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EDITORIAL

Desde que o processo civilizatório triunfou há milhares de anos, o homem entendeu que 
unir forças é o único caminho possível para enfrentar riscos e para obter o bem estar.

Há milhares de anos o homem descobriu a importância de viver em grupos. Para sobreviver, 
agrupou-se em pequenas tribos e, a partir daí, percebeu que ao fazer as coisas em conjunto 
conseguia melhores resultados pelos seus esforços.

Nenhum homem é uma ilha. Todo ser humano tem necessidades e objetivos individuais 
e imediatistas, porém, muitos deles são comuns, e é neste raciocínio, que começa o foco 
deste artigo, voltado para uma refl exão sobre a importância do associativismo para se al-
cançar alvos comuns. O associativismo consiste basicamente, na união de pessoas em prol 
das mesmas metas, de forma organizada. Não é assim em nossa família? Na escola? No 
grupo de amigos? Nas Associações patronais ou de empregados?

Quando falamos do mundo empresarial, a força do associativismo se mostra muito eviden-
te. Alcançar determinados objetivos fi ca muito mais fácil e traz melhores resultados se for 
realizada em parceria com uma entidade associativa.

Além de reduzir custos na utilização dos nossos serviços, como Certifi cação Digital, Cer-
tifi cado de Origem, Serviço de Integração de Estágio e treinamentos, a ACA proporciona 
aos seus afi liados maior capacidade de torná-los mais competitivos seguindo então para 
o processo de crescimento. 

No biênio 2019/2020, a ACA uniu ainda mais empreendedores, ganhou novos asso-
ciados, uniu forças com grandes parceiros como o SEBRAE, Prefeitura Municipal, SESC, 
SENAC, Conectour, Armazém de Eventos, Sertão Assessoria, Gibs Consult, Dra Rafaella 
Henrique, Lacerda Advogados, entre outros, e realizou diversos projetos que contribuíram 
signifi cativamente para o desenvolvimento da economia de Arcoverde, para o incentivo ao 
empreendedor, e para os diversos setores que envolvem o comércio local e regional. 

Levamos a entidade a participar de discussões sobre projetos e decisões do poder público 
que impactaram no cotidiano das empresas e do cidadão. Norteamos o trabalho da ACA 
com base nos interesses da maioria, olhando sempre para o coletivo.

Estamos chegando ao fi m de 2020 agradecendo aos parceiros, diretores e colaboradores 
que compartilham nossos valores trabalhando para que a ACA seja cada vez mais repre-
sentativa. Estamos atentos a um novo mercado e à nova economia, focaremos na coopera-
ção, representatividade e competitividade, disponibilizando novos processos. Este ano foi 
de enormes desafi os, reconstrução e muitos avanços. Estejamos atentos , mais esperanço-
sos e confi antes de que dias melhores estão por vir.

RODRIGO HENRIQUE 
-PRESIDENTE DA ACA

Uma das maiores 
missões da Associação 
Comercial e Empresarial 
de Arcoverde é unir. 
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Universo digital é obrigação 
para todo universo de 
negócios
Em recente entrevista realizada 
pelo jornalismo da Globo, 
especifi camente pelo NETV, 
o especialista em tecnologia, 
Sílvio Meira, falou sobre 
as mudanças ocorridas no 
mundo após o surgimento da 
pandemia COVID-19.

Silvio Meira é pesquisador na área de Engenharia de 
soft ware

Pela tamanha relevância deste assunto, 
a revista ACA decidiu transcrever na 
íntegra a entrevista com o professor, 
cientista e fundador do Porto Digital, 
Sílvio Meira, especialista em inovação, 
tecnologia e mudanças do futuro.

Repórter -  O mundo mudou para valer, 
não tem mais volta?
Sílvio - O mundo mudou para valer em 
parte. Não tem mais volta em termos. 
A gente está vendo um conjunto muito 
complexo de mudanças causadas por 
uma espécie de um download de 25 
anos de digital em 10 semanas até agora. 
E por que 25 anos de digital? A inter-
net começou em 1995, primeiro site 
e-commerce é de 1994, que é a Amazon, 
e de repente, 26 anos depois, em 2020,  
muitas empresas foram forçadas a ter 
e-commerce. Na realidade elas chegaram 
em 1995. E aí outras muitas foram obri-
gadas a trabalhar de forma dispersa. O 
mecanismo padrão de trabalho de em-
presas que fazem soft ware já  é disperso, 
descentralizado, não tem um comando 
central para decidir. As pessoas estão 
em múltiplos pontos físicos, às vezes no 
planeta Terra, nem só no Brasil, e esses 
modos de trabalho que já eram mais ou 
menos comuns, e os modos de geração 
de valor, que também eram mais ou 

menos comuns no universo digital, de 
repente se tornaram obrigatórios. Não 
é uma possibilidade, é obrigação para 
todo o universo de negócios. Isso é uma 
mudança radical.

Repórter -  Quem não se preparou teve 
que mudar na marra? 
Sílvio - É o que eu chamo de apren-
dizado em velocidade de crise. As 
pessoas tiveram que aprender à medida 
que a demanda não esperava que elas 
aprendessem, numa crise, e tiveram 
que escalar, ou seja, atender muita gente 
em velocidade de crise também. Veja 
o problema pelo qual o ensino passa; 
o ensino fundamental, ensino médio e 
ensino superior, enquanto, por exemplo, 
as universidades federais e sua vasta 
maioria no Brasil estão paradas, as ou-
tras universidades privadas resolveram 
manter suas operações, porque afi nal de 
contas os cursos continuam, os alunos 
continuam, a vida mesmo complicada e 
atrapalhada por COVID -19, continua, 
e o que foi feito? Primeiro de uma forma 
ingênua, com qualquer plataforma que 
fosse, às vezes com WhatsApp áudio e 
PDF sendo enviado pelo WhatsApp, as 
pessoas continuaram suas atividades 
acadêmicas. Depois apareceu o ZOOM, 
apareceram plataformas de organização 

do processo de aprendizado; apareceram 
questionários online, tudo no prazo de 
10 semanas.

Esse era o processo que num lugar qual-
quer, numa universidade qualquer, por 
exemplo, ia levar anos para ser posto em 
prática e levou semanas. Essa mudança 
que a gente tá vendo, de uma certa for-
ma, na carreira, atrapalhada, atabalhoa-
da, mas necessária, não sufi ciente, mas 
necessária.

Repórter - Professor, qual dica para as 
empresas? Como elas têm que ser portar, 
se adaptar, usar a tecnologia para não 
fechar?

Sílvio - Primeiro, a gente tem para em-
presas, especialmente aqui de Pernam-
buco, o Porto Digital por perto. Então é 
procurar o Porto Digital (www.portodi-
gital.org) tem 330 empresas de tecno-
logia de informação lá; 11.500 pessoas 
a serviço da mudança para o digital na 
sociedade. Só para você ter uma ideia, o 
impacto de Covid-19 no Porto Digital, 
por exemplo, é que 100% das empresas 
com faturamento superior a 40 milhões 

Revista 2020-alterado-27.07.indd   5 06/08/2020   14:50:56



PB

05 | Revista ACA 

consideram que vão surgir oportunidades na crise e depois da crise. 91% das empresas das empresas de pequeno porte também 
acham a mesma coisa. 100% das empresas de faturamento entre 5 e 40 milhões também acham a mesma coisa. Ou seja, do ponto 
de vista de digital, existe um conjunto de ferramentas, de plataforma, de métodos e de processos, seja venda, seja de relacionamento 
com o consumidor, seja de relacionamento entre fornecedores, seja de organização da fábrica de economia de energia, de organização 
virtual, de contabilidade, de treinamento, de atendimento psicológico online, que tem perto da gente aqui no Porto Digital. Para sobre-
viver a um colapso do universo analógico numa forma digital como a gente está vivendo, as empresas vão ter que se transformar, é o 
processo de mudar o seu comportamento de uma plataforma puramente física para uma plataforma de criação de agregação de valor, 
de captura de valor, que também tem o físico, que afi nal de contas nós, pessoas, somos físicos, continuamos comendo, continuamos 
vivendo no universo físico, mas isso passou a ser habilitado pelo digital.

Repórter - Para encerrar, eu quero repetir uma frase que é sua: Há décadas que não acontece nada, e há semanas em que décadas acon-
tecem”. Uma só palavra para esses tempos professor.

Sílvio - Tempos corridos, tempos difíceis, precisamos nos articular, precisamos cuidar da saúde de todos, precisamos nos preparar para 
uma abertura, uma reabertura, que será muito difícil de ser gerenciada por todos: setor público, setor privado e terceiro setor.  
 

Com mudanças na rotina e na maneira de consumir, pessoas têm de se reinventar, segundo o doutor em Tecnologia.
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Arcoverde mais limpa através de projeto 
de conscientização ambiental
A responsabilidade com o meio ambiente faz parte dos 
trabalhos diários da Associação Empresarial e Comer-
cial de Arcoverde.

Através do Projeto Empresa Responsável – Coleta Sele-
tiva, toneladas de resíduos sólidos que iriam para o lixo 
são reaproveitados, reciclados e transformados em ou-
tros produtos.

Consolidado há oito anos, o projeto envolve a parceria 
de escolas, do comércio, da população, Prefeitura e da 
Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Ar-
coverde (ACMRA), principal responsável pelo o desen-
volvimento do trabalho de coleta.

Hoje uma associação organizada, mas nem sempre foi 
assim, lembra o presidente da Associação, Cícero Fer-
reira.

Catador de resíduos desde 1994, viu no antigo lixão da 
Rua Alfredo de Souza Padilha a possibilidade de susten-
tar a família. 

Assim como Cícero,  muitas famílias catavam lixo em 
condições precárias, sem equipamentos de proteção. 
“Não tínhamos local adequado para fazer a separação 
dos resíduos, e nem mesmo um destino garantido. Mas 
apesar de todas as dificuldades nunca pensamos em de-
sistir”, destacou Cícero.

Diante do grande número de pessoas envolvidas, for-
maram a associação. Era o começo de uma história de 
transformação de vidas. Em 2011, Cícero conhece Sér-
gio Franklin, então presidente da ACA, personagem 
fundamental na construção do projeto Coleta Seletiva. 

Com esse apoio, a organização dos catadores evoluiu. 
Com união e muito trabalho, em 2015 a Associação foi 
beneficiada com o Galpão de Triagem, através  do Reci-
cla PE, coordenado pelo Instituto de Tecnologia de Per-
nambuco – Itep, por meio da Unidade Gestora de Proje-
tos de Resíduos Sólidos.

Segundo Cícero, 11 famílias trabalham no galpão, em 
condições humanas, na sombra, livre de sol e chuva. 
“Outra conquista através do projeto desenvolvido pela 
ACA foi de um caminhão, doado pelo Governo do Es-
tado, que nos permite levar os resíduos para que sejam 
vendidos”.

O projeto foi muito além de garantir o salário no final 
do mês, levou também dignidade às famílias. “Sou pai de 
quatro filhos, e eles têm orgulho de dizer que seu pai é 
um catador de resíduos. Também tenho orgulho da mi-
nha profissão e agradeço a Deus a oportunidade que me 
foi dada de poder sustentar a minha casa limpando as 
ruas”, destacou Cícero.

Além de Cícero, dois dos seus filhos também estão na 
atividade. Cleiton é motorista do caminhão, enquanto 
que Camila cuida da parte administrativa.

Reunidos em cooperativa, o trabalho dos catadores ga-
nhou outras proporções, com a possibilidade de coleta 
e tratamento de maiores quantidades de material reci-
clável e, consequentemente, sua venda com a geração de 
mais renda para cada cooperado.

O projeto continua com o apoio da ACA, que está sem-
pre em busca da modernização do processo da coleta 
seletiva em Arcoverde. Responsável por unir o comércio 
para garantir padrão de fardamento e as carrocinhas de 
coleta, ano a ano a ACA tem honrado seu compromisso 
com a ACMRA e com o meio ambiente.

Para o presidente da ACA, Rodrigo Henrique,  a sus-
tentabilidade surge como alternativa para proteção do 
capital natural para as gerações futuras, onde existe a 
conscientização das pessoas para o desenvolvimento 
sustentável. Nessa visão, a reciclagem vem a se tornar 
indispensável, pois evita a degradação do meio ambiente 
com a redução na extração de recursos e diminuição da 
quantidade de lixo lançado no meio ambiente. Ela tam-
bém é responsável por gerar rendas às famílias e, atual-
mente, é uma prática que se fortalece com o surgimento 
das associações e cooperativas. Elas oferecem diversas 
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vantagens aos trabalhadores da reciclagem, entre elas, 
condições dignas de trabalho e renda mensal fixa.

Ele ressalta que em seu trabalho, os catadores realizam 
um serviço de utilidade pública, já que com a coleta do 
lixo e sua venda para reciclagem, diminuem a quanti-
dade de materiais que, caso fossem descartados, ocupa-
riam espaço em aterros e lixões, aumentando o volume 
de resíduos e diminuindo a vida útil desses espaços des-
tinados ao descarte.

“São os catadores que coletam, separam, transportam, 
acondicionam e, às vezes, beneficiam os resíduos só-
lidos, transformando o que antes era visto como lixo, 
inútil e pronto para ser descartado, em mercadoria, com 
valor de uso e de troca”, explica.

Coleta nas escolas -  O projeto Coleta Seletiva também 
chegou às escolas de Arcoverde. Por meio dele pode-se 
desenvolver o comprometimento e a responsabilidade 
da população, através de conscientização de alunos que 
atuam como agentes multiplicadores, gerando melhorias 
ambientais para amenizar os problemas relacionados à 
geração e destinação de resíduos sólidos. 

A ideia é que ainda pequenos e em formação educacio-
nal, esses alunos criem uma consciência ambiental atra-
vés da mudança de hábitos de consumo e da produção 
de resíduos sólidos.

As escolas participantes do projeto recebem da ACA li-
xeiras seletivas, além de oficinas e palestras para cons-
cientização sobre a temática. 

Segundo o presidente da ACA, Rodrigo Henri-

que, objetivo é mudar o conceito de como a po-
pulação trata essa questão do lixo, e fazer da pró-
pria população, fiscais permanentes. “Por isso 
apostamos no projeto para adesão dos alunos das esco-
las, para assim envolver os pais e o restante da comu-
nidade sobre a questão do lixo mal descartado”, disse.

Como forma de incentivo, as escolas integrantes do pro-
jeto participam de uma competição, e aquela que tiver 
recolhido maior número de resíduos é premiada.
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O PROFISSIONAL QUE 
O MERCADO QUER

Já parou para se perguntar 
se você é o profissional que o 
mercado precisa e por quê?

Caso esteja inserido neste mercado, 
saiba que muita coisa está para mudar. 
Caso esteja tentando entrar para o mer-
cado de trabalho, atenção! Esteja atento 
às novas exigências.

O Fórum Econômico Mundial (FEM) 
afi rma que estamos à beira da 4ª Re-
volução Industrial (ou Indústria 4.0), 
e você não precisa ter assistido a fi lmes 
de fi cção para saber que a próxima re-
volução trará grandes mudanças. 

