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OpiniãO
Oportunidades históricas 
que não podemos perder

A globalização 
provavelmente 
também deverá ter 
redução em seu ritmo.

Na presente conjuntura 
global, fortemente 
impactada pela pan-

demia e, agora, pela guerra 
entre Rússia e Ucrânia, 
acirram-se as disputas por 
energia, insumos, petróleo, 
gás, carvão e commodities 
agrícolas, provocando a ma-
joração dos preços mundiais 
desses produtos e pressões 
inflacionárias de toda ordem. 

Até as nações com tradição 
na estabilidade de preços, 
como os Estados Unidos 
e as da Europa, vivenciam 
o problema, que causa um 
aumento das taxas de juros, 
como já vem ocorrendo for-
temente no Brasil. A única 
certeza neste momento é a 
incerteza sobre o que ocor-
rerá na economia mundial. As 
novas disputas geopolíticas 
e geoeconômicas deverão 
resultar em um novo dese-
nho no mapa mundial da 
produção. 

Não sabemos ainda o nível 
das transformações que vi-
veremos, mas deverá haver 
mudanças significativas em 
áreas estratégicas, como da 
saúde, segurança nacional, 
espacial e cibernética. Outros 
setores da economia também 
deverão alterar-se diante do 
novo cenário, mas, a nosso 
ver, com intensidade menor. 
Como, no entanto, o comércio 
mundial é fonte de prospe-
ridade para todos os povos, 
deverá seguir seu caminho 
de crescimento, talvez em 
menor velocidade. 

A Ásia, com sua gigantesca 
população, continua como 
mercado muito relevante e 
polo mais dinâmico de desen-
volvimento. Os diagnósticos 
corretos são estratégicos 
para que, no cenário mun-
dial difícil em que estamos 
inseridos, possamos enxer-
gar as oportunidades, que 
são relevantes para o Brasil. 
Somos detentores de imenso 
potencial para ajudar o pla-
neta nas áreas da segurança 
energética e alimentar e 
no âmbito da bioeconomia, 
descarbonização e créditos 
de carbono. 

Em todas essas frentes, te-
mos significativas vantagens 
competitivas, que poderão 
contribuir para a retomada 
do crescimento, atração de 
investimentos e criação de 
grande número de empre-
gos. Assim, podemos olhar 
com razoável otimismo as 
perspectivas do Brasil nos 
próximos 30 anos. Para 
isso, porém, será necessário 
fazermos escolhas certas e 
realizarmos políticas públicas 
eficazes. Nessa trilha, reco-
nhecendo a importância de 
todos os setores de atividade, 
cabe ponderar que a indús-
tria é fundamental para que 
retomemos nossa trajetória 
de crescimento. 

Sem seu fomento e ganhos 
expressivos de competitivi-
dade, nossa economia terá 
expansão aquém do poten-
cial, limitando as possibilida-
des de nossa maior inserção 
internacional na cadeia de 
valor de bens mais sofisti-
cados e de nossa população 
ascender a um padrão de vida 

com melhor educação, saúde, 
cultura, ciência, tecnologia e 
sustentabilidade, que são as 
bases de uma nação verdadei-
ramente desenvolvida.

É necessária uma política 
industrial ancorada em P&D 
e que contemple linhas 
especiais de crédito, incen-
tivos à produção e regime 
tributário incentivador aos 
investimentos voltados à ino-
vação, incluindo os bens de 
capital. Cabe ao governo, em 
parceria com o setor privado, 
fomentar a pesquisa e ciência 
nas universidades e institutos 
públicos, remover obstáculos 
burocráticos e promover in-
centivos nas áreas nas quais 
haja vantagens competitivas 
ou interesse estratégico. 

Também são fundamentais 
as reformas estruturantes, 
principalmente a tributária 
e a administrativa, para me-
lhorar a estrutura do setor 
público, racionalizar os im-
postos e proporcionar melhor 
ambiente de negócios. O 
fomento industrial também 
precisa ser aderente às novas 
tecnologias e às demandas 
da sociedade, investidores e 
consumidores. 

Assim, deve abranger uma 
política que insira o setor 
na chamada Manufatura 
Avançada, permeada pela 
digitalização da economia, 
inteligência artificial, inter-
net das coisas, impressão 3 D, 
robotização e o conceito de 
ESG (do inglês Environmen-
tal, Social and Governance/
Meio Ambiente, Social e 
Governança Corporativa).

Nesse contexto, a indústria 
têxtil e de confecção nacional 
- que reúne todos os elos da 
cadeia produtiva e, apesar 
da queda da renda média da 
população, tem um grande 
mercado consumidor, consi-
derando nossos 212 milhões 
de habitantes - pode e deve 
explorar todas as matrizes 
disponíveis nas áreas de 
matérias-primas renováveis, 
economia circular, Manufa-
tura Avançada e ambiente 
de trabalho seguro e respei-
toso. É um setor inserido na 
agenda da sustentabilidade, 
do combate às mudanças 
climáticas, utilização de insu-
mos e energias mais limpos 
e renováveis e dos princípios 
de ESG.

