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Como as ferramentas 
digitais impulsionam 

a educação

Você já parou para 
pensar o quanto a 
tecnologia se tornou 
importante para o 
setor educacional nos 
últimos anos? 

Desde o início da 
pandemia, em março 
de 2020, as formas 

de aprendizado se multi-
plicaram e houve abertura 
de espaços para novas tec-
nologias que beneficiaram 
professores e alunos. A 
tendência que contribuiu 
para o futuro da educação 
foi o ensino híbrido. Este 
modelo salvou e auxiliou 
muitas instituições de en-
sino que precisaram dessa 
integração entre o estudo 
presencial e online.

O ensino híbrido e o 100% 
digital trouxeram para as 
escolas diversos benefícios 
já conhecidos no mundo 
corporativo, como: a nu-
vem, na qual podemos aces-
sar informações e dados de 
qualquer local e a qualquer 
momento; manter contato 
com as pessoas através de 
videochamadas; otimização 
de tempo para locomoção, 
além de facilidades e ferra-
mentas digitais para serem 
utilizadas durante a rotina. 

Atualmente, muitas ins-
tituições já voltaram ter 
aulas presenciais, algumas 
até continuam híbridas, 
mas não deixaram de uti-
lizar equipamentos que 
facilitam o trabalho e o es-
tudo no dia a dia. Segundo 
a pesquisa publicada em 
2021 da BlinkLearning, 
sobre o uso da tecnologia 
na educação, cerca de 75% 
dos professores utilizam 
ferramentas digitais em 
suas aulas presenciais ou 
online. Isso apenas mos-
tra o quão vantajoso é ter 
equipamentos tecnológi-
cos no setor educacional 
também.

O avanço da educação 
tecnológica reforçou a 
importância e necessidade 
de se ter equipamentos 
adequados e ergonômicos 
para professores e alu-
nos. Por isso, houve uma 
grande demanda do setor 
educacional – onde muitos 
buscaram por notebooks, 
mesas digitalizadoras, 
monitores interativos, 

web cams, além de equi-
pamentos ergométricos 
como cadeiras, suporte 
de notebooks e móveis de 
escritório.

As mesas digitalizadoras 
e monitores interativos são 
ótimas ferramentas para 
tornar as aulas híbridas mais 
produtivas, interativas, 
além de aumentar o engaja-
mento do aluno. Sem contar 
na economia de papel, lápis 
e caneta. Pois todo o con-
teúdo, além de ser digital, 
pode ser salvo na nuvem 
e acessado de qualquer 
device em qualquer lugar 
do mundo.

É importante ressaltar 
que, além de benefícios, há 
também desafios a serem 
vencidos para a educação 
voltada ao digital no territó-
rio brasileiro. O principal é 
a falta de conectividade na 
casa de parte da população 
para estudar ou trabalhar. 
Os dados mostram que 61% 
das pessoas tiveram proble-
mas de conectividade, ainda 
segundo o BlinkLearning. 

O mesmo estudo levantou 
um ponto sobre a desigual-
dade presente no país, que 
continua a prejudicar mui-
tos professores e alunos. 
Com o avanço do 5G em 
regiões mais afastadas do 
país, espera-se que haja 
uma ampliação do número 
de pessoas conectadas.

Investir em novas tec-
nologias e ferramentas 
para melhorar o ensino de 
professores e a educação 
de alunos, pode ser algo 
promissor para empresas e 
instituições educacionais, 
principalmente quando 
muitas pessoas procuram 
por ferramentas que entre-
gam mobilidade, ergonomia 
e auxiliam na produtividade. 
Prova disso, é o aumento 
da procura por cursos a 
distância – de acordo com 
a Associação Brasileira de 
Educação a distância, essa 
busca aumentou 59% du-
rante pandemia. 

Mas, além disso, essas 
mesmas empresas e insti-
tuições precisam garantir 
recursos e infraestrutura 
a todos os educadores e 
alunos que estão diante de 
todas essas mudanças e 
evoluções tecnológicas.

