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Eleições 2020

Conheça o Instituto 
Data Alpha de pesquisas

Enem

Potencial Objetivo é 
destaque em Redação

Ruth Portugal da GP 
Desenvolvimento Urbano

Granjeira do mês

@granjanews

Após a alta no 
preço do arroz 
que assustou 
os brasileiros, a 
inflação chega 
também aos 
materiais de 
construção. Entre 
julho e agosto de 
2020, a inflação 
da construção 
civil subiu de 
3,33% para 3,78%, 
segundo a Sinapi 
(Sistema Nacional 
de Pesquisas de 
Custo de Índices da 
Construção Civil).
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Depois de passear pelo ramo alimentício, inflação 
chega agora na área da construção civil
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Editorial
Esta edição é dedicada ao jornalista 
Eduardo Soares do Jornal Notícias de Cotia 
que faleceu no Sábado passado

Há 1 ano ele vinha lutando contra o câncer. Sempre iremos lembrar do “tio” por 
sua grande generosidade, profissionalismo e grande senso de humor. Eduardo 
abriu muitas portas para o jornalismo de Cotia e somos gratos a ele. Nossos 
sentimentos a família.
Equipe Granja News

Leia. Dê sua opinião. Mande 
sugestões.
Sua participação é muito 
importante.
Você é nosso melhor parceiro!
Único Jornal da região
auditado pelo anunciante.

www.granjanews.com.br

Diretores: Rodrigo Rodrigues (rodrigo@granjanews.com.br) e Violeta Rodrigues (violeta@granjanews.com.br). Editora: Inês Méndez
(granjanews@granjanews.com.br) Redação: Granja News (GN) granjanews@granjanews.com.br. Editoração Eletrônica: Léo Diniz
(leoarte2001@gmail.com). Publicação: mensal. Impressão: S.A. O Estado de S. Paulo. Tiragem: 12.000 exemplares. Distribuição
Gratuita. Os artigos assinados não refletem a opinião do jornal Granja News sendo de inteira responsabilidade de seus autores. Os
colunistas e colaboradores não mantém vinculo empregatício com o Jornal e não estão autorizados a comercializarem suas colunas.

Clínica Veterinária
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Enem

Junto com Rio Branco da Granja 
Viana, Potencial Objetivo é 
destaque em Redação

O Exame Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) foi mais um dos even-
tos que teve data alterada por 
conta da pandemia do novo co-
ronavírus.  As provas que normal-
mente acontecem em novembro, 
acontecerão em janeiro e feverei-
ro de 2021. 
Com a mudança do calendário, os 
estudantes ganharam um novo fô-
lego. Ou um alento, uma vez que 
a pandemia também os afastou 
das aulas presenciais. Mas o foco 
dos que pretendem ingressar em 
um curso superior a partir do ano 
que vem não mudou. E o Enem é 
a porta de entrada para as princi-
pais faculdades e universidades 
públicas e particulares do Brasil. 
Quando se fala em Enem, maior 
parcela dos esforços dos estudan-
tes se concentra na famigerada re-
dação, que vale mil pontos e pode 
eliminar ou ser a responsável prin-
cipal pelo seu ingresso no curso 
de seu sonho. 
“Aprender bem a estrutura, e, de-

pois, aprender a usar os repertó-
rios de forma produtiva” é uma 
dica da estudante Lais Sousa, 18 
anos, moradora de Cotia, que 
concluiu o Ensino Médio em 2019 
e quase gabaritou na redação no 
exame de 2019; fez 940 pontos. 
Aluna do Colégio Espaço Poten-
cial Objetivo, na região central de 
Cotia diz que fazia praticamente 
uma redação por semana. “Isso 
me ajudou muito a conseguir pro-
duzir com mais facilidade e em 
menos tempo”. 
Sua nota alta na redação somada 
às demais notas fez com que atin-
gisse quase 800 pontos na nota 
geral e, desse modo, poderia ter 
conseguido entrar com folga nas 
principais universidades mas, ela 
disputa uma vaga no curso mais 
concorrido do Brasil, Medicina na 
Universidade de São Paulo e, por 
isso continua estudando, agora no 
cursinho pré-vestibular do Objeti-
vo. 
“As aulas da Marta (professora de 

