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OPINIÃO

A indústria
e a previdência

É preciso diminuir 

o endividamento das 

famílias e das empresas, 

com crédito mais fl uido 

e forte redução dos 

spreads bancários

A confi rmação da notícia 
de um PIB negativo, 
no primeiro trimestre 

de 2019, após o IBGE ter 
anunciado, há mais de um 
mês, a queda da produção da 
indústria, confi rma a estagna-
ção da economia brasileira, 
num momento em que a posse 
de um novo governo criava 
expectativas de retomada de 
um crescimento sustentado,  
que era  estimado, no começo 
de 2019 , em algo próximo a 
3% ao ano.

Na realidade o novo governo 
recebeu o país em condições 
fi scais difíceis, com um défi cit 
nominal de mais de 5% do PIB, 
uma dívida pública elevada 
e, pior, crescente. A equipe 
econômica escolheu priorizar 
o ajuste fi scal, onde a reforma 
previdenciária tem, certamen-
te, uma importância capital. 
Assim, todas as esperanças 
de crescimento foram subor-
dinadas à aprovação rápida 
de uma robusta reforma da 
Previdência.

Os fatos, por motivos diver-
sos, não correram como pre-
visto. A tramitação do projeto 
na Câmara, sofreu atrasos e 
está sendo objeto de modifi -
cações que podem reduzir a 
potência fi scal da economia 
projetada. Esta realidade, de 
certo modo inesperada, redu-
ziu o otimismo do mercado o 
que se refl ete na redução do 
preço dos ativos brasileiros, 
em depreciação cambial e na 
paralisia dos investimentos.

Neste cenário os fabricantes 
de bens de capital, que apoia-
ram a reforma previdenciária 
desde o inicio, torcem e tra-
balham para uma tramitação 
mais rápida do projeto nas 
duas casas legislativas, para 
que o país, uma vez eliminado 
o perigo de um crescimento 
explosivo da dívida pública, 
possa se dedicar integralmente 
em recuperar o tempo perdi-
do, retomando o crescimento 

econômico e criando empregos 
e renda.

Com a aprovação do projeto a 
indústria brasileira espera uma 
reversão nas atuais expectati-
vas, com o aumento da confi an-
ça, tantos dos empreendedo-
res, quanto dos consumidores, 
a redução do risco país, face à 
recuperação da solvibilidade 
das contas públicas no longo 
prazo e, por consequência, 
uma ulterior redução dos juros 
básicos, fatores necessários 
a um ambiente favorável ao 
crescimento.

São todos fatores necessá-
rios para criar condições propí-
cias a um novo ciclo de desen-
volvimento mas, a aprovação 
da reforma da previdência, de 
per si, não será sufi ciente para 
dar a partida ao processo. A 
equipe econômica, sem se des-
cuidar do acompanhamento 
do processo legislativo, deve 
simultaneamente implementar 
ações que  estimulem a ativi-
dade econômica.

Será necessário diminuir o 
endividamento das famílias 
e das empresas, com crédito 
mais fl uido e forte redução 
dos spreads bancários, bem 
como reduzir os custos da 
intermediação fi nanceira nos 
empréstimos do BNDES às 
pequenas e médias empresas 
tornando os investimentos 
mais atrativos e estimular a 
demanda, com a retomada das 
obras públicas paradas, utili-
zando parcialmente as receitas 
não recorrentes, provenientes 
de privatizações e concessões.

Os fabricantes de bens de 
capital estão cientes que o 
progresso do país depende 
de uma união de esforços. Tal 
como apoiaram e apoiam a 
reforma da previdência, desde 
já, se colocam à disposição da 
equipe econômica para ajudar 
a detalhar as sugestões acima 
elencadas e para auxiliar na 
implementação das medidas 
de desburocratização e des-
regulamentação que estão 
sendo propostas pelas diversas 
secretarias do Ministério da 
Economia.

(*) - É administrador, empresário 
e presidente do Conselho de 

Administração da ABIMAQ.

