
O quarto cenário é o que
mais agrada aos tucanos.

Ocorre que Lacerda tem dito
que pretende concluir o mandato
e ser o “prefeito da Copa”.

Em Minas Gerais, o PSDB
já está com 2014 no

horizonte. Como o governador
Antonio Anastasia não pode
concorrer de novo, o partido
trabalha com quatro nomes
para a sucessão estadual. São
eles Dinis Pinheiro, presidente
da Assembleia Legislativa,
o vice-governador, Alberto Pinto
Coelho, o deputado Marcus
Pestana, presidente do PSDB
mineiro, e... Marcio Lacerda.

Um decreto com ares
presidenciais foi baixado

por Lula no PT paulistano:
quem falar de cargos na gestão
Haddad antes de segunda ficará
sem espaço na prefeitura.
Mesmo assim tem petistas do
segundo escalão se arriscando.

O corregedor-geral
da administração do

Governo de São Paulo, Gustavo
Ungaro, recebe hoje, no
Palácio dos Bandeirantes,
David Wootton, o Lord Mayor
de Londres (prefeito do
centro financeiro londrino).
O convidado também visitará
Porto Alegre e Rio de Janeiro
em seu giro brasileiro.

O vice-presidente
Michel Temer visitou

ontem a cidade de Petrópolis,
na região serrana do Rio
de Janeiro. Ele tenta
eleger o correligionário
Bernardo Rossi.

O PP malufista e
o PSD kassabista estão,

quem diria, namorando.
Não será surpresa se
isso virar casamento.
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SegundoBebeto, a trocadecomandodosdiretórios
zonaisnosábadofoi feitaàmargemdoestatutodo
partido. “Houvedesrespeito totalaoestatuto, que
tem50anos.Ninguémfoiavisadodomovimentodo
Chalita.OcoraçãodoPMDBestácomoSerra”,disse
aorepórterRafaelAbrantes, doBRASILECONÔMICO.
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Tenho acompanhado notícias sobre o aumento e a expansão da uti-
lização das redes sociais, algo que não é novidade para ninguém.
Todo o tempo, temos um laptop ou um smartphone à mão, que
nos ajuda a compartilhar ideias, reclamar, enviar mensagens, com-
prar coisas. Eu sou um que não posso jamais criticar, pois sou um
grande adepto. Quem acompanha minha vida sabe que, onde esti-
ver, posto fotos e informações relevantes relativas ao meu dia a dia
de trabalho e a novidades para os varejistas em meu microblog. O
avanço da tecnologia é, sem dúvida, um grande feito e uma enor-
me comodidade para nossas vidas. Pesquisas indicam que as redes
sociais são um dos maiores interesses dos usuários de internet. O
Facebook, que em seu lançamento reuniu 100 milhões de usuários
em apenas 9 meses, cresceu mais rápido que a televisão (que teve
50 milhões de telespectadores em 13 anos) e que o rádio (50 mi-
lhões de ouvintes em 38 anos). Se esta rede social fosse um país,
teria uma população maior que a do Brasil!

Todos os dias, vejo grandes negócios sendo fechados on-line. Pa-
ra se ter uma ideia da importância da rede, de acordo com informa-
ções do E-Consultancy, 80% das empresas norte americanas utili-
zam ou planejam utilizar a internet para encontrar novos funcioná-
rios, 64% dos mecadólogos utilizam mídias sociais por mais de cin-
co horas diárias. No entanto, fico pensando também em alguns
pontos que, se não forem bem trabalhados, podem se voltar contra
nós. Tenho observado pessoas com algumas competências pouco
desenvolvidas e acredito que, em parte, isso possa se dar pelo fato
de terem se tornado heavy users das tecnologias, sem se preocu-
par com o desenvolvimento de outras habilidades. Muitas pessoas
aprenderam apenas a se comunicar pela internet. Por exemplo,
em uma negociação face to face, sinto que pode faltar maturidade
para ler as expressões corporais daquele a quem se quer conven-
cer. Esta é uma habilidade que pode se perder, se as negociações
ficarem restritas cada vez mais ao mundo on-line.

No caso específico do varejo, o desafio é grande. As relações de
compra e venda, tão antigas, estão sofrendo uma verdadeira revo-
lução com o advento das novas tecnologias e das novas formas de
se comunicar. A mudança de comportamento é evidente. Tanto
meu grupo consumidor como meu grupo de colaboradores agora é
formado, em grande parte, por membros da geração Y e entender
como ela pensa, age e negocia, é muito importante para quem
quer sair na frente. A geração Y é multitarefas. Vive conectada e
suas ferramentas de trabalho (e por que não de compra e consu-
mo) são softwares e eletrônicos. Eles são individualistas e imedia-
tistas, querem recompensas rapidamente. Buscam inovações,
aprendizado. Entre suas características estão o engajamento, o
comprometimento e a integridade. O terno e a gravata não são pa-
ra eles mais sinônimo de sucesso profissional, como era antigamen-
te. Eles costumam considerar sua vida pessoal tão importante
quanto o trabalho. Hoje, o mundo é movido pela inovação e con-
quista do mercado. Trabalhar esta geração e para esta geração e en-
tendê-la em seus pontos fortes e fracos é, sem dúvida, um impor-
tante diferencial competitivo para o varejista. ■

Ex-secretárioacusaChalitade
desrespeitarestatutodoPMDB

Divulgação

Quando Lula assumiu a Presidência em 2003 e formou um consórcio de poder com o PMDB nacio-
nal, Orestes Quércia tornou-se uma espécie de ilha de resistência. Até morrer em 2010, o ex-gover-
nador comandou com mão de ferro o diretório peemedebista de São Paulo e, manteve a legenda do
estado na área de influência do PSDB. Com a morte do líder, o partido foi dominado pelo vice-presi-
dente Michel Temer. Ele, por sua vez, passou o comando da sigla na capital paulistana para o pupilo
Gabriel Chalita no último sábado. Ontem, um grupo de peemedebistas “autênticos” liderado pela
viúvaAlaíde Quércia reuniu-se no escritório político de Serra para declarar apoio ao tucano e recha-
çar o que, segundo eles, foi um golpe. “Fizeram uma intervenção em 29 diretórios zonais do parti-
do, incluindo Santo Amaro, onde a Alaíde e Quércia eram delegados”, reclama o ex-peemedebista
Bebeto Haddad. “Nossa ala é majoritária na base, mas minoritária no comando”, conclui. ■

Apesardosobrenome,oex-secretáriodeEsportes
deSãoPauloBebetoHaddaddeixoua legenda
paracomandarocomitêsuprapartidário
deSerra. “FizumacordocomQuérciaem2008
demanterapoiodoPMDBaoKassabeaoPSDB
até2014.OQuérciamorreu,maseunão."

PEDRO VENCESLAU
pvenceslau@brasileconomico.com.br

Ex-peemedebistacomanda
comitêserristasuprapartidário
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e Rafael Abrantes

OarticulistaRodrigoSiasavaliaos trabalhosdohistoriadorEric
Hobsbawm eas teoriasmarxistas, econclui queomundoseria
melhorsehouvessemenosgente tentando torná-lomelhor. ➥ P39

CLAUDIO CONZ
Presidente da Associação Nacional
dos Comerciantes de Material
de Construção (Anamaco)

Marxeomarxismo

Estudoda Giovanni+Draftfcb, comaResultaCNPeoDr.Gerald
ZaltmandaHarvardBusinessSchool,mostraque autenticidadee
espontaneidadesãoasprincipais preocupaçõesdocliente. ➥ P27

As relações de compra e venda sofrem uma
verdadeira revolução com o advento das
novas tecnologias e formas de se comunicar
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Caetano Veloso
Explicando ao jornal Folha
de S.Paulo em que condição
apoiaria ACM Neto

CURTAS

As novas relações e o varejo

Colaboraram Juliana Garçon

Quercistas “autênticos” fecham com Serra
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 3.