redação) me ajudaram muito a sa-
ber e entender o que eu estava 
fazendo. As correções “puxadas” 
ajudaram e no final do ano, mes-
mo com essas correções rigorosas, 
os resultados já estavam sendo in-
finitamente melhores”, lembrou 
Lais que não se intimidava em pe-
dir ajuda, perguntar, ficar além do 
horário na escola, frequentar plan-
tões, usar o horário de intervalo, 
fazer de tudo para aprender mais 
e mais. “Isso fez muita diferença”. 
O Colégio Potencial Objetivo de 
Cotia obteve, em 2019, a segunda 
melhor nota de redação da cida-
de de Cotia. Com 755,45 pontos, 
perdeu apenas para o Colégio Rio 
Branco na Granja Viana.
Para a professora Marta Medei-
ros, o bom desempenho de Laís e 
de muitos outros alunos que ob-
tiveram notas altas na redação se 
deve há vários fatores que contri-
buem para o melhor aprendizado 
dos estudantes. 

Padrão de vestibular
 “Para o aluno para chegar no ter-
ceiro ano e arrebentar na redação, 
o preparo começa antes”, observa 
a coordenadora pedagógica do co-
légio Daniela Santos Machado. “O 
critério de correção das redações é 
detalhado desde o primeiro ano do 
ensino médio. A dinâmica da esco-
la é trabalhar os gêneros da escri-
ta, o que inclui textos descritivos e 
narrativos, até metade do 2º ano do 
médio. A partir daí, os alunos têm 
cerca de 1 ano e meio de treino in-
tensivo no gênero dissertativo, que 
é o cobrado na prova de redação 
do ENEM.
“Não adianta chegar só no tercei-
ro ano e fazer um intensivão de re-
dação. Isso acontece, mas os alu-
nos vão se acostumando desde a 
primeira série do Ensino Médio”, 
ressalta a coordenadora. 
A professora Marta destaca o to-
tal apoio da direção, somado ao 
laboratório de redação e apoio da 
equipe de correção e revisão. “E 

estimular a leitura para que os alu-
nos tenham bom repertório socio-
cultural. Sem preconceitos”, diz. 
Segundo ela é possível aprender e 
ampliar esse repertório com livros, 
filmes, séries, redes sociais, “tudo 
é possível nesse processo”.
Mas a palavra que define esse re-
sultado para a professora Marta 
é “devolutiva”.  “O colégio ofe-
rece devolutiva ao aluno, ofere-
ce retaguarda e assistência todo 
o tempo.” E isso se dá ao corrigir 
as redações, apontar os erros, ti-
rar dúvidas, acompanhar o passo a 
passo. Além do estímulo à leitura 
sobretudo de temas atuais, impor-
tante para que o estudante tenha 
habilidade para dissertar sobre o 
que aparecer no Enem ou em ou-
tros vestibulares. 
E seguindo o padrão de vestibu-
lar, “se houver alguma dificuldade 
em relação ao tempo, é bom co-
meçar desde já a fazer as redações 
com o tempo cronometrado!”, foi 
a dica da estudante Laís. 