Hoje, é uma realidade defendida por 
diversos teóricos da área. Segundo o 
FEM, a industrialização atingiu uma 
quarta fase, que novamente “transfor-
mará fundamentalmente a forma como 
vivemos, trabalhamos e nos relacio-
namos”. É, portanto, uma mudança de 
paradigma, não apenas mais uma etapa 
do desenvolvimento tecnológico.

O mundo do trabalho está em cons-
tante transformação. Se antes um bom 
profi ssional era aquele que passava a 
vida em apenas uma mesma empresa, 
focado em um crescimento vertical e 
tendo a remuneração como sua maior 
satisfação, hoje, com as mudanças tec-
nológicas em todos os âmbitos, o perfi l 
do trabalhador mudou completamente.

Se o mercado de trabalho e o perfi l dos 
profi ssionais mudaram, as habilidades 

requeridas no ambiente profi ssional 
também são diferentes atualmente. De 
acordo com o Fórum, as habilidades 
interpessoais se tornarão tão ou mais 
importantes do que as técnicas. Além 
de altamente qualifi cados, os profi s-
sionais do futuro deverão ser criativos 
e adaptáveis a novas realidades, saber 
trabalhar em equipes interdisciplina-
res e compartilhar suas ideias com foco 
nos resultados.

Levantamento da Robert Half Recru-
tamento e Seleção, feito com base no 
Guia Salarial 2020, diz que até 2022 as 
habilidades mais demandadas na con-
tratação de profi ssionais serão: visão de 
negócio (opinião de 51% dos líderes), 
pensamento estratégico (48%), lide-
rança (48%) e capacidade de adaptação 
(42%).

O profi ssional hoje tem que ser tão 
bom tecnicamente quanto por suas ha-
bilidades comportamentais. Pesquisa 
feita pela empresa de recursos huma-
nos Korn Ferry com executivos de em-
presas no Brasil mostra que, no ano que 
vem, já haverá um défi cit de 1,8 milhão 
de pessoas para vagas mais especiali-
zadas, considerando-se tanto as vagas 
abertas quanto as que vão ser preenchi-
das por empregados sem a qualifi cação 
considerada ideal. Esse número deve 

crescer a uma taxa de 12,4% ao ano, 
até alcançar 5,7 milhões de postos com 
funcionários sem competência ideal ou 
vagos até 2030.

Depois de realizar uma pesquisa com 
os principais executivos de RH em al-
gumas empresas líderes mundiais, o 
Fórum Econômico Mundial divulgou 
o relatório “O Futuro dos Empregos”, 
apresentando as 10 principais habilida-
des que você precisará ter em 2020. São 
elas: resolução de problemas comple-
xos, pensamento crítico, criatividade, 
liderança e gestão de pessoas, trabalho 
em equipe, inteligência emocional, jul-
gamento e tomada de decisões, orienta-
ção a serviços, negociação e fl exibilida-
de cognitiva.

As 10 habilidades do pro� ssional do 
futuro:

Flexibilidade cognitiva

Em resumo, a fl exibilidade cognitiva 
envolve ampliar as maneiras de pensar. 
Envolve imaginar diferentes caminhos 
para resolver os problemas que surgem 
diante de nós. A habilidade compre-
ende expandir os interesses pessoais e 
profi ssionais, sair da zona de conforto e 
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se relacionar com pessoas que desafi am 
suas visões de mundo.

Portanto, quanto mais fl exível uma pes-
soa é, mais facilmente ela será capaz de 
enxergar novos padrões e fazer asso-
ciações únicas entre ideias. Em síntese, 
é esse tipo de atitude que as empresas 
do futuro estarão aguardando ansiosa-
mente. 

Negociação 

Com a ascensão das máquinas no mer-
cado e a consequente automação do 
trabalho, as habilidades sociais serão 
mais importantes do que nunca no fu-
turo.

De acordo com o relatório, mesmo pes-
soas com cargos técnicos em breve de-
verão mostrar mais empenho em suas 
habilidades interpessoais. A capacida-
de de negociar com colegas, gestores, 
clientes e equipes estará no alto da lista 
de habilidades desejáveis.

Orientação de serviço

As empresas de produtos alimentícios, 
serviços fi nanceiros e tecnologia da 
informação estão sendo cada vez mais 
confrontadas com novas preocupações 
dos consumidores.

Dúvidas relacionadas à segurança ali-
mentar e privacidade são frequente-
mente formuladas. E, caso não sejam 
adequadamente respondidas pelas em-
presas, conduzem à perda de clientes, 
prestígio e reputação.

Como os valores estão mudando rapi-
damente, saber orientar corretamente 
os clientes será uma habilidade essen-
cial no mercado de trabalho. Mais do 
que saber orientar, o profi ssional deve-
rá conhecer seu público, estudar seus 
clientes, para adaptar os produtos e 
serviços oferecidos à realidade do con-
sumidor.

Julgamento e tomada de decisões

Diante do gigantesco volume de dados 

que as organizações estão reunindo nos 
dias de hoje, é cada vez maior a neces-
sidade de profi ssionais com capacidade 
não apenas de ler e interpretar essas 
informações, mas também de tomar 
decisões cruciais.

De acordo com relatório da WEF, o 
julgamento e tomada de decisões será 
uma habilidade fundamental no mer-
cado de trabalho dos próximos anos. 
Os profi ssionais do futuro deverão exa-
minar números, encontrar insights nas 
informações analisadas e utilizar o Big 
Data para tomar decisões estratégias 
nas empresas. 

Inteligência Emocional 

Só para ilustrar: o conceito de “inteli-
gência emocional” foi popularizado 
pelo psicólogo Daniel Goleman, e en-
volve reconhecer e avaliar as emoções 
de outras pessoas, estabelecer empatia 
com esses sentimentos e produzir os 
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resultados desejados.

A inteligência emocional compreende 
também identifi car nossos próprios 
sentimentos, para que possamos nos 
motivar e gerir as emoções dentro de 
nós. É uma habilidade social importan-
te para os gestores e líderes, de acordo 
com o relatório da WEF, será muito 
demandada em todas as indústrias do 
futuro.

Coordenação com os outros 

Em resumo, colaboração é fundamen-
tal em qualquer ambiente de trabalho. 
E, nesse aspecto, os seres humanos 
conseguem se sair melhor do que as 
máquinas.

De acordo com o relatório da WEF, as 
organizações estão privilegiando a con-
tratação de profi ssionais com fortes ha-
bilidades interpessoais, que sejam ca-
pazes de relacionar bem com colegas de 
trabalho e superiores – em suma, que 
saibam se coordenar com os outros.

A coordenação com os outros é uma 
habilidade social importante, que en-
volve saber se comunicar, trabalhar 
com pessoas de diferentes personalida-
des e, acima de tudo, lidar com as dife-
renças encontradas em cada uma delas.

Gestão de pessoas 

Mesmo com o avanço de áreas como 
inteligência artifi cial e a automação do 
trabalho, funcionários sempre serão 
recursos valiosos para qualquer empre-
sa. No entanto, como qualquer ser hu-
mano, os funcionários têm dias ruins, 
fi cam cansados, doentes, distraídos e 
desmotivados. Daí a importância da 

gestão de pessoas.

Saber gerenciar pessoas signifi ca saber 
motivar equipes, maximizar a produ-
tividade e responder às necessidades 
dos funcionários. A gestão de pessoas é 
uma ferramenta muito importante e se 
conecta diretamente com a inteligência 
emocional.

Criatividade

Ser criativo é ser capaz de conectar in-
formações aparentemente díspares. E, 
a partir dessa conexão, construir novas 
ideias para apresentar algo “novo”. A 
avalanche de novos produtos e novas 
tecnologias vem exigindo dos profi s-
sionais uma boa dose de criatividade.

Mesmo com toda a ascensão da robó-
tica avançada, as máquinas não têm 
– ainda – a capacidade criativa do ser 
humano. A criatividade já é uma ferra-
menta importante no mercado de tra-
balho de hoje. Mas nos próximos anos 
ela deverá se tornar uma habilidade im-
prescindível nas empresas.

Pensamento crítico

Ser um pensador crítico será uma ha-
bilidade valiosa nos próximos 3 anos, 
de acordo com o relatório da WEF. Os 
pensadores críticos serão adições bem-
-vindas a qualquer equipe.

O pensamento crítico envolve lógica e 
raciocínio. O profi ssional deve ser ca-
paz de usar a lógica e o raciocínio para 
questionar determinado problema. 
Deve considerar várias soluções para 
aquele obstáculo. Além disso, colocar 
os “prós” e “contras” na balança, a cada 
nova abordagem.

Resolução de problemas complexos 

A resolução de problemas complexos 
não é uma habilidade que nasce com o 
profi ssional. Mas se aprimora ao longo 
dos anos. A habilidade, que consiste na 
capacidade de resolver problemas no-
vos e indefi nidos em ambientes reais, se 
constrói a partir de uma base sólida de 
pensamento crítico.

Hoje o mercado procura profi ssionais dedicados, proativos e automotivados.
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A JUVENTUDE, 
A ESCOLA E A 
EDUCAÇÃO DO 
NOSSO TEMPO
Pesquisa revela 
insatisfação dos alunos em 
relação à escola pública.

Os jovens percorrem trajetórias de 
vida diferentes, demandam que a esco-
la saiba respeitar suas características e 
entendem que o ensino que recebem 
precisa melhorar muito para ser consi-
derado de qualidade. Esse é o resultado 
de uma pesquisa realizada em 2018 pelo 
CENPEC (Educação Cultura e Ação Co-
munitária).

Entre outros destaques, a pesquisa de-
monstrou que para os jovens existe uma 
grande insatisfação com a escola. Todos 
eles esperam muito mais da escola. Eles 
têm consciência de que o direito à edu-
cação pública de qualidade lhes está sen-
do negado.

Quando questionados sobre quais os as-
pectos mais importantes e menos satis-
fatórios em seus colégios, as respostas fo-
ram: segurança, atenção às pessoas com 
defi ciência, professores presentes e boa 
infraestrutura. Tal diagnóstico mostra 

como os jovens na verdade têm consci-
ência das demandas reais do sistema de 
ensino, uma vez que os quatro itens ci-
tados ainda são grandes entraves para a 
educação brasileira.

Uma coisa é fato, tanto para especialistas 
como para jovens, o ensino médio bra-
sileiro precisa de mudanças. Eles defen-
deram mais liberdade de escolha, carga 
horária das disciplinas personalizada, 
espaço para falar sobre diversidade e co-
nhecimentos sobre política, cidadania e 
como lidar com as emoções.

Com baixas taxas de conclusão e apren-
dizagem, o Ensino Médio é um desafi o 
para os gestores públicos e o modelo 
tem, ao longo dos anos, dado sinais de 
esgotamento e incompatibilidade com 
o que os jovens estudantes querem ou 
esperam. Para eles, a escola ideal se pre-
ocupa com a inclusão e assegura o míni-
mo de infraestrutura para garantir uma 
Educação de qualidade.

“A escola também tem que nos prepa-
rar para viver e atuar na sociedade, não 
dá para fi car só nos conteúdos acadê-
micos”, destacou a aluna Mônica Silva, 
atualmente no primeiro ano do ensino 
médio. Na escola, esses jovens querem 
poder explorar os seus projetos de vida e 
pensar como podem experimentar pos-
sibilidades distintas de escolarização.

“A escola deve oferecer apoio para cons-
truirmos e colocarmos em prática o nos-
so projeto de vida. Mais do que apenas 
conteúdos, nós esperamos encontrar na 

escola um espaço para descobrir voca-
ções, sonhos e receber orientação para 
fazer escolhas de vida”, revela Adriana 
Nogueira, aluna do ensino médio em 
Arcoverde.

Em outra pesquisa, desta vez da “Nossa 
Escola em (Re)Construção”, promovida 
pelo Porvir, mostra que o jovens estão 
preocupados com o futuro. “Os jovens 
são o futuro do país. Se não aprender-
mos a sermos  críticos, quem será por 
nós?”, questiona o aluno  Jamison No-
gueira.

Além de esperar que a escola dê conta de 
prepará-los para o seu projeto de vida, 
os jovens também querem ajuda para 
mediar relações no ambiente escolar. 
De acordo com a pesquisa, 33% dos res-
pondentes avaliam de forma negativa a 
relação entre os alunos em suas escolas e 
30% deles não falariam que em sua esco-
la atual todas as pessoas são respeitadas, 
independente de cor, religião, orientação 
sexual, nacionalidade e cultura.

As relações com os professores também 
foram avaliadas pelos estudantes na ter-
ceira edição da pesquisa. A maioria dos 
jovens demonstra  ter admiração e con-
fi ança por esses profi ssionais, já que seis 
a cada dez avaliam eles como bons e sete 
a cada dez dizem que podem conversar 
com os educadores sobre assuntos fora 
da matéria.

Apesar de reconhecerem a importância 
dos professores, quando são convidados 
a avaliar o relacionamento de seus co-
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legas com os educadores, os estudantes 
são mais críticos. Seis a cada dez afi r-
mam que eles ainda não são totalmente 
respeitados e valorizados pelos jovens 
dentro do ambiente escolar. Em relação 
às características mais valorizadas pelos 
jovens nos seus professores, 40% deles 
destacam que é importante saber expli-
car bem os conteúdos.

Tecnologia na educação

Para Sandriele Santos, a escola também 
deve abrir mais espaço para tecnologia. 
Isso é o que também pensa  53% dos 
estudantes, de acordo a pesquisa Juven-
tudes e Conexões. Para eles a tecnologia 
não deve estar restrita apenas ao labora-
tório de informática. Para 15% dos jo-
vens, o principal conteúdo que desejam 
ter na escola dos sonhos são conheci-
mentos ligados à tecnologia.

A pesquisa vai além e identifi ca que 55% 
dos jovens acreditam que a internet me-
lhora a dedicação aos estudos; A fl exibi-
lidade de uso é o grande ponto positivo 
para 44% dos pesquisados. Porém, 37% 
dizem que a internet piora a atenção na 
aula e 42% não consideram que apren-
dem melhor quando o professor dá aulas 
mais interativas com uso de tecnologias.

As vantagens das TIC na Educação 

Motivação dos estudantes

Os alunos estarão muito mais motivados 
quando na sua escola são utilizadas fer-
ramentas TIC. É um método muito mais 
atraente para eles e muito mais ameno.

Gera interesse

Permite aos alunos ampliar conheci-
mentos sobre aquelas matérias que mais 
lhe interessam. Podem encontrar uma 
forma mais atraente de aprender para 
aquelas outras que costumam ser mais 
entediantes.

Aumento do nível de cooperação

Os ambientes virtuais oferecem ferra-
mentas para poder criar grupos de tra-
balho nos quais os alunos podem com-
partilhar conhecimento e criar espaços 
de trabalho onde interagir com docu-
mentos de forma simultânea. Para os 
docentes facilita a organização das aulas  
e a forma de compartilhar conteúdo com 
os alunos.

Potencia a criatividade

O mundo virtual oferece muitas ferra-
mentas de aprendizagem que estimulam 
a criatividade do aluno: apresentações de 
slides, criação de vídeos etc.

