
Máscaras de 
proteção: muita 

história para contar

Com a pandemia, 
a máscara de 
proteção virou item 
indispensável, sendo 
utilizada no mundo 
todo. O seu uso, 
porém, se iniciou 
muito antes do que se 
imagina

Se analisarmos o mo-
mento histórico em 
que essa peça come-

çou a fazer parte da vida 
das pessoas, remonta pelo 
menos ao século 6 a.C. 
Em tumbas persas, foram 
encontradas imagens de 
pessoas cobrindo a boca 
com panos. Ainda era um 
processo em que o aces-
sório tinha função mais de 
vestuário do que protetiva. 
O reconhecimento do uso 
de máscaras para proteger 
as vias respiratórias de 
trabalhadores veio depois. 

Plínio (79-23 a.C.) citava 
o emprego de bexiga animal 
como cobertura das vias 
respiratórias sem vedação 
facial com o intuito de 
proteger contra a inalação 
do óxido de chumbo nos 
trabalhos dentro das minas. 
Outros autores de antes de 
Cristo também aludiam o 
uso de respiradores feitos 
com bexiga de animais para 
serem usadas por mineiros.

O surgimento da máscara 
médica, porém, foi relatado 
no século 14, período em 
que a peste negra chegou 
à Europa e provocou a 
morte de mais 25 milhões 
de pessoas, entre 1347 e 
1351. Naquela época, os 
estudiosos acreditavam que 
a doença se espalhava por 
meio do ar envenenado, 
gerando um desequilíbrio 
nos fluidos corporais das 
pessoas contaminadas. 
Eles tentavam se proteger 
cobrindo o rosto. 

A imagem marcante da 
peste, aquela sinistra más-
cara com bico de pássaro, 
só foi aparecer muito tem-
po depois, em meados do 
século 17. Em seu tempo, 
Leonardo da Vinci (1452-
1519) recomendava o uso 
de um pano molhado contra 
agentes químicos. Na fase 
mais vigorosa da Revolu-
ção Industrial, entre 1800 
a 1850, começou-se a fazer 
diferença entre os conta-
minantes particulados e 
gasosos, anteriormente re-
conhecidos somente como 
“poeira”. 

Nesse quesito, pode-se 
dizer que o desenvolvi-
mento mais significativo 
dos últimos séculos prova-
velmente foi a descoberta, 
em 1854, da capacidade do 
carvão ativo de remover 
vapores orgânicos e gases 
do ar contaminado. Nessa 
época, E.M. Shaw e o físico 
Jonh Tyndall inventaram o 
“filtro contra fumaça” para 
bombeiros, que tinha uma 
camada de algodão seco 
para proteger contra parti-

culados, cal sodada contra 
o gás carbônico e carvão 
ativo contra outros gases e 
vapores.

Os avanços mais rápidos 
relacionados a medidas de 
proteção respiratória acon-
teceram durante a Primeira 
Guerra Mundial (1914 - 
1918), com o advento das 
máscaras de uso militar. 
Os alemães desenvolveram 
aerossóis altamente tóxicos 
no campo de batalha, for-
çando à criação de filtros 
altamente eficientes contra 
particulados. Um desses 
filtros foi desenvolvido em 
1930 por Hansen e usava 
lã animal impregnada de 
resina, com eficiência em 
torno de 99,99 %. 

Atualmente, os filtros con-
tra aerossóis utilizam fibras 
mais baratas, de mais fácil 
obtenção, com baixa resis-
tência à respiração e com 
boas propriedades contra 
o entupimento superficial. 
No fim da Primeira Guerra 
Mundial, a gripe espanhola 
se tornou uma pandemia 
global extremamente avas-
saladora, que vitimou 50 mi-
lhões de pessoas. Acredita-
se que a propagação do vírus 
tenha sido impulsionada 
pela volta dos soldados, que 
retornavam das trincheiras. 

A publicação britânica 
“Nursing Times”, de 1918, 
divulgou que as freiras da St. 
Marylebone Infirmary, em 
Londres, levantaram divisó-
rias desinfetadas entre cada 
cama dos pacientes. Outra 
medida adotada era que 
“cada enfermeira, médico, 
babá ou assistente” no local 
tinha que usar uma máscara 
para se proteger. As pessoas 
comuns também foram es-
timuladas a usar máscara. 
Muitas as improvisaram com 
gaze ou adicionavam gotas 
de desinfetante a engenho-
cas adaptadas embaixo do 
nariz. 

Com relação às máscaras 
de proteção mais adap-
tadas ao cenário atual da 
Covid-19, temos estudos 
comprovando a maior eficá-
cia dos modelos N95, que se 
tornaram simbólicas desse 
período. Ajustado adequa-
damente ao rosto, o objeto 
é capaz de filtrar 95% das 
partículas transportadas 
pelo ar, como vírus, o que 
outros apetrechos de prote-
ção não conseguem. Seu uso 
começou nos idos de 1910.

Contudo, as primeiras 
máscaras cirúrgicas come-
çaram a ser utilizadas por 
médicos em 1897. Consis-
tiam em um lenço amarrado 
ao redor do rosto, mas não 
foram projetadas para filtrar 
doenças transmitidas pelo 
ar. Eram mais usadas para 
impedir que os médicos 
tossissem ou espirrassem 
gotículas nas feridas du-
rante a cirurgia. E assim se 
seguiram novas possibilida-
des, mais seguras e efetivas, 
que nos protegem até hoje.

(*) - É empresário e autor do livro 
“Impossível é o que não se tentou” 

(www.grupoairsafety.com.br).
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A tecnologia tem se mostrado uma aliada de valor para 

o setor industrial, oferecendo novas possibilidades para 
reformular processos e potencializar o desempenho de 
operações rotineiras. Entretanto, no momento de con-
tratar determinada solução, alguns fatores devem ser 
levantados, de modo que a ferramenta mais adequada 
seja implementada. 

Sem dúvida, o ERP em nuvem é uma opção cujo po-
tencial se justifica em termos práticos. Não por acaso, a 
alternativa ganha cada vez mais força entre organizações 
industriais, especialmente as pequenas e médias indústrias. 
No caminho para reunir o fluxo de dados em um ambiente 
seguro, ágil e eficiente, optar por uma plataforma com mais 
custo-benefício e praticidade faz total diferença. 

Atualmente, estimular o amadurecimento digital é uma 
necessidade que vai além de qualquer tendência passa-
geira. Nessa mesma linha, é possível afirmar que lidar 
com informações armazenadas e movimentadas de forma 
responsável é um requisito básico para evitar sanções 
severas a rigor de lei, bem como falhas processuais que 
só prejudicam o andamento das atividades. 
	 •	Os diferenciais por trás da nuvem  -  Como um 

sistema responsável pela gestão empresarial, o ERP 
promete assumir etapas passíveis de automatização, 
liberando os colaboradores para tarefas estratégicas 
e subjetivas, que os valorizem enquanto profissionais 
da área industrial. Partindo dessa premissa, o software 
em nuvem ainda apresenta uma série de diferenciais 
que merecem destaque. 

No aspecto financeiro, o formato apresenta menos custos 
referentes à instalação, manutenção e atualizações. Tam-
bém se estabelece, durante a aquisição, possíveis gastos 
adicionais, que são direcionados para o treinamento da 
equipe e o suporte do ERP. Além de ter uma visão prévia 
sobre todo o investimento que será empregado sobre a 
solução, o gestor ainda conta com a vantagem de não 
precisar contratar serviços de hardware adicionais. 

Isto é, por contar com um depósito em nuvem, descar-
ta-se a exigência de servidores e outros componentes 
de infraestrutura. Dentro desse contexto, todas as atu-
alizações para versões mais recentes são realizadas de 
modo prático e agilizado, fomentando um espaço de alto 
desempenho, sem comprometer ou interferir nos proce-
dimentos. A empresa terá condições de trabalhar lado a 
lado com o fornecedor para avaliar transformações cabíveis 
ao sistema, o que configura em um ritmo bem-vindo de 
aprimoramento contínuo.

Optar por uma plataforma com mais custo-benefício e 
praticidade faz total diferença.

André Zem (*)

Um sinal  c láss ico 
de boa conexão é 
aquela sensação de 

tempo passando sem que 
a gente perceba, não é 
mesmo? Mas há técnicas 
que permitem estabelecer 
e aprofundar essa relação, 
trazendo muito benefício 
às partes envolvidas no 
processo de vendas. O es-
tabelecimento de vínculos 
legítimos com o cliente é 
importante por motivos 
diversos. Ele permite ao 
vendedor conhecer os 
desejos, necessidades e 
possibilidades da pessoa 
que está atendendo. 

A criação de laços de 
reconhecimento mútuo 
- entre vendedor e clien-
te - gera uma aura de 
segurança essencial para 
chegar ao tão almejado 
“negócio fechado!”. Final-
mente, um cliente amigo 
é um cliente fidelizado, 
que terá prazer em voltar 
à loja e em recomendá-la 
aos seus contatos. Para 

Laços de reconhecimento mútuo - entre vendedor e cliente - 
gera segurança para chegar ao tão almejado 

“negócio fechado!”.

O ano de 2021 terminou em cresci-
mento e retorno aos níveis pré-pande-
mia para o mercado de fidelização. Foi 
o que constatou a ABEMF (Associação 
Brasileira das Empresas do Mercado 
de Fidelização) com seus indicadores 
referentes ao último trimestre do 
ano. A soma anual das emissões e 
resgates de pontos/milhas, que mede 
o grau de interação dos clientes com 
os programas, chegou a 22.4 milhões 
de transações, representando um 
crescimento de 35,4% sobre 2020 e 
9% diante de 2019.

Esse indicador teve um aumento 
também na comparação do 4T21 com 
os mesmos períodos de anos anteriores, 

19,2% contra o 4T20 e 17,1% acima do 
4T19. Já o montante de pontos/milhas 
emitidos, ou seja, aqueles que os con-
sumidores acumularam no último tri, 
chegou a 97,1 bilhões, um aumento de 
42,7% na comparação com o mesmo 
período de 2020. No ano, o crescimen-
to foi de 32,9% sobre 2020 e 2,1% na 
comparação com 2019. 

Quando se trata do número de pon-
tos/milhas resgatados, aqueles que os 
clientes trocaram por benefícios, o 
quarto tri de 2021 alcançou a marca 
de 83,5 bilhões. Se comparado ao 
4T20, o crescimento foi de 59,7%, e 
na comparação anual, o aumento foi 
de 54,2%. Frente ao período anterior 

à pandemia do Coronavírus, em 2019, 
a alta foi de 1,1%.

“Até em relação ao faturamento 
bruto das companhias associadas à 
ABEMF os números mostram que a 
curva crescente do setor se concre-
tizou. No 4T21, o valor foi de R$ 1,9 
bilhão, sobre o mesmo período de 
2020, vemos um aumento de 24,8%, e 
na comparação com o 4T19, continua-
mos nos dois dígitos, com crescimento 
de 10,2%. No ano de 2021, houve alta 
de 13,2%”, explica o presidente da 
associação, Emerson Moreira.

Outro indicador que teve aumento 
foi o número de cadastros nos progra-
mas de fidelidade, que chegou ao fim de 

2021 registrando 180,5 milhões, 11,7% 
a mais do que no mesmo período de 
2020. Lembrando que estes não são 
registros únicos, pois um participan-
te pode ter cadastro em mais de um 
programa. A ABEMF também afere a 
origem dos pontos/milhas emitidos, 
indicador que não apresentou varia-
ção significativa. 4,8% deles foram 
provenientes de passagens aéreas e 
95,2% do Varejo, Indústria e Serviços. 

Quanto ao destino desses pontos/
milhas, fatores como a retomada do 
Turismo, principalmente, por se tratar 
de um período de férias de fim de ano, 
mostraram efeitos. As passagens aéreas 
corresponderam a 82,5% do saldo res-

gatado no quarto tri do ano, e 17,5% dos 
participantes optaram pela troca por pro-
dutos como itens para casa, descontos, 
cashback, serviços e outras vantagens.

 “Desta forma, os números ficaram 
em patamares muito semelhantes aos 
vistos antes da pandemia”, explica 
Emerson Moreira. Já a taxa de break-
age que mede o percentual de pontos/
milhas que venceram no período, ficou 
em 15,6%, seguindo a média dos resul-
tados anteriores. Importante ressaltar 
que o percentual não é calculado em 
cima dos pontos/milhas emitidos no 
trimestre, mas sim numa média dos 
últimos 12 meses. - Fonte: (https://
www.abemf.com.br/home).

Rapport: domine esta técnica 
e melhore suas vendas

Originada na palavra francesa rapporter – que em português significa relatar, relacionar - o termo 
rapport é bastante usado em vendas para designar a conexão natural que se estabelece entre duas 
pessoas; no caso, vendedor e cliente. É a racionalização de uma habilidade com a qual já nascemos e 
que aperfeiçoamos com o convívio social.

para as próximas férias, ou 
condições de saúde dele 
ou da família. Interesses, 
pessoas e histórias em co-
mum também fortalecem os 
laços. É o que eu chamo de 
o poder do “eu te conheço”. 
Aprofundar-se no universo 
do interlocutor cria um am-
biente de cumplicidade que 
favorece o diálogo. 

Finalmente, todas essas 
dicas precisam passar pelo 
crivo do bom-senso. Jamais 
devemos forçar a barra. 
De nada vale aproximar-se 
demais do cliente a ponto 
de constrangê-lo. O olhar 
do vendedor tem que ser 
respeitoso e sutil, emanar 
empatia. Sua fala deve ser 
calma, objetiva e simples 
e sua análise deve estar 
despida de julgamentos ou 
preconceitos. 

O foco é o cliente e a 
aproximação do vendedor 
deve ser sempre sincera e 
interessada!

(*) - Empresário, palestrante e autor do 
livro “Nunca mais perca uma venda 

em hipótese nenhuma”.  
Instagram: @azandrezem.
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tanto, o vendedor deve ter 
consciência de que o foco 
é o cliente. 

Deve-se procurar co-
nhecê-lo analisando seu 
olhar, expressões faciais, 
postura, tom de voz, a fim 
de promover e manter a co-
nexão. O entendimento de 
seus objetivos é essencial. 
Isso se consegue fazendo 
perguntas claras e simples 
e buscando feedbacks, por 
exemplo, procurando saber 

o que o cliente achou de 
determinado produto (ele 
ficou satisfeito? não? por 
quê? e assim por diante). 
No processo, muitas vezes 
torna-se necessário “que-
brar o gelo”. 

Neste caso, o vendedor 
pode sutilmente procurar 
conhecer particularidades 
do cliente, como seu gosto 
por um esporte ou por artes 
plásticas, a paixão por um 
time, sua profissão, planos 

ERP em nuvem e sua relevância para 
o setor industrial

	 •	Uma gestão preparada para absorver mudanças  -  
A tecnologia remota reúne os atributos necessários para 
atender carências e modificar a perspectiva operacional 
de companhias industriais. Com o tempo, é importante 
utilizar o elemento tecnológico como um verdadeiro 
aliado estratégico, na medida em que provoca efeitos 
que impactam a governança a nível cultural, afetando 
o dia a dia de todos os departamentos envolvidos. 

Outra vantagem proporcionada pela nuvem é o acom-
panhamento empresarial de onde o gestor estiver, devido 
a sua fácil mobilidade, bem como a apresentação das 
informações atualizadas ao time, podendo ser até mesmo 
em tempo real, evitando erros e melhorando o clima de 
trabalho.

Métodos inovadores continuarão a surgir, a fim de 
acompanhar um mercado cada vez mais digitalizado. Para 
empresas que não se movimentaram rumo à “Indústria 
4.0”, fica exposta uma longa lacuna a ser preenchida e, 
com uma ferramenta robusta e confiável, essa transição 
pode ser facilitada. Volto a colocar o ERP em nuvem como 
uma opção viável e condizente com as principais demandas 
que pequenas e médias indústrias costumam enfrentar. 

Por contar com uma relação segura e produtiva com o 
volume de dados, somada à uma gestão disruptiva capaz 
de suportar adversidades, não há como negar o potencial 
da inovação e sua relevância para um dos setores econô-
micos mais influentes do país. 

 
(*) - Engenheiro de Produção pela UFRJ, é CEO da Nomus, empresa 

especializada no desenvolvimento de sistemas para excelência na gestão de 
indústrias. 
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Cresce a interação de consumidores com programas de fidelidade