Laboratório de redação, apoio pedagógico, critérios rígidos, incenti-
vo à leitura e devolutiva de professores aos alunos estão entre fatores 
que fazem a diferença para os estudantes do Potencial desde o pri-
meiro ano do Ensino Médio

Atenção para o calendário do 

Enem 2020
Provas impressas:

17 e 24 de janeiro (5,7 milhões inscritos)

Prova digital: 

31 de janeiro e 7 de fevereiro (96 mil inscritos)

Reaplicação da prova: 

24 e 25 de fevereiro (para pessoas afetadas por 

eventuais problemas de estrutura)

Resultados: a partir de 29 de março

Estudante Lais Sousa aprova correção puxada e diz 
que devolutiva de professores faz toda a diferença

Colégio Espaço Potencial Objetivo de Cotia tem segunda melhor nota de redação em Cotia.
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Abertura, Alteração e Regularização de Empresa
Imposto de Rende, Folha de Pagamento e Doméstico

facioli@faciolicontabil.com.br

Destaque

Materiais de 
construção são 
o novo arroz

Por: Bruna Santos
O ano de 2020 está cada vez mais 
difícil para os brasileiros. Algumas 
medidas emergenciais tomadas 
durante a pandemia juntamente 
com outros fatores econômicos 
estão fazendo com que os pre-
ços dos produtos subam cada vez 
mais. De janeiro a agosto desse 
ano, o IPCA (Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo) apontou que 
a inflação subiu 0,7%. 
Após o Governo Federal ter que 
tomar medidas como zerar o im-
posto de importação do arroz 
para reduzir a alta no preço do 
alimento, agora a prioridade sai 
do setor alimentício e chega aos 
materiais de construção, já que 
desde o ápice da pandemia, em 
maio, esses materiais vêm regis-
trando altas nos preços. 
Selecionando o campo da cons-
trução civil, segundo o Sistema 
Nacional de Pesquisas de Custos 
e Índices da Construção Civil (Si-
napi), a inflação subiu de 3,33% 
para 3,78% de julho a agosto de 
2020. 

O preço do tijolo subiu 4,13% em 
julho e, no mês seguinte aumen-
tou mais 9,32%; o cimento teve um 
aumento de 5,42% no mês passa-
do, logo após um aumento do de 
4,04 em julho. A Câmara Brasileira 
da Indústria e Construção fez uma 
pesquisa recentemente com 425 
empresas de pequeno e médio 
porte, em vários estados brasilei-
ros, e os resultados apontam que 
95% sentiram o aumento no preço 
do cimento; 81% no preço do con-
creto; e 75% notaram o aumento 
no bloco cerâmico. 
Ramon Varela, que trabalha no 
ramo da construção civil contou a 
Granja News que por conta do au-
mento dos preços, teve uma per-
da de aproximadamente 15% dos 
clientes: “além de perder alguns 
clientes por conta dos preços al-
tos, ainda estamos lidando com a 
falta de materiais, o que também 
leva à perda de contratos”. 
Depois da alta de 20% no preço 
de alguns alimentos, como arroz, 
algumas marcas de leite e óleo de 
soja nas últimas duas semanas, o 

governo cortou o imposto de im-
portação de 400 mil toneladas de 
arroz – que foi o alimento cuja alta 
do preço mais causou impacto no 
bolso dos brasileiros.
Dentro do Mercosul essa taxa já 
não existe, o que foi aprovado 
pelo Ministro da Economia e pe-
los e os representantes da Câma-
ra de Comércio e Exportação foi 
o corte para os países que estão 
fora do bloco. A decisão se aplica 
apenas ao ano de 2020, e às 400 
mil toneladas. Para importações 
acima disso, a taxa de 12% (que já 
é o valor de alíquota de importa-
ção de arroz para países fora do 
Mercosul) é aplicada novamente. 
Entretanto a Secretaria Nacional 
do Consumidor (Senacon), jun-
tamente do Ministério da Justiça 
investigará um possível abuso de 
preço por parte de algumas coo-
perativas varejistas. Visando não 
perder a popularidade que alcan-
çou com a distribuição do auxílio 
emergencial, Jair Bolsonaro pe-
diu aos varejistas no dia em que 
recebeu o presidente da Associa-

ção Brasileira de Supermercados 
(08/09), que mantivessem “o lucro 
desses produtos essenciais para a 
população próximo de zero”.     
Para tentar conter essa alta in-
flacionária e evitar que aconteça 
com os materiais de construção o 
mesmo que aconteceu com o ar-
roz, o presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) declarou que seus 
auxiliares deverão dar atenção ao 
problema e encontrar medidas 
para reduzir os preços. A equipe 
do Ministro da Economia, Pau-
lo Guedes, já foi acionada para 
acompanhar a movimentação dos 
preços. 

