
Você está preparado 
para atender 

o cliente “quântico”?

O termo quântico 
está na moda. Aqui 
e ali ouvimos falar 
em terapia quântica, 
dieta quântica, cabala 
quântica, coach 
quântico e por aí vai 

Sem querer entrar em 
polêmica, o conceito 
quântico tem sido uti-

lizado muitas vezes para dar 
um certo ar de cientificidade 
em aplicações nada cientí-
ficas. Esses usos do termo 
têm origem na física quân-
tica, que envolve conceitos 
extremamente complexos, 
aplicáveis apenas àquilo que 
os cientistas chamam de 
“mundo do muito pequeno”.

Muito pequeno, aqui, sig-
nifica qualquer coisa menor 
do que um átomo, ou seja, 
a física quântica estuda 
fenômenos relacionados às 
chamadas partículas subatô-
micas. Trata-se de fato de um 
mundo bizarro. O compor-
tamento dessas partículas é 
bem diferente da matéria que 
vemos, sentimos e tocamos, 
ainda que elas sejam a base 
de tudo que conhecemos. 
A principal característica 
do mundo quântico, grosso 
modo, é a de que, nele, ma-
téria e energia se confundem. 

Uma partícula subatômica 
pode se comportar ao mes-
mo tempo como matéria 
(partícula física) e energia 
(onda). Outra característica 
que difere a física quântica 
da física tradicional é que, 
na quântica, não é possível 
se saber exatamente onde 
uma partícula subatômica 
se encontra e sua exata 
velocidade. As partículas 
podem, inclusive, ao menos 
teoricamente, estar em dois 
lugares ao mesmo tempo. 

Por conta dessas carac-
terísticas desconcertantes 
das partículas subatômicas, 
algumas das tais terapias e 
outras coisas ditas quânti-
cas dizem agir na “energia” 
do ser para realizar alguma 
transformação no corpo fí-
sico da pessoa. Sem querer 
ser (muito) chato, isso pode 
parecer instigante, mas não 

encontra amparo científico.
Então, por que cliente 

“quântico”? 
De fato, não existe um 

cliente “quântico”, trata-se 
apenas de uma analogia. 
Esse aspecto das partículas 
subatômicas serem matéria e 
energia ao mesmo tempo, nos 
permite fazer correlações 
interessantes com a situação 
atual do varejo. 

Vejamos. Hoje o cliente 
pode decidir fazer suas 
compras indo pessoalmente 
a uma loja (mundo físico, ma-
terial) ou pelo e-commerce 
(meio digital, não físico). 

Essas possibilidades dão a 
ele um certo caráter “quânti-
co”, porque ora ele se apre-
senta como matéria (acessa 
pessoalmente a loja física), 
ora como energia (acessa a 
loja por meio digital). Isso 
não faz do cliente algo real-
mente quântico, mas segu-
ramente demanda do varejo 
importantes adaptações para 
possibilitar ao cliente a me-
lhor experiência de compra 
em qualquer um dos canais. 
O cliente “quântico” também 
pode estar nos dois lugares 
ao mesmo tempo, ou seja, 
acessar a internet, os meios 
digitais, a partir da loja física. 

Esse cliente “quântico” 
quer o melhor dos dois mun-
dos, o da loja física e digital, 
e cabe ao varejo entender 
essa lógica e atendê-lo da 
melhor forma possível, em 
ambos os “mundos”. Muitos 
varejistas já perceberam isso 
e estão se adaptando a essa 
nova realidade, agregando 
tecnologia à loja física e aper-
feiçoando o e-commerce, 
além dos demais canais de 
atendimento. Assim também 
outros empreendimentos, 
que são nativos digitais, estão 
optando por abrir lojas físi-
cas, como a Amaro, a Wine, 
a Troc entre tantos outros.

De fato, o cliente não é 
“quântico”, mas ele está 
se tornando cada vez mais 
“phygital” (físico e digital) 
e quem quiser encantá-lo, 
também terá de seguir nesse 
caminho.
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D - Aceleração de Startups
O hub de inovação do Grupo São Leopoldo Mandic, o Hub Mandic, está 
com vagas abertas para a segunda edição do seu programa de aceleração 
de startups, o Startup Growth Lab. Podem se inscrever, healthtechs, 
biotechs e startups que ofereçam soluções voltadas para a área da saú-
de. Entre os critérios que serão avaliados no processo seletivo estão: 
sinergia com os parceiros corporativos do Grupo São Leopoldo Mandic, 
a experiência dos empreendedores e, por fim, a maturidade do negócio. 
O programa é um tanto diferente dos programas tradicionais, já que 
há uma metodologia personalizada e um suporte exclusivo para cada 
uma das startups. Inscrições e mais informações, pelo site: (https://
hubmandic.com.br/startup-growth-lab/)

E - Setor Financeiro
Nos dias 9 e 10 de agosto, na Bienal de São Paulo, no Parque Ibirapuera, 
acontece o Febraban Tech, que reúne as principais lideranças das insti-
tuições financeiras do Brasil, tanto em painéis de debates, quanto na feira 
de exposição com as principais tecnologias de vanguarda. Profissionais 
dos mais variados setores e o público que se interessa por tecnologia 
terão a oportunidade de participar de discussões e experiências sobre 
assuntos relevantes para o futuro da sociedade, como cibersegurança, 
open finance, gestão da nuvem corporativa, metaverso, web 3, NFTs, 5G, 
agenda ESG, entre outros, sempre à luz da chegada da LGPD. Outras 
informações em: (https://febrabantech.com/).

F - Customer Experience 
Estão abertas as inscrições da 9ª edição da maior premiação do setor 
de Customer Experience do Brasil. Organizado pela Track.co, startup 
referência no segmento, a premiação já é consagrada desde 2013 e 
fomenta a importância de se evoluir a cada dia o atendimento ao clien-
te. O prêmio destaca as empresas que adotaram práticas eficientes e 
inovadoras de Customer Experience e ganhou um novo nome: Prêmio 
Track.co Experiência do Cliente. O prêmio introduziu duas novas 
categorias: Inclusão e Diversidade e Experiência do Colaborador. As 
inscrições podem ser realizadas até o dia 12 de agosto no site: (https://
premioexperienciadocliente.com.br/).

G -Estética e Beleza 
De 29 de julho a 1º de agosto, o São Paulo Expo receberá a 28ª edição 
do Estetika, o mais importante e completo encontro da América Latina 

A - Biomas Brasileiros  
Gisele Bündchen e a BrazilFoundation, organização filantrópica que 
promove desenvolvimento e equidade no Brasil, anunciam a nova 
etapa do fundo Luz Alliance. Criado em abril de 2020 frente à crise 
causada pela pandemia, a iniciativa agora tem como objetivo atender 
a projetos socioambientais voltados aos seis biomas brasileiros (Ama-
zônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal), além da 
Zona Costeira e Marinha. A ação destinará mais de R$ 1 milhão a sete 
organizações selecionadas em parceria com a BrazilFoundation. Os 
projetos selecionados ajudam a conservar a biodiversidade e a proteger 
os ecossistemas naturais, espécies e nascentes, promovendo meios de 
vida mais sustentáveis. Saiba mais: (https://www.brazilfoundation.org/
luzalliance-en/).

B - Busca por Imagem
A SmartHint, maior e mais utilizado sistema de busca inteligente e 
recomendação para e-commerce da América Latina, pertencente ao 
grupo Magazine Luiza, é presença confirmada no Fórum E-commerce 
Brasil, maior evento de e-commerce da América Latina, que acontece 
presencialmente nos próximos dias 26 e 27, no Transamérica Expo 
Center, em São Paulo. A empresa levará ao evento seu sistema de 
busca por imagem, recurso que usa inteligência artificial para facilitar 
a vida do consumidor, proporcionando uma busca mais assertiva e 
direta. Além disso, terá um totem interativo, no qual o público poderá 
responder a um quiz sobre o universo do e-commerce e concorrer 
a brindes.

