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Há tempos, o Jornal Em Foco é um meio de estudo e de 
aprendizado aos alunos do curso de Jornalismo do ISCA Fa-
culdades. O periódico, produzido pelos alunos do 5º semestre, 
incentiva os futuros comunicadores a exercerem a arte grá� -
ca e da escrita jornalística. Abordando diferentes assuntos, a 
publicação traz informações e entretenimento sobre debates 
cotidianos que estão na pauta da sociedade. 

E nesta edição de maio, o jornal traz um tema bem interes-
sante: O ser humano e as redes sociais. As matérias enaltecem 
os benefícios e os malefícios do mundo contemporâneo em 
rede, retratando opiniões, experiências e pesquisas que escla-
recem a atual conjuntura digital.

Não há dúvidas de que esse tema já faz parte da vida de 
cada um de nós. Varias ações, desde o manuseio de um apa-
relho - como um smartphone ou computador - até dirigir um 
carro, comprovam a importância da tecnologia. Assim, as ma-
térias presentes nessa edição, abordam o uso e o desuso dessa 
realidade no ambiente de trabalho e na vida cotidiana.

Com relação às redes sociais, � ca evidente que essas ferramen-
tas são de extrema importância, uma vez que facilitam a troca de 
informações e o dialogo de um indivíduo com o outro, ainda que 
distante geogra� camente. Além disso, elas servem como um por-
tifólio de per� l social, prática usual no facebook, por exemplo.

No ramo empresarial, já existem departamentos de Recur-
sos Humanos que “vasculham” o per� l de rede do funcioná-
rio para decidir desde a hora da contratação até a decisão do 
mantenimento ou não do pro� ssional. E este por sinal, é outro 
tema abordado que você encontrará aqui, no Jornal Em Foco.

Cada futuro jornalista do 5º semestre aprovou a experiên-
cia que obtive na produção de mais um Em Foco, pois viven-
ciou um pouco do que ocorre no ambiente de trabalho. Apesar 
do mercado de trabalho exigir o máximo de cada um e o tem-
po ser, sempre, o maior inimigo do comunicador, a satisfação 
de ver um trabalho publicado, não tem preço! Essa é a sensa-
ção dos alunos, nesse momento, vendo o resultado � nal dessa 
publicação laboratorial.

Editorial

Equipe EmFoco

Viva em Rede



JORNAL LABORATÓRIO  DO CURSO COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO
ISCA FACULDADES DE LIMEIRA

 
MAIO 2014

3

Consumidores apostam 
em lojas virtuais

Segundo pesquisa do Ibope, consumidores têm optado por compras na internet 
devido à comodidade, à variedade e às ofertas

Giuli Braido
A tecnologia avança e se moderniza 

cada dia mais e,  com isso, muitos con-
sumidores têm optado por compras na 
internet devido as diversas vantagens 
obtidas com esse tipo de consumo. Com 
a era tecnológica foram criados sites dos 
mais variados mercados, como os de 
bancos, faculdades e empresas, propor-
cionando uma in� nidade de opções que 
permitem, apenas com um clique, facili-
tar a vida de muitos internautas.

A área de compras e vendas na inter-
net cresce consideravelmente e se des-
taca no mercado de serviços e produtos. 
Cada dia,  mais empresários optam por 
criar uma loja online. Alguns, promo-
vem o site não apenas para compras, 
mas também para divulgar a sede da 
empresa. “Hoje é impossível atuar sem 
ter o sistema de internet. Com a criação 
do site visei abrir as portas para o cresci-
mento da empresa, gerando assim mais 
empregos e aumentando as vendas,” co-
meta o Diretor da Pnyx Confecções LTDA, 
Cesar Leal.

Os sites de compras, que hoje são 
conhecidos como e-commerces, têm 
registrado crescimentos constantes. Em 
outubro do ano passado, segundo pes-
quisa Ibope feita com cerca de 410 internautas, 
86% dos entrevistados a� rmaram já terem feito 
compras no comércio eletrônico e 31% destes 
disseram ainda que consomem mensalmen-
te produtos da rede. Outro dado interessante 
é que para 93% destes consumidores, o fator 
mais relevante para a compra é a comodidade e 
a praticidade. Já para 85% dos entrevistados,  as 
ofertas justi� cam a escolha pelo mercado onli-
ne, sendo que ainda 66% optam pela variedade 
de produtos e serviços disponíveis em rede. As 
mulheres assumem a maioria dos consumidores 
do e-commerce e, mais da metade dos compra-

dores pertencem as 
classes A e B.

Para o estudante 
de Geogra� a, Ruan 
Felipe Belzi Corrêa, 
as compras via inter-
net facilitam muito 
na correria do dia-
-a-dia, por serem 
práticas, rápidas e 
também pela me-
lhor oferta. Ele ainda 
pontua: “Podemos 
dizer que com o 

avanço da tecnolo-
gia, a internet vem, 
cada dia mais, nos 
p ro p o rc i o n a n d o 
mais qualidade de 
vida, em questões 
de lazer e negócios.”

Como já divul-
gado em pesquisas, 
a internet pro-
porciona também 
certo conforto aos 
consumidores, não 
encontrado no co-

mércio externo, mas existe um ponto 
negativo referente às lojas virtuais, que 
são os sites falsos. Especialistas sugerem 
atenção no momento da escolha do site 
para efetuar a compra de produtos. Uma 
boa dica é veri� car se a loja tem boas 
referencias, ou até mesmo, se conhece 
alguém que já comprou no comercio vir-
tual. “Comigo nunca aconteceu de com-
prar um produto através de lojas virtuais 
e não receber. Eu já conheço vários sites 
que são con� áveis e procuro sempre 
comprar nos mesmos. Mas sempre que 
vou escolher o site para fazer a compra, 
me preocupo em veri� car os selos de se-
gurança e recomendação que ele possui. 
Esse detalhe é muito importante se não 
quiser jogar dinheiro no lixo,” a� rma o 
ferramenteiro, Paulo Henrique Braido. 

Di v u l g a ç ão  d e 
e m p r e s a s  a t r av é s 
d e  l o j a s  v i r t u a i s
Segundo Leal, através das vendas 

pela internet, o cliente tem facilidade 
em conhecer o produto, podendo esco-
lher modelos e cores.  “A apresentação é 
fundamental e, através do site, existe um 
primeiro contato.” , comenta.

Empresários que possuem sedes fixas 
também investem na criação de sites, estimu-

lando vendas online, vendas diretas e também a divul-
gação do empreendimento. Desta forma,  objetivam 
uma ponte entre os dois meios de vendas, gerando o 
crescimento da empresa em ambos mercados.

Outra facilidade, vem da di� culdade de loco-
moção de alguns clientes. No mercado online, o 
consumidor efetua a compra e, automaticamen-
te, conhece a loja. “Nossa empresa  a Pnyx Fitness 
e Praia é sucesso internacional e o site têm muito 
a acrescentar nessa fatia de mercado. Claro que 
existem outros canais de comercialização, mas a 
internet é fundamental neste aspecto,” conclui 
o empresário que investe no mercado virtual há 
mais de dez anos.

Especialistas sugerem 
atenção no momento da 

escolha do site para efetuar 
a compra de produtos. 

