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Conceitualmente, relativização diz respeito à forma como buscamos 
relativizar, ou relacionar temas de forma a nos beneficiar, seja atenuando 
falhas ou superestimando virtudes. É certo que nada é absoluto, 100% 
certo ou 100% errado, pois certo e errado também são conceitos subjetivos, 
quando falamos em relacionamento e comportamento humano..   
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A transformação digital dos negócios e os novos hábitos de con-
sumo seguem em alta e isso pode ser percebido pelos resultados do 
varejo online. O e-commerce brasileiro registrou um faturamento 
recorde em 2021, segundo a Neotrust - 26,9% acima do obtido no 
ano anterior.   

Marketplace In X Marketplace Out: a melhor 
estratégia para cada negócio

As organizações estão entrando na era digital mais rápido do que 
nunca. No entanto, ainda existem muitos processos e funções que 
ainda precisam ser atualizados.     

Benefícios da digitalização de documentos 
para empresas

O estoque é um importante elemento de um negócio varejista, físico, 
digital ou multicanais. Qualquer falta de produto ou má gestão podem 
gerar considerável impacto negativo na empresa.    

Como as tecnologias para estoque são  
estratégicas para varejo

Изображения пользователя EnryKun_CANVA

Três indícios de que o metaverso não 
vai acontecer tão cedo

Imagine poder assistir a um 
show de rock do próprio palco, 
pertinho da sua banda favorita? 

Ou então ver o seu time de futebol jogar 
de dentro do campo? Sim, isso será 

possível com o metaverso, tecnologia que 
se tornará viável somente a partir da sexta 
geração de telefonia celular (6G). 

 
A partir de demandas de formação e 

capacitação vindas das empresas, e em le-
vantamentos com associados, a Associação 
Brasileira de Comunicação Empresarial 
(Aberje) percebe que o número de empre-
sas interessadas neste assunto aumentou 
consideravelmente nos últimos dois anos.

“Tanto que nossa resposta foi criar o 
Aberje Trends, cujo tema principal, fosse 
sobre metaverso na comunicação, devido à 
procura por empresas neste tema”, explica 
Hamilton dos Santos, diretor executivo 
da Aberje. 

 
Mas antes de partir para o metaverso, 

as empresas devem investir considera-
velmente na cultura interna, por meio da 
comunicação. De acordo com a pesquisa 
Tendências em Comunicação Interna para 
2022, entre as inovações tecnológicas que 
mais terão investimentos ao longo do ano, 
a Inteligência Artificial representa apenas 
15% das empresas interessadas. 

Para entender melhor este momento, a 
Aberje, baseada no último evento realizado 
com os associados, elenca três indícios que 
provam que o metaverso ainda está longe 
de acontecer. Confira:

 
1. - República do Meta - Metaverso 

é um conceito já existente, em que tudo 
se baseia na ideia da realidade virtual. En-
tretanto, ainda existem muitas questões a 
serem desvendadas, principalmente a que 
envolve uma reflexão direta sobre como 
questões legais e tributárias serão tratadas 
nessas novas relações online. 
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Algumas perguntas devem ser feitas, 
como: quem vai ditar as regras nesse 
ambiente e como elas irão funcionar? A 
internet é um bem público? O metaverso 
promete uma mudança profunda no modo 
como as pessoas vão interagir os conteú-
dos, pois o metaverso é uma imersão da 
experiência de conteúdo. 

Em 2021, a Aberje fez um levantamento 
interno com os associados e identificou 
que as empresas têm direcionado recur-
sos para a produção de conteúdos pró-
prios, visando ampliar sua visibilidade nas 
redes sociais e conquistar engajamento 
cada vez mais significativo. A entrada no 
metaverso somente será possível após 
uma dominância e entendimento das 
redes sociais.

 
2. - Extensão da realidade - O me-

taverso realmente ainda não aconteceu, 
mas é importante entender porque falar 
sobre o assunto dentro do universo de 
comunicação. O digital não é novo, o que 
acontece é uma nova experiência, dentro 
de um espaço online compartilhado. 

Embora algumas grandes empresas 
estejam apostando no metaverso como 
Facebook, Tinder, Nike, Microsoft entre 
outras, a dúvida é se isso vale para to-
das. Acredita-se que o metaverso só irá 
acontecer, de verdade, quando não existir 
diferença entre o físico e o real.

3. - Acessibilidade - Outro ponto que 
é necessário para que empresas se atentem 
antes de partir para o metaverso é em rela-
ção a pontos de convergência. Isso significa 
que três pilares devem estar conectados, 
como cultura, economia, e tecnologia. 

 
No futuro, será possível acessar uma 

loja virtual 3D de alguma grande marca 
para passear, realizar compras, além de 
participar de atividades para conquistar 
benefícios exclusivos. São as práticas de 
consumo do usuário que irão definir a 
forma como a ferramenta será monetizada.

 
Entretanto, para tudo isso acontecer, a 

tecnologia ainda precisa se desenvolver, 
inclusive com uma banda melhor que o 
5G. Até que o metaverso se popularize e 
se torne acessível, pode demorar alguns 
anos, sendo que algumas ferramentas como 
o Óculos VR do Facebook, permanecerão 
fora do alcance de boa parte da população.

 
Em pleno século XXI, ainda discutimos 

sobre acessibilidade. Empresas querem se 
comunicar com o público e isso envolve 
diversos nichos e classes. Como isso é 
possível com pessoas sem acesso a internet 
rápida ou então ferramentas que permitem 
a inserção no mundo virtual? “O metaverso 
faz sentido somente quando ele estiver 
popular e acessível”, analisa Hamilton 
dos Santos. - Fonte e outras informações: 
(https://www.aberje.com.br/).

AI/Seal Sistemas

Seal IoT Fórum Brasil 2022

@A internet das coisas (IoT) segue ditando novas tendências na 
indústria e nos negócios em termos de conectividade, automação 

e ganhos de eficiência. Para atualizar líderes e tomadores de decisão 
em segmentos que podem se beneficiar desses avanços, a Seal Sistemas 
promove no próximo dia 8 (segunda-feira), em São Paulo (SP), o evento 
presencial Seal IoT Fórum Brasil 2022, com palestras de especialistas da 
Volkswagen, Cia. Hering e Sodimac, além do Instituto Mauá de Tecno-
logia. O objetivo é promover um evento multissetorial sobre o futuro da 
hiper automação e dos negócios ultra conectados. Na ocasião, o público 
terá a oportunidade de ouvir especialistas sobre as tendências e as mais 
recentes movimentações em torno do tema. Interessados podem fazer 
inscrição gratuita pelo link (https://lnkd.in/dxcNqu78).     Leia a 
coluna completa na página 6
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A hARMONIA QuE NASCE DA DISCóRDIA? 
    Leia na página 4
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Resolute Edition chega em tiragem limitada a 
30 unidades

Uma série especial, com pintura, acabamentos e interior exclusivos, 
este é o novo MINI Cooper S E - Resolute Edition, que chega ao Brasil 
com volume limitado à apenas 30 unidades, tornando-o desejado e 
colecionável instantaneamente. Com propulsão 100% elétrica, o mo-
delo já está em pré-venda nas concessionárias da MINI no Brasil e as 
primeiras unidades chegam na segunda quinzena de agosto/2022. Além 
da exclusividade das 30 unidades, o Resolute Edition se destaca pelo 
visual único. A começar pela cor da carroceria no tom Verde Rebel, com 
teto e retrovisores na cor Branco Pepper. Os acabamentos nos faróis, 
lanternas, grade, maçanetas e na tampa de carregamento dão lugar a 
um tom Resolute Bronze e passam ainda mais sensação de requinte ao 
modelo.    Leia a coluna completa na página 5
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MúSICA NO METAvERSO

Wuhan inicia lockdown
Quase 1 milhão de pessoas iniciaram 

ontem (28) um novo lockdown em 
Wuhan, metrópole chinesa que é o 
marco zero da pandemia da Covid-19. A 
medida foi determinada pelas autorida-
des de Jiangxia, um dos 13 distritos da 
cidade, após a descoberta de quatro ca-
sos assintomáticos na região. Vai durar 
pelo menos três dias, com fechamento 
de bares, cinemas e outras atividades 
de entretenimento e a suspensão dos 
transportes públicos (ANSA).
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