Alguns fatores que levaram ao 
aumento dos preços
A alta do dólar: isso leva muitos 
produtores a procurar exportar 
para países que pagam em dólar, 
pois o lucro é maior quando con-
vertem o que recebem para a pró-
pria moeda, já que o dólar já pas-
sa dos R$ 5,00, por exemplo. Ao 
mesmo tempo, os produtos que 
precisam ser importados, automa-

ticamente ficam mais caros, por 
conta da conversão da moeda.
Auxílio Emergencial: devido ao 
isolamento social, as pessoas não 
puderam mais consumir fora de 
casa, logo, passaram a aumentar 
as compras residenciais. Isso levou 
a um maior consumo, pois as pes-
soas passam muito tempo dentro 
de casa e recebem o auxílio, que 
para muitas famílias brasileiras fez 
toda a diferença na mesa. Porém, 
a produção não aumentou, então 
a procura ficou maior que a de-
manda, por isso os preços sobem. 

Construção civil também é afetada pela 
inflação em 2020; entenda os fatores que 
levaram a alta dos preços dos alimentos

Jcomp / FreePik
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Alameda Cauaxi, 293 , CJ 701, Alphaville, Barueri/SP
PABX: (11) 4552-8400,  Whatsapp: (11) 99989-7765  

www.ascontabil.com.br

Recuperação Judicial, Assessoramento e 
prestação de serviço, nas áreas contábil, 

empresarial, tributária, trabalhista e financeira

Novo 
endereço

“Precisamos lembrar o que nos 
fez escolher a Granja e procurar 
deixar nossos legados aqui”, é 
o recado de Ruth Portugal para 
os Granjeiros

Granjeira do mês

Por: Bruna Santos
“Eu nasci em São Paulo, mas des-
de que me conheço por gente fre-
quento a Granja, inclusive estudei 
até os 16 anos numa escola alter-
nativa, aqui na região. Na época 
era uma das melhores escolas da-
qui justamente porque tinha uma 
proposta diferente, que refletia o 
espírito de quem procurava morar 
na Granja; o colégio não tinha o 
objetivo apenas de formar alunos, 
mas de formar seres humanos, en-
tão a convivência com a natureza, 
pensar coletivamente, e promover 
trabalhos sociais faziam parte do 
projeto educacional. 
Quando eu era criança, as coisas 
aqui eram muito longe, principal-
mente na região da Fazendinha, 
que a maioria das ruas eram de 
terra, então nosso passatempo 
era se reunir nas casas dos ami-
gos. Com isso, as mães, na épo-
ca, se juntaram e em grupos: ti-
nham as ceramistas, as pintoras, 
as que davam aulas de culinária... 
Era bem engraçado. 
A arte era bem valorizada, então 

tinham feirinhas de exposição, 
premiações e uma mistura muito 
grande de culturas, porque a re-
gião foi formada por imigrantes 
de vários lugares, então eram co-
muns esses eventos. Mesmo com 
grandes diferenças socioeconô-
micas, nesses momentos isso era 
esquecido; as pessoas comparti-
lhavam da mesma energia positi-
va. 
Já na minha adolescência, meu 
grupo de amigos era mais radi-
cal. Nós andávamos a cavalo aqui 
pela Fazendinha, até a Raposo 
Tavares e pegávamos o Jipe de 
uma das minhas amigas para fazer 
“rali” pelo meio do barro no Jipe 
cor de rosa dela. 
O último ano do Ensino Médio e 
a faculdade eu cursei em São Pau-
lo, sou formada em Arquitetura 
e Urbanismo, e fiz algumas espe-
cializações na área da Engenharia 
Civil. Depois comecei a trabalhar 
projetando bairros e, mais tarde, 
acabei voltando para a Granja. 
O que eu acho que precisa melho-
rar aqui é o controle da ocupação. 

É claro que os lugares podem ser 
ocupados e transformados, desde 
que de forma planejada e ofere-
cendo a estrutura necessária para 
que essas pessoas consigam con-
viver da melhor forma possível na-
quele espaço. 
A Granja pega o final de 3 cida-
des: Cotia, Jandira e Carapicuí-
ba. E o final, geralmente, acaba fi-
cando mais esquecido, então nós, 
moradores, precisamos nos mo-
vimentar. Tem tanta gente legal 
aqui, de tantas áreas diferentes, 
só falta mesmo se unir para fazer 
cada vez mais trabalhos voluntá-
rios e melhorar nosso entorno.
É com esse pensamento que a mi-
nha empresa, a GP Desenvolvi-
mento Urbano busca sempre me-
lhorar os arredores em cada bairro 
que projetamos ou empreendi-
mento que construímos. Essa es-
sência nos levou a propor à Pre-
feitura de Cotia um estudo de 
mobilidade para a Raposo Tava-
res, do quilômetro 17 ao quilôme-
tro 30. 
Conseguimos apresentar o proje-

to na Wurth, ano passado, e levar 
mais de mil pessoas ao evento. A 
proposta traz várias soluções para 
desviar o movimento e gerar alter-
nativas de rotas para os morado-
res, e contará com investimentos 
municipais e estaduais. Por conta 
da pandemia, acabou atrasando 
um pouco o andamento, mas em 
2021 já temos previsão de imple-
mentação. 
Além disso, em 2016 fui convidada 
para participar da Associação da 
Fazendinha, juntamente com meu 
marido que já trabalhava bastante 
pela segurança da região. Fui en-
tender o que realmente era a Fa-
zendinha, busquei as plantas e co-
mecei a pensar em soluções junto 
à diretoria. Conseguimos implan-
tar um novo sistema de acesso, 
com aprovação de moradores e 
passantes; resgatamos áreas livres 
como a Praça dos Portugueses, 
a Praça Y, Espaço Zafira e aqui, o 
Espaço das Vertentes, que ainda 
estamos terminando, mas já está 
bem diferente do que era; e au-
mentamos o cercamento da área, 

que estava sendo invadida”.  
Ruth finaliza sua história deixan-
do uma mensagem para todos os 
Granjeiros e convida-os para co-
nhecer seu projeto mais recente: 
o Quintal da Aldeia.
“Sempre lembrem porque nós es-
colhemos a Granja Viana. Aqui te-
mos natureza, proximidade com 
as pessoas e transformação. Não 
levamos nada dessa vida, apenas 
deixamos lembranças e nossos le-
gados. É isso que precisamos fa-
zer. 
Aproveito também para convidá
-los a conhecer o Quintal da Al-
deia, que é um outro projeto vo-
luntário que estou desenvolvendo 
em grupo, coordenado pelo Pro-
fessor Silvio Savaia, com apoio do 
Secretário de Cultura e do Prefei-
to de Carapicuíba. Nesse espaço 
já é feito um trabalho social com 
crianças e agora nosso objetivo é 
transformá-lo em um polo cultural 
e gastronômico. 
Site da GP Desenvolvimento Ur-
bano: www.gpdesurb.com.br

A convidada para contar sua história e ser a Granjeira desse mês é a Arquiteta e 
Coordenadora da GP Desenvolvimento Urbano, Ruth Portugal. Responsável por 
projetar várias melhorias para a infraestrutura da Granja Viana, a empresária con-
ta ao Granja News suas experiências com a Granja e o quanto sua vida profissio-
nal está entrelaçada à história da região:
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ALUGUE SALAS COMERCIAIS CORPORATIVAS

Que tal ter uma Secretária Remota que
SEU NEGÓCIO NÃO PODE PARAR!

Atende suas ligações

Agenda reuniões virtuais E muito mais...
Envia recados por WhatsApp

youroffice.com.br

11 4196-3600

11 95600 1514

Estamos de volta! A partir de domingo pas-
sado, nossa querida Ecofeira Granja Viana 
voltou ao Parque Teresa Maia, todo domin-
go, das 7 às 12hs. De acordo com Cristiano 
de Freitas, Diretor Administrativo na Secreta-
ria de Obras de Cotia, o Parque Teresa Maia 
foi reaberto em 15 de setembro.
Com a Ecofeira Granja Viana, voltam os or-
gânicos locais, quitutes, tortas, pães, geleias, 
biscoitos, kombucha, mel e derivados, artesa-
natos, cosméticos, massagens, plantas, flores, 
chás e muito mais!
Tudo isso com rigoroso protocolo de cuida-
dos em função do Covid será seguido para 
que tudo corra bem. Logo na entrada um to-
tem de álcool em gel, banner com todos os 
protocolos a serem seguidos, uma pessoa 
medindo a temperatura de todos com termô-
metro digital infravermelho.
As barracas estão distantes uma das outras. 
Existem marcações de chão para que as pes-
soas mantenham distanciamento. O uso de 
máscara é obrigatório. “Todas as barracas 
tem álcool gel e temos muita gente venden-
do máscaras”, conta Isabela Gomes de Me-
nezes. “Está todo mundo feliz de voltar, mas 
todos muito conscientes das atitudes que a 
gente tem de ter pra que tenhamos uma fei-
ra segura”, diz.

A Ecofeira Granja Viana faz 10 anos e volta 
ao Parque Teresa Maia em 20 de setembro

Granja Viana

Fotos: Alberto Lefèvre

SERVIÇO:
Ecofeira Granja Viana, Todo domingo! Todo mundo ama!  De volta ao Parque Teresa Maia a partir de 

domingo, dia 20 de setembro.  Das 7 às 12hs / Rua Santarém, S/N, Parque São George, Cotia, SP.
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O novo normal é um 
momento de resiliência

Fitness

A Covid-19 foi e é um alerta para 
mostrar que a atividade física é 
uma excelente opção para man-
ter a saúde física e mental em 
dia e a imunidade alta. Muitas 
comorbidades como pressão 
alta, diabetes e obesidade são 
combatidas e amenizadas com 
a realização diária de exercícios. 
Felizmente, as pessoas enten-
deram, que para mudar hábitos, 
é fundamental sair da zona de 
conforto, dar o primeiro passo e 
criar uma rotina saudável.  “Saú-
de se constrói na academia, é 
ambiente seguro, e um apoio 
crucial na prevenção de doen-
ças, manter-se ativo é o melhor 
remédio, sempre com o auxílio e 
apoio de profissionais gabarita-
dos”, alerta Eduardo Netto, di-
retor técnico da Bodytech Com-
pany.
Um estudo feito por pesquisado-
res da Universidade Harvard de-
monstrou que, das 58,7 milhões 
de mortes ocorridas no mundo 
em 2018, 9% (ou 5,3 milhões de 
mortes) podiam ser atribuídas à 

insuficiência de atividade física. 
Esses dados reforçam a neces-
sidade e a importância da práti-
ca de atividades físicas orienta-
da por profissionais capacitados 
para desempenhar tais funções. 
As estimativas dos pesquisado-
res demonstraram, ainda, que a 
falta de atividade foi responsá-
vel por 6% dos óbitos por do-
enças cardíacas, 7% por diabe-
tes do tipo 2, 10% por câncer de 
mama e 10% por câncer de có-
lon. No total, 1,3 milhão de vidas 
por ano poderiam ser poupadas 
se a inatividade fosse reduzida 
em 25%.
 Segundo Eduardo, “para garan-
tir um ambiente seguro e tran-
quilo, a Bodytech adotou regras 
mais rígidas de frequência e hi-
gienização. No quesito limpeza, 
uma equipe especializada em 
desinfecção foi contratada para 
limpar a academia a cada uma 
hora. O sistema de ar condicio-
nado realiza a troca do ar sete 
vezes por hora. Todos devem 
usar máscaras e respeitar o dis-

tanciamento. O maior bem da 
Bodytech são seus clientes, pro-
fessores e colaboradores”. 
As regras para a nova rotina fo-
ram determinadas por cada es-
tado. Algumas exigências valem 
para todos, por exemplo: medi-
ção de temperatura na recepção 
e, constatada qualquer anorma-
lidade, o cliente deve retornar 
para casa; dispenser de álco-
ol em gel espalhados pelo am-
biente; higienização das mãos 
para entrar e durante todo o pe-
ríodo na unidade; limitação de 
frequentadores e equipamento; 
cada cliente deve levar sua gar-
rafa de água e toalha; distan-
ciamento de um metro e meio 
entre as pessoas; higienização 
antes e depois da utilização do 
equipamento com papel toalha; 
marcações de distanciamen-
tos nos ambientes da muscula-
ção, cardio e nas aulas coletivas. 
Todas as adaptações estão de 
acordo com as orientações da 
OMS e do Ministério da Saúde. 
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Por: Victor de Andrade Lopes
Quem depende de aprovação 
do público precisa estar cons-
tantemente a par do que as 
pessoas querem e esperam. 
Para tanto, é necessário contar 
com profissionais que saibam 
como consultar esses indivídu-
os de forma neutra e, depois, 
trabalhar os dados para chegar 
a uma estatística confiável. Sa-
bendo disso, o Many Press In-
ternational Group (proprietário 
dos jornais Granja News, Alpha 
Times e do site Always Florida) 
inova mais uma vez na região 
e divulga seu mais outro pro-
duto: o Instituto de Pesquisa 
Data Alpha. Inspirado em gran-
des empresas de opinião públi-
ca, e gerenciado por gente que 
entende do assunto, o instituto 
está disponível não só para em-
presas que queiram pesquisar a 
popularidade de seus produtos, 
como também para candida-
tos e candidatas com interesse 
em conhecer melhor as prefe-
rências do eleitorado. Mas pes-
quisar intenção de voto não é a 
única e muito menos a mais im-
portante atividade de um insti-

tuto desses. Beneficia-se quem 
souber utilizar esses serviços 
não apenas antes das eleições, 
mas depois, quando o cargo já 
está garantido. Isto é, encomen-
dar pesquisas profissionais que 
revelem o que o eleitorado quer 
para a cidade, seja no começo 
do mandato, seja no final. É que 
diz Roberto Lamari, coproprietá-
rio do Data Alpha e profissional 
com duas décadas de assesso-
ria política na Assembleia Le-
gislativa do Estado de São Pau-
lo (ALESP), na Câmara Municipal 
de São Paulo, além de experi-
ência à frente de uma entidade 
brasileira que congrega as esco-
las do legislativo e dos tribunais 
de contas de todo o país. Des-
de os 20 anos de idade, quando 
fundou um instituto de pesquisa 
com o vereador paulistano e ex
-presidente da câmara José Po-
lice Neto (hoje do PSD), Roberto 
já realizou trabalhos em mais de 
30 cidades paulistas. Para ele, os 
dados comumente divulgados 
na imprensa (aqueles que dizem 
quem tem mais e menos inten-
ções de votos) não são os mais 
importantes. “A pesquisa per-

mite ao candidato comunicar-
se melhor com a comunidade. 
A partir dos dados apresenta-
dos, ele saberá onde está con-
seguindo mais votos e onde tem 
mais rejeição”, diz. “É a partir 
disso que ele deverá traçar sua 
estratégia política”. Além disso, 
ele lembra a importância de se 
continuar consultando a popu-
lação mesmo após a vitória nas 
urnas. “No Brasil, ainda não é 
muito comum o administrador 
fazer sua gestão com base em 
pesquisa, o que é uma pena”, 
diz. “Porque se ele o fizesse, ele 
com certeza teria um mandato 
com êxito até o final.” Uma pos-
sibilidade de aplicação desta te-
oria é, por exemplo, quando um 
governante está com poucos re-
cursos para investir e deve es-
tabelecer prioridades. Por meio 
de uma pesquisa, ele pode pro-
curar saber se, naquele momen-
to, a população clama mais por 
uma nova praça ou pelo recape-
amento de uma rua. A pesquisa 
eleitoral é um meio de se corri-
gir rumos em plena campanha. 
Uma oportunidade de saber se 
está dialogando com o públi-

co certo, no local certo e com 
a linguagem certa. “Já vi candi-
datos que estavam lá embaixo 
na intenção de voto tendo suas 
campanhas salvas com a ajuda 
de pesquisas estratégicas”, diz 
Roberto. Mas nem só à política 
servirá o Data Alpha. A empre-
sa é um braço da iniciativa priva-
da também. “Antes de se lançar 
um produto, faz-se uma pesqui-
sa. Depois, com o produto já 
lançado, faz-se mais uma pes-
quisa, desta vez de aceitação”, 
explica Roberto. Com esses ser-
viços, marcas podem medir com 
alta confiabilidade se precisam 
manter, suspender ou alterar um 
produto. “Esse tipo de informa-
ção é importante em momentos 
de crise como agora”, comple-
menta. A empresa tem com-
prometimento em divulgar da-
dos com a maior confiabilidade 
possível e, para isso, sua equi-
pe inclui profissionais de esta-
tística com grande experiência 
no ramo. Roberto diz que é im-
portante retratar a realidade em 
números de forma precisa. “Na 
campanha presidencial de 2014, 
você tinha números para todos 

os lados, e os institutos de pes-
quisa se contradiziam muito. De-
pois das últimas eleições, criou-
se um descrédito muito grande 
quanto a essas empresas”, diz 
Roberto. O objetivo do Data 
Alpha é fazer a diferença neste 
sentido. Como proprietário de 
veículos tradicionais e influentes 
na região, o grupo Many Press 
repercutirá as pesquisas de in-
teresse do público em seus jor-
nais Granja News e Alpha Ti-
mes, além dos respectivos sites. 
“É importante aliar-se a um gru-
po conhecido e respeitado na 
região. Isso dá uma capilaridade 
maior na hora de divulgar a pes-
quisa e os resultados, é um di-
ferencial muito grande”, explica 
Roberto. “A veiculação dos re-
sultados geralmente fica a car-
go do candidato, o que faz com 
que eles percam um pouco de 
credibilidade. Em jornais confi-
áveis e feitos por profissionais, 
eles transmitem uma confiabili-
dade maior”, finaliza. Mais infor-
mações, acesse 
www.dataalpha.com.br

Instituto Data Alpha de 
Pesquisas & Opinião é 
uma importante ferra-
menta para candidatos 
estudarem seu eleito-
rado e para os eleitores 
acompanharem a evo-
lução daqueles que pe-
dem nosso voto. Veja 
mais detalhes sobre a 
empresa e a equipe por 
trás dela e os serviços 
que são prestados.

Data Alpha aproxima 
empresas e candidatos 
dos desejos do público

Eleições 2020

Rodrigo Rodrigues e Roberto Lamari, diretores do Data Alpha