(*) - É Gerente de Marketing da 
Wacom no Brasil (www.wacom.com).

Thiago Tieri (*)

A percepção de que a reciclagem é 
um termo que se refere apenas aos 
resíduos domésticos, como embala-
gens de papel, vidro ou plástico está 
equivocada. Por trás da reciclagem há 
muito mais do ponto de vista industrial 
e este tipo de ação desempenha um 
papel fundamental no ciclo de vida de 
muitos recursos.

A reciclagem industrial inclui dife-
rentes processos destinados à reci-
clagem e recuperação de materiais 
para uma segunda vida, evitando que 
tudo seja destruído ou, pior ainda, que 
essas sobras façam parte da enorme 
quantidade de resíduos poluentes que 
afetam água, ar e o solo, como explica 
Renato Pádua Gerente Comercial da 
CWBem.

“A gestão de resíduos em uma 
indústria envolve diversas etapas e 
é flexível, pois cada indústria possui 
necessidades diferentes. Normal-

mente as etapas são divididas em 
identificação de resíduos, a separa-
ção dos mesmos seguidos de uma 
coleta seletiva e o transporte para 
o destino final ou eliminação. Estas 
etapas precisam ser projetadas, 
alinhadas e adequadas para cada 
indústria” explica Pádua.

Renato explica que o começo de 
tudo é identificar resíduos que serão 
gerados ao longo do processo produ-
tivo. Em seguida é preciso identificar 
lotes de resíduos de produto final 
que não terão passado no controle 
de qualidade, que gerará uma nova 
categoria de resíduos. 

Gera economia, evita desperdício e 
mantém a fluidez de todo o proces-
so de fabricação. Embalagem mais 
eficiente, maquinário mais preciso e 
operadores mais preparados geram 
menos desperdício, portanto, mais 
economia e menos poluição ambiental.

Descartar o lixo custa dinheiro e 
quanto mais a indústria cria, maior 
o custo de se livrar dele. Se os 
subprodutos, materiais não utilizados 
ou resíduos forem potencialmente 
perigosos, a conta será ainda maior. 
Não existe a opção de jogar resíduos 
nos rios ou abandoná-los em terrenos 
baldios, algo praticado irresponsavel-
mente por muitos anos. Tem que ficar 
atento com a legislação e as multas 
astronômicas, além da imagem que 
a empresa tem a zelar perante a 
sociedade.

Renato completa afirmando que a 
reciclagem industrial é a forma ideal 
de cumprir as regulamentações e 
gerenciar os resíduos corretamente 
- que significa evitar danos ao meio 
ambiente e potencialmente à saúde de 
muitos seres vivos no meio ambiente, 
incluindo humanos. - Fonte e mais 
informações: (www.cwbem.com.br).

Essa não é uma situa-
ção incomum e nem 
restrita ao universo 

do entretenimento. Qual-
quer evento que movimenta 
público pode entrar na mira 
de golpistas, que atuam 
com fraudes e ingressos 
falsos. “Com a crescente 
reabertura do mercado de 
eventos, também devemos 
ver rapidamente a intensifi-
cação de golpes relacionados 
à compra de ingressos”, 
alerta Leandro Reinaux, 
CEO da Even3, startup que 
oferece uma plataforma 
intuitiva para a organização 
de eventos.

Pensando nisso, Leandro 
traz algumas dicas para con-
sumidores se protegerem na 
hora de comprar ingresso 
pela internet. Confira:
 1) Evite promoções 

exageradas - Des-
confie de sites que 
praticam valores abai-
xo do mercado ou 
muito acima. Além 
de não serem segu-
ros, esses sites muitas 
vezes exigem um pre-
enchimento cadastral 
prolongado. Pense e 
avalie a segurança des-
se intermediário antes 
de seguir para a etapa 
do pagamento. 

