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OpiniãO
O drama da 

produtividade baixa
Em abril de 2014, 
a revista The 
Economist afirmou 
que “os brasileiros 
são gloriosamