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E stou em lua de mel com
meu novo tablet. Mesmo
tendo longa experiência
pessoal como usuário de in-

formática, resolvi buscar professo-
res e voltar à escola para acelerar mi-
nha aprendizagem. Foi uma expe-
riência sensacional: pude aprender
em poucos dias o que, sozinho, leva-
ria meses. Não quero mais quebrar a
cabeça para conhecer os recursos
principais de meus computadores,
smartphones, câmeras digitais, TV
conectada ou home theater.

Eis aí um tema que me preocupa há
bastante tempo: a educação básica
do usuário. Acho que ela é essencial
para o Brasil, país com milhões de
analfabetos digitais ou analfabits, co-
mo costumo chamá-los. Muitos ou-
tros milhões de brasileiros poderiam
ser considerados analfabetos funcio-
nais – ou, na expressão popular, aque-
las pessoas que sabem apenas “me-
xer no computador”.

A pior consequência do desprepa-
ro do usuário é sua baixa produtivida-

de quando usa ferramentas digitais. De
que adianta dispor de máquinas poten-
tes e banda larga de 20 megabits por
segundo se o usuário não está prepara-
do para utilizá-las?

Nos países mais avançados, entretan-
to, a maioria dos usuários não apenas
sente necessidade de ir muito além da
mera alfabetização digital básica (ou,
em inglês, da computer literacy), como
de fazer cursos periódicos sobre como
usar melhor o computador, o tablet, a
internet e os smartphones, entre tantos
outros dispositivos de tecnologia da in-
formação e da comunicação,

As escolas finlandesas oferecem um
curso básico com o sugestivo nome de
computer driving license (uma espécie
de “licença para pilotar computado-
res”), que começa na escola primária e
vai até à universidade visando à melhor
formação do usuário.

Autodidatas? Aposto que muitos leito-
res – tanto os jovens como os usuários
com mais de 30 anos – se julgam autos-
suficientes e pensam que podem apren-

der tudo sozinhos, sem cursos espe-
ciais, sem treinamento, sem bons ma-
nuais ou livros do tipo How-To. Se você
pensa assim, reflita um pouco mais.

É claro que existem autodidatas ex-
cepcionais. Poucos, no entanto, conse-
guem aprender tudo que é relevante so-
bre o computador e, em especial, sobre
os melhores aplicativos. Antigamente,

até para aprender datilografia as pes-
soas contavam com dezenas de escolas,
métodos e livros que os interessados
preferiam, em lugar de escrever com
apenas dois dedos, catando milho.

Hoje, tudo é mais fácil. Entro no Goo-
gle e, em menos de um segundo, tenho
92.400 sugestões de softwares e méto-
dos para me tornar um digitador profis-
sional. No entanto, quantos usuários se
dispõem a baixar um desses softwares e
investir duas semanas nesse adestra-

mento, que lhe será útil para toda a vi-
da?

Cursos do Senac. Felizmente, exis-
tem centenas de opções de cursos e es-
colas para aqueles usuários individuais
ou corporativos de informática e outras
tecnologias. Escolhi dois exemplos que
considero excelentes de treinamento
nas áreas de informática e um na de
smartphones, entre os cursos que co-
nheço para usuários.

A primeira instituição que recomen-
do nessa área é o Senac, que, além de
cursos de nível universitário, oferece
mais de uma centena de opções em cur-
sos técnicos e cursos livres, que co-
brem, entre outras especialidades, ini-
ciação à informática, computação gráfi-
ca, internet, audiovisual, fotografia,
multimídia, rádio e áudio, cinema-ví-
deo e TV.

Acho muito interessante a modalida-
de de educação à distância, em especial
para aqueles alunos que não podem fre-
quentar as aulas presenciais. Segundo o
Senac, esses cursos à distância adotam
métodos flexíveis, com modelos de ensi-
no e de tecnologia que não perdem o
foco no aluno.

Nesses cursos, aluno e professor, em-
bora separados presencialmente, tro-
cam informações pelos recursos de co-
municação e de tecnologia. O aluno po-
de escolher o melhor horário e o local
para o seu aprendizado.

Cursos da Impacta. Outra instituição
de prestígio e longa experiência na pre-
paração de usuários e de equipes empre-

sariais na área de informática é o Gru-
po Educacional Impacta Tecnologia,
que reúne na verdade um grupo de
empresas de educação, treinamento
e certificação e que cobre até o ensi-
no universitário, com a Faculdade
Impacta.

Fundada há mais de 20 anos por
Célio Antunes de Souza, a Impacta
passou a suprir uma das reais necessi-
dades de empresas e profissionais,
inicialmente em microinformática,
e, posteriormente, em dezenas de es-
pecialidades de computação e teleco-
municações.

WG-7 no celular. Ao comprar um
smartphone você precisa obter dos
vendedores ou consultores as instru-
ções essenciais sobre os recursos e a
interface do novo aparelho. Para is-
so, as operadoras passam a dar aos
seus vendedores ou atendentes me-
lhor treinamento sobre os recursos e
o funcionamento dos celulares mais
modernos.

É o que fazem as operadoras TIM,
Claro e Oi, entre outras, ao utilizar os
serviços da WG-7 Consultoria e Trei-
namento em Telecom Ltda., empre-
sa que prepara os vendedores e con-
sultores das lojas para que eles pos-
sam ensinar o cliente a utilizar me-
lhor os recursos e compreender bem
a interface de cada smartphone ou
tablet. Fundada em 2003 por Gilber-
to Russo, a WG-7 está treinando até
representantes de operadoras latino-
americanas, como a Tigo, que atua
no Paraguai, Bolívia e outros países.

● Omar Pucci, que foi gerente de
marketing da Kimberly-Clark,
criou em 2006 o site de comércio
eletrônico Kitemcasa.com, para
vender produtos como fraldas e
itens de higiene pessoal. Este
ano, criou o site Babyemcasa.
com, especializado em produtos
para gestantes e bebês.

Diante das dificuldades que
encontrou no dia a dia da opera-
ção de seus sites, resolveu lan-
çar uma nova empresa, chamada
SLR 360˚, para prestar serviços
para outras lojas virtuais. Além
de criar os sites, a nova compa-
nhia oferece serviços de armaze-
nagem de produtos, manuseio,
logística, jurídico, contabilidade e
atendimento ao cliente (SAC).

“Acabamos aprendendo com
os erros”, disse Pucci. Na sema-
na passada, a empresa inaugu-
rou um centro de distribuição em
Jundiaí, que será usado pelas
três empresas. As entregas são
feitas por cinco empresas, in-
cluindo os Correios. “Nosso siste-
ma analisa qual é a melhor op-
ção, de acordo com o endereço”,
explicou o executivo. / R.C.
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Rede social
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Comércio. Borges é um dos fundadores da LikeStore, que permite criar lojas no Facebook
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Muita gente fala sobre o prota-
gonismo do Brasil em mídias
sociais. Segundo a empresa de
pesquisas de mercado comS-
core, 79,1% dos usuários brasi-
leiros de internet visitaram o
Orkut em junho, serviço em
que o País é líder. Cinquenta e
dois por cento usaram o Face-
book e 27% o Twitter. Nos mi-
croblogs, o Brasil fica atrás so-
mente da Holanda, em que
31,1% utilizaram o Twitter em
junho.

Diante desse cenário, as em-
presas querem que sua presença
nas redes sociais deixe de ser so-
mente um canal de relaciona-
mento com os clientes para
transformá-la numa ferramenta
de negócios. Ainda no início no
Brasil, o chamado “social com-
merce” já é uma realidade em ou-
tros países, como os Estados Uni-
dos.

No mercado americano, uma
empresa chamada Payvment é a
principal fornecedora de tecno-
logia para lojas no Facebook. Re-
centemente, ela lançou um shop-
ping center virtual que reúne
mais de 60 mil lojas, criadas por
terceiros com o seu aplicativo.

“A expectativa é que, até 2015,
o social commerce alcance um
faturamento anual de US$ 30 bi-
lhões nos Estados Unidos, o
equivalente a 15% do comércio
eletrônico americano”, disse Ga-
briel Borges, fundador da LikeS-
tore, que se inspirou em serviços
internacionais como a Payv-
ment para criar uma ferramenta
de loja virtual no Facebook para
brasileiros. “Nos EUA não é mo-

dinha, já pegou.”
A empresa começou um pilo-

to em maio, em que a Show de
Ingressos vendeu no Facebook
ingressos para o show do cantor
Jack Johnson no Recife. Depois

disso, abriu um cadastro para in-
teressados, que teve mais de 2
mil inscritos. Entre os que se ca-
dastraram, 960 lançaram suas lo-
jas. A fase comercial, em que
qualquer usuário do Facebook

pode criar sua loja, conectada ao
seu perfil, começa agora.

Experimentação. Nessa fase
de testes, o resultado foi limita-
do. A designer Ana Elise Ferrari

levou há um mês sua loja de pin-
gentes e brincos, chamada Capu-
leto, para a rede social. “Muita
gente vem do Facebook e com-
pra no meu site”, disse Ana Elise.
“Vendas no Facebook mesmo,

fiz uma ou duas.” Em seu site,
normalmente ela faz cerca de 30
vendas nos meses em que faz
campanha de e-mail marketing.

Até quarta-feira, haviam sido
feitas 290 vendas pelo sistema
da LikeStore, que é gratuito para
a criação da loja. A remuneração
da LikeStore é de 2% das vendas.
A MoIP, que oferece os meios de
pagamentos, cobra 5,9% do va-
lor da venda, mais uma taxa fixa
de R$ 0,39 por transação.

“No social commerce, o consu-
midor é exposto a ofertas com a
curadoria dos amigos”, disse Bor-
ges. O comprador pode publicar
no seu mural do Facebook as
compras que fez, podendo vir a
interessar sua rede de amigos.

Imóveis. Mesmo sem ter uma
solução que permita fechar negó-
cios na rede social, a incorpora-
dora Cyrela tem conseguido ven-
der imóveis no Facebook. “O di-
ferencial é que temos um chat
integrado”, diz Fernando Mou-
lin, gerente geral de e-Business
da Cyrela. Com isso, os correto-
res podem mostrar fotos, passar
as informações e marcar a visita
para o cliente assinar o contrato.

A primeira venda foi feita em
abril, quando um cliente do Para-
ná negociou pelo Facebook um
apartamento em Recife, cidade
para a qual estava se mudando.
Antes de assinar o contrato,
usou o aplicativo da empresa no
iPhone para que a esposa pudes-
se ver fotos e informações do
imóvel, já que ela não estava na
cidade para visitá-lo pessoal-
mente.

A ferramenta de chat foi forne-
cida pela Direct Talk. “Na minha
opinião, as redes sociais servem
tanto para vendas quanto para
relacionamento com os clien-
tes”, disse Marcelo Pugliesi, dire-
tor de novos negócios da Direct
Talk. “Não vejo esse encaixota-
mento.”

Mas nem todo mundo é tão
animado sobre o social commer-
ce. “Como resultado, a mídia so-
cial ainda é um mito”, afirmou
Leonardo Cid Ferreira, diretor
executivo da agência digital AD.
Dialeto. “Serve mais para engaja-
mento que para resultado.”

Ele destacou, no entanto, que
sua agência fez campanhas de
vendas de bastante sucesso, mas
baseadas em promoções. “As mí-
dias sociais geram muito conteú-
do, levam informação aos consu-
midores e, no longo prazo, aca-
bam gerando resultado.” Na vi-
são dele, o social commerce é
bom para gerar recomendações
de produtos entre amigos.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 7 ago. 2011, Economia, p. B14.