Qualquer evento que movimenta público pode entrar na mira de 
golpistas, que atuam com fraudes e ingressos falsos.

Ingresso online: cinco dicas 
para não cair em golpes

Recentemente a imprensa noticiou que fãs da banda Metallica, que haviam comprado ingressos pela 
internet para ver os shows que acabaram acontecendo apenas neste ano, devido à pandemia, não 
conseguiram assistir ao espetáculo, porque foram vítimas de um golpe

aparece na barra de 
busca um cadeado. 
Ao clicar nele, deve 
aparecer um pop-up 
com informações de 
segurança e autentici-
dade do site.  

 5) Cuidados com gru-
pos nas redes sociais 
- Fique atento quando 
alguém anunciar a 
venda de ingressos nas 
redes sociais. O primei-
ro passo é fazer uma 
análise cuidadosa do 
perfil do anunciante. 
Vá até a página pessoal 
dele ou dela e verifique 
suas principais infor-
mações, como cidade, 
local de trabalho e 
fotos disponíveis. Isso 
ajuda a identificar per-
fis fake, usados apenas 
para golpes. 

  “Vale também procurar 
a quantidade de gru-
pos de que a pessoa 
participa e o número 
de amigos recentes, 
caso essas informações 
estejam disponíveis, 
para um maior grau de 
certeza sobre a veraci-
dade do perfil”, finaliza 
o especialista. - Fonte 
e outras informações: 
(https://www.even3.
com.br/).

je
ds

ad
ab

od
in

_C
A

N
VA

 2) Pesquise a empre-
sa - Antes de entrar 
em um site e comprar 
ingressos, verifique a 
reputação da empresa. 
Elas são obrigadas a 
disponibilizar razão 
social, CNPJ, endereço 
e telefone na página 
inicial. Se não encon-
trar essas informações 
visíveis, não compre. 

 3) Confira a reputação 
- Muitos consumidores 
emitem opinião sobre 
suas experiências em 
sites de reclamações 
ou nas redes sociais. 
Verifique se existem 
reclamações em re-
lação aos serviços da 

empresa que está ven-
dendo os ingressos. 
Até mesmo no Google, 
você pode verificar 
comentários e avalia-
ções, um bom meca-
nismo para checar a 
reputação e decidir a 
compra. 

 4) Avalie a segurança 
do site - Além de 
averiguar os dados da 
empresa, verifique a 
segurança do site. Na 
barra URL, em vez de 
apenas “http”, é preci-
so constar “https” - a 
letra ‘S’ indica a adoção 
de protocolos mais 
rígidos de segurança. 
Além disso, confira se 

#tenhacicatrizes

Alessandro Saade

Varejo, datas comemorativas  
e consumo

Alessandro Saade (*)

Já passou a Páscoa e o Dia das Mães, vem aí o 
Dia dos Pais e logo mais o Dia das Crianças, 

depois a Black Friday e então o esperado Natal.
Sempre fui fascinado pela comunicação. Desde 

muito jovem! Saber usar a linguagem e a forma 
correta para transmitir uma mensagem é uma 
arte preciosa. Mais ainda quando estendida ao 
Marketing. Então, a busca por formação e mais 
conhecimento sobre o assunto foi natural e 
recorrente na minha vida.

Hoje quero conversar com você sobre datas 
comemorativas.

Muitos nem percebem, mas a grande maioria 
das datas que comemoramos hoje, foi criada 
por alguma empresa, agência, ou segmento do 
varejo buscando aumentar as vendas. E algumas 
bem recentemente!

Em junho comemoramos o Dia do Hambur-
ger. Novidade, né? Mas tem a mesma origem 
do Dia das Mães, dos Pais, dia das Crianças 
e dos Namorados, entre tantas outras. Podem 
até coincidir com uma data histórica relevante, 
mas a sua criação e divulgação intensa vieram da 
área de marketing, como o Natal. Sim, o Natal! 
Espera um pouco que já chego nele. 

Dia das Mães, por exemplo, é uma das datas 

mais importantes em volume de vendas para o va-
rejo! Chega a competir com o Natal em vendas! 

É interessante perceber como este tipo de ini-
ciativa aquece o mercado e muda padrões 
de consumo. Afinal, quem nasceu com a data 
já existente, consolidada no calendário, não vai 
saber que ela não existia há dois, cinco ou dez 
anos antes. Estranho, né?

O mesmo acontece com países e nem percebe-
mos. Apesar da região estar habitada e ativa há 
mais de 2.000 anos pelos fenícios, o Líbano, como 
república, só conseguiu sua independência em 
1943. Foi ocupado pela França desde 1923, logo 
após o fim da primeira guerra. Apesar de uma 
cultura milenar, o país é bem mais novo que o 
Brasil. Mas isso é assunto para outro dia. Co-
mentei apenas para ilustrar como é importante 
entender o contexto, a história.

Voltando às datas comemorativas, a inter-
ação das marcas com as datas pode assumir 
proporções inimagináveis!

Um bom exemplo é o Natal - viu, cheguei nele. 
Antes da Coca-Cola "adotar" o bom velhinho e 
intensificar a comunicação com mensagens 
sobre a sua história de presentear as crianças 
no Natal, sua roupa era verde! Sim, Santa 
Claus era palmeirense! (rsrs) 

Já havia alguma representação do Papai Noel 
com roupas vermelhas… o grande movimento 
veio da fabricante de refrigerantes intensificou 
a divulgação dos trajes vermelhos para deixá-lo 

mais próximo à marca. Um personagem simpáti-
co e rechonchudo, vestido de vermelho e com 
uma pequena garrafa na mão e pronto: aí está 
o Papai Noel que conhecemos.

Mas você sabia que a compra de presentes 
em datas comemorativas apesar de aquecer 
a economia gera um consumo absurdo e 
desnecessário?

Um estudo realizado em 2009, pelo Professor 
Joel Waldfogel da Universidade da Pen-
silvânia, identificou que nas festas de fim de 
ano, que integra o Dia de Ação de Graças (bem 
mais forte que o Natal nos Estados Unidos) e o 
Natal, o consumo pode chegar a estratosférica 
cifra de oitenta e cinco bilhões de dólares! 
Quase meio trilhão de reais na cotação de hoje.

E, segundo o autor do estudo, este enorme 
volume de dinheiro foi consumido com presentes 
inúteis ou supérfluos. Quantas vezes você recebe 
no Natal um presente que não serve, não gosta 
ou não precisa? Será que não vale revermos 
alguns conceitos de consumo?

Este estudo está condensado no livro Scroog-
enomics, de 2009, escrito pelo Professor Wald-
fogel. Não encontrei nada mais recente, mas 
com a explosão de compras online no mundo na 
última década, mesmo com o desaquecimento 
da pandemia, este número com certeza hoje é 
bem maior.

Aproveite as oportunidades das datas come-
morativas. Encontre uma ou mais, que possa se 

apropriar buscando aumentar suas vendas. 
Mas sempre com responsabilidade.

Pense nisso!

(*) É Fundador dos Empreendedores Compulsivos, é 
também executivo, autor, professor, palestrante e mentor.  

Possui mais de 30 anos de experiência atuando com 
grandes empresas e startups brasileiras, tornando-se 

referência no universo do empreendedorismo no Brasil. 
Formado em Administração pela UVV-ES, com MBA 

em Marketing pela ESPM e mestrado em Comunicação 
e Mercados pela Cásper Líbero, especializou-se em 

Empreendedorismo pela Babson College e em Inovação 
por Berkeley. Atualmente é Superintendente Executivo 

do ESPRO, instituição sem fins lucrativos que há 40 anos 
oferece aos jovens brasileiros a formação para inserção 

no Mundo do Trabalho.

Reciclagem industrial: 
quando o desperdício vira economia