Pensamento crítico

Quando se dispõe de diferentes fontes 
com diferentes pontos de vista sobre um 
tema, é possível chegar a ter uma visão 
mais completa de si mesmo.

As desvantagens das TIC na Educação 

Geram distrações

No mundo das TIC existe tal quantida-
de de informação e de alternativas que é 
muito fácil se distrair, aumenta o grau de 
dispersão.

Fomenta o vício

Aprender a controlar o vício que estas 
ferramentas geram, principalmente en-
tre os jovens.

Gera isolamento

O uso abusivo das TIC gera um menor 
contato, no mundo físico, entre indiví-
duos, o que supõe uma difi culdade para 
o crescimento da pessoa. 

Filtrado da informação

Muitas das informações encontradas nos 
meios digitais são falsas  ou incompletas. 
É preciso saber contrastar o conteúdo e 
procurar fontes de informação confi á-
veis.

A tecnologia na educação, utilizada de maneira 
orientada, representa o futuro da educação.
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Alimentar-se nos dias atuais, para mui-
tos, é  sinônimo de consumir produtos 
enlatados e com quase nenhum benefí-
cio para o organismo. Isso porque cada 
vez mais a nossa sociedade está se ali-
mentando de fontes industrializadas, 
por conta do tempo escasso.

Ter uma rotina corrida, repleta de afaze-
res, compromissos e responsabilidades, é 
uma realidade na vida de muitas pessoas. 
Faculdade, trabalho, família, afazeres do-
mésticos e vida social preenchem todo o 
nosso tempo. Dentro desse contexto ata-
refado, ter uma alimentação saudável e 
balanceada se torna um grande desafi o.

Afi nal, é exatamente por conta da falta de 
tempo que as pessoas recorrem cada vez 
mais em busca de alimentos rápidos. São 
eles normalmente os fast foods, alimen-
tos gordurosos e enlatados que normal-
mente contém uma quantidade imensa 
de açúcar, alta concentração de sódio e 
pouquíssimos ou nada de nutrientes.

Quem nunca saiu do trabalho morrendo 
de fome e no caminho para a faculdade 
devorou um salgado frito acompanhado 
de um refrigerante? Ou então almoçou 
um enorme sanduíche gorduroso na 
mesa de trabalho, em frente ao com-
putador? Essas atitudes, tão comuns na 
rotina de muita gente, são extremamente 
prejudiciais a longo prazo.

Alimentar-se mal faz com que seu cor-
po trabalhe sobrecarregado e sem to-
dos os nutrientes de que necessita para 
funcionar corretamente. Cansaço, falta 
de energia, irritação, difi culdade de con-
centração e baixa imunidade tendem a 

aparecer com o tempo, afetando bastante 
seu desempenho e produtividade.

Uma pesquisa divulgada pela Fiesp – Fe-
deração das Indústrias do Estado de São 
Paulo, em 2018, aponta que grande parte 
dos brasileiros tem se preocupado com 
sua saúde e qualidade de vida, por isso, 
é comum investirem em um cardápio 
mais saudável e natural, onde prioriza 
uma alimentação que contenha mais 
frutas, legumes e verduras.

Os números apontam que, segundo in-
formações dos entrevistados, oito em 
cada dez brasileiros, o que signifi ca 80% 
dos pesquisados, se esforçam para ter 
uma alimentação saudável; além disso, 
71% dos entrevistados disseram prefe-
rir esse tipo de produto, mesmo que te-
nham que pagar mais caro por eles.

Nutricionistas afi rmam que ter uma ali-
mentação saudável não é tão difícil assim 
como muitas pessoas acham. “Estamos 
cercados de produtos pré-prontos que 
veio para nos ajudar. Um exemplo ex-
celente disso é compras saladas, frutas 
e verduras já pré-preparadas”, explica a 
nutricionista Juliana Santos. “Estamos 
cercados de produtos pré-prontos que 
veio para nos ajudar. Um exemplo ex-
celente disso é compras saladas, frutas e 
verduras já pré-preparadas”, completou.

A profi ssional explica que em uma ali-
mentação saudável é fundamental inge-
rir até bastante água por dia. Consumir 
proteínas, carboidratos e demais fontes 
de nutrientes na quantidade adequada. 
Afi nal de contas, nada pode ser consu-
mido em grandes porções. 

Por isso, é necessário saber fazer escolhas 
corretas e dedicar alguns minutinhos de 
seu dia para programar suas refeições.

Pesquisa realizada pela Kantar Wordpa-
nel, especialista global em comporta-
mento de consumo, aponta que 27% dos 
lares brasileiros fi zeram mudanças na 
alimentação, aumentando o consumo de 
frutas e sucos naturais, e diminuindo o 
de carne vermelha, açúcar e refrigerante. 
Essa preocupação com uma rotina ali-
mentar mais saudável tem se mostrado 
uma tendência mundial.

O açúcar refi nado, que está presente em 
51,8% dos lares brasileiros, aparece no 
estudo como uma das principais preocu-
pações dos consumidores. Em 2018, 389 
mil domicílios deixaram de comprar o 
produto, o que representa queda de 0,4% 
em volume e 19% em valor na compara-
ção com 2017.

Pelo que parece, de acordo com a pes-
quisa, o brasileiro está trocando o açú-
car branco e fi no pela versão demerara, 
menos refi nado e sem aditivos químicos. 
O consumo do demerara subiu de 6,9% 
para 10,6% de penetração de mercado 
no mesmo período, ou seja, mais de dois 
milhões de domicílios compraram a 
versão apontada por especialistas como 
menos nociva à saúde em relação ao re-
fi nado branco. Em volume, representa 
aumento de 50,4% em volume e 44,8% 
em valor.

O consumo de carne, tanto bovina quan-
to de frango e suína, também se mostrou 
em queda em 2018 em comparação com 
2017. Mais um produto que está saindo 
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SER SAUDÁVEL 
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da dieta dos brasileiros, o refrigerante, 
que entrava na casa de 97% da popula-
ção. Em 2018, 222 mil domicílios deixa-
ram de comprar o produto.

Mas quando o assunto é comer fora de 
casa, o que fazer para manter os hábitos 
saudáveis?

Seja levando a famosa marmita ou co-
mendo em restaurantes, bares ou lan-
chonetes. E se você costuma seguir a 
segunda opção, saiba que também é pos-
sível fazer todas as refeições de maneira 
saudável e nutritiva.

Levar a famosa marmitinha de casa, 
além de ser econômico, tem muitas van-
tagens para a saúde. Você tem controle 
sobre o que come, podendo selecionar 
melhor os alimentos, além de prepará-
-los de forma mais higiênica e saudável. 

Além disso, estimula a criatividade e 
habilidade na cozinha, testando novos 
temperos e diversifi cando os ingredien-
tes.

Para começar o preparo, coloque os ali-
mentos em um prato para calcular as 
quantidades. Lembre-se que 50% da 
porção deve conter verduras e legumes. 
A outra metade pode conter 1/4 de car-
boidrato, como arroz, batata ou massas, 
e 1/4 com proteínas vegetais, como fei-
jão, soja, lentilha ou grão-de-bico, e ani-
mais, como carne bovina, frango, peixe e 
ovo. Para a sobremesa, uma fruta.

A nutricionista Lara Natacci explica que, 
ao colocar os alimentos dentro do reci-
piente, devem ser separados os quentes 
dos frios. “Alguns deles possuem divi-
sórias, o que facilita na hora de montar. 
Outra opção é levar a salada em reci-
piente à parte”, diz. 

Além disso, a nutricionista sugere que 
se evite colocar na marmita alimentos 
fritos, que levam molhos ou ovos, pois 
têm maior probabilidade de estragar e 
podem contaminar todo o restante da 
comida. Outra dica é temperar a salada 
apenas na hora de comer.

Especialistas aconselham evitar alimen-
tos fáceis de azedar, exemplo o molho de 

tomate ou molhos a base de leite. Nesse 
caso, use uma bolsa térmica para conser-
var por mais tempo. Frituras perdem o 
sabor quando esquentadas, opte por car-
nes grelhadas, cozidas ou assadas (que 
são mais saudáveis, inclusive).

Outra dica fundamental é o tempo 
que a marmita pode fi car fora da gela-
deira. Segundo nutricionistas, é acon-
selhável, no máximo, uma hora sem 
refrigeração. Ou seja, chegando ao ser-
viço leve a marmita para a geladeira.

Outra dúvida que pode surgir: mar-
mita de vidro, plástico ou alumínio? 
Todos os recipientes exigem cuidados 
especiais de acordo com o material. Al-
gumas marmitas de plástico, por exem-
plo, contém substâncias tóxicas. Nesse 
caso, na hora de aquecer o alimento no 
microondas, escolha outro recipiente.

Comer fora de casa de forma saudável 
pode ser um desafi o. Mas ainda bem 
que temos cada vez mais opções dispo-
níveis nos restaurantes nos dias de hoje. 
E com algumas estratégias simples, po-
demos eliminar de vez aquela culpa de 
comer fora e ainda ganhar mais saúde.

Confi ra abaixo algumas dicas simples 
para montar seu prato e se alimentar 
de maneira saudável nos restaurantes:

BEBA BASTANTE ÁGUA

Beba bastante água o dia inteiro, mesmo 
sem sentir sede. Muitas vezes nosso corpo 
manda sinais de fome quando, na verda-
de, está desidratado e pedindo por água. 
Vale aquele truque de beber um copo 
bem grande 30 minutos antes das refei-
ções (ou do happy hour, da festinha, etc.).

DIMINUA A QUANTIDADE

Experimente pedir uma entrada como 
prato principal, ou servir sua comi-
da no prato de sobremesa no self-ser-
vice. Muitas vezes fi camos satisfei-
tos com menos do que imaginamos.

Peça meia porção, divida o prato com 
alguém ou, ao pedir seu prato, já soli-

cite que o atendente traga junto uma 
embalagem para viagem para que você 
já separar metade da porção para levar 
para casa. Assim você não exagera só 
porque a comida está ali no prato e ainda 
ganha uma refeição para o dia seguinte.

SIRVA-SE PRIMEIRO

Sirva-se primeiro na fi la do self-
-service ou peça primeiro seu pra-
to, para evitar ser infl uenciado 
pela escolha das outras pessoas.

PLANEJE  O QUE PEDIR

Planeje seu prato antes de chegar ao 
restaurante. Veja o menu do estabe-
lecimento pela internet ou visualize 
em sua mente o balcão de comidas do
self-service que você costuma frequen-
tar. Faça suas escolhas antes de chegar lá.

NÃO TENHA VERGONHA DE PER-
GUNTAR

Sempre pergunte como os pratos são 
preparados e não tenha medo de pedir 
substituições ou restrições. Os restauran-
tes têm oferecido cada vez mais opções 
integrais e sem glúten, açúcar ou laticí-
nios.

ESCOLHAS INTELIGENTES

Faça escolhas inteligentes e dê prefe-
rência às opções com mais vegetais do 
cardápio, ou coloque-os primeiro no 
prato no self-service. E eu não estou 
falando de alface ou batata, e sim de 
alimentos ricos em nutrientes. Quanto 
mais colorido, mais nutritivo e saboro-
so. Peça ou coloque sempre uma porção 
de folhas verde escuras no seu prato, 
ou peça por salsa picada a parte para 
acrescentar por cima. Ingerir de duas 
a três porções de folhas verde escuras 
por dia é um ótimo começo pra trans-
formar sua alimentação e sua saúde.

ACRESCENTE OPÇÕES MAIS NU-
TRITIVAS

Foque em acrescentar opções mais nu-
tritivas nas suas refeições, ao invés de 
fi car preso a proibições, restrições e cul-
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pa. Se está com vontade de comer sobre-
mesa, coma uma fruta. E se depois disso 
ainda estiver com vontade de ingerir 
chocolate, coma também. Fazendo isso, 
é possível que você coma bem menos 
quantidade e com mais prazer. Abarro-
tando seu prato com mais vegetais, seu 
corpo vai naturalmente diminuindo os 
desejos pelas comidas menos nutritivas.
SABOREIE E MASTIGUE, MESMO SE 
NÃO TIVER MUITO TEMPO

Saboreie e mastigue, mesmo que você 
só tenha 15 minutos para comer sua 
refeição. Não apenas você vai apro-
veitar melhor os nutrientes dos ali-
mentos e fi car saciado com menos 
quantidade, como vai ter uma expe-
riência muito mais prazerosa do que 
engolir a comida sem consciência.

TOME CONSCIÊNCIA DE SUAS 
EMOÇÕES

Antes de comer, respire por alguns se-

gundos e perceba como está se sentin-
do. É muito comum usarmos a comida 
como uma válvula de escape de nos-
sos estresses, frustrações, ansiedades, 
tristezas e raivas. Em uma tentativa de 
“tapar aquele vazio interior” acabamos 
por fazer escolhas que nos causam mal. 

Quando tomamos consciência de nossas 
emoções, ao invés de “empurrá-las para 
debaixo do tapete”, temos mais poder de 
escolha e tomamos decisões mais sábias 
– tanto do que comer, quanto do que fa-
zer nas demais áreas de nossa vida.
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O MUNDO DOS PODCASTS

A origem do termo podcast teria sur-
gido a partir da junção de iPod, dis-
positivo da Apple de reprodução de 
arquivos MP3 (áudio), e broadcast, 
palavra em inglês que signifi ca “trans-
missão” (de rádio). Os créditos para a 
criação deste conceito foram atribu-
ídos ao ex-VJ da MTV Adam Curry.

Se você ainda não está familiarizado, 
saiba que o podcast é um arquivo digi-
tal de áudio transmitido através da in-
ternet, cujo conteúdo pode ser varia-
do, normalmente com o propósito de 
transmitir informações. Qualquer usu-
ário na internet pode criar um podcast.

As publicações dos arquivos pod-
cast são feitas através de podcasting, 
um sistema que segue um padrão 
de feed RSS, ou seja, permite que os 
internautas possam subscrever de-
terminado post de seu interesse e 
acompanhar automaticamente to-
das as recentes atualizações deste.

Como dito, os podcasts podem ter 
diferentes temas, sendo que os mais 
populares costumam falar sobre ci-
nema, TV, literatura, ciências, games, 

Você já ouviu um podcast?  A internet não para de produzir novidades. Depois 
da explosão do streaming de vídeo, uma nova onda chegou com força ao 
mercado brasileiro: os podcasts, como são chamados os streamings de áudio.

religião, humor, esporte, etc.

Em outras palavras, é como se fos-
se um “programa de rádio online”. A 
ideia é disponibilizar conteúdos de 
áudio para os internautas ouvirem de 
onde quiserem. Diferente dos feeds de 
texto, os podcasts são feeds de áudio, 
ou seja, “textos para ouvir”.

O podcast é uma das mídias que tem 
mais crescido nos últimos anos e um 
levantamento feito pela plataforma 
Deezer mostra isso em números. A 
empresa revelou uma pesquisa indi-
cando que os programas de áudio sob 
demanda cresceram 67% no país du-
rante este ano.

O estudo foi feito com dados de servi-
ços de streaming como Spotify, Apple 
iTunes e Google Podcasts. A própria 
Deezer, que distribui programas em 
áudio, também usou seus dados no 
levantamento e viu o consumo da 
mídia crescer 177% em sua plata-
forma durante os últimos 12 meses.

A pesquisa aponta que, no ge-
ral, a adesão aos podcasts tem sido 
maior no Brasil do que em certos 
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países no exterior. Na França e Ale-
manha, por exemplo, o formato 
teve um crescimento expressivo de 
50% em um ano, mas ainda ficou 
atrás do índice registrado no Brasil. 
 
O Ibope fornece algumas pistas sobre 
a força do segmento. De acordo com 
o estudo Podcast Ibope 2019, 32% dos 
internautas ativos no Spotify utilizam 
o canal para escutar podcasts. Há uma 
década, esse número não chegava a 5%. 
 
A pesquisa concluiu que 40% dos 120 
milhões de usuários da internet no 
Brasil já ouviram pelo menos uma 
vez um programa desse tipo. É um 
número espantoso, que corresponde a 
48 milhões de pessoas – mais do que 
toda a população da Argentina. Além 
de amplo, o público é qualificado. De 
acordo com o levantamento, ele é mais 
escolarizado e tem renda superior à 
média da população.

A pesquisa também mostrou que 
os ouvintes de podcasts preferem 
programas curtos, de até 15 minu-
tos, e que os smartphones são de 
longe o meio escolhido para es-
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Equipe do Spotify - Brasil é o 2º país que mais con-
some podcasts no mundo, aponta Spotify cutar os conteúdos, com 75% de 

predominância entre os usuários. 
 
A vida moderna favorece a proli-
feração dos podcasts. As pessoas 
passam horas no trânsito e aprovei-
tam esse tempo para se informar, 
ou, enquanto fazem outra ativida-
de, aproveitam para se atualizar. 
Mas como ouvir um podcast?  
 
Existem três principais meios de ouvir 
um podcast: acessando o site onde o 
arquivo está disponível; fazer downlo-
ad do podcast para o computador ou 
smartphone, podendo assim ouvir o 
seu conteúdo mesmo offline; ou atra-
vés da instalação de um agregador de 
podcasts, um software que organiza e 
comunica quando houver atualizações 

nos podcasts que a pessoa acompanha. 
 
Podcasts ficam disponíveis em di-
versas plataformas. No computador, 
eles podem ser ouvidos dentro de 
um site pelo próprio navegador de 
internet (como Google Chrome, In-
ternet Explorer e Mozilla Firefox). 
 
Podem ser acessados através do celular 
e tablet, em aplicativos específicos para 
áudio, como Spotify, Apple Podcast, 
Google Podcast e outros agregadores, 
como PodcastAddict. Neles, é possível 
assinar o podcast, de graça, e ser avisado 
cada vez que um episódio for publicado. 
Depois de baixar um desses aplica-
tivos, basta procurar o podcast de-
sejado, escolher o episódio e acionar 
o botão play de cada conteúdo. É 

NerdCast é o primeiro podcast brasileiro a alcançar 1 bilhão de downloads
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possível ouvir apenas um episódio 
em streaming ou fazer download 
para ouvi-lo quando estiver offl  ine.

Quais são os melho-
res podcasts brasileiros?

Vale a pena também acessar o site 
independente iTunes Chart, que or-
ganiza um ranking bem completo 
com os podcasts mais populares de 
diversos países, incluindo o Brasil.

Nerdcast

Um dos podcasts mais amados por 
pessoas de todas as idades. Ele é 
lançado toda sexta-feira e produz 
conteúdo há 12 anos. Seus assun-
tos variam entre o mundo nerd, 
situações do cotidiano, tecnolo-
gia, ciências, humor e até músicas.

Resumocast

Trata de negócios e empreende-
dorismo com base na leitura de li-
vros. É uma excelente escolha para 
quem está entrando ou já entrou 
no mundo dos empreendedores. 

Dicas Curtas

Na verdade, o Dicas Curtas é uma 
grande plataforma de podcasts e não 
um podcast em si. Existe uma grande 
variedade temática disponível, com 
assuntos que vão desde futebol, fi nan-
ças, saúde até moda e entretenimento.

Loop Matinal

O Loop Matinal é bem curti-
nho (cada episódio costuma du-
rar por volta de 10 minutos), o que 
pode facilitar a vida de muita gen-
te que quer se manter informada.

Escriba Café

Este podcast é um fenômeno por ser 
bem diferente da maioria. Ele pos-
sui uma produção incrível, com uma 
sonoplastia sensacional, um roteiro 
brilhante e uma apresentação maravi-
lhosa. Parece exagero, mas é a verdade.

O apresentador, Christian Gurtner, ar-
rasa nas narrações sobre histórias, que 
vão de mistérios, lendas e casos crimi-
nais até guerras e eventos históricos 
mundiais e nacionais. Cada episódio 
é uma surpresa, não deixe de conferir.

Café Brasil

Com certeza, um dos podcasts mais 
ouvidos do Brasil. Os assuntos mais 
discutidos têm a ver com cultura, edu-
cação, comportamento e cidadania. 
Seu conteúdo é divertido, vasto e de 
ótima qualidade.
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NEGÓCIOS DE PAI PARA FILHO
De pai para fi lho, as tradições se consolidam 
também nas empresas. Passando aos herdeiros 
o controle da gestão, empresários bem sucedidos 
encontram um meio de continuar trilhando o 
caminho do sucesso. 
Hoje em dia diversas empresas são ver-
dadeiros exemplos de como uma boa 
administração em família faz toda a 
diferença para o alcance de bons re-
sultados em um cenário cada vez mais 
desafi ador e competitivo. Alguns desses 
negócios que passam de pai para fi lho já 
sobrevivem a várias gerações e possuem 
excelentes resultados, se tornando ver-
dadeiros cases de sucesso. 

A Edilimp, em Arcoverde,  é um exem-
plo de empresa gerida pela família, que 
teve início com Dona Edite. Casada, 
mãe de três fi lhos, a família passando 
por difi culdades fi nanceiras, Dona Edite 
decidiu colaborar com o esposo, Rober-
to, que era caminhoneiro.

Era 1996 quando a dona de casa deci-
diu então fazer cursos, entre eles, pro-
dução de produtos de limpeza. Esse era 
o primeiro passo para a fundação da 
Edilimp, nome que carrega as iniciais da 
fundadora, da junção EDITE + LIMPE-
ZA, nasce o nome EDILIMP, criação do 
fi lho mais novo da família.

“Minha ideia era produzir material de 
limpeza, na linha doméstica e automo-
tiva. No início foi tudo muito difícil, não 
tínhamos equipamentos e todo o mate-
rial era fabricado manualmente, e não 
tínhamos mão de obra sufi ciente e mui-
to menos condições de admitir pessoas. 
Mas a família deu as mãos, todos acredi-
taram na empresa e assumiram setores, 
juntos fomos vencendo os obstáculos 
um a um”, conta Dona Edite.

Ela lembra que os produtos eram ven-
didos de porta em porta, por um repre-
sentante, que na época devido à falência 
de um supermercado estava desempre-
gado e investiu na ideia de sair venden-
do nas portas. 

Após organizar a produção, o grande 
desafi o era ter a oportunidade de mos-
trar às donas de casa a qualidade dos 
produtos. Mas como vender produto de 
limpeza nas portas sem nenhuma refe-
rência? Começa a dura batalha; mostrar 
que desde o início qualidade faz parte 
do processo da indústria.

“O trabalho de convencimento não foi 
fácil. Usamos o seguinte argumento: 
se testar o produto e não aprovar - não 
paga; e para nossa surpresa, não houve 
devolução, pelo contrário, houve elo-
gios e incentivos. A cada dia crescia o 
número de clientes que passavam a re-
ferência dos nossos produtos uma para 
as outras”. 

Para que houvesse a fi delização foi im-
plantada a política de troca de garrafas 
vazias por produtos. A cada 10 garrafas, 
tinha-se o direito de trocar por um item 
à sua escolha. O próximo passo era in-
vestir para profi ssionalizar a empresa, e 
agregar mais qualidade à mão de obra. 

Logo a empresa precisou de mais aten-
ção e a organização de funções. Dona 
Edite assumiu o setor de compras, no 
qual permanece atuando; o esposo Ro-
berto e o fi lho Roberto Júnior direto-
res de manutenção e produção; a fi lha 
Elidaine (Tikinha) assumiu a diretoria 
executiva, Eber é diretor comercial e a 
cunhada, Ana Maria, está na diretoria 
fi nanceira.

Aos poucos foram realizadas novas 
aquisições como caminhões, o que pos-
sibilitou a expansão das vendas para as 
cidades vizinhas.  Com a divulgação do 
produto e uma excelente aceitação no 
mercado, logo foram aparecendo pesso-
as interessadas em revender os produtos 
nas cidades, o que demandou o  aumen-

to da linha de produtos, hoje são 79, e a 
fabricar as embalagens, como estratégia 
para ganhar competitividade e autono-
mia na produção. 

Então, em 2006, nasce a EDIPLAST, 
indústria voltada para fabricação de 
embalagens plásticas, diversifi cando as-
sim o mercado de atuação da indústria, 
passo fundamental para o crescimento 
de ambas as empresas. “Mais um inves-
timento feito com a dedicação familiar. 
Debruçamos em cima desse projeto 
e hoje contamos com uma estrutura 
100% automatizada e com uma equipe 
integrada e capacitada”, explica a direto-
ra Tikinha Albuquerque.

Infraestrutura – Inicialmente a indús-
tria funcionava em uma área de 250 m², 
atualmente está instalada em uma área 
de 2.500 m².

A Edilimp atende municípios de Ala-
goas, Sergipe, Bahia, Paraíba e  85% 
do estado de Pernambuco. São mais de 
200 representantes espalhados por estas 
regiões, cerca de 150 franqueados e 86 
funcionários atuando dentro das em-
presas.

A EDILIMP está regularizada em todos 
os órgãos necessários para o seu ramo 
de atividade, é a única empresa a traba-
lhar legalizada no porta a porta, tendo 
um diferencial competitivo no atendi-
mento diferenciado e preço acessível.

Capacitação - “Contamos com uma 
equipe treinada e investimos na capa-
citação de nossos colaboradores, pois 
temos a consciência que o empresário 
é um educador e eterno aprendiz”, ex-
plica Tikinha que, além de empresária 
formada em administração, é Coach, 
Consultora Empresarial, Practtioner e 
Palestrante, conhecimento que é aplica-
do na gestão da Edilimp.

“Sempre gostei de inovação de integra-
ção de pessoas e da gestão diferenciada. 
E hoje minha função na empresa é tra-
zer novos negócios e gerir toda a parte 
de pessoas. Trabalho na expansão do 
grupo Edilimp com Coach, realizando 
palestras internas. Capacitei a empresa 
para que cada uma das áreas tivesse um 
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líder capaz de tomar conta das equipes”.

Ela explica que com o crescimento da 
empresa sentiu enorme necessidade 
de estar sempre atenta às mudanças e 
adequações do mercado. “No interior 
do estado não tem mão de obra espe-
cializada e tivemos que correr atrás de 
informações com as ferramentas que 
possuíamos: internet, Sebrae, FIEP 
e consultores especializados e muito 
estudo e dedicação na área que atua-
mos, sempre participando de eventos, 
congressos e feiras.  O diferencial hoje 
no mundo dos negócios é diversifi car, 
aperfeiçoar, buscar novas tecnologias e 
novos mercados”, destaca Tikinha.

A empresária conta que existe um estí-
mulo à participação dos colaboradores 
na construção de novas ideias. Na Edi-
limp, as melhores ideias são reconheci-
das e premiadas, assim como existe um 
plano de cargos e carreiras. “Quando 
surgem vagas, por exemplo de supervi-
são, ela é preenchida com funcionários 
da própria empresa que mostrem habili-
dade na área. Então quando um colabo-
rador entra para trabalhar na Edilimp, 
ele tem perspectiva de crescimento”.

Essa forma de gerenciar levou a Edilimp 
a ser premiada. É Bi-campeã do MPE 
Brasil 2009/2012. Prêmio de Competiti-
vidade para Micro e Pequenas Empresa, 
reconhecimento estadual e nacional às 
micro e pequenas empresas, que pro-
movem o aumento a qualidade da pro-
dutividade, empreendedorismo, com-
prometimento com os colaboradores e 

competitividade, pela disseminação de 
conceitos e práticas de gestão.

Ainda foi campeã do IV Prêmio de Sus-
tentabilidade Ambiental – Fiepe 2014. A 
Edilimp disputou com 58 indústrias ins-
critas e 18 fi nalistas, que apresentaram 
suas práticas ambientais que tiveram 
resultados signifi cativos na qualidade 
do meio ambiente, agregando valor ao 
negócio com refl exo na condição social 
da empresa e de seu entorno. Oito in-
dústrias foram premiadas e receberam 
troféu e certifi cado de reconhecimento. 
Na categoria médio porte, a Edilimp foi 
vencedora com o Consumo Consciente 
– Reciclar para Renovar, através da reci-
clagem de suas embalagens.

Empreendedorismo de pai para � lho

A troca de comando de uma empresa fa-
miliar não deve ser algo feito com pres-
sa e em cima da hora. Mesmo quando 
imprevistos acontecem, como o caso de 
mortes, doenças ou mesmo a decisão do 
dono de se afastar, é importante que a 
sucessão já esteja preparada. As famílias 
devem conversar sobre isso desde sem-
pre e com muita transparência.

Outro detalhe importante é que esse 
planejamento não seja apenas para a 
segunda geração, mas para as próximas. 
Dessa forma, é fundamental identifi car 
as expectativas de cada membro da fa-
mília em relação ao negócio, os planos e 
também quem realmente está interessa-
do em dar continuidade.

Essa preparação deve começar o quan-

to antes, principalmente em momentos 
bons do empreendimento. É exatamen-
te essa a realidade do empresário Rodri-
go Henrique, que atua em Arcoverde no 
ramo de hotelaria e motelaria.

O empreendimento começou com seu 
pai, Genivaldo Henrique em 1991,quan-
do fundou o primeiro motel da cidade, 
Henry’s Hotel. O sucesso do empreendi-
mento levou Genivaldo a fazer novos in-
vestimentos no setor, com a construção 
e inauguração, em 1994, do Max Hotel.

O prédio era inovador, moderno, luxo 
que atraia artistas para fi carem hospe-
dados quando tinham apresentações 
na região. Passou um período fora do 
mercado, estando alugado para uma 
empresa da área da construção civil, e 
há apenas três anos foi reaberto, estando 
completamente reformado e moderni-
zado.

Em 2011, Genivaldo ganhou um reforço 
na administração dos hotéis, seu fi lho, 
Rodrigo Henrique, que morava em Re-
cife, retorna à cidade natal para começar 
o seu próprio empreendimento, tam-
bém na área de hotelaria. 

A veia empreendedora é algo que Rodri-
go carrega desde pequeno. Ele lembra 
que ainda criança sua brincadeira pre-
ferida era abrir pequenos negócios, em 
alguns, conseguia até apurar uns troca-
dos para comprar uma fi ta de videoga-
me ou um brinquedo que queria. “Eu 
criava serviço, criava produtos para que 
pessoas comprassem, e assim já ganhava 
algum dinheiro”, lembra.

A brincadeira de empreender preci-
sou ser substituída pelos estudos, pelo 
menos por um tempo, então Rodrigo 
foi para o Recife, onde se formou em 
ciência da computação, área que atuou 
profi ssionalmente. Morou na capital por 
15 anos, mas nunca abandou o sonho 
de ter o seu próprio negócio. “Eu sem-
pre dizia, um dia volto para Arcoverde e 
abro meu empreendimento”.

Em 2010 surgiu a oportunidade de com-
pra de um terreno e começaram os in-
vestimentos na construção do Amaretto 
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Hotel. Em 2011, Rodrigo se muda de vez 
para Arcoverde. Ao mesmo tempo em 
que foi conhecendo mais sobre a admi-
nistração dos negócios da família desen-
volvia o seu próprio negócio.

Atualmente Rodrigo é Diretor Geral 
do Grupo, responsável pelo fi nanceiro, 
pessoal, investimentos e marketing. E 
mesmo com a experiência, ainda tem o 
apoio do pai na administração dos ne-
gócios. Aos poucos Genivaldo vai dei-
xando as responsabilidades para o fi lho, 
para viver novos projetos de vida. “Meu 
sonho agora é viajar. Conhecer lugares, 
descansar e aproveitar os dias de vida”, 

diz seu Genivaldo aos 65 anos de idade.

Infraestrutura - O Amaretto tem uma 
estrutura moderna, arrojada, com 20 
apartamentos. É o primeiro motel-de-
sign de Arcoverde e região, tendo como 
principal diferencial sua decoração so-
fi sticada e exclusiva. Cada suíte é dife-
rente da outra.

O Max é o maior de todos em infraes-
trutura.  Sofreu uma profunda reforma 
e modernização das instalações. Foram 
trocados piso, louça sanitária, mobília 
e eletrodomésticos. Por trás de uma fa-
chada simples estão espaços modernos 

e aconchegantes.

Com 45 apartamentos, o Henry’s se 
mantém inovador e em constante atu-
alização.

Empresas familiares de sucesso no 
Brasil

Atualmente existem inúmeros exem-
plos de empresas familiares de suces-
so, tanto ao redor do mundo como no 
Brasil. Essas organizações servem de 
inspiração para pais e fi lhos que traba-
lham em conjunto, mas também para 
empreendedores sem histórico familiar. 
Afi nal, independentemente das relações 
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pessoais por trás das marcas, há sempre 
princípios a serem modelados.

Um dos pontos positivos desse tipo de 
negócio é que, muitas vezes, as corpo-

rações familiares têm uma cultura or-
ganizacional bem defi nida. Isto é, seus 
líderes contam com os mesmos princí-
pios e têm forma de pensar semelhante, 

facilitando as grandes decisões e lidando 
com os assuntos do trabalho de maneira 
integrada.

Outro ponto interessante é a capacida-
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de que as empresas de família têm para 
criar valor signifi cativo. Como os donos 
do negócio têm a intenção de deixar o 
patrimônio para os fi lhos, o ganho de 
curto prazo deixa de ser a única prio-
ridade. A organização se concentra em 
construir um crescimento sustentável e 
conquistar cada vez mais valor de mer-
cado, e não apenas crescer em fatura-
mento. A Revista Aca separou casos de 
sucesso de empresas familiares no Bra-
sil.

Tramontina

A empresa começou como uma peque-
na ferraria no ano de 1911, na cidade 
de Carlos Barbosa, Rio Grande do Sul. 
Seu fundador, Valentin Tramontina, um 
fi lho de imigrantes italianos, aprendeu 
com os pais o valor do trabalho duro, 
da dedicação e da atenção à qualidade. 
Desde cedo o negócio se destacou por 
entregar produtos confi áveis e com alta 
durabilidade.

Mais de cem anos depois, o legado de 
Valentin transparece na marca, nos va-
lores, nos produtos e, principalmente, 
na forma de conduzir cada unidade da 
Tramontina. Atualmente a organização 
conta com mais de 7 mil funcionários e 
comercializa suas mercadorias em mais 
de 120 países. Tem como pilares a ino-
vação, a tecnologia, o design e o capital 
humano.

Casas Bahia

A empresa foi fundada por Lublin Sa-
muel Klein, um polonês, judeu e ex-pri-
sioneiro de campos de concentração na-
zistas. Klein havia chegado ao Brasil em 
1952 com 6 mil dólares, dos quais 4 mil 
serviram para dar entrada em uma casa.

Com o restante do dinheiro, comprou 
um cavalo, uma charrete e uma lista 
com 200 nomes de fregueses de outro 
comerciante, também judeu. A partir 
daí Samuel passou a vender toalhas. A 
missão era sustentar a esposa Ana e o 
fi lho Michael, que mais tarde tornou-se 
presidente da empresa.

Em 1957, o negociante comprou sua pri-

meira loja em São Caetano do Sul. Deu a 
ela o nome de Casa Bahia, por conta da 
grande quantidade de nordestinos que 
viviam por lá. Michael Klein começou 
a trabalhar no empreendimento do pai 
com 18 anos e acompanhou a grande 
expansão da companhia.

Depois do êxito na sucessão do negócio, 
Michael vendeu a maior parte da empre-
sa em 2009 e hoje é sócio-minoritário da 
Via Varejo, companhia que controla Ca-
sas Bahia e Ponto Frio. Atualmente, os 
Klein têm negócios na área imobiliária e 
na aviação executiva.

Grupo Sílvio Santos

O carismático Senhor Abravanel, mais 
conhecido como Silvio Santos, iniciou 
sua carreira como camelô e hoje é um 
exemplo de empreendedor que cons-
truiu um império familiar. Atualmente 
o bilionário é dono de uma série de em-
preendimentos, desde a emissora SBT 
até marcas de cosméticos. 

Pai de seis fi lhas, ele vem preparando as 
herdeiras desde pequenas para coman-
darem os negócios. Apesar da maioria 
não ter a mesma exposição na mídia 
do pai, elas participam ativamente dos 
empreendimentos. É o caso de Patrícia 
Abravanel que iniciou sua carreira co-
mandando a marca Jequiti, e que hoje 
apresenta várias atrações da emissora 
aos domingos. 

Sem sombra de dúvidas a maior pérola 
desse caso de pai para fi lhos (ou fi lhas) 
é a emissora SBT. Dados divulgados 
mostram que em 2017, o lucro da em-
presa cresceu quase 500% em relação ao 

ano anterior, somando R$ 38,6 milhões.  
Atualmente, a rede conta com 100 emis-
soras que atendem cerca de 4.800 cida-
des brasileiras.

Gerdau

Criada em 1901, a Gerdau é outro exem-
plo de sucesso. Tudo começou com 
Johann Heinrich Kaspar Gerdau, que 
emigrou para o sul do Brasil em 1869, 
buscando melhores condições de vida. 

Ele se instalou na Colônia Santo Ângelo 
e investiu inicialmente no setor de co-
mércio. Depois de um tempo, junto com 
sua esposa e fi lhos, se mudou para Porto 
Alegre, onde criou a fábrica de pregos 
Pontas de Paris. O negócio passou a ser 
comandado pelo fi lho do casal, Hugo 
Gerdau em 1917. 

Atualmente, a empresa está presente em 
14 países e tem mais de 45 mil funcioná-
rios. Passada de geração a geração, em 
2007 a Gerday passou a ser comandada 
por André Gerdau Johannpeter. 

Ao contrário de outros herdeiros que 
começaram direto nos cargos de alto es-
calão, André trabalhou primeiro como 
ajudante do operador da fábrica de pre-
gos da companhia. Só depois de muito 
esforço, e de investir em uma formação 
de qualidade, que ele passou para o co-
mando da fábrica. 

Esses exemplos de empresas que passa-
ram de pai para fi lho só mostram como 
uma boa gestão faz toda a diferença em 
um negócio, independentemente dos la-
ços familiares.

Grupo Sílvio Santos tem participação familiar.

Revista 2020-alterado-27.07.indd   28 06/08/2020   14:51:34



PB

Revista ACA | 28

cativo de venda de produtos usados 
OLX, revela que 38% dos brasileiros 
entrevistados possuem itens encosta-
dos em casa que poderiam ser comer-
cializados.

O mercado de produtos usados acon-
tece hoje tanto em lojas físicas quanto 
pela internet, seja através de brechós 
e sebos virtuais ou mesmo dentro de 
grupos e perfi s em redes sociais. E o 
segmento de moda e beleza lidera o 
ranking desse setor, citado por 44% 
dos entrevistados.

Nesse ramo da moda está Sharlene 
Vilela, que há quatro anos tem em 
funcionamento o “Bazar da Preta”, em 
Arcoverde. O brechó foi uma alter-
nativa que ela encontrou de ter uma 
renda extra, ao mesmo tempo em que 
se preocupava com as questões do uso 
consciente de produtos.

No começo, ela conta que a intenção 
era ajudar uma missionária que pas-
sava por difi culdades fi nanceiras. Um 
grupo de amigas se juntou e teve a 
ideia de vender peças de roupas usa-
das para arrecadar dinheiro e esse ser 
doado à missionária. 

Sharlene lembra que as amigas com-
binaram que cada uma se responsa-

Em 2019, a Euromonitor apontou o 
consumo consciente como uma das 10 
tendências globais. No mesmo relató-
rio, outra tendência é defi nida como 
“quero meu mundo sem plástico”. 

A tríade reciclagem, redução e reu-
so deu início a este movimento que 
evoluiu para outros comportamen-
tos, como observar a procedência dos 
ingredientes de um produto e evitar 
aqueles  testados em animais. O con-
sumo sustentável alcança todas as 
áreas da vida de uma pessoa, nenhum 
negócio está alheio a esta tendência.

O comércio de produtos duráveis e 
não duráveis impacta muito além da 
vida de quem se relacionou direta-
mente com a mercadoria: meio am-
biente, economia e sociedade também 
são atingidos. 

Aqueles que se atentam a esse contex-
to estão inseridos no movimento de 
consumo consciente e têm impulsio-
nado o mercado de usados no Brasil.

Considerado uma alternativa,  o co-
mércio de produtos usados evita o 
descarte desnecessário de itens em 
bom estado e que ainda podem ser 
úteis para outras pessoas. Pesquisa do 
Ibope, encomendada pelo site e apli-

bilizaria pela doação de uma peça de 
roupa que já não usava há algum tem-
po. Arrecadadas as peças, elas conse-
guiram efetuar a venda. Por um tempo 
esse processo se repetiu até quando 
não foi mais necessário. Foi aí que 
Sharlene teve a ideia de dar continui-
dade ao comércio.

As amigas comentavam que preci-
savam de uma renda extra e então o 
negócio estava feita e seria lucrativo 
para todas. “O bazar é uma forma de 
realizar um negócio sem precisar de 
investimentos iniciais. Então, tudo 
que entrar é lucro”, afi rmou.

Sharlene percebeu que a compra de 
usados era uma tendência de mercado 
que crescia. “Hoje tenho pelo menos 
20 clientes fi delizadas. Sempre que re-
cebo uma peça de roupa ou calçados 
tiro fotos e mando para as clientes. A 
que se interessar levo até a casa dela e 
assim fechamos negócios”, explicou.

“As pessoas estão mais preocupadas 
com as questões econômicas e am-
bientais. E estão entendendo que tem 
muita coisa boa que ao invés de ir para 
o lixo podem ser utilizadas por outras 
pessoas. Estou fazendo a minha parte, 
ainda que seja um pequeno movimen-

Cada vez mais, pessoas de todo o mundo estão repensando o seu modo de consumir peças de 
roupas, acessórios e até artigos de luxo. O consumismo desenfreado está pouco a pouco sendo 
substituído por um consumo mais consciente. 

Consumo consciente é uma tendência mundial
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to, mas estou ajudando a diminuir a 
quantidade de produtos que seriam 
lançados no lixo”, afi rma Sharlene.

Mas essa ainda é a realidade de uma 
minoria da população. Como resistir 
aos lançamentos quase semestrais dos 
novos celulares, não é mesmo? E às 
coleções de roupas que mudam a cada 
estação? Por que mandar arrumar um 
eletrodoméstico se posso comprar um 
novo quase pelo mesmo preço? En-
tendemos que é difícil mudar alguns 
hábitos e resistir a tudo que o mercado 
nos oferece.

Mas sempre é tempo para começar a 
mudança. A revista ACA traz dicas para 
criar hábitos de consumo consciente.

Conheça os 12 princípios do consumo 
consciente

Consumir com consciência é consu-
mir diferente, tendo no consumo um 
instrumento de bem estar e não um 
fi m em si mesmo.

Fonte: Instituto Akatu

Planeje suas compras

Não seja impulsivo nas compras. A 
impulsividade é inimiga do consumo 
consciente. Planeje antecipadamente 
e, com isso, compre menos e melhor.

Avalie os impactos de seu consumo

Leve em consideração o 

meio ambiente e a socieda-
de em suas escolhas de consumo.

Consuma apenas o necessário

Refl ita sobre suas reais necessida-
des e procure viver com menos.

4.Reutilize produtos e embalagens

Não compre outra vez o que você pode 
consertar, transformar e reutilizar.

5.Separe seu lixo

Recicle e contribua para a economia 
de recursos naturais, a redução da 
degradação ambiental e a geração de 
empregos.

6.Use crédito conscientemente

Pense bem se o que você vai comprar a 
crédito não pode esperar e esteja cer-
to de que poderá pagar as prestações.

7.Conheça e valorize as práticas de 
responsabilidade social das empre-
sas

Em suas escolhas de consumo, não olhe 
apenas preço e qualidade do produto. 
Valorize as empresas em função de sua 
responsabilidade para com os funcio-
nários, a sociedade e o meio ambiente.

8. Não compre produtos piratas ou 
contrabandeados

Compre sempre do comércio legali-
zado e, dessa forma, contribua para 

gerar empregos estáveis e para comba-
ter o crime organizado e a violência.

9. Contribua para a melhoria de pro-
dutos e serviços

Adote uma postura ativa. Envie às 
empresas sugestões e críticas constru-
tivas sobre seus produtos e serviços.

10. Divulgue o consumo consciente

Seja um militante da causa: sensibi-
lize outros consumidores e dissemi-
ne informações, valores e práticas 
do consumo consciente. Monte gru-
pos para mobilizar seus familiares, 
amigos e pessoas mais próximas.

11.   Cobre dos políticos

Exija de partidos, candidatos e go-
vernantes propostas e ações que 
viabilizem e aprofundem a prá-
tica de consumo consciente.

12.  Re� ita sobre seus valores

Avalie constantemente os princípios 
que guiam suas escolhas e seus hábitos 
de consumo.

Sharlene é idealizadora do “Bazar da Preta”
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A relação entre marketing e vendas: como as 
equipes podem se alinhar para obter bons 
resultados
Todos nós sabemos que  não há receita de bolo para o sucesso. 
Porém, podemos fi car um passo mais próximos dele quando 
evitamos ações que prejudicam nosso processo.

A interação entre times de marketing e vendas não só é importante, como necessária para o sucesso de qualquer negócio.
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A  relação entre Marketing e Vendas 
passa a ter muita importância e preci-
sa de bastante alinhamento para obter 
esse sucesso nos negócios. Entretanto, 
pasme: muitas vezes esses setores se 
encontram completamente desconec-
tados em diversas empresas!