C - Descarte de Produtos 
A greentech Gooxxy, pioneira no Brasil em oferecer soluções de re-
colocação, no mercado, de bens de consumo que seriam descartados 
pela indústria do atacado e do varejo, auxiliou na redestinação de 
mais de R$ 300 milhões em produtos no último ano no país. Entre 
os milhares de itens que receberam novos destinos estão alimentos 
(como chocolates, pães, bolos, chocotones e panetones), bebidas 
(como sucos, leites e iogurtes), além de produtos de higiene (como 
shampoo, condicionador, desodorantes e outros). A empresa, fundada 
em 2018, visa, por meio de tecnologia própria, auxiliar as grandes 
indústrias e varejistas a evitar o descarte de produtos com o ven-
cimento aproximado, remanufaturados ou descontinuados. Outras 
informações: (https://gooxxy.com/). 

sobre estética, saúde, beleza e bem-estar, no São Paulo Expo. Serão 
mais de 200 horas de conteúdo qualificado sobre tendências e inova-
ções, por meio do maior Congresso Científico Internacional de Estética; 
adquirir inscrições para participar de quatro temários diferentes nos 
Simpósios Estetika; e garantir vaga em um dos Cursos Pós-Congresso. 
O evento inclui a principal Feira de Produtos e Equipamentos da área, 
na qual terá a oportunidade de conferir as novidades das marcas mais 
importantes do mercado, aproveitar promoções, conhecer profissionais 
consagrados e absorver novos conhecimentos, por meio de workshops 
gratuitos. Saiba maisno site: (https://congressoestetika.com.br/feira/). 

H - Machine Learning 
A Ilum, escola superior de ciência do CNPEM recebe, até o próximo 
dia 31, inscrições para um dos primeiros eventos do país sobre o uso de 
machine learning em pesquisas científicas para a descoberta de novos 
materiais. Entre as diversas aplicações do aprendizado de máquinas que 
serão abordadas pelos especialistas, estão materiais quânticos, vidros, ligas 
de alta entropia, descritores para moléculas, nanotecnologia, materiais 
para energia e bidimensionais. O evento ‘Machine Learning for Materials’ 
está marcado para os dias 5 a 7 de setembro. A participação é gratuita e 
o evento será realizado de forma híbrida, com 80 vagas para acompanhar 
presencialmente, na sede da Ilum, e também com a oportunidade de assistir 
remotamente, online. Mais informações: (pages.cnpem.br/MLSchool).

I - Concessão de Crédito  
A partir da próxima segunda-feira (25), os donos de pequenos negócios 
interessados em contratar empréstimos pelo Pronampe já podem procurar 
as instituições financeiras. A taxa máxima de juros a ser cobrada dos 
empreendedores será igual à taxa Selic (13,25% ao ano), acrescida de 
6%, isto é, aproximadamente 19,25% ao ano, com prazo total máximo 
para o pagamento de 48 meses, sendo o máximo de carência de 11 
meses e mais 37 parcelas para pagamento. Estima-se que a nova fase 
do Pronampe possa garantir até R$ 50 bilhões em operações de crédito 
para as micro e pequenas empresas, incluindo os microempreendedores 
individuais (MEI). Saiba mais em: (https://www.sebrae.com.br/sites/
PortalSebrae/creditoorientadoeassistido).

J - Hospital Digital 
A MV, multinacional brasileira líder na transformação digital da saúde, 
que promoverá a 9ª edição do MV Experience Fórum, nos próximos dias 
27 e 28, no WTC Events Center, estará presente, em paralelo, no meta-
verso. O espaço denominado MVERSO, vai oferecer uma programação 
exclusiva no ambiente de um hospital digital do futuro, onde estarão 
reunidos especialistas que abordarão, entre outros, temas relacionados 
ao impacto da tecnologia em instituições de saúde e ao futuro do setor 
nesse universo. O visitante poderá explorar um ambiente de realidade 
virtual e embarcar no Hospital do Futuro, ambiente com diversas in-
terações sobre saúde, jornada do paciente e inovações do setor. Saiba 
mais em: (https://www.mvexperienceforum.com.br/).  
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Um aspecto impactante 
da retirada da co-
brança do ICMS, em 

especial da energia elétrica, 
é que a medida terá grande 
capacidade de impulsio-
nar empregos de base no 
mercado brasileiro, disse o 
ministro. 

Houve grande articulação 
política para trazer o que 
classificou como “alívio” 
após uma sequência de 
acontecimentos que rever-
beraram na economia bra-
sileira. “Em 2019, tivemos o 
maior acidente ambiental da 
história do Brasil, o desastre 
de Brumadinho. 

Em 2020, a maior pande-
mia da história da humanida-
de, que continuou em 2021 

Ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida.
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Novos valores da 
tabela dos pisos 
mínimos de frete

A Agência Nacional de 
Transportes Terrestres 
(ANTT) aprovou o reajuste 
da tabela dos pisos míni-
mos de frete do transporte 
rodoviário de cargas. O au-
mento será baseado no IPCA 
acumulado no período de 
dezembro de 2021 a junho 
de 2022.