Uma boa dica, é verifi car se 
a loja tem boas referencias, 
ou até mesmo, se conhece 
alguém que já comprou no 

comercio virtual

““

““

Vendas pela internet tem sido cada vez mais comum pela praticidade e comodidade.
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Já imaginou chegar à casa de sua avó e se depa-
rar com a ‘� gura’ sentada em frente a um computa-
dor conversando com as amigas no chat do facebook 
sobre receitas de bolo? Ou ainda, presenciar seu avô 
jogando Angry Birds em um iphone 5S? Ou quem 
sabe, receber uma mensagem de bom dia da amiga 
da sua avó pelo whatsapp? Parecem cenas engraça-
das e surreais, mas não nesse século. 

A tecnologia tem alcançado lugares inusitados, 
e também atingido,  até mesmo, a camada mais 
experiente da sociedade: os idosos. O que antes era 
apenas monopólio dos mais jovens, hoje em dia é 
utilizado por todos. Muitos idosos acabam apren-
dendo a mexer no celular, por exemplo, para manter 
contato com os parentes, ou até mesmo, usando a 
internet como meio de aproximação. Não importa o 
meio de comunicação ou tecnologia, atualmente os 
idosos trocaram o tricô pelo teclado.

O aposentado Ignácio Cressoni, 75, utiliza a 
internet para se manter informado das notícias de 
esporte, pois apresenta um programa dessa edito-
ria em uma TV da cidade de Araras - SP, mas diz não 
ter paciência para as atuais redes sociais. “Não gosto 
de redes sociais, facebook, essas coisas, não tenho 
paciência. Mas quando me conecto com a internet, 
busco sites de notícias, principalmente de esportes, 
para saber sobre tudo que está acontecendo nesse 
meio”, complementa.

O cinegra� sta, Marcelino Oliveira,  55 , também 
não gosta das redes sociais, mas utiliza o computa-
dor e a internet para baixar músicas. “Uso meu com-
putador para escutar música, para procurar alguma 
antiga que  gostava. Essa é a utilidade que a tecno-
logia dos dias de hoje tem para mim. Acho que essas 
redes sociais são um manto de fofoca, um sabendo 
mais da vida do outro, sou contra”, comenta.

Muitos idosos não mexem em computadores 
ou celulares, por que não têm quem os auxilie com 
essas ferramentas. Outros já não têm interesse em 
aprender, pois acham uma tarefa difícil. É o caso 
da aposentada Maria Luiza Vieira, 62, que não tem 
interesse algum em mexer no computador, porem, 

Terceira idade troca o tricô 
pelo teclado

Ficar sentado numa cadeira de balanço enquanto cruza a agulha com a linha é coisa do passado. Os 
idosos de hoje, estão sentados na cadeira convencional de frente à tela e com o teclado em mãos

iIgnácio Cressoni olhando as notícias de esporte em um site da editoria.

teve a necessidade de aprender a utilizar o celular  
“Não gosto desse tal de facebook. Não tenho inte-
resse nessas coisas, acho perda de tempo. Além dis-
so, todo mundo � ca sabendo da sua vida. Não ligo 
para tecnologia, mas confesso que não posso � car 
sem. Tive que aprender a mexer no celular, porque, 
às vezes, vou até o centro da cidade pagar as contas 
e não tenho como voltar, aí pego meu celular, ligo 
para meu � lho me encontrar em tal lugar, e vou 
para casa. Isso facilita muito a vida da gente”, relata 
Maria Luiza.

A camada mais jovem parece aceitar essa nova 
‘onda’ dos avós utilizando as redes sociais e invadin-
do a modernidade da tecnologia. “Sou imparcial 
nisso, pois tem lado bom e ruim. Por exemplo, � ca 

muito mais fácil a comunicação entre eu e minha vó, 
pois ela usa o facebook diariamente. Ela consegue 
saber mais o que fazemos e o que acontece com a 
gente do que antes, quando ela não usufruía dessa 
ferramenta. O lado negativo é que os comentários 
dela em minhas fotos têm mais curtidas que minha 
própria foto”, brinca Caio Potechi, o publicitário.

O estudante de publicidade e propaganda, 
Vitor Franco, 23, acredita que a utilidade da 
internet para pessoas mais velhas é justamen-
te para manter contato com os familiares que 
moram longe.

“Tenho uma tia que mora em Santo André 
e fazia tempo que não falava com ela. Recen-
temente ela me adicionou no facebook e pude-

mos matar a saudade. Além de contar as novi-
dades”, comenta o estudante.

O tempo de acesso à internet no computador 
(desktop ou notebook) em casa cresceu entre 
usuários idosos nos últimos três meses, aponta 
a pesquisa NetView, da Nielsen IBOPE, divulgada 
no ano passado, no site do g1.globo.com.

“Em outubro, usuários de internet com ida-
de entre 55 e 64 anos passaram, em média, 53 
horas e 12 minutos conectados ao computador. 
A faixa etária foi a que apresentou maior cresci-
mento no tempo de conexão à internet residen-
cial desde agosto, quando passou uma média 
de 43 horas e 45 minutos navegando de casa 
pela web.” 
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A tecnologia e as gerações:
a interação existe quando o assunto é

a tecnologia ou é cada um na sua?
A tecnologia ajuda a estreitar os laços entre as gerações e a interação pode trazer benefícios para 

ambos. Por vezes conturbada, mas benéfi ca, aproxima dos 8 aos 80.

Samanta Salve
Na troca de experiência quando o assunto é 

a tecnologia, as gerações andam por caminhos 
um pouco diferentes. Os mais novos já nascem 
com a facilidade do aprendizado. Já os mais 
velhos, em sua maioria, têm um pouco de di-
� culdade. Entretanto, esta di� culdade pode ser 
sanada com ajuda mútua, entre estes grupos, 
através da troca de experiências.

De acordo com pesquisas realizadas por 
sites como Foco em Gerações e revistas sobre o 
tópico, a tecnologia incentiva a troca de apren-
dizado entre as gerações e a colaboração entre 
elas. Entre as crianças e os idosos, essa colabo-
ração é maior que entre os adolescentes e os 
idosos, pela facilidade que as criança e o idoso 
interagirem. Já a interação entre adolescente e 
idoso é mais delicada.

Mesmo na terceira idade, existe o interesse 
de aprender coisas novas e a tecnologia propor-
ciona essa aprendizagem. Apesar das diferen-
ças relacionadas à idade, há um número con-
siderável de crianças que se identi� cam com 
os idosos quando se trata de trocar e adquirir 
experiência e conhecimento.

Existem os que têm maior facilidade de 
aprendizado, outros nem tanto, mas o fator 
tempo colabora quando são às crianças a en-
sinarem.

Já no caso dos adolescentes, apesar de 
saberem lidar com as novas tecnologias e o  
adaptar facilmente a elas, compartilhar de co-
nhecimento, não é tão frutífero.

Exemplos práticos 
As irmãs Juraci Litholdo, 61, dona de casa 

e Tania Wetten, 50, também dona de casa, são 
usuárias das redes sociais. 

Juraci utiliza a tecnologia para se comuni-
car com a � lha mais nova e os netos que moram 
na Espanha. Assim, a rede serve para diminuir 

de certa forma a distância.
Interação familiar e 

segurança
Tecnologia não se restringe apenas ao uso 

da internet e de computadores, a� nal temos o 
celular. O telefone é uma ferramenta que Tania,  
muitas vezes,  recorre aos � lhos para descobrir 
como funcionam, assim como Juraci, por se tra-
tar de coisas como elas mesmo dizem: “ Ou eu 
mato essa tecnologia ou ela me mata”. 