O parque fabril brasileiro 
é um dos cinco maiores 
do mundo na área têxtil e 
de confecção e gerador de 
numerosos empregos. Hoje, 
emprega mais de 1,5 milhão 
de pessoas, representando 
cerca de 8% do total de pos-
tos de trabalho da indústria 
de transformação no país. 
Portanto, o setor tem todo o 
potencial de surfar nas ondas 
de possibilidades que a con-
juntura histórica proporciona 
em meio às incertezas e crises 
globais.

Nosso país, numa mobiliza-
ção proativa dos governantes, 
de todos os setores produti-
vos e da sociedade, não pode 
repetir a definição de Roberto 
Campos de que “o Brasil 
nunca perde a oportunidade 
de perder uma oportunida-
de”. Depende de todos nós 
concretizar o propósito de 
construir uma nação rica, 
próspera e socialmente justa!

 
(*) - É presidente da Associação 

Brasileira da Indústria Têxtil  
e de Confecção (Abit). 

Fernando Valente Pimentel (*)

Cachecol conectado captura 
emoções dos torcedores de futebol
A tecnologia está cada vez mais presente no mundo dos esportes e não apenas dentro dos campos, 
quadras e outros ambientes onde ocorrem as competições.

Vivaldo José Breternitz (*)

O Manchester City, clube de fute-
bol da Premier League inglesa, 
anunciou que está trabalhando 

com a Cisco, parceira de tecnologia 
da equipe desde 2019, para criar um 
"cachecol conectado" que captará in-
formações sobre o que acontece com 
seus torcedores durante um jogo. Na 
Europa, o uso de cachecóis pelos tor-
cedores é muito comum.

O cachecol conterá um sensor para 
medir frequência cardíaca, tempera-
tura corporal e estado emocional de 
seu usuário durante uma partida. De 
acordo com as duas organizações, o 
acessório deixará “os torcedores mais 
próximos do jogo do que nunca”, em-
bora não tenham deixado claro como 
isso acontecerá.

A Cisco disse que concluiu recente-
mente um programa piloto para testar o 
dispositivo, com seis torcedores fanáti-
cos assistindo aos jogos do time usando 
o cachecol.  Segundo Chintan Patel, 
diretor de tecnologia da Cisco para o 
Reino Unido e Irlanda, o experimento 
foi um sucesso, tendo sido capturadas 
informações que permitiram avaliar 

captura e a análise de dados mudaram a 
forma como vários esportes são pratica-
dos. Assim, foi apenas uma questão de 
tempo até que as equipes passassem a 
tentar fazer o mesmo com a experiência 
dos torcedores.

Mas é preciso lembrar que esse é 
mais um passo rumo à abolição da 
privacidade...

 (*) É Doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é professor, consultor e diretor do Fórum 

Brasileiro de Internet das Coisas

como os torcedores se sentiram ao 
longo dos jogos.

A Cisco não forneceu mais detalhes 
acerca do dispositivo, mas disse que   pla-
neja disponibilizar o cachecol, batizado 
Connected Scarf, para os torcedores do 
Manchester City na próxima temporada.

Não é surpresa saber que a Cisco e o 
Manchester City estejam trabalhando 
em dispositivos para coletar dados dos 
fãs, pois nas últimas duas décadas, a 

Pixabay_CANVA

Dia dos Pais: quatro dicas para marketplaces venderem mais
Considerada uma data relativamen-

te importante para o varejo, o Dia dos 
Pais tende a faturar bem no comércio 
online. De acordo com a ABComm 
(Associação Brasileira de Comércio 
Eletrônico), as vendas eletrônicas em 
2021 chegaram a um faturamento de 
R$ 150,8 bilhões e, com todas as datas 
comemorativas até o final de 2022, a 
expectativa é atingir R$ 170 bilhões, 
aumentando 5% de novos comprado-
res, passando de 79,8 milhões para 
83,79 milhões.

 
Vale reforçar que não basta ofere-

cer preços atrativos para ter bons 
resultados no Dia dos Pais. É preciso 
encantar o cliente em todas as etapas 
da jornada de compra. 

"Uma experiência marcante começa 
no primeiro contato do cliente com 
a marca e vai até o pós-venda. Toda 
interação importa para oferecer uma 
experiência completa e vantagens de 
compra, o que fará a diferença para 
o negócio", explica Matheus Pedralli, 
CEO da Omnik, empresa que atua na 
transformação de e-commerces em 
marketplaces e faz parte do Grupo 
FCamara, ecossistema de tecnologia 
e inovação que potencializa a trans-
formação dos negócios.

Pensando nisso, o executivo pre-
parou quatro dicas que ajudam um 

ções no Procon e na internet", orienta 
Pedralli.

3. Analise o estoque
Um ponto importante é analisar o 

estoque dos sellers. Afinal, os market-
places recebem muitos pedidos em 
datas sazonais. Cheque com antece-
dência as quantidades e variedades dos 
itens. Dessa maneira, você impede que 
o marketplace venda produtos que não 
estão disponíveis e evita prejuízos para 
o negócio e para o usuário. "Durante 
o Dia dos Pais, sabemos que a con-
corrência é grande. É um diferencial 
e tanto ter produtos em estoque com 
preços baixos", aponta o especialista.