De acordo com a agência 
reguladora, também será 
aplicada a variação do valor 
do óleo diesel S10, referen-
te aos valores divulgados 
pela Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP) para o 
período de 10 a 16 de julho. A 
nova resolução, com os valo-
res da tabela, será publicada 
no Diário Oficial da União.

A revisão atual não altera a 
metodologia vigente, apenas 
aplica a variação acumulada 
do IPCA sobre os itens de 
custo, compostos pelos insu-
mos e serviços relacionados 
à prestação do serviço, e 
atualiza o valor do diesel. 
Com isso, as tabelas de piso 
mínimo de frete terão um 
aumento médio que varia 
de 0,87%, para operações 
com veículo automotor de 
alto desempenho, a 1,96%, 
carga lotação (ABr).

As exportações do estado 
de São Paulo fecharam o 
1º semestre com uma for-
te alta, de 26%, apontam 
dados do Ministério da 
Economia. As vendas para 
o exterior movimentaram 
cerca de US$ 32,1 bilhões, 
avanço de US$ 6,6 bilhões 
na comparação com o mes-
mo período do ano passado. 
O resultado positivo do es-
tado foi fundamental para 
elevar o total exportado 
pelo Brasil, que ainda assim 
cresceu menos: 20,5%.

Entre os principais pro-
dutos vendidos para o 
exterior por São Paulo es-
tão: veículos, carnes, soja, 
aeronaves, óleos, celulose, 
sucos, equipamentos de 
engenharia civil, açúcares 
e melaços. Já os principais 
destinos das exportações 
paulistas foram China e 
Estados Unidos. Cada país 
comprou do estado quase 
US$ 5,5 bilhões em merca-
dorias. Em ambos os casos, 
houve um crescimento aci-
ma de 30% na comparação 
com o 1º semestre do ano 
passado.

São Paulo respondeu, 
sozinho, por 20% das 

Os principais destinos das exportações paulistas foram 
China e Estados Unidos.

Além de combustíveis e energia, conta 
de celular também terá desconto

Com redução média de R$ 1,75 na gasolina, a queda da cobrança do ICMS sobre diversos produtos terá 
impactos positivos sobre a economia, em especial para os microempreendedores, informou o ministro 
de Minas e Energia, Adolfo Sachsida

rados no Brasil. Os efeitos 
poderão ser sentidos a 
partir do mês que vem. 
O ministro agradeceu ao 
Congresso Nacional pela 
viabilidade das leis sobre o 
ICMS, mas criticou a forma 
como os estados concen-
traram parte significativa 
da arrecadação em certos 
tributos. 

“Do ponto de vista eco-
nômico, é um erro. Porque 
o peso morto do imposto 
aumenta com o tamanho 
da tributação. Quando se 
aumenta demais certos 
tributos, como a energia, 
você destrói empregos e 
produção. Avançamos no 
caminho correto”, comple-
mentou (ABr).

- com a maior crise hídrica da 
história do Brasil. Em 2022, a 
maior movimentação de tro-
pas desde a Segunda Guerra 
Mundial. É um ambiente 
muito difícil internacional e 

nacionalmente”, relembrou 
Sachsida.

O ministro informou tam-
bém que haverá desconto 
significativo nos serviços 
de telecomunicação ope-

Exportações do estado de 
São Paulo disparam no 1º semestre

exportações brasileiras e 
vendeu para o exterior bem 
mais que os US$ 24,1 bilhões 
do mesmo período de 2019, 
último ano antes da pande-
mia. “Os dados mostram um 
estado com uma economia 
global, diversificada, aberta 
aos principais mercados 
do mundo e que vive um 
momento de recuperação 
acelerada”, avalia o presi-
dente da InvestSP, Antonio 
Imbassahy. 

A InvestSP conta com 

quatro escritórios interna-
cionais que cobrem pra-
ticamente o mundo todo: 
Ásia (Xangai), América 
do Norte (Nova York), Eu-
ropa (Munique) e Oriente 
Médio/Norte da África (Du-
bai). As unidades atuam na 
atração de investimento 
estrangeiro para São Paulo 
e para promover o fecha-
mento de negócios entre 
empresas paulistas e do 
resto do planeta. - Fonte: 
(www.investsp.org.br).
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