Os dois, em teoria, deveriam trabalhar 
juntos para crescer a cartela de clientes 
da empresa, mas o que muitas vezes 
acontece é que os dois têm seus pró-
prios objetivos e metas desencontradas.

Os responsáveis pelo setor de marke-
ting de uma empresa promovem o 
interesse do consumidor por meio de 
técnicas e métodos relacionados a pre-
ço, praça (distribuição), produto e pro-
moção – os famosos 4P’s do Marketing. 
Já o setor comercial tem como missão 
aproveitar toda a estratégia traçada 
previamente para dar valor ao produto 
ofertado e efetivar a venda com facili-
dade.

Mas o que parece estar em perfeita har-
monia, na verdade, por muitas vezes  
está em confl ito provocado  por uma 
grande divergência: o tempo. Enquanto 
o Marketing pensa em longo prazo, na 

construção do valor agregado e na con-
solidação da marca, o Comercial quer 
a venda e o aumento do fl uxo de caixa 
– neste instante. Este desacordo vai na 
contramão do que toda empresa dese-
ja: a perenidade de seu negócio. Mas 
como inverter essa situação? Entenda 
melhor a importância do alinhamento 
entre vendas e marketing.

Como alinhar vendas e marketing no 
seu negócio

Para ajudá-lo a alinhar as equipes de 
vendas e marketing em sua organiza-
ção, a Revista ACA pesquisou três eta-
pas que você pode seguir para melho-
rar a maneira como sua empresa fala, 
informa e lida com os clientes.

Crie uma jornada única para o cliente

Quando se trata de colocar todo mun-
do dos departamentos de vendas e 
marketing na mesma página, o melhor 
lugar para começar é reestruturando 
toda a jornada do cliente. Não deve ha-
ver várias experiências separadas para 
seus clientes dentro da sua empresa. Ao 

invés disso, você deve procurar uma 
experiência única do cliente com sua 
marca.

A partir do estágio de “conscientiza-
ção” no topo do funil da jornada do 
cliente, até o estágio de fi delidade à 
marca, tudo deve estar vinculado como 
uma experiência. Essa conectividade 
permitirá que você e sua equipe acom-
panhem a perspectiva em todo o funil.

O principal desafi o para as empre-
sas que tentam criar uma experiência 
única para o cliente é obter uma visão 
holística dele. É importante o uso de 
tecnologia de maneira efi caz para co-
locar os sistemas e tecnologias corretos 
em prática, e ajudar você a estabelecer 
a ponte entre os dados de marketing 
que estão sendo coletados e sua trans-
formação em leads e oportunidades de 
vendas.

Use uma abordagem de “primeiro o 
marketing”

Quando as áreas de vendas e marketing 
estão desalinhadas, todo mundo dança 

Marketing e vendas andam de mãos dadas. Segundo pesquisa State of Inbound Report, da Hubspot, empresas que alinham esses departamentos são três vezes mais efi cazes.

Revista 2020-alterado-27.07.indd   33 06/08/2020   14:51:41



PB

sua própria música: o marketing criará 
uma campanha direcionada a um gru-
po de clientes, enquanto a equipe de 
vendas fará uma ligação ou enviará um 
e-mail a um grupo diferente de clientes.

É menos provável que os clientes em 
potencial respondam positivamente às 
ligações frias ou aos e-mails de vendas, 
se nunca souberam de você, e isso pode 
afetar negativamente sua reputação e 
suas chances de fechar negócio mais 
tarde.

O que as equipes bem-sucedidas de 
vendas e marketing fazem de maneira 
diferente é que adotam uma aborda-
gem de “primeiro o marketing”. Isso 
signifi ca que os profi ssionais de marke-
ting encontram (ou segmentam) clien-
tes em potencial que têm um problema 
específi co e mostram como isso pode 
ser resolvido.

Começa com o marketing que aquece 
e alimenta esse cliente, compartilhando 
informações sobre o produto e venden-
do os recursos e os benefícios.

Então, quando o cliente estiver total-
mente informado e pronto para tomar 
uma decisão, a equipe de vendas pode 
intervir para reforçar o que a equipe de 
marketing disse e fechar o negócio.

Mantenha mensagens de marketing 
consistentes

Você já experimentou isso antes – a 
equipe de vendas chama um produto 
de uma coisa, mas a equipe de marke-
ting se refere a ele como algo diferente 
no site.

Isso é confuso para clientes em poten-
cial e é um bom exemplo de mensagens 
incompatíveis. Se as vendas e o marke-
ting não estiverem alinhados, você não 
estará dando uma boa impressão inicial 
da sua empresa e, portanto, é menos 
provável que um futuro cliente confi e 
em você.

É por isso que, um dos maiores benefí-
cios de uma equipe de vendas e marke-
ting alinhada é o sistema de mensagens 

consistente. Ao alinhar as duas equipes, 
suas mensagens de marketing podem 
agora aquecer dar as perspectivas pron-
tas para a equipe de vendas, que refor-
çará essas mesmas mensagens e as usa-
rá para fechar negócio.

Se você não fi zer isso, corre o risco de 
acabar com uma mensagem inconsis-
tente – o que pode levar a uma jornada 
muito incômoda para seu cliente. Se 
seus clientes em potencial pensarem 
que estão obtendo uma coisa com base 
no que diz o marketing, e vier algo to-
talmente diferente da equipe de vendas, 
isso afetará seus resultados.

Portanto, é importante garantir que 
você tenha uma mensagem consistente 
e correspondente em toda a jornada do 
cliente.  Ao mover as vendas e o marke-
ting para um único departamento 
“Vendarketing”, você poderá descobrir 
informações essenciais sobre o proces-
so de vendas, aperfeiçoar e otimizar 
suas estratégias, além de aumentar no-
vas oportunidades de negócios e conse-
quentemente aumentar as receitas.

33 | Revista ACA 
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VIAGEM, REMÉDIO PARA 
O CORPO E A ALMA

Apesar de ter sido lançado duas déca-
das atrás, em 1996, o livro “Anatomy of 
Restlessness” (A Anatomia da Errância, 
em português), do romancista e escri-
tor de viagens inglês Bruce Chatwin 
(1940-1989) não poderia ser mais atu-
al. A obra, que reúne textos escritos por 
ele durante suas viagens entre os anos 
de 1969 e 1989, aponta nossa natureza 
nômade e propõe viajar como cura para 
o corpo e para a alma.

Viajar não é apenas visitar lugares lon-

ge de casa; é uma oportunidade para 
renovar-se e aprender com o diferente.

É o que também acredita o empresário 
no ramo do turismo, Marcos Andriola, 
proprietário da Conecttour Turismo, 
com sede na cidade de Arcoverde.Para 
ele, viajar traz cura e para os leitores da 
Revista Aca, Marcos sugere dois luga-
res que todo mundo precisa conhecer 
no Brasil: Fernando de Noronha e Gra-
mado.

Fernando de Noronha 

Muito frequentado por celebridades, 
Noronha e sua atmosfera tornaram-se 
um sonho de consumo para muitas 
pessoas que gostam de contato com a 
natureza e um mergulho no mar. Com 
praias de um colorido estonteante, ani-
mais das mais variadas espécies viven-
do livremente e um dos melhores picos 
de mergulho do país, a consequência 
não poderia ser outra senão uma ilha 
perfeita para turistar e relaxar.

Esta ilha habitada é relativamente pe-
quena, com apenas 17 km². Mas isso 
não é um problema, visto que o tempo 
médio de estadia em Noronha é de cin-
co dias, permitindo que seja possível 
desbravar todas as atrações disponíveis 
no local.

Em Noronha, você pode praticar es-
portes e atividades ecoturísticas, co-
nhecer a fl ora e fauna local, visitar os 
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projetos de proteção ambiental da ilha e vivenciar muitos 
atrativos culturais.

Outros motivos para conhecer Fernando de Noronha é que o 
lugar é um reduto da natureza selvagem. Isso porque, mesmo 
após mais de 500 anos de descoberta, o arquipélago continua 
extremamente preservado.

Com estações bem defi nidas, Gramado atrai visitantes du-
rante o ano todo. Durante o inverno, a época mais procurada 
por turistas, a cidade ganha um ar ainda mais europeu, com a 
tradicional névoa e temperaturas próximas a 0ºC.

Prepare-se para comer muito bem em Gramado! Cantinas 
italianas, restaurantes alemães, os tradicionais cafés coloniais, 
inúmeras vinícolas premiadas e casas de fondue por todos os 
lados. É impossível não se render às tentações da Serra Gaú-
cha.

Sem contar com as fábricas de chocolates, famosas em todo o 
país por sua qualidade incomparável.

O principal evento natalino do país dura praticamente 3 me-
ses e vai de outubro a janeiro. Nesse período, a cidade recebe 
milhões de visitantes do Brasil e do exterior que encontram 
em Gramado a verdadeira magia do Natal.

PACOTES PARA QUEM DESEJA PRO-
GRAMAR A VIAGEM
Para quem já deseja planejar a viagem, a Conecttour Turis-
mo possui pacotes especiais para esses destinos encantado-
res.

Noronha 2020 por apenas R$ 990.

Gramado

Gramado é uma cidade do Estado do Rio Grande do Sul, lo-
calizado no sul do país. É lugar bucólico localizado a 104 km 
de Porto Alegre, de quem chega de Santa Maria do Herval 
pela BR-116, levando 1 hora e 53 minutos para completar a 
viagem.

Eleito o segundo melhor destino do Brasil e quinto da Amé-
rica Latina pelo Traveller’s Choice, Gramado é simplesmente 
encantadora. A cidade é destino certo de brasileiros e estran-
geiros em busca de um cantinho aconchegante, com comida 
boa, muitas atrações e uma atmosfera mágica. 

A arquitetura europeia traz um charme inegável à Serra Gaú-
cha. As casas em estilo italiano e alemão, os parques extrema-
mente bem cuidados e fl oridos, as ruas limpas e organizadas e 
um conjunto de igrejas imponentes e conservadíssimas.
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Pacote com aéreo ida  e volta, com saí-
da do Recife-PE.

A empresa realiza um encontro de boas 
vindas. Oferece hospedagem domici-
liar,  em acomodação dupla, com café 
da manhã Transfer In/Out (Aeroporto 
Noronha), e ainda assistência de guia 
local.

Para quem vai à encantadora ilha, é 
importante consultar as taxas aéreas e 
taxas de permanência e circulação na 
ilha. 

Para quem prefere o passeio para Gra-
mado,  a Conecttour Turismo tem o 
pacote GRAMADO INESQUECÍVEL, 
a partir de 19x de R$ 99,00 no carnê.

O pacote inclui Aéreo Ida e volta (Re-
cife-PE /Porto Alegre-RS ou Caxias do 
Sul-RS); 5 dias de hospedagem no ho-
tel Sky ou similar, com café da manhã 
em acomodação dupla. O pacote inclui 
ainda tour gramado e canela e seguro 
viagem. 

Conecttour Viagens e Turismo 

A Conecttour é uma agência de tu-
rismo que surgiu com a fi nalidade de 
fazer a diferença na vida das pessoas e 
das empresas.

Iniciou suas atividades em 09 de ju-
lho de 2010, e por ter um serviço que 
atende os anseios de seus clientes vem 

ganhando seu espaço a cada dia no 
mercado.

Há 11 anos, Marcos Andriola,  com sua 
habilidade na comunicação, recebeu 
um convite do então representante da 
Coobrastur Turismo, Sr. Vavá, para ser 
um ajudante nas vendas deste serviço 
em Arcoverde.

Em  menos de um ano, já com uma 
carteira de mais de 100 clientes, Marcos 
Andriola teve a ideia de complementar 
o serviço de hospedagem dos clientes 
Coobrastur, com a facilidade de ter um 
pacote incluindo passagens aéreas e 
passeios.

Assim nasceu Conecttour Viagens e 
Turismo Ltda, e como representante 
autorizado da Coobrastur Turismo, 
Arcoverde e região passaram a contar 
com uma empresa intermediadora en-
tre seus clientes e prestadores de servi-
ços turísticos, como empresas aéreas, 
hotéis, cruzeiros e dentre outros.

Sem nenhuma experiência nas ati-
vidades do turismo, mas com uma 
enorme vontade de proporcionar 
alegria e bem estar aos seus clien-
tes, com sete meses de atuação como 
presidente da Conecttour, Marcos já 
contratava sua segunda funcionária.

Sua habilidade como representan-
te levou Marcos ao 1º lugar em ven-
da no Brasil nos anos 2015, 2016 e 
2017, neste mesmo momento tam-

bém crescia as vendas e solicitações 
dos seus clientes por outros produ-
tos do turismo, daí surgiram no-
vos serviços como as excursões, que 
hoje são o carro chefe das vendas. 

Com uma paixão pelas serras gaúchas 
e com sua 11ª viagem a este destino, 
Marcos Andriola organizou, em 2018, 
excursão  com 46 pessoas de diversas 
cidades próximas de Arcoverde com 
destino à Gramado. Sucesso absoluto!

A facilidade no pagamento é outro 
atrativo da Conecttour. A empresa 
oferece forma de pagamento em  car-
nê,  em até 18x. “Trabalhamos com a 
proposta de contribuir para que nossos 
clientes possam programar suas via-
gens de férias, lazer ou negócios”.

O comprometimento social, a solidez e 
a inovação propiciaram notoriedade e 
visibilidade junto ao público e por isso  
tem hoje mais de 10 excursões para os 
mais diversos destinos nacionais, e em 
2021 deverá dar início aos grupos In-
ternacionais. 

“Esta nova década é um momento de 
mudança de conceito, e a Conecttour 
tem se atualizado para chegar até o 
cliente de forma mais dinâmica e mo-
derna”, afi rma Andriola.

Viagem organizada para Gramado pela Conecttour Viagens e Turismo
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A internet se tornou uma parte essen-
cial da vida moderna, mesmo havendo 
lugares em que as pessoas não possuem 
o acesso tão facilitado. Desde 2005, no 
dia 17 de maio, é comemorado o Dia 
Mundial da Internet em vários países. 
E uma pesquisa feita pelo Internacio-
nal Communications Union mostra 
como o universo online cresceu de for-
ma impressionante nos últimos anos. 

Cerca de 45% dos habitantes de todo 
o planeta estão presentes nas mídias 
sociais. São 3,5 bilhões de pessoas co-
nectadas em redes como Facebook, 
segundo o relatório Global Digital Re-
port 2019, da empresa We Are Social.

De acordo com a empresa, apesar de 
controvérsias sobre privacidade, hacke-
amento de dados e fake news, entre ou-
tros aspectos negativos das redes sociais, 
o mundo continua a abraçar as mídias 
sociais cada vez mais, e esse crescimen-
to não dá sinais de que vai desacelerar.

Segundo o relatório, dos 10 sites mais 
acessados do mundo, quatro são mí-
dias sociais: Facebook, Twitter, Insta-
gram e YouTube, que é uma plataforma 
de vídeo, mas também é considerada 

METADE DOS HABITANTES DO PLANETA ESTÁ 
NAS REDES SOCIAIS

uma rede social em muitas análises.

Quando se analisa apenas as mídias so-
ciais, o Facebook aparece em primeiro 
lugar como rede mais utilizada, com 
cerca de 2,3 bilhões de usuários. Em 
segundo e terceiro lugar vêm YouTube 
(1,9 bilhão) e WhatsApp (1,5 bilhão).

Mais do que o número absoluto de 
usuários, o relatório destacou prin-
cipalmente o crescimento sólido do 
Facebook nos últimos cinco anos, pas-
sando de 1,12 bilhão de usuários em 
2014 para os 2,3 bilhões de 2019, um 
aumento de 11,5%, em média, por ano.

Quem pensou que Facebook estava 
morrendo, saiba que 2020 chegou com 
tendência para esta rede social. Os Gru-
pos serão a tendência de 2020! E isso 
nas próprias palavras do Mark Zucker-
berg, criador do Facebook, defi nindo 
os grupos como o futuro da plataforma.

Essa é uma estratégia prioritária do 
Facebook para os próximos anos 
com o objetivo de manter os usuários 
na plataforma. Para ter uma ideia, a 
própria rede já está fazendo anún-
cios patrocinados para estimular que 

os usuários participem de grupos. 

Os grupos são uma aposta para criar 
comunidades dentro do próprio Fa-
cebook, pois permitem que os usu-
ários se conectem de forma mais 
pessoal entre si, discutam sobre as-
suntos específi cos e de nicho com 
maior facilidade, tudo em um só lugar.

Só com isso já dá para perce-
ber a incrível oportunidade que 
isso representa para uma marca. 

Você pode, por exemplo, criar grupos 
específi cos com temas relacionados à 
sua empresa, gerando conteúdo e in-
formação relevante para os usuários.

A tendência é um engajamen-
to natural, desde que a estratégia 
seja feita com foco no usuário e 
em suas reais dúvidas/problemas.

O que vem mais pela frente?

-  Novas redes sociais que você deve-
ria � car de olho: TikTok

Se você ainda não ouviu falar dessa 
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rede social, saiba que usuários de todo 
o mundo já passam mais tempo lá do 
que  até mesmo no Facebook (em mé-
dia 45 minutos por dia), segundo in-
formações do Th e Marketing Insider, 
sessão do portal MediaPost.

Para ter uma ideia, em apenas um ano 
o aplicativo de vídeos curtos (seme-
lhante ao Vine) já atingiu mais de 500 
milhões de usuários ativos por mês no 
mundo, com base no levantamento das 
redes sociais mais utilizadas da Statista. 

E a rede social é ideal para marcas que 
possuem um público-alvo mais jovem, 
já que mais de 40% dos usuários do 
TikTok possuem entre 16 e 24 anos, 
como conta o site Global Web Index.

- O alcance orgânico do Instagram e 
do Facebook vão diminuir ainda mais

Se você já trabalha com o Instagram ou 
Facebook no seu dia a dia, deve ter per-
cebido que o alcance orgânico das suas 
publicações está diminuindo, certo? A 
tendência é que isso continue com o 
tempo.

Infelizmente, essa é uma má notícia 
para nós, pois signifi ca que uma em-
presa terá que gastar ainda mais em 
anúncios pagos para atingir mais pes-
soas nas redes e conseguir bons resul-
tados.

– As redes Sociais irão funcionar 
como mecanismos de busca, como o 
Google

E isso já está acontecendo! É só olhar 
para redes sociais de nicho como o 
LinkedIn, por exemplo. 

Quando estão em busca de emprego, os 

usuários estão cada vez mais indo di-
retamente no LinkedIn para pesquisar 
por vagas, ao invés de usar o Google.

Além disso, em outras redes sociais, a 
busca por produtos nas próprias plata-
formas também têm sido mais frequen-
te que no Google, especialmente nos 
mercados da América Latina, Oriente 
Médio e África, de acordo com estudo 
da Global Web Index.

E é aqui que o uso estratégico de hash-
tags vai ser ainda mais importante. 
Quando for postar um conteúdo, pense 
em tags que vão facilitar com que os 
usuários achem o seu post.

– Twitter como oportunidade para 
gerar conteúdo viral sem gastar mui-
to

Se você não tem um Twitter… Ou me-
lhor, se você não anda acompanhando 
como as marcas estão usando o Twitter, 
deveria.

Afi nal, a rede tem se consolidado como 
uma das melhores alternativas para ge-
rar conteúdo viral e engajamento com 
o público. A tendência é que isso se in-
tensifi que ainda mais!

As grandes marcas de fast food são 
grandes exemplos disso. Para ter uma 
ideia, um tweet do ifood costuma gerar 
muito engajamento com ideias simples, 
sem patrocínio algum.

Outra opção, por exemplo, é aproveitar 
a grande tendência das threads, que são 
sequências de tweets, um embaixo do 
outro, sobre determinado assunto. Eles 
costumam viralizar principalmente por 
trazerem conteúdos relevantes e inte-
ressantes para os usuários.

– Uso de Realidade Aumentada nas 
redes sociais

O uso de Realidade Aumentada nos 
stories e nas publicações tende a cres-
cer ainda mais.

Filtros, emojis, gifs, efeitos… todas as 
animações que se sobreponham sobre 
a imagem da câmera do usuário agora 
também podem ser criadas e utilizadas 
pela sua marca.

Pense nessa estratégia como uma for-
ma de atrair a atenção dos seus segui-
dores para um conteúdo, engajá-los e 
criar experiências diferentes e marcan-
tes para eles.

E, por falar em stories, essa é uma ten-
dência dos últimos anos que também 
continuará em 2020. A grande ten-
dência, inclusive, é eles passem a fazer 
parte de mais redes sociais, como está 
acontecendo com o YouTube.

– Vídeos serão o formato de conteúdo 
predominante

Não tem como fugir,  vídeos serão 
quase uma obrigação para marcas que 
querem ter bons resultados com redes 
sociais.

Basta observar os números: em torno 
de 75% do tráfego mobile de toda a in-
ternet virá de vídeos em 2020 (Cisco).

E incluir eles nas suas estratégias de re-
des sociais é uma ação que poderá tra-
zer muitos benefícios para a sua marca: 
vídeos são versáteis, geram mais enga-
jamento, são preferência entre os usuá-
rios e até entre as próprias redes sociais 
(têm uma entrega maior que outros 
conteúdos), além de possuírem poten-
cial de aumentar o ROI de uma empresa.
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Para os idosos, as redes sociais estão se tornando um local não apenas como forma de passatempo, mas como 
fonte de novos conhecimentos, comunicação e interações.

– Automação, Chatbots e Inteligência 
Arti� cial (AI) nos per� s de marcas

Como notou em muitas das ten-
dências que já falamos aqui, o gran-
de segredo para as redes sociais 
será facilitar a vida dos usuários.

E uma das formas de fazer isso é o uso 
de Chatbots, para automatizar a troca 
de mensagens entre uma marca e o 
usuário por meio da inteligência arti-
fi cial (AI).

Basicamente, os chatbots oferecem res-
postas personalizadas para dúvidas que 
o usuário deseja tirar ao mandar uma 
mensagem no perfi l de uma marca no 
Facebook, por exemplo. Quase 30% dos 
consumidores usam as redes sociais 
para entrar em contato com uma empre-
sa, segundo pesquisa da Smart Insights.

Os chatbots são úteis pois dão respos-
tas rápidas e objetivas, fazendo com 
que o usuário tenha uma melhor expe-
riência com o seu perfi l e não precise fi -
car horas esperando por uma resposta, 
muitas vezes, simples.

– Lives e conteúdos ao vivo terão mais 
entrega e engajamento

O que acha de começar a investir em 
um tipo de conteúdo que gera até 3x 
mais engajamento que um vídeo co-
mum nas redes sociais?

Esse é o poder das lives! E uma das 
possíveis explicações para resultados 
tão incríveis é que conteúdos desse 
tipo são mais bem vistos aos olhos do 
consumidor, já que não têm edição, o 
que aproxima mais a marca do público.

Além disso, os usuários podem tirar 
dúvidas e interagir em tempo real, o 
que torna o conteúdo bem mais dinâ-
mico.

Facebook live, Instagram lives, YouTu-
be lives… Não importa o canal. Você 

precisa começar a fazer mais lives nos 
seus perfi s se quiser aumentar o engaja-
mento dos seguidores com a sua marca.

– Use as � gurinhas do WhatsApp e 
do Telegram a favor da sua marca 

Essas fi gurinhas já são uma febre en-
tre os usuários desses aplicativos de 
mensagem. Eles tornam a comuni-
cação nas redes bem mais agradável, 
fl uida e divertida, compartilhando 
memes, trocadilhos, mensagens curtas.

E por que não usar isso a favor da sua 
marca? Já pensou em fazer fi gurinhas 
personalizadas da sua empresa e es-
timular seus colaboradores a usá-las? 

Fazer isso tem um grande poten-
cial de aumentar a exposição da sua 
marca e potencializar o seu bran-
ding, principalmente localmente.

E, pode ter certeza, poucas mar-
cas estão atentas para isso. É 
sua chance de sair na frente!

– Investimento em Digital In� uen-
cers de pequeno porte

Por que investir e gastar mais dinhei-
ro com grandes infl uenciadores, se os 
infl uenciadores de pequeno porte têm 
trazido um resultado mais relevante 
e considerável para muitas marcas?

Eles costumam gerar mais enga-
jamento, por trabalhem com ni-

chos específi cos e trazerem um 
foco maior para a estratégia.

Além disso, o sucesso dos pequenos 
infl uenciadores digitais também se 
deve a um comportamento particular 
dos usuários: mais de 60% dos consu-
midores confi am mais em indicações 
de amigos ou família em comparação 
com recomendações de celebridades, 
pois acreditam que as indicações de ce-
lebridades não são muito verdadeiras.

Sendo assim, por terem menos seguido-
res, os infl uenciadores de pequeno porte 
se aproximam mais a amigos e familia-
res do usuário, aumentando as chances 
de sucesso e conversão de audiência.

– O público mais velho e sênior esta-
rão mais presentes

Essa é a tendência! Somente no Face-
book, por exemplo, mais de 40% dos 
usuários possuem mais de 65 anos.

Então, não tem mais essa de que 
rede social é para marcas jovens.

A inclusão digital chega a cada dia 
mais para esse público sênior, fazendo 
com que tenham mais interesse, in-
clusive, de ter contas nas redes sociais.

Por isso, se esse é um público que com-
pra da sua marca e você estava deixan-
do de lado nas suas estratégias de redes 
sociais, reavalie os seus planejamentos!
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O termo Varejo 4.0 não é novidade. Já 
se ouvia falar dele por volta de 2013, 
mas muita gente ainda o descon-
hece. Ou, quem sabe, você já con-
hece os seus fundamentos mesmo 
sem usar o nome. Vamos conferir?

Toda vez que alguém usa estes 
números, como 2.0 ou 3.0, você 
rapidamente associa a tecnolo-
gia, certo? Não está totalmente 
errado. Mas no caso do Varejo 
4.0, significa muito mais que isso.

Por isso, não se preocupe. Se a tec-
nologia ainda não faz parte ple-
namente de sua operação e da sua 
gestão, não significa que você esteja 
defasado. A nova geração do vare-
jo significa um upgrade em muitos 
outros aspectos.

O que é uma loja 4.0?

O conceito 4.0 é usado para des-
ignar o novo modelo das lojas, 
voltado para o uso de tecnologias e 
maior integração entre os estoques 
físicos e a loja virtual, com o obje-
tivo de melhorar a experiência do 
cliente. 

O investimento na transformação 
digital veio para renovar as ativi-
dades do varejo, e a loja 4.0 traz di-
versas inovações desenvolvidas por 
empresas brasileiras. É uma forma 
de demonstrar que os momentos 
difíceis podem ser utilizados para 
fazer algo novo, refletir sobre os pa-
drões atuais e pesquisar como novas 
tecnologias podem simplificar a 
vida dos clientes.

Por que a loja 4.0 é considerada 
uma reinvenção no varejo?

A loja 4.0 integra o varejo on-
line e offline, demonstrando que 
a experiência do consumidor 
mudou devido à inovação digital. 
Atualmente, a economia obriga os 
varejistas a buscar novas maneiras 
de atender seus clientes.

A transformação tecnológica foi 
a maneira encontrada pelas em-
presas para vencer a crise, com 
ofertas de novos produtos e ex-
periências diferenciadas para o 
consumidor que podem trazer uma 
maior lucratividade e tornar a em-
presa mais competitiva no mercado.

A junção entre o físico e o virtual 
gerou novos negócios para as empre-
sas. O emprego conjunto de soluções 
digitais nas lojas físicas represen-
ta o conceito da loja 4.0, no qual 
ocorre a inserção de vários canais 
digitais disponíveis para compra.

O surgimento dessa nova forma de 
contato com o consumidor no va-
rejo está ligado à transformação e 
modernização do perfil atual, já que 
diversas ferramentas tecnológicas 
poderão ser utilizadas como forma 
de aproximar o comércio eletrônico 
dos locais físicos e digitais, facilitan-
do o processo de compras.

A loja 4.0 pode ser considerada um 
meio de aproximar o produto e o 
serviço do consumidor final. O que 
se espera é que o cliente fique satis-
feito com a compra devido às novas 
experiências oferecidas.

Com essa tecnologia, o consumidor 
pode realizar a compra em casa e ir 
à loja apenas para buscar o produto, 
evitando chegar lá e não encontrar 
o que deseja ou ter que enfrentar 
filas, além de poder receber ofertas 
dos produtos que lhe interessam.

A loja 4.0 foi criada devido à ne-
cessidade de oferecer novas
possibilidades de aquisição de 
produtos e serviços, obrigando 
as marcas do varejo a reconsid-
erar o modo de atuação em suas 
lojas, trazendo mais informação, 
entretenimento, inovação e prat-
icidade para seus consumidores.

Quais marcas e lojas já vêm trabalhan-
do com essa estratégia no Brasil?

O Magazine Luiza é um dos exem-
plos de varejistas que têm oferecido 
uma ampla variedade de serviços 
ligados à venda de seus produtos.

A Riachuelo vem com um modelo 
integrado e alinhado de negócios, 
apresentando como um de seus 
grandes diferenciais as atividades 
financeiras, com um espaço que 
busca sempre criar novas condições 
de geração de lucros e resultados.

Já a Nike e a Havaianas são marcas 
que se transformaram em varejo, 
personalizando os produtos como 
forma de particularizar a oferta 
e aumentar as margens de lucro.

A Oasis Lab, empresa que tem como 
objetivo fomentar a inovação no 
mercado de varejo, realizou amplo 
levantamento no mercado brasileiro 

O FUTURO 
DO VAREJO 
(VAREJO 4.0)
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a procura de startups que propõem 
soluções para esse mercado, ten-
do encontrado 193 empresas que já 
estão criando software e hardware 
para os varejistas no país. 

Os pilares do Varejo 4.0

Ambiente

O espaço comercial sempre teve 
importância. De tempos em te-
mos ele perde relevância, mas es-
tamos em uma fase em que ele 
se encontra novamente no auge.