João Carlos Marchesan (*)
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News@TI
Banco digital do empreendedor

@ O LiftBank (https://liftbank.com.br (https://liftbank.com.br/)), 
primeiro banco digital voltado exclusivamente para o empreen-

dedor, acaba de ser lançado no Brasil. O Grupo Avista, com mais de 
20 anos de atuação no mercado fi nanceiro brasileiro é acionista da 
operação. A fi ntech será volta exclusivamente para contas jurídicas 
e já nasce com uma série de serviços fi nanceiros, entre eles, maqui-
ninha de cartão, depósitos, pagamentos, a função débito e crédito 
no cartão de bandeira MasterCard, entre outros.

“O DNA em nossas vidas”

@O Shopping Praça da Moça, em parceria com a Unifesp, apresenta 
a exposição “O DNA em nossas vidas”, mostrando como o estudo 

e a tecnologia desse importante componente das células do corpo 
impacta a vida de toda a sociedade. Curiosidades como a vida de 
Mendel, o pai da genética, o signifi cado da sigla, a herança genética 
demonstrada com ervilhas rugosas e lisas, os genes, a capacidade 
de estruturamento e armazenamento de informações genéticas, o 
melhoramento genético, as principais tarefas realizadas pelo DNA e a 
importância dele para a sociedade como um todo, serão demonstradas 
por meio de projeção em 3D, holografi a e microscópios na exposição 
que acontece das 10h às 15h, no Piso Araucária e entrada gratuita.

Desafi o Startups Connected está nos últimos 
dias de inscrição
@As inscrições para a 4ª edição do Startups Connected, programa 

de aceleração da Câmara Brasil-Alemanha, acontecem até esta 
sexta-feira, 19 de julho. Com o tema “Inovação em Papel e Celulose”, 
a Voith Paper, fornecedora completa para o mercado de papel, é uma 
das empresas âncoras do projeto e busca startups que desenvolvam 
produtos, soluções e serviços que tornem o processo de fabricação 
do papel cada vez mais inteligente, efi ciente e sustentável. Mais 
detalhes sobre o desafi o da empresa podem ser conferidos no site: 
https://www.startupsconnected.com.br/voith/. Os vencedores de 
cada categoria serão acelerados durante cinco meses e terão aces-
so a inúmeros benefícios, como: assessoria nas áreas de gestão da 
inovação, desenvolvimento do negócio, fi nanças, questões jurídicas 
e incentivos à inovação, de acordo com o estágio de maturidade. 
As startups interessadas, do Brasil e da Alemanha, podem fazer a 
inscrição em: https://www.startupsconnected.com.br/
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Facebook VS Instagram: qual a 
melhor rede social para as empresas?
De acordo com o Sebrae, o Instagram é a rede social que mais cresce no mundo, contando atualmente 
com mais de 500 milhões de contas

App essencial para todos os viajantes
Vai aproveitar as férias de julho viajando? 

Para ajudar os turistas em suas locomo-
ções, a HERE Technologies indica o seu 
aplicativo gratuito, HERE WeGo. Além de 
funcionar como um mapa offl ine e ajudar a 
andar pelas cidades com o GPS, traçando 
rotas a pé, de carro, transporte público, 
o app ainda indica pontos de interesse 
como passeios e guias, caixa eletrônicos, 
restaurantes, hotéis, farmácias, pontos 
de táxi e horários de ônibus. Atualmente, 
o aplicativo conta com mapas para mais 
de 1.200 cidades em 150 países ao redor 
do mundo.

Diariamente, a HERE Technologies 

coleta bilhões de dados que são checados 
e representados em seus mapas. Além 
de fazer o mapeamento cartográfi co das 
vias, a empresa possui uma equipe de 
profi ssionais especializados, distribuídos 
em todo o mundo, que vai a campo para 
fazer a verifi cação dos dados coletados, 
garantindo a qualidade das informações. 
Como forma de tornar os mapas altamente 
confi áveis, a HERE avalia e classifi ca mais 
de 270 atributos das vias como altura das 
passarelas, largura, números de faixas, 
conservação das estradas, etc.

O HERE WeGo foi desenvolvido com 
base em uma série de pesquisas sobre 

o comportamento humano, que indica o 
nível de distração do condutor ao utilizar 
o GPS. Por este motivo, o aplicativo possui 
um layout limpo e isento de qualquer tipo 
de propaganda, desviando o mínimo da 
atenção do motorista. 