Juraci comenta isso porque acredita que a 
tecnologia evolui e o ser humano também e se 
não houver essa evolução, essa tecnologia vai 
“engolir” sua vida.

A realidade tecnológica proporciona tanto 
facilidade como perigos à interação familiar, 
gerando, em alguns casos, o distanciamento 
entre os familiares.

Mas no caso de Tania é diferença. Além 
de manter contato com pessoas nas redes 
sociais, ela tem dois filhos adolescentes e 

gosta de saber com quem os filhos têm con-
tato. Questionada se acredita que utilizan-
do a internet fica mais próxima dos filhos 
e porque, responde: “Exatamente isso, mas 
também por saber com quem eles conver-
sam e quem são, eu e meu marido temos 
livre acesso à página de rede social deles, e 
dependendo de quem for, a conduta em seu 
perfil, tanto eu como meu marido tomamos 
as providências, como excluir o perfil deste 
amigo”, desabafa.

Pais, avós e tios quando dá aquele  “branco” recorrem a garotada para orientação com as novas tecnologias
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Consumo de eletrônicos 
ultrapassa países 

europeus

Daniela Cason 
Atualmente, os brasileiros  são campeões de 

consumo em alguns setores da tecnologia. Mes-
mo com  preços  mais elevados estão comprando 
produtos de alto padrão, algo que não acontecia 
antes.  De acordo com  o prognóstico do Instituto 
Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, o comér-
cio de tevês telas � nas e de celulares teve o maior 
percentual de compras do mundo, em 2011. 

“No Brasil a revolução do consumo está ocor-
rendo de maneira mais agressiva do que em ou-
tros países”, a� rma o chefe de pesquisa da consul-
toria americana Trend Watching, Henry Manson à 
revista ISTOÉ-INDEPENDENTE. A empresa que ele 
atua é especializada em marcas que percorrem 
120 países. 

Os brasileiros estão consumindo como as na-
ções mais ricas e um dos fatores que contribuíram 
para o aquecimento da economia é a ascensão 
da classe média, que estimula quase 80% do co-
mércio, além dos  impulsos que as disposições de 
créditos oferecem. Esse avanço indica mais três 
fatores: o crescimento continuado, a redução da 
desigualdade e a geração de empregos.

 O consumidor ganhou espaço mais seguro 
com o crescimento na renda de 33%, entre 2003 
e 2011. Quarenta milhões de pessoas passaram a 
integrar a classe C e nove milhões entraram para 
as classes A e B. Segundo o  mapeamento do IBO-
PE Inteligência, as despesas gerais das classes B e 
C são semelhantes com 38% das compras. Porém, 
a primeira possui 26,9 % da massa salarial, en-
quanto a segunda representa 46,6 %.  

De acordo com a pesquisa global realizada 
pela IBOPE Nielsen, o brasileiro é o quarto con-
sumidor mais otimista do mundo, ou seja, é um 
dos mais dispostos a gastar. Para especialistas, o 
país está alcançando um nível de bem estar, que 
eleva os planos de consumo, além das metas de 
pagar contas. Portanto, a população daqui alguns 

Mesmo com a precifi cação elevada dos  importados na combinação de diversos fatores, os 
brasileiros desembolsam altamente com esses produtos

anos irá conquistar o modelo de vida semelhante 
alguns países europeus. 

Mapa de despesas 
O fenômeno das vendas de eletrônicos é 

a tradução das compras de smartphones que 
cresceram 179%, em 2011. No ano seguinte, a 
multinacional de consultoria de gestão, ACCEN-
TURE, divulgou uma pesquisa na qual o Brasil é 
o segundo maior consumidor de equipamentos 
eletrônicos do mundo e permanece na mesma 
posição nas intenções de compra de aparelhos 
em 2013. 

As vendas de eletrônicos devem aumentar 
4%, ainda esse ano, o que equivale ao total de 
1,1 trilhão de aparelhos vendidos, assim apre-
senta uma estimativa realizada na abertura da 
CES, pela Consumer Eletronics Associations (CEA) 
junto a empresa de consultoria, GFK. 

Nossos gastos com gadgets (dispositivos ele-
trônicos portáteis) deixaram grandes potências 
para trás na pesquisa da ACCENTURE, como o Ja-
pão em 4º lugar, Alemanha em 7ª posição e até os 
EUA que ocupou a 10º colocação.

Panorama custo Brasil 
Com a 14ª maior carga tri-

butária do mundo, o governo 
detém 36,2% do PIB. O País 
possui um sistema tributário 
complexo e engessado. O alto 
spread bancário (taxas de juros) 
e a alta burocracia no desenvol-
vimento do mercado inibem a 
produtividade nacional. 

O professor titular na em-
presa BM&F Bovespa, André 
Machado, enfrentou uma oca-
sião similar.  “Atendendo a pe-
didos de administração de car-
teiras, resolvi montar uma asset, 

captei os clientes, recursos, mas a receita do Ban-
co Central do Brasil (BC) e a Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) demoraram quatro meses para 
liberar tudo. Quando � nalmente deram sequên-
cia, os clientes já tinham ido embora. O negocio 
morreu antes de nascer!”, dispara.

Para o estudante de Economia da USP, Bruno 
Miller Theodosio, em relação ao cenário interno e 
externo, a pressão in� acionária di� culta a toma-
da de decisão por parte do empresário. “Como 
forma de combate à in� ação, o BC, por meio do 
Comitê de Politica Monetária, vem aumentando 
a taxa básica de juros, o que encarece o crédito 
di� cultando a abertura de novos empreendimen-
tos”, explica. 

Além dos encargos sociais, como o FGTS, 
INSS, entre outros, que consomem capital, tempo 
e disposição, o empresário encontra grande di� -
culdade para capitalizar a empresa com a falta 
de apoio governamental, ressalta a gestora Nilza 
Pegoraro que complementa. “ O empreendedor 
não tem acesso fácil ao crédito para compor seu 
capital de giro e quando consegue, as taxas de ju-
ros são altíssimas, inviabilizando a realização de 

negócios”, a� rma Nilza.
“Outro foco de complicações são as politicas 

econômicas que privilegiam campeãs nacionais,  
decisões que não parecem dar resultados, vide 
caso Eike Batista” diz o estudante. Empresas de 
alta concentração na participação do mercado 
cobram medidas do governo para barrar impor-
tações, desencadeando a ine� cácia do desenvol-
vimento interno “Há pouco incentivo ao pequeno 
e médio empreendedor fazendo com que o mer-
cado seja altamente hostil aos novos ingressan-
tes”,  ressalta Miller. 

Somando a isso, Theodosio cita alguns aspec-
tos que de� nem amplamente esse cenário. Como 
a estrutura de custos que o país mantém com a 
mão de obra, o protecionismo tarifário e a desva-
lorização do dólar frente ao real, o que implica a 
redução do poder de compra externo da moeda 
nacional e di� culta a importação de bens de capi-
tal, bens intermediários e insumos para negócios 
que necessitam deles. Além de mais um foco de 
pressão in� acionária. 

Desempenho interno
O capitalismo brasileiro mantém diversas 

contradições e a sua estrutura go-
vernamental favorece fortemente 
o rentismo ligado à política econô-
mica. Um dos mecanismos, possuí 
a lógica na absorção de riqueza por 
uma classe que não produz nada. 
Outro aspecto, é o aparelhamento do 
Estado que limita o capital humano 
com incentivos contraproducentes 
aplicados aos cargos de servidores 
públicos.

Em resumo, a inibição da livre 
iniciativa, também faz com que o 
país desenvolva  lentamente sua 
produtividade.  Em relação a esse 
conjunto, Theodosio de� ne: “O em-

Bruno Miller Theodosio
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Consumo de eletrônicos 
ultrapassa países 

europeus

Daniela Cason 
Atualmente, os brasileiros  são campeões de 

consumo em alguns setores da tecnologia. Mes-
mo com  preços  mais elevados estão comprando 
produtos de alto padrão, algo que não acontecia 
antes.  De acordo com  o prognóstico do Instituto 
Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, o comér-
cio de tevês telas � nas e de celulares teve o maior 
percentual de compras do mundo, em 2011. 

“No Brasil a revolução do consumo está ocor-
rendo de maneira mais agressiva do que em ou-
tros países”, a� rma o chefe de pesquisa da consul-
toria americana Trend Watching, Henry Manson à 
revista ISTOÉ-INDEPENDENTE. A empresa que ele 
atua é especializada em marcas que percorrem 
120 países. 

Os brasileiros estão consumindo como as na-
ções mais ricas e um dos fatores que contribuíram 
para o aquecimento da economia é a ascensão 
da classe média, que estimula quase 80% do co-
mércio, além dos  impulsos que as disposições de 
créditos oferecem. Esse avanço indica mais três 
fatores: o crescimento continuado, a redução da 
desigualdade e a geração de empregos.

 O consumidor ganhou espaço mais seguro 
com o crescimento na renda de 33%, entre 2003 
e 2011. Quarenta milhões de pessoas passaram a 
integrar a classe C e nove milhões entraram para 
as classes A e B. Segundo o  mapeamento do IBO-
PE Inteligência, as despesas gerais das classes B e 
C são semelhantes com 38% das compras. Porém, 
a primeira possui 26,9 % da massa salarial, en-
quanto a segunda representa 46,6 %.  

De acordo com a pesquisa global realizada 
pela IBOPE Nielsen, o brasileiro é o quarto con-
sumidor mais otimista do mundo, ou seja, é um 
dos mais dispostos a gastar. Para especialistas, o 
país está alcançando um nível de bem estar, que 
eleva os planos de consumo, além das metas de 
pagar contas. Portanto, a população daqui alguns 

Mesmo com a precifi cação elevada dos  importados na combinação de diversos fatores, os 
brasileiros desembolsam altamente com esses produtos

anos irá conquistar o modelo de vida semelhante 
alguns países europeus. 

Mapa de despesas 
O fenômeno das vendas de eletrônicos é 

a tradução das compras de smartphones que 
cresceram 179%, em 2011. No ano seguinte, a 
multinacional de consultoria de gestão, ACCEN-
TURE, divulgou uma pesquisa na qual o Brasil é 
o segundo maior consumidor de equipamentos 
eletrônicos do mundo e permanece na mesma 
posição nas intenções de compra de aparelhos 
em 2013. 

As vendas de eletrônicos devem aumentar 
4%, ainda esse ano, o que equivale ao total de 
1,1 trilhão de aparelhos vendidos, assim apre-
senta uma estimativa realizada na abertura da 
CES, pela Consumer Eletronics Associations (CEA) 
junto a empresa de consultoria, GFK. 

Nossos gastos com gadgets (dispositivos ele-
trônicos portáteis) deixaram grandes potências 
para trás na pesquisa da ACCENTURE, como o Ja-
pão em 4º lugar, Alemanha em 7ª posição e até os 
EUA que ocupou a 10º colocação.

Panorama custo Brasil 
Com a 14ª maior carga tri-

butária do mundo, o governo 
detém 36,2% do PIB. O País 
possui um sistema tributário 
complexo e engessado. O alto 
spread bancário (taxas de juros) 
e a alta burocracia no desenvol-
vimento do mercado inibem a 
produtividade nacional. 

O professor titular na em-
presa BM&F Bovespa, André 
Machado, enfrentou uma oca-
sião similar.  “Atendendo a pe-
didos de administração de car-
teiras, resolvi montar uma asset, 

captei os clientes, recursos, mas a receita do Ban-
co Central do Brasil (BC) e a Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) demoraram quatro meses para 
liberar tudo. Quando � nalmente deram sequên-
cia, os clientes já tinham ido embora. O negocio 
morreu antes de nascer!”, dispara.

Para o estudante de Economia da USP, Bruno 
Miller Theodosio, em relação ao cenário interno e 
externo, a pressão in� acionária di� culta a toma-
da de decisão por parte do empresário. “Como 
forma de combate à in� ação, o BC, por meio do 
Comitê de Politica Monetária, vem aumentando 
a taxa básica de juros, o que encarece o crédito 
di� cultando a abertura de novos empreendimen-
tos”, explica. 

Além dos encargos sociais, como o FGTS, 
INSS, entre outros, que consomem capital, tempo 
e disposição, o empresário encontra grande di� -
culdade para capitalizar a empresa com a falta 
de apoio governamental, ressalta a gestora Nilza 
Pegoraro que complementa. “ O empreendedor 
não tem acesso fácil ao crédito para compor seu 
capital de giro e quando consegue, as taxas de ju-
ros são altíssimas, inviabilizando a realização de 

negócios”, a� rma Nilza.
“Outro foco de complicações são as politicas 

econômicas que privilegiam campeãs nacionais,  
decisões que não parecem dar resultados, vide 
caso Eike Batista” diz o estudante. Empresas de 
alta concentração na participação do mercado 
cobram medidas do governo para barrar impor-
tações, desencadeando a ine� cácia do desenvol-
vimento interno “Há pouco incentivo ao pequeno 
e médio empreendedor fazendo com que o mer-
cado seja altamente hostil aos novos ingressan-
tes”,  ressalta Miller. 

Somando a isso, Theodosio cita alguns aspec-
tos que de� nem amplamente esse cenário. Como 
a estrutura de custos que o país mantém com a 
mão de obra, o protecionismo tarifário e a desva-
lorização do dólar frente ao real, o que implica a 
redução do poder de compra externo da moeda 
nacional e di� culta a importação de bens de capi-
tal, bens intermediários e insumos para negócios 
que necessitam deles. Além de mais um foco de 
pressão in� acionária. 

Desempenho interno
O capitalismo brasileiro mantém diversas 

contradições e a sua estrutura go-
vernamental favorece fortemente 
o rentismo ligado à política econô-
mica. Um dos mecanismos, possuí 
a lógica na absorção de riqueza por 
uma classe que não produz nada. 
Outro aspecto, é o aparelhamento do 
Estado que limita o capital humano 
com incentivos contraproducentes 
aplicados aos cargos de servidores 
públicos.

Em resumo, a inibição da livre 
iniciativa, também faz com que o 
país desenvolva  lentamente sua 
produtividade.  Em relação a esse 
conjunto, Theodosio de� ne: “O em-
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presário brasileiro parece pouco dotado do que 
Keynes chamou de “animal spirit”. Com o privi-
légio da lógica rentista de um lado e a falta de 

um projeto nacional do outro, o Brasil apesar de 
ter melhorado signi� cativamente, ainda patina 
quando o assunto é desenvolvimento econômi-
co” declara.

“Além disso, a baixa quali� cação do trabalha-

dor brasileiro também não favorece o aumento 
de produtividade do trabalho, pois este depende 
crucialmente da educação”, conclui o estudante.

Ao avaliar essa falta de mão-de-obra es-
pecializada, que faz com que nossos índices de 
rotatividade sejam altos, Nilza acrescenta: “Com 
muitas aulas teóricas e quase nenhuma prática, 
as escolas, as faculdades e os cursos técnicos não 
preparam os alunos para atuarem no mercado de 
trabalho, distanciando a realidade do universo 
estudantil”,  a� rma.

Para a gestora, o quesito educação empresa-
rial deveria ser proposto desde o ensino básico, 
incentivando o empreendedorismo, falando de 
administração e economia para levar essas ques-
tões ao dia-a-dia das crianças, criando assim, a 
mentalidade empresarial desde a primeira fase. 

Tr a d i ç ão  d e  m e r c a d o  e 
c o n s um o

Por décadas, o país não negociou abertamen-
te com o mercado internacional, somente após o 
governo Collor, as importações passaram a ser in-
centivadas, o que favoreceu a economia nacional. 
Entretanto, no decorrer do tempo, os produtos es-
trangeiros tornaram-se referência para os brasileiros 
que não tinham fácil acesso à fabricação própria. 

De acordo com Theodosio, o país ainda se 
mantém como um exportador de produtos 

primários: “As últimas gestões presidenciais fa-
voreceram um modelo de desenvolvimento for-
temente calcado no consumo e na formação de 
um mercado interno. Externamente, não compe-
timos em quase nenhuma área, como por exem-
plo, em mercados de tecnologia ou de alto valor 
agregado”, ressalta. 

Produtos importados possuem impostos 

mais altos. Segundo o autor do livro Formação 
Estratégica de Preci� cação, alguns fatores expli-
cam não só a diferença dos preços, mas também, 
a preferência por mercadorias estrangeiras. Entre 
eles, o chamado lucro Brasil, indicadores que dão 
referência e encarecem produtos importados e 

os altos índices de in� ação até 1994, provocando 
di� culdade aos consumidores na avaliação das 
compras. 

Em relação à tradição de consumo, histo-
ricamente, os brasileiros têm necessidade de 
ostentar sua condição social. Segundo o  livro 
Teatro dos Vícios, de Emanuel Araújo, o autor 
menciona que no século XVIII, muitos escravos, 
após comprarem a liberdade, logo passavam a 
adquirir seus próprios escravos para se a� rma-
rem na sociedade. 

Essa busca pelo status relacionada à tecno-
logia consolida a sociedade do espetáculo, teoria 
do escritor francês Guy Debord que se refere à 
construção da imagem com in� uência das mídias 
nas relações sociais e seus impactos. Em tese, o 
individuo passa por um processo de identidade 
onde compõe a própria imagem, o que provoca 
uma busca incessante pela autoa� rmação. 

Segundo o psicanalista Reinaldo Lobo, o que 
estimula o consumo de tecnologia continua a ser 
a publicidade. “Faz parte da circulação de capital 
e de mercadorias no sistema econômico em que 
vivemos. O brasileiro vive hoje em tempos mo-
dernos, com novas necessidades e o uso desses 
aparelhos facilitou sua vida”, conclui o  pro� s-
sional que complementa ainda que a oferta de 
produtos e a facilidade de acesso são igualmente 
estimulantes para estabelecer esse quadro.  

André Machado 

Nilza Pegoraro Reinaldo Lobo
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A mesma tecnologia 
que une, separa

Na era dos smartphones, algumas pessoas desfrutam de aplicativos para se relacionar

Wendell Stahl
A sociedade tem vivido mais do que nunca 

em rede, através da mídia e, principalmente, 
da internet. Esse fenômeno é chamado, gene-
ricamente, de globalização. Para interagir com 
outra pessoa que esteja em qualquer parte do 
planeta, basta um clique. A criação de redes so-
ciais e aplicativos têm ajudado às pessoas a se 
conectarem, seja para conversar, trocar ideias, 
fazer novas amizades e, até mesmo, engatar 
um relacionamento amoroso.

O ser humano em sua essência carece de 
pertencer a algum grupo social. Este sentimento 
pode ser considerado o propulsor da resiliência 
que é o recurso que o indivíduo possui para su-
perar e sair mais fortalecido das adversidades. 
Segundo a psicóloga Laura de Freitas Mello, 
usar a internet para trocar status (que em latim 
signi� ca situação), colocar opiniões em grupos 
de discussão na web e conversar em salas de 
chat produzem uma sensação de proximidade, 
de fazer parte da mesma turma eletrônica. “A 
interatividade e a imediaticidade dos diálogos 
online, acentu-
am uma sensa-
ção de familia-
ridade, mesmo 
que o contato 
direto esteja au-
sente. A ausência 
de contato físico, 
entretanto, não 
implica numa 
ausência de con-
tato emocional e 
cognitivo, ainda 
que mediados 
pelo computa-
dor”, explica. De acordo com ela, os compor-
tamentos do emissor são traduzidos em texto, 
imagens e sons que viajam nos cabos e satélites 
para serem reproduzidos no computador do re-
ceptor. “Os toques que seriam dirigidos ao corpo 
do outro são transformados em entusiasmada 
digitação no teclado. Os olhares de admiração, 

dúvida, interrogação e excitação são dirigidos ao 
texto e às imagens na tela do computador. Emo-
ções, fantasias, desejos são criados, levando à 
amizades, paixões, amores, que podem resultar 
até em sexo virtual ou real”, disse.

Leonardo Pedro, 19, conheceu Mônica Bra-
ga, 17, através 
de uma rede 
social e inicia-
ram um ro-
mance virtual. 
“Quando vi as 
fotos no per� l 
dela, a achei 
linda, e resolvi 
puxar assun-
to. Marcamos 
de sair e nos 
c o n h e c e m o s 
pessoalmente”, 
revela Leonar-

do. Já Mônica diz que, a princípio, teve receio 
de ir ao encontro do namorado virtual. “Eu ti-
nha medo de chegar no local marcado e ele não 
ser como era pela internet. Mas depois que nos 
conhecemos, nos apaixonamos mais ainda e co-
meçamos a namorar de verdade”, explicou ela.

Há alguns anos, os teóricos da comunicação 
de� niam como mídia de massa apenas a im-

prensa, o cinema, o rádio e a televisão. No início 
da década de 90, os sistemas eletrônicos inte-
rativos baseados em computação e telefonia 
eram de� nidos como mídias emergentes, mas, 
atualmente, a internet é tratada como a mais 
importante mídia de massa. Além de ser usada 
para � ns pro� ssionais, 
como inicialmente 
era, virou também, 
um meio de diversão 
e passatempo para os 
internautas.

Víc i o
Grande parte da 

sociedade tem se tor-
nado refém da internet 
para se relacionar. Isso 
faz com que pessoas � -
quem com o celular na 
mão o dia todo, como se fosse algo inseparável, 
e isso incomoda algumas pessoas. Tanto que um 
restaurante de Los Angeles, nos Estados Unidos, 
criou uma promoção: quem não usar o smar-
tphone ou tablet durante a refeição, ganha 5% 
de desconto no valor total da comanda. Mas,  
apenas quatro em cada dez clientes se arriscam 
a participar da brincadeira. Os que aceitam, 

relatam que se sentem mais sociáveis com as 
pessoas presentes no local.

Um importante ponto de estudo para psicó-
logos é a personalidade que os usuários criam 
na internet, que na maioria das vezes, é dife-
rente a da vida real. “As pessoas não têm medo 
de expressar suas opiniões nas redes sociais, e 
por isso,  acabam tendo uma rede de contatos 
que têm os mesmos pensamentos e interesses 
que os delas, e isso faz com que o mundo des-
sas pessoas seja mais divertido em uma tela de 
computador, do que na vida real, criando um 
isolamento”, disse a psicóloga. 

Ela ainda ressaltou que qualquer internauta 
está disposto a ser enganado na rede. “A pessoa 
pode inventar o que ela quiser numa conversa, 
sendo que muitas vezes, a mentira acaba pare-
cendo real e o receptor da mensagem acredita, 
principalmente, se for alguém carente”. É o que 
aconteceu com a estudante Larissa Garcia, 21, 
que descobriu uma traição através da internet. 
“Peguei o celular do meu ex-namorado e vi uma 
conversa com outra menina. Ele se passava por 
solteiro e estava marcando um encontro com 

ela”, disse. Larissa não 
perdoou e se separou 
do companheiro.

Por � m, a psicó-
loga diz que não há 
uma teoria que seja 
totalmente a favor ou 
contra a internet. “Da 
mesma forma que ela 
pode ser usada para 
unir pessoas, tem o 
dom de separar, pois 
por lá, tudo é mais 

fácil. O maior erro que acontece em muitas ca-
sas brasileiras é que a internet aproxima quem 
está longe e afasta quem está perto”, disse ela, 
em relação à atenção inadequada para o celu-
lar, quando se está entre família e amigos. “As 
relações pessoais nunca podem ser esquecidas, 
pois são nelas que nos refugiamos quando pre-
cisamos”, � naliza.

Novas gerações têm se tornado reféns da internet para se relacionarem, mesmo quando estão entre amigos

Peguei o celular do 
meu ex-namorado e 

vi uma conversa com 
outra menina. Ele se 

passava por solteiro e 
estava marcando um 

encontro com ela

““

““
Jovens passam grande parte do tempo em redes sociais
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A facilidade que a internet 
proporciona aos usuários

Tecnologia

Tamires Souza
A internet criada apenas para uso militar na 

década de 60, era um meio de comunicação usa-
do pelos militares, assim durante a Guerra Fria 
eles se comunicavam melhor. Passados 50 anos, a 
internet deixou de ser uso exclusivamente militar 
e passou a conectar o mundo inteiro em uma rede 
internacional. Atualmente, esse é um meio tecno-
lógico que facilita a vida da maioria da população, 
ajudando no pagamento de contas, encurtando a 
distância entre amigos e familiares e até mesmo 
ajudando com aplicativos dos mais diversos. Mas, 
percebe-se que a geração Y tem maior intimidade 
com essa modernidade, assim como Aline Silva, 
20. “Uso a internet para muitas coisas. Só abaixo 
aplicativos que realmente acho úteis para mim. 
Uso aplicativos do meu banco para ter facilidade 
em pagamento de contas, aplicativos para adqui-
rir fotos boas, alguns para conversar com amigos 
e familiares o tempo todo e também para abaixar 
música com facilidade”, diz a estudante de Design.  

Já para Dayse Domingos, 20, a tecnologia é 
usada para matar a saudade da família que mora 
em Limeira. “Como vim morar em São Paulo há 
quase um ano, sempre usei as redes sociais como 
o Facebook e o WhatsApp para me comunicar com 
minha família. Pelo fato de estar ligado a uma rede 
de dados, � ca mais fácil e muito mais econômico 
para me comunicar com meus familiares. Se fosse 
usar o telefone ou viajar, todas as vezes que esti-
vesse com saudade, o valor gasto sairia do meu 
orçamento, então acho mais prático e rápido me 
comunicar pela internet, pois assim logo que visu-
alizarem minha mensagem, já podem me respon-
der, seja pela celular ou pelo computador”, diz 

   Mas, a internet não tem apenas pontos positi-
vos, existem também muitos pontos negativos, en-
tre eles a comunicação prática e rápida que acaba 
distanciando pessoas, assim como lembrou Aline. 
“Mesmo tendo toda essa praticidade que nos aju-
da no dia-a-dia, ainda tem seu lado negativo, nos 
aproximando de quem está longe, mas por outro 

Atualmente, muitos aderiram à internet, mas o que chama a atenção é que mesmo com 
toda a tecnologia, o ser humano ainda vive na correria

Apesar de se bene� ciar muito com a internet, Aline lembra um dos pontos negativos  “Mesmo tendo toda essa praticidade, ainda tem o lado negativo, nos aproxima de 
quem está longe, mas nos afasta de quem está perto”.

lado nos afastando de quem está perto. Um caso 
difícil de controlar”, comenta.  

 Porém esse não é um pensamento exclusivo 
dela, pois, Alexandre Duarte, 21, também pensa 
da mesma maneira. “Com a expansão da internet 
e da tecnologia, tudo mudou. Hoje em dia, as pes-
soas quase não conversam mais “olho no olho”, pois 
quando se encontram não tem mais assunto por ter 
conversado tudo pelas redes sociais. Ou mesmo que 
haja assunto, muitos permanecem no celular, ou até 
mesmo com fone de ouvido, sem ao menos prestar 
atenção na conversa”, diz o controlador de expedição. 

Ele não é muito fã de redes sociais e aplicativos. 
“Tenho apenas Facebook e email, nenhum aplica-
tivo e nada de Instagram ou Twitter. Contento-me 
com o Facebook, e mesmo assim quase nem utilizo, 
pois pre� ro jogos a redes sociais”, relata o jovem. 

Questionado sobre o motivo de não aderir às re-
des sociais, ele é direto. “Na verdade não existe mo-
tivo especí� co, apenas não gosto de ter muitas redes 
sociais, pois tiram muito tempo das pessoas, então 
pre� ro continuar só com o Facebook”, comenta.

Mas, nem todos pensam como Duarte, para 
Maiara Fernandes,18, as redes sociais são impres-

cindíveis, considera. “Tenho Facebook, Instgram, 
Twitter e WhatsApp. Todas essas redes sociais ser-
vem como válvula de escape para mim. Depois de 
um dia de trabalho, nada melhor do que conversar 
com meus amigos e saber como foi o dia de cada 
um”, diz a manicure. 

Mesmo com toda a facilidade que a internet e 
a tecnologia trouxe aos usuários, percebe-se que 
em sua maioria, permanecem na correria do dia a 
dia. Com isso, nota-se também que a falta de tem-
po para criar laços com amigos e familiares, acaba 
distanciando o ser humano do contato físico e passa 
cada vez mais a acostuma-los ao meio digital.  
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Trabalhar em casa traz vantagens 
quando bem planejado

Qualidade de vida e maior produtividade são benefícios deste novo caminho para profi ssionais

Marina Gallegani
Uma das alternativas de trabalho que vêm 

crescendo de maneira expressiva nos últimos 
anos é o home o�  ce. Aparentemente não há 
segredos; trata-se da escolha de trocar o am-
biente organizacional pelo trabalho em casa. A 
principal ideia por trás desse tipo de negócio é 
trabalhar muito, de forma extremamente ativa, 
para poder colher os frutos depois. Antes de 
lançar o projeto, site ou blog na internet, são 
necessários meses de estudo e pesquisa.

É preciso muito planejamento estratégico, 
leitura de diversas referências, contratação de 
designer, reuniões, trocas de emails, escrita do 
conteúdo, busca de parceiros para divulgação, 
atividades paralelas que reforcem a criativida-
de para a formação e a transformação prática 
das ideias. Foco, planejamento, comprometi-
mento e disciplina são fundamentais.

A possibilidade de ser o próprio chefe traz 
uma carga de liberdade que muitas pessoas 
acreditam valer a pena. A � exibilidade de fazer 
os horários de acordo com o estilo de vida de 
cada um, a oportunidade de ganhar dinheiro 
e conseguir sobreviver pela internet, são ape-
nas algumas vantagens desse tipo de trabalho, 
permitindo que diversas tarefas sejam realiza-
das em qualquer lugar onde exista um sinal de 
internet disponível.

As vantagens do home o�  ce são inúmeras. 
Oferece o controle sobre a própria rotina, aca-
ba com o desgaste causado pelo deslocamento 
para se chegar ao local do trabalho, sendo des-
necessário o enfrentamento de engarrafamen-
tos, trânsito caótico, ônibus e metrô lotado, 
além de economizar uma boa parte do dinheiro 
gasto também. Diminui o estresse, proporcio-
nando tempo para atividades de lazer e um 
ritmo mais coerente e consciente de trabalho. 
A criação de um ambiente mais criativo, com 
móveis e iluminação adequados, decoração 
personalizada, maior produtividade, com pos-
sibilidades de silêncio e uma alimentação mais 
saudável. Bem, tudo se resume em qualidade 
de vida.

O s  c o n t r a s
Juliana Garcia escolheu essa alternativa de 

trabalho. Ela é pro� ssional & self coach, master 
coach, psicodramatista, escritora e professora 
do curso de pós-graduação lato sensu em psi-
codrama. Auxilia hoje milhares de pessoas, que 
estimulem a realização do trabalho dos sonhos.    

De acordo com Juliana, a escolha pelo home 
o�  ce foi feita quando percebeu que a maioria 
de seus clientes já eram atendidos de forma 
on-line. Desde então, montou seu consultório 
na própria casa.“Mesmo amando a praticidade 
de poder ter a companhia da minha gatinha 
ronronando por perto, ter todos os meus mate-
riais sempre em mãos, deixar de perder tempo 
com deslocamento e poder criar dentro do meu 
próprio espaço, ser cada vez mais dona do meu 
tempo e seguir vivendo da maneira como eu 
gosto, ainda existem con� itos”.

Dentre os perigos e as desvantagens de se 
trabalhar em casa está o sentimento de solidão, 
a sensação de isolamento perante o mundo. É 
necessário sair de casa e manter uma vida so-
cial. A falta de suporte, tanto administrativo 
quanto gerencial, também pode atrapalhar a 
produtividade, assim como di� culdades em se-
parar o tempo livre que se tem e o do trabalho.

Henrique Carvalho, fundador do site HC 
Investimentos e autor do best-seller Alocação 
de Ativos, largou o emprego de marketing, ven-
dendo produtos de parceiros, e decidiu montar 
seu próprio negócio. Depois de três meses ga-
nhando uma boa renda, ele pensou: “Porque 
não criar o meu próprio infoproduto e ser dono 
de 100% dos resultados?” 

Ele dedicou de 10 a 12 horas por dia, traba-
lhando incansavelmente para atingir seu ob-
jetivo: lançar um produto que revolucionaria o 
mercado: um ebook. Ao ser lançado, Henrique 
conseguiu, em menos de um mês, atingir o topo 
de vendas do site. Hoje, trabalha apenas com a 
internet: “Não existe melhor sensação do que po-
der tomar suas próprias decisões, criar seus pró-
prios horários e ser remunerado pela qualidade 

que você coloca nos seus produtos, solucionando 
verdadeiros problemas”. Carvalho complementa: 
“Acredito que você deve gostar, amar o que faz. 
A vida é muito curta para desperdiçá-la com algo 
que não lhe agrade”.

Sem sombra de dúvidas, essa nova verten-

te de trabalho se tornará cada vez mais usual. 
Entretanto, o pro� ssional que se dispuser a en-
veredar por esse caminho, deve ter claro que 
a disciplina e a organização são fundamentais 
para que os resultados sejam positivos.

Robson Bento, fotógrafo em seu home o�  ce
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KAIQUE  MACIEL 
O ser humano  desde sua origem até os dias 

de hoje, se consagra por ser um grande inven-
tor. As criações ou evoluções podem facilitar ou 
prejudicar ações que envolvemáreas como o 
ambiente de trabalho. É fato que o stress diário 
requer caminhos escapatórios e a tecnologia 
hoje oferece diversos meios de distração.

Hoje, ela é essêncial ao dia a dia de qual-
quer pessoa, porém a mesma  deve ser usada 
de maneira consciente. Certos momentos nos 
permitem usufruí-la sem receio, já em outros, 
devemos nos atentar, para que ela não seja um 
fator prejuducial, principalmente no mercado 
de trabalho. Mas será que ela prejudica mesmo 
o rendimento e a atenção de quem constante-
mente , a utiliza?

D a d o s  v e r s u s 
Fun c i o n á r i o s

Segundo dados da empresa de relações 
comerciais Deep (Desenvolvimento e Envolvi-
mento Estratégico de Pessoas e Clientes) fun-
cionários de uma empresa perdem em média 
25 horas ao mês do expediente, por causa do 
uso indevido de celular e do acesso às redes 
sociais. A empresa monitorou um grupo de 12 
trabalhadores, colocando pessoas para segui-
rem a rotina de trabalho de cada funcionário. O 
resultado foi um prejuízo 
de R$ 4.523,00 por tra-
balhador , constatando 
ainda, a perda  de uma 
hora e dezesseis minutos 
por dia, o que equivale à 
25 horas ou três dias de 
trabalho no mês

Mesmo com todos 
esses dados , pode -se 
questionar ainda se a 
tecnologia em conjunto 
com as redes sociais atra-
palham mesmo na hora do expediente. Os es-
tudantes de Publicidade e Propaganda, Deivid 
Teixeira e Tiago Cardoso discordam do estudo:

“Sempre trabalhei com comunicação social. 

As midias digitais e 
toda tecnlogia que 
as envolvem sempre 
me ajudaram. Vive-
mos em uma época 
de intensa inovação 
tecnológica, e ao 
meu ver, cabe às em-
presas utilizarem isso 
a seu favor,  incorpo-
rando-a na rotina de 
trabalho. En� m, a 
tecnologia é uma ex-
celente ferrementa, 
basta utilizar-mos da 
maneira correta”, diz 
Teixeira.

Tiago segue a 
mesma linha de ra-
ciocínio de Teixeira, 
acrescentando que 
a tecnologia em al-
guns casos serve para 
aliviar o stress do 
trabalho. “ Por mui-
tas vezes chegamos 
a um nível de stress 
durante o período de 

serviço, que precisamos 
relaxar e se distrair. A 
tecnologia nos propor-
ciona esse relaxamento”, 
conclui o estudante. 

R H d e  o l h o 
n a s  r e d e s 

s o c i a i s
As redes sociais são, 

por exemplo, excelentes 
ferramentas de expressão e comunicação, que 
podem auxiliar na busca ou na manutenção de 
um emprego. Assim, alguns setores de Recursos 

Humanos acompanham a utilização das redes 
sociais por parte dos funcionários. 

Algumas empresas monitoram as redes 
para traçar o per� l de um determinado fun-
cionário ou para efetuar uma contratação. Elas 
também � scalizam para controlar possíveis 
exposições caso algum funcionário poste algo 
relacionado à empresa.

Carlos Alberto que trabalha com RH há 
mais de 20 anos, analiza essa relação com as 
redes sociais. “ Vejo as redes sociais ao mesmo 
tempo, com um potencial enorme de agregar e 
desagregar valores, depende de como elas são 
usadas. Conheço algumas empresas que traçam 

o per� l de um determinado funcionário através 
de suas contas da web. Por exemplo, onde traba-
lho, meu patrão procura saber que é o candidato 
á vaga através do facebook, principalmente se 
for um jovem. Por isso, todo cuidado é pouco, 
principalmente com postagens e com a menira 
que se escreve. Conhecer a língua portuguesa e 
escrevê-la corretamente é o primeiro passo para 
o sucesso pro� ssional”, a� rma.

Apesar das divirgências de opiniões, que 
se encontram em meio a sociedade com re-
lação ao assunto, os departamentos pessoais 
de inumeras empresas estão atentos as redes 
sociais.

Tecnologia infl uencia no 
mercado de trabalho

Ajudar ou prejudicar? Eis a consequência das ações de cada um

Trabalho  com  
planejamento e 

produção de artes 
grafi cas, se não fosse 

meu celular,   as artes 
não fi cariam tão boas 

como   desejo.

““

““

Tiago Cardoso, estudante de Publicidade e Propaganda

Foto: arquivo pessoal
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Moda acessível através 
das redes sociais

A nova mídia, a evolução do diário virtual que infl uência a geração Y

Tatiane Medeiros
A moda está inserida 

na sociedade desnuda do 
tabu que a acompanhou 
dos anos 20 até os anos 90, 
época que apenas o mer-
cado de luxo a acessava.
Essa evolução do mercado 
veio com o crescimento da 
internet, que tomou pro-
porções in� nitas.

Re� exo desse período, 
são os blogs que surgiram 
como uma transposição do 
diário pessoal para a tela 
do computador e dos smart 
phones. Blogs pessoais 
foram surgindo e diversi� -
cando os modelos atuais, 
tribos se caracterizam com 
tal personalidade e assim 
nasceram os seguidores.

Com uma linguagem 
diferenciada, os textos 
chamados de posts, são 
curtos e publicados em 
blocos. Os leitores e se-
guidores são atraídos pela 
ponte de comunicação disponibilizada pelos in-
formantes, blogueiros e formadores de opinião. 
Assim, pessoas desconhecidas se tornaram cele-
bridades dentro e fora da rede.

Identi� cação e intimidade foram re� exos 
desse meio de comunicação. A linguagem e 
interesses,  até mesmo pessoais,  de blogueiros,  
são aceitos e copiados por tribos. Fato que fez 
com que o mercado � casse em pleno cresci-
mento. De acordo com pesquisas de marketing 
digital, oito a cada dez jovens,  com menos de 
20 anos,  não clicam em formas de mídia tra-
dicional na internet e desta forma empresas e 
marcas se voltam para os blogs, que indicam 
produtos no chamado “publipost“, como se fos-
se uma conversa informal entre amigos.

A Empresária de moda Mariana Spagnol in-

vestia alto em campanhas publicitárias nas mais 
variadas plataformas de comunicação, revista, 
jornal, televisão, mas com o boom dos blogs que 
dispersão informações pelas redes sociais, mu-
dou sua linha de divulgação. 

Hoje sua rede de lojas 
conta com um site/blog 
próprio e também com 
parcerias entre bloguei-
ros de moda. Segunfo 
ela o resultado é imenso 
e imediato, pois os clien-
tes desejam o que elas 
usam; com prós e con-
tras, mercado passa por 
essa evolução nos meios 
de comunicar e divulgar 
e, com isso,  a impera-

tividade para uma sociedade cada vez 
mais capitalista,  faz com que seja repensado o 
ato de “ indicar” algo. Mulheres em sua maioria, 
é o público alvo de leitoras , assim atingindo 
um parcela da sociedade vulnerável ao gasto 

desnecessário. “Pela pri-
meira vez, o Conselho 
Nacional de autorregu-
lamentação Publicitária 
(Conar) abriu processo 
contra três blogs de 
moda para investigar 
possíveis propagandas 
veladas que bene� cia-
riam uma determinada 
loja que vende uma 
marca de cosmético es-
pecí� co.Entre os sites, 

está o da blogueira Thás-
sia Naves, de Uberlândia 
MG, que mantém o espaço 
desde 2010.” destacou a 
blogueira Marina Gallegani.

A suposta situação iria 
contra as regras da enti-
dade que determinam a 
identi� cação clara de ações 
publicitárias pagas. Segun-
do o Conar, os três blogs 
teriam postado, no � m do 
mês passado, conteúdos 
semelhantes, indicando 
os mesmos produtos para 
compra aos leitores. Ainda 
conforme o Conar, o mate-
rial coletado pela entidade 
para a veri� cação,  também 
leva em conta publicações 
de fotos na rede Instagram. 
Quando a investigação for 
a julgamento no Conselho 
de Ética do órgão, poderá 
ser solicitado às bloguei-
ras o � m ou a alteração da 
campanha nos respectivos 
endereços da internet.

Esse pedido, sem valor judicial, pode vir a servir 
de embasamento para algum processo posterior. 
Doze, dos 180 conselheiros do órgão, estão res-
ponsáveis pelos trabalhos.Thássia Naves a� rmou à 
reportagem do CORREIO de Uberlândia,  que já foi 
comunicada o� cialmente sobre o caso.

No entanto, disse que não iria se posicionar e 
que sua assessoria de imprensa divulgaria uma nota 
o� cial. Até o fechamento desta edição, uma das pos-
tagens apontadas pelo Conar como supostamente 
irregular ainda estava disponível para leitura no blog 
dela. – segundo o repórter Fernando Poente. 

Essa onda tendenciosa de usar o que as 
formadoras(es) de opinião usam está apenas no iní-
cio, mas é necessário salientar que um certo cuidado 
agregará valor e será positivo nesse crescimento das 
mídias digitais.

Mariana Spagnol, proprietária de uma rede de lojas que investe 
fundo nas mídias sociais e blogs de moda

Marina Gallegani, blogueira - www.marinaeoblog.com.br

O crescimento dos 
blogs de moda 

é extremamente 
positivos, pois amplia 

os pontos de vista, 
aproxima pessoas, 

tribos e  culturas. Cada 
qual no seu estilo...

““

““
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