É que agora está muito em alta a ex-
periência do consumidor, e nada mais 
eficiente para despertar todos os sen-
tidos do que a boa e velha loja física.

Quem investe nisso sai na frente 
com um grande diferencial com-
petitivo. Além disso, tira proveito 
de compras por impulso que gi-
ram em torno de incríveis 85%.

Nada é mais estimulante para o 
consumo do que o ambiente da 
loja. Por isso, não tema o avanço 
da transformação digital, pois 
de forma alguma ela signifi-
ca a morte dos pontos de venda.

Recursos Humanos

Outro ponto que não tem previsão 
de ser substituído tão cedo pela tal 
transformação digital é o que diz
respeito às pessoas.

Na jornada de compra do consumi-
dor, pelo menos em algum momen-
to, ele vai precisar sentir o elemento 
humano.

Não é à toa que mesmo os
softwares mais automatizados pre-
cisam ao menos simular uma co-
municação mais humanizada.

Todos sabem que são as pes-

soas que movimentam as empre-
sas e materializam marcas. Da 
mesma forma, são elas que pos-
suem a empatia necessária para 
se conectar aos consumidores.

Agora sim chegamos ao ponto mais in-
teressante, mas não necessariamente 
o mais importante, do Varejo 4.0.

Os recursos tecnológicos es-
tão em todos os departamen-
tos de todos os setores de todas 
as áreas e ramos de atuação. E 
para as mais diversas finalidades.

Além disso, estão cada vez 
mais baratos e acessíveis, e po-
dem ser adaptados a todo tipo 
de realidade e necessidade.

A tecnologia veio para funcionar a 
seu favor, pra lhe ajudar. Por isso, 
não se assuste com ela! Até porque 
é um processo irreversível e é uma 
questão de tempo até que todos es-
tejam plenamente integrados a ela.

Aliás, as novas gerações já não con-
seguem viver sem ela, nos dando 
uma dica de como será o futuro que 
nos aguarda: mídias sociais, smart-
phones e smartwatches, pagamentos 
eletrônicos, streamings…

Serviços

Serviços e produtos tendem a ter 
uma divisão cada vez mais tênue, e 
é esta a grande novidade do Varejo 
4.0. Maior faturamento e fidelização 
de clientela são os fatores que mais 
têm impulsionado a inserção dos 
serviços no mundo varejista.

E também, de novo, a tendência está 
atrelada a uma nova forma de con-
sumo dos mais jovens, que agora 
valorizam mais o uso do que a posse.

Nos supermercados esta novi-
dade tem se traduzido em serviços 
de entrega rápida, serviços de 
alimentação e cursos de cu-
linária, vinhos, artesanato, etc.

E então, você já faz parte do Varejo 4.0?

A loja 4.0, seja um supermerca-
do, uma farmácia ou qualquer 
outro comércio, é um meio de 
aproximar o produto e o serviço 
do consumidor final. O Varejo 
4.0 tem a cara da tecnologia, mas 
não depende exclusivamente dela.

Para você fazer parte deste mun-
do, basta trabalhar para que seu 
cliente sinta-se satisfeito com sua 
compra depois de ter passado pe-
las melhores experiências possíveis.

Não encontrar o que procura, en-
frentar longas filas, não ter infor-
mações suficientes sobre o produto 
são problemas resolvidos facilmente 
por meio de recursos tecnológicos de 
ponta, mas com um pouco de esforço 
você pode encontrar outras formas 
de resolver os mesmos problemas.

Lembre-se que o que o cliente bus-
ca em lojas online, por exemplo, é 
a facilidade de comparar preços, a 
possibilidade de comprar a qualquer 
hora, o conforto de receber em casa 
e a praticidade na hora de pagar.

Os desafios da gestão de pessoas no 
varejo

Afinal, quais são os desafios da 
gestão de pessoas no varejo? 

Até aqui, você viu que o Vare-
jo 4.0 é caracterizado pela trans-
formação digital, mas também 
exige um trabalho eficiente e es-
tratégico dos colaboradores.

Para transformar o atendimen-
to ao cliente e formar verda-
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deiros talentos, as equipes de 
Recursos Humanos precisam su-
perar alguns obstáculos. Confira!

Conectar gerações

Conectar gerações é um grande 
desafio para o RH. Isso porque o 
varejo tem em seu quadro de fun-
cionários muitos colaboradores 
jovens, mas as lideranças cos-
tumam ser pessoas mais velhas.

A questão é: como unir a experiên-
cia e o conhecimento dos mais anti-
gos com a sede de inovação e apren-
dizagem do novo profissional? Uma 
boa alternativa é investir em tec-
nologia e em estratégias que façam 
com que todos remem na mesma di-
reção e aprendam um com o outro.

Oferecer bons treinamentos

Os treinamentos são mais um desa-
fio para as empresas e nem sempre 
são uma prioridade. É necessário 
incorporá-los ao calendário do 
negócio e estudar maneiras de torná-
los mais atrativos e produtivos. O 
varejo inteligente é dinâmico e os 
treinamentos também devem ser!

Entregar um propósito

Fazer com que os times se sintam 
parte do sucesso empresarial e en-
tendam o propósito de todos os seus 
esforços é um desafio importante, 
capaz de afetar a motivação e dis-
posição do trabalhador.

A valorização do trabalho, os pro-
gramas de recompensa e os planos 
de carreira podem ajudar a super-
ar esse obstáculo, garantindo fun-
cionários satisfeitos e engajados.

Dicas para transformar as suas equipes

Depois de tudo o que você leu, che-
gou a hora de apresentarmos as 
melhores estratégias para transfor-
mar as suas equipes. O varejo pre-
cisa de talentos. Você conhecerá 
agora algumas dicas que podem 
ajudá-lo a encontrar e formar o 
seu time de alta performance.

Seja transparente

A transparência é um elemento in-
dispensável para a gestão de pes-
soas. O líder deve ser claro em suas 
ações e repassar aos funcionários 
suas funções, suas metas, seus er-
ros e seus acertos. Lembrando que a 
comunicação interna garante que o 
trabalho flua de maneira produtiva 
e ajuda a criar vínculos entre os co-
laboradores.

Defina uma cultura para a empresa

A cultura da empresa é um im-

portante orientador para os tra-
balhadores, pois é a sua essên-
cia. Esse conjunto de valores, 
hábitos e boas práticas precisa ser 
muito bem elaborado e repassa-
do para todos os funcionários.

Avalie e dê bons feedbacks

Por fim, a avaliação dos colabora-
dores e os feedbacks devem ser in-
corporados ao seu cotidiano. Isso 
porque o aperfeiçoamento do tra-
balho, a correção de falhas e o recon-
hecimento dos resultados são ele-
mentos indispensáveis à motivação 
e à produtividade de uma equipe.

A sua empresa já está pronta para 
o Varejo 4.0? Como ficou demon-
strado, o futuro será marcado 
por intenso uso de tecnologia e 
interações humanas mais qualifi-
cadas e personalizadas. Invista na 
gestão de pessoas e garanta um time 
de alta performance!
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2020: o ano em que 
o mundo parou 

Ninguém imaginou que no ano de 2020 o mundo pa-
raria. Mas parou diante da pandemia COVID-19. 

O número crescente de casos do novo Corona Vírus 
(COVID-19, agora chamado de SARS-CoV-2) teve 
início na cidade de Wuhan na China, em dezembro de 
2019, primeiramente ocorrendo entre frequentadores 
e comerciantes de um mercado atacadista de frutos do 
mar e animais selvagens vivos e mortos.

Relatos afirmam que os indivíduos infectados inicial-
mente haviam tido contato direto com vísceras e flui-
dos desses animais.

Posteriormente, em poucos meses de evolução e ex-
pansão da doença, ela se espalhou para um grande 
número de países, até que em março de 2020 a Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS) decretou o surto da 
doença como uma pandemia.

O cientista Leo Poon, virologista da Escola de Saúde 
Pública da Universidade de Hong Kong, foi o primeiro 
decodificou o vírus.”O que sabemos é que causa pneu-
monia e, em seguida, não responde ao tratamento com 
antibióticos, o que não é surpreendente”, disse Poon.

Não está claro o quão mortal o Coronavírus de 
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Wuhan será, mas as taxas de mortalidade atualmen-
te são mais baixas que o MERS e o SARS. Os espe-
cialistas enfatizam que isso mudará à medida que o 
surto se desenvolver.A Organização Mundial da Saú-
de ofereceu orientação aos países sobre como eles 
podem se preparar para isso, incluindo como mo-
nitorar os doentes e como tratar os pacientes. Aqui 
está o que você deve saber sobre os Coronavírus.

O que é um Coronavírus?

O Coronavírus é um grupo de vírus que comum 
entre os animais. Em casos raros, ele é o que os 
cientistas chamam de zoonótico, o que signifi-
ca que pode ser transmitido de animais para se-
res humanos, de acordo com os Centros dos 
EUA para Controle e Prevenção de Doenças.

Sintomas de Coronavírus

O vírus pode deixar as pessoas doentes, geralmen-
te com uma doença do trato respiratório superior 
de leve a moderada, semelhante a um resfriado co-
mum. Os sintomas do Coronavírus incluem cori-
za, tosse, dor de garganta, possivelmente dor de 
cabeça e talvez febre, que pode durar alguns dias.

Para aqueles com um sistema imunológico enfraque-
cido, idosos e muito jovens, há uma chance do vírus 
causar uma doença do trato respiratório mais baixa e 
muito mais grave, como uma pneumonia ou bronquite.

Há alguns tipos de Coronavírus huma-
nos que são conhecidos por serem mortais.

A síndrome respiratória do Oriente Médio, também 
conhecida como vírus MERS, foi relatada pela pri-
meira vez no Oriente Médio em 2012 e também causa 
problemas respiratórios, mas esses sintomas são muito 
mais graves. Três a quatro em cada 10 pacientes infec-
tados com MERS morreram, de acordo com o CDC.

A síndrome respiratória aguda grave, também co-
nhecida como SARS, é o outro Coronavírus que 
pode causar sintomas mais graves. Identificado pela 
primeira vez na província de Guangdong, no sul da 
China, de acordo com a OMS, causa problemas res-
piratórios, mas também pode causar diarreia, fa-
diga, falta de ar, dificuldade respiratória e insufi-
ciência renal. Dependendo da idade do paciente, 
a taxa de mortalidade por SARS variou de 0 a 50% 
dos casos, sendo os idosos os mais vulneráveis.

Atualmente, acredita-se que o Coronavírus de Wuhan 
seja mais leve que o SARS e o MERS e leva mais tempo 
para desenvolver sintomas. Até hoje, os pacientes têm 
uma experiência de tosse leve por uma semana, segui-
da de falta de ar, levando-os a visitar o hospital, explica 
Peter Horby, professor de doenças infecciosas emer-
gentes e saúde global da Universidade de Oxford. Até 
o momento, cerca de 15% a 20% dos casos se tornaram 
graves, exigindo, por exemplo, ventilação no hospital

O MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO 

Entender que mundo novo é esse é importante para 
nos prepararmos para o que vem por aí. Porque uma 
coisa é certa: o mundo não será como antes, conforme 
nos alertou o biólogo Átila Iamarino.

“Mudanças que o mundo levaria décadas para pas-
sar, que a gente levaria muito tempo para imple-
mentar voluntariamente, a gente está tendo que im-
plementar no susto, em questão de meses”, diz ele

Associativismo para sobreviver à pandemia Co-
vid-19.

A representatividade institucional exercida pela ACA 
nunca foi tão necessária, não apenas para as empresas 
associadas, mas também para o ambiente de negócio 
como um todo. A Associação Comercial e Empresa-
rial de Arcoverde se tornou peça fundamental na de-
fesa de interesses coletivos e setoriais e na busca de 
soluções para as dificuldades enfrentadas neste mo-
mento em que a economia mundial sofre impactos 
com a pandemia do novo coronavírus.

2020 parecia começar bem para retomada do cresci-
mento da economia. Mas tudo isso sucumbiu frente 
aos desafios trazidos pela pandemia do novo corona-
vírus. E neste momento de turbulência é compreensí-
vel que os empresários reflitam sobre a importância 
do associativismo e qual o seu papel na busca de solu-
ções para o enfrentamento da crise.

De maneira prudente e responsável, a ACA tem cum-
prido seu papel de intermediadora e facilitadora de 
ações que atendam seus associados. A busca é reduzir 
o impacto nos negócios das empresas que fazem parte 
de seus filiados, nos mais diversos segmentos.

Por isso, conforme fala do presidente da Associação, 
Rodrigo Henrique, “a Associação está de portas abertas 
para estabelecer ações em conjunto conforme a neces-
sidade de cada associado. Muitos trabalhos já foram 
realizados na busca de colaborar e encontrar soluções 
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para as dificuldades encontradas pelos associados”.

Entre a iniciativas, a Associação Comercial e Em-
presarial de Arcoverde desenvolveu um site para 
cadastramento sem custo para sócios e não sócios 
que estão trabalhando com entregas em delivery, 
compredecasaarcoverde.com.br, para facilitar a ven-
da e entrega dos seus produtos. A ACA também 
firmou uma parceria com a empresa, Marketpla-
se, que é uma plataforma de vendas on-line para 
comerciantes cadastrar suas empresas e produtos 
com foto no site, arcoverdedelivery.com, para ven-
der via delivery e poder ingressar no mundo digital.

A ACA também participou da constru-
ção do plano de adequação para reabertura 
do comércio de Arcoverde, em parceria com a 
Prefeitura Municipal e Câmara de Dirigentes Lo-
jistas – CDL. Segundo o presidente da ACA, “além 
de ser importante para que empresários e funcio-
nários pudessem voltar a trabalhar, o plano foi 
pensado e desenvolvido também para os clien-
tes, para que todos possam circular e ir fazer as 
suas compras com total comodidade e segurança”.

Outra importante iniciativa está na atualização cons-
tante de informações, decretos e medidas no site da 

ACA. Essa fonte de informação confiável está colabo-
rando para que os comerciantes de Arcoverde possam 
manter-se orientados sobre quais medidas precisam 
tomar em relação a seus empreendimentos. A ACA 
promoveu também  live esclarecedora sobre a temá-
tica COVID-19, com participação do Delegado do 
Conselho Regional de Contabilidade (CRC), Gustavo 
Nunes, e o Presidente da ACA, Rodrigo Henrique.

De Acordo com Rodrigo, “desde que toda a situação 
de quarentena e enfrentamento da pandemia come-
çou, a Associação Comercial se manteve firme em seu 
papel de defesa e apoio ao empreendedor. Sem ignorar 
a importância e necessidade das medidas restritivas, 
a entidade seguiu trabalhando para buscar a retoma-
da no menor prazo possível, entendendo que muitos 
empreendedores não resistiriam muito tempo de pa-
ralisação”.

A entidade segue trabalhando para, ao menos, mini-
mizar os impactos da crise gerada pela pandemia so-
bre os empresários e comerciantes do município. A 
equipe da ACA também se mantém totalmente à dis-
posição dos associados para auxiliar nas mais diversas 
demandas.

ACA e CDL reunidos  para debater alternativas e ações de conscientização perante o surto da Codiv-19.
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