Com a possibilidade de navegação off-
-line, por meio de download dos mapas, 
o HERE WeGo traz maior segurança pois 
permite que o usuário utilize os mapas 
e receba direcionamentos mesmo sem 
acesso a internet ou quando estiver em 
área de pouca cobertura de rede. O apli-
cativo está disponível gratuitamente para 
Android e IOS.

Luiz Fernando Natal (*)

A rede social de fotos tem em média 
1,5 bilhão de curtidas por dia, além 
de ser 15 vezes mais interativa do 

que o Facebook e contar com o perfi l de 
mais de 1.400 grandes marcas. Desta forma, 
o Facebook tem diminuído seus números 
quando o assunto é gasto com publicidade 
e engajamento. Diante desses dados, surge 
o questionamento: afi nal, como identifi car 
qual é a melhor rede social para a minha 
empresa?

As pesquisas indicam uma grande mi-
gração de usuários do Facebook para o 
Instagram, contudo é necessário ter em 
mente que talvez a saída não seja migrar 
de mídia, mas sim, entender a estratégia 
e a fi nalidade de cada plataforma, já que, 
cada uma conta com particularidades que, 
se utilizadas e adaptadas da melhor forma, 
conseguem atingir resultados exponen-
ciais. Caso não seja possível trabalhar as 
duas redes, escolha e priorize aquela que 
faça mais sentido para marca.

Particularidades do Facebook

O formato de visualizar os conteúdos no 
Facebook é diferente do Instagram. Nesta 
plataforma, na maioria das vezes, os textos 
apresentam uma fi nalidade de refl exão, já 
que as pessoas costumam consumir mais 
notícias e artigos. Desta forma, entende-se 
que no Facebook é interessante realizar 
publicações mais detalhadas, em que o 
destaque principal não seja a imagem, mas 
sim o conteúdo textual, como por exemplo, 
o comunicado de um novo posicionamento 
da sua marca, ou até mesmo uma parceria.

Além disso, o Facebook permite o com-
partilhamento de links de sites e blogs, 
recursos esses que o feed do Instagram 
não permite. Por exemplo, se você possui 
um blog, é possível compartilhar o link de 
um post do seu blog em sua página do Fa-
cebook, levando automaticamente leitores 
para conhecerem o seu site. Outro recurso 
favorecido pelo Facebook são os vídeos. Os 
criadores de conteúdo já garantiram muitos 
benefícios, pois a plataforma possibilita 
acrescentar intervalos durante os vídeos, 

com a intenção de monetiza-los.
Os grupos do Facebook, por exemplo, 

são outra fi nalidade muito interessante 
e que o Instagram não apresenta em sua 
plataforma. Neles, além da monetização, é 
possível realizar debates e divulgar cursos 
online. Em geral, o Facebook pode ser mais 
utilizado para compartilhamento de link, 
vídeos mais longos, textos e discussões.

Estratégias consistentes

para o Instagram

O Instagram surgiu justamente com o 
intuito de ser uma mídia social mais visual 
e voltada para compartilhamento de fotos 
instantâneas. Um dos pontos fortes da 
plataforma é um conteúdo mais humano, 
a fi m de aproximar as marcas dos clien-
tes -  embora no último ano o Instagram 
também tenha crescido muito como um 
canal de venda.

Atualmente humanizar sua marca é 
muito importante para gerar empatia nos 
consumidores. Por isso, existem muitas 
maneiras de explorar o Instagram para 
esta fi nalidade. Uma delas é mostrar os 
bastidores da sua empresa, comemorações 

de datas especiais, entre outras ideias 
que transmitam transparência aos seus 
seguidores. 

Além disso, outro ponto são os infl uen-
ciadores, que fazem parte das estratégias 
das grandes marcas e estão mais presentes 
no Instagram do que no Facebook. Os 
stories são um ponto muito mais forte no 
Instagram e, por isso, o trabalho com os 
infl uenciadores acaba tornando-se mais 
intenso, já que é por meio desta rede 
social que estes criadores de conteúdo 
divulgam produtos e apresentam métricas 
às empresas parceiras.