4. Tenha uma estrutura que 
suporte o volume de vendas

Para vender bem durante a data, não 
basta focar nos clientes, no estoque e 
nos produtos. É preciso ter uma plata-
forma de marketplace que ofereça uma 
estrutura adequada para lidar com o 
grande volume de acessos e vendas. 
"Você precisa contar com o apoio de 
plataformas que dão suporte às ven-
das, como um sistema de gestão ERP 
e um hub de integração com market-
places. Além disso, faça simulações 
para conferir se a plataforma funciona 
bem com um tráfego mais intenso. 
Em datas como o Dia dos Pais, o site 
precisa estar sincronizado e rodando 
sem falhas”, adverte o executivo. 

marketplace a vender mais durante a 
data. Confira:

1. Foque na experiência do 
cliente

Consulte as informações sobre as 
vendas no Dia dos Pais dos últimos 
anos. Confira quais foram os produtos 
mais vendidos e as principais queixas, 
veja se o ticket médio está aumentando 
ou diminuindo. “Para proporcionar uma 
experiência positiva, o marketplace 
precisa conhecer seus clientes e fazer 
o melhor uso dos dados levantados a 
favor do negócio. É preciso analisar 
as dores e as necessidades dos con-
sumidores e, com essas informações, 
identificar o que os clientes buscam 
e como agradá-los”, explica Matheus.

2. Ofereça ofertas realmente boas
Surpreenda o cliente e segmente os 

descontos de forma estratégica. Você 
pode, por exemplo, analisar as regiões 
em que consegue proporcionar frete 
grátis. Também pode identificar os 
itens relevantes para uma estratégia 
desse tipo. Outra dica é estudar a 
margem de lucro sobre cada produto, 
assim seu negócio reduz o preço de 
forma assertiva. "Se o seu marketplace 
não der descontos realmente bons, 
corre o risco de perder credibilidade. 
Há vários aplicativos que ajudam o 
cliente a identificar falsos abatimentos 
de preços. Evite prejuízos e reclama-

News@TI
da experiência do novo colaborador através do uso de gamificação, 
realidades virtuais e metaverso. O evento acontece das 11h às 12h30, 
dividido em dois painéis, e tem como objetivo inspirar e motivar 
Gestores de RH e CEOs de grandes empresas a humanizar o acolhi-
mento de novos colaboradores através de novas tecnologias, como 
inteligência artificial, metaverso, gameficação, etc. As inscrições são 
gratuitas e devem ser feitas através do link https://bit.ly/BenchRH 
até o dia do evento.

Secretaria da Educação de SP oferece 448 vagas 
de estágio de nível superior

@A Secretaria de Estado da Educação de São Paulo (Seduc-SP) 
está oferecendo 448 vagas de estágio de nível superior, no órgão 

central e nas Diretorias de Ensino de Centro, Centro Oeste, Centro Sul, 
Leste 1, Leste 2, Leste 2, Leste 4, Leste 5, Norte 1, Norte 2, Sul 1, Sul 
e Sul 3, na Capital. A contratação e processo seletivo serão realizados 
pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE). As inscrições e 
prova objetiva deverão ser realizadas no site www.ciee.org.br de 9 a 
24 de agosto, até 12h. O valor da bolsa auxílio é de R$ 937,59 por mês 
para 30 horas semanais, sendo 6 horas diárias no máximo, e o auxílio 
transporte é de R$ 193 mensais. O contrato é de no máximo 24 meses, 
exceto para pessoas com deficiência. 

Bolsas para curso de inovação exclusivas 
para pessoas negras

@Como parte das iniciativas de combate ao racismo e à discriminação, 
o Grupo Carrefour Brasil lança o programa Inova Tec, que tem como 

objetivo oferecer bolsas de estudos com foco em Empreendedorismo, 
Criatividade, Metodologia Ágil e UX Research para pessoas negras e 
pardas de todo o país, com idade entre 18 e 30 anos. A ação é realizada 
em parceria com a startup do ramo educacional DIO - Digital Innovation 
One, O Inova Tec é um programa de capacitação online, com duração 
de 3 meses, voltado para as demandas do mercado de inovação e que 
conta com acompanhamento constante do desempenho dos inscritos. 
A iniciativa oferece atividades educacionais em tempo real de acordo 
com a disponibilidade de cada estudante. As inscrições são gratuitas e 
devem ser feitas exclusivamente pelo site  https://naovamosesquecer.
com.br/pt/editais/ até o dia 28/08.

Evento trará histórias de como o RH está 
humanizando a experiência do novo colaborador

@Debater de forma leve e objetiva, levando troca de informação 
e networking. Com esse objetivo, a Workverse realiza no dia 17 

de agosto a primeira edição da série “Bench com RH”. O objetivo é 
compartilhar histórias, práticas e casos de sucesso de humanização 

ricardosouza@netjen.com.br


