-
rência é importante 
fortalecer essa marca.

 3) Não confundir com 
o produto ou serviço 
- o objetivo da marca é 
te diferenciar, te iden-
tificar e auxiliar seus 
clientes a te encontrar. 
A expressão escolhida 
não deve ter nenhuma 
relação com o produto 
ou serviço que ela visa 
assinalar, a ponto de 
gerar confusão, com o 
respectivo produto ou 
serviço, ao contrário, 
uma marca forte nasce 
descolada deles.

  Exemplo, produto 
sorvete, marca “Ice 

Cream”; serviço super-
mercado, marca “Meu 
Supermercado”. Esses 
exemplos apresen-
tam marcas que não 
têm nenhuma força 
identificadora, porque 
não se distingue do 
produto ou serviço, 
já Kibom para sorvete 
e Pão de Açúcar para 
supermercado estão 
em outro patamar, 
pois, essas expressões 
atingiram o objetivo 
de identificar sem ter 
a direta relação com 
o produto/serviço, ou 
seja, são altamente 
identificativas.

 4) Legível - um equívoco 
comum, principalmen-
te em Marcas Nomina-
tivas, é o excesso de 
detalhamento da letra, 
querer criar uma letra 
tão trabalhada que a 
leitura da expressão 
fica muito difícil. É 
importante notar que 

Se você criar uma marca igual ou semelhante a uma já registrada, muito provavelmente irá perder o 
direito de usá-la, porque alguém, já é detentor do uso exclusivo
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O Futuro das Vendas: quatro pontos-
chave para aumentar a receita

O relatório também detalha as tecnologias, modelos ope-
racionais, programas de gerenciamento de dados de vendas 
digitais e governança colaborativa necessários para que as 
organizações de vendas avancem em direção a um futuro 
digital de sucesso. 

“As organizações de todos os setores podem construir 
relacionamentos mais fortes e bem-sucedidos com seus 
clientes conectando dados, integrando tecnologia, apro-
veitando vários canais de mídia e colaborando em modelos 
operacionais estratégicos. É assim que eles podem avançar 
com confiança para a nova era de vendas digitais e físicas”, 
acrescentou Diego Tártara, diretor de tecnologia da Globant. 
- Fonte e mais informações: (https://reports.globant.com/
pt-br/sentinel-report/).
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Vivaldo José Breternitz 
 
Os romanos pretendiam con-

quistar a cidade de Siracusa, 
situada na costa leste da Sicília, 
de forma a que pudessem ter o 
domínio completo daquela ilha. 
Em 214 a. C. cercaram a cidade, 
cuja defesa era comandada por 
Arquimedes, inventor, mate-
mático, filósofo - um polímata, 
enfim. Polímata, que em grego 
significa “aquele que aprendeu 
muito” - é uma pessoa cujo co-
nhecimento não está restrito a 
uma única área.

Os romanos eram muito supe-
riores em recursos, mas Arqui-
medes desenvolveu tecnologia 
que permitiu à cidade resistir 
por dois anos. Dentre outras 
coisas, criou um guindaste 
que era usado para prender e 
erguer os navios inimigos que 
se aproximavam da costa e a 
seguir soltá-los, destruindo-os 
na queda. Diz-se que criou tam-
bém um sistema de espelhos, 
usado para concentrar os raios 
solares sobre as velas dos na-
vios romanos, incendiando-os, 

embora não haja prova de que 
tal arma tenha existido.

Mas a superioridade em ma-
terial e homens dos romanos, 
que eram comandados pelo 
general Marco Cláudio Marcelo, 
prevaleceu: Siracusa caiu. O 
general havia ordenado que a 
vida de Arquimedes, que tinha 
78 anos (uma idade avançadís-
sima para a época) fosse pou-
pada. O sábio, que continuou 
seus estudos em casa após a 
invasão da cidade, certo dia ao 
ser interpelado por um soldado 

romano, protestou contra a 
interrupção de seu trabalho e 
grosseiramente mandou o sol-
dado retirar-se; este, sem saber 
de quem se tratava, matou-o.

A história conta também que 
Arquimedes descobriu que o 
volume de qualquer corpo pode 
ser calculado medindo o volume 
de água movida quando o corpo 
é submergido na água - isso é 
conhecido como o Princípio 
de Arquimedes. Ele chegou a 
essa conclusão quando entrava 
na banheira; consta que logo a 

seguir teria saído nu pelas ruas 
de Siracusa gritando Eureka, 
que em grego significa descobri.

Para encerrar uma curiosi-
dade: na versão italiana dos 
quadrinhos de Disney, o Prof. 
Pardal é conhecido como 
Archimede Pitagorico, o que 
pode ser encarado como uma 
homenagem a dois sábios, Ar-
quimedes e Pitágoras, também 
filósofo e matemático.

 
(*) - Doutor em Ciências pela USP, mestre 
em Engenharia Elétrica pela Universidade 
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Arquimedes, um sábio voltado à tecnologia