Ao fi nal, o interessante é entender que 
ambas as redes sociais contam com be-
nefícios para a sua marca, por isso tenha 
muita cautela sobre as suas decisões, pois 
elas dependem muito do seu modelo de 
negócio. O importante é saber traçar es-
tratégias consistentes para cada uma das 
plataformas, criando conteúdos que sejam 
realmente relevantes para obter o melhor 
alcance possível.

(*) É Head de Marketing da Nuvemshop, plataforma 
de e-commerce líder na América Latina.

No Brasil a Huawei, empresa chinesa, segue ganhando mercado e apresentando 

novidades tecnológicas.

AI/Nuvemshop

Marcelo Barcia (*)
 

No ecossistema das startups, o termo 
Edtechs é um acrônimo do idioma inglês 

juntando tecnologia e educação.
Neste segmento os empreendedores brasi-

leiros estão indo muito bem, com empreen-
dimentos que estão facilitando o  processo 
de aprendizagem de milhões de pessoas. Já 
são cerca de aproximadamente 400 startups, 
formalizadas, segundo pesquisa de 2018 da  
Associação Brasileira de startups (ABStar-
tups),  que vem contribuindo para o processo 
de melhoria na educação no Brasil.

Como Professor Universitário, acredito que 
este movimento das Edtechs é muito saudável 
para o sistema educacional brasileiro, onde 
o ensino formal e regular já encontra muitas 
difi culdades para formar profi ssionais aptos 
para enfrentar os desafi os emergentes de um  
novo mercado de trabalho, caracterizado pela 
transformação digital e mudanças bruscas e 
rápidas no cenário social e econômico.

Apesar da sua relevância, os cursos de 
graduação tem uma duração  média de 4 
anos, um tempo que em áreas como gestão 
ou tecnologia da informação pode ser muito 

longo entre o conhecimento repassado entre 
o primeiro e oitavo período. Como eixo de 
conhecimento central eles continuam sendo 
fundamentais, mas encontram difi culdades 
para  contemplar as demandas pontuais sur-
gidas das mudanças e inovações que surgem 
a cada momento.

Como a lógica das é sempre de resolver 
alguma “dor” identifi cada no mercado, as 
Edtechs crescem seguindo esta linha. Empre-
sas como a Gama Academy (gama.academy), 
que tem como enfoque principal a formação de 
profi ssionais para o mercado de empresas de 
tecnologia e de startups. Já a Escola Conquer 
(escolaconquer.com.br), nascida no Vale do 
Silício e que prioriza a habilidades práticas e 
comportamentais por meio de uma metodo-
logia de ensino inovadora.

A chegada da Udemy (Udemy.com) ao 
Brasil, há quase 2 anos, está democratizando 
o acesso a cursos de qualidade, de curta du-
ração e baixo investimento para os alunos de 
inúmeras áreas. O reconhecido Market Place 
já disponibiliza mais de 100 mil cursos em 
diversas plataformas.

Até no importante setor de negócios de 

impacto social, as Edtechs que estão se pro-
liferando a passos largos. São startups  como 
a catarinense Signa, (Signaedu.com), uma 
escola online com um amplo portfólio de cur-
sos em Libras, que contempla um mercado de 
cerca de 9,7 milhões de defi cientes auditivos 
brasileiros.

O case de sucesso do Descomplica (des-
complica.com.br), que se posiciona como o 
maior “cursinho do Brasil”, direcionado para 
o ENEM e vestibulares em todo o País, de-
monstra o potencial de crescimento latente 
das Edtechs nacionais. Merece destaque tam-
bém o excelente trabalho desenvolvido pela 
Future Education (futureeducation.com.br), 
uma aceleradora de startups de SP, voltada 
exclusivamente para  Edtechs.

A educação brasileira, seja no sistema re-
gular ou profi ssionalizante, tem cada vez mais 
a aprender com a trajetória das Edtechs, que 
estão revolucionando a forma do brasileiro 
aprender e contribuir de forma decisiva para o 
desenvolvimento da economia e transformação  
da sociedade brasileira.

(*) É Professor Universitário e Mentor de startups.

Edtechs estão revolucionando a forma do brasileiro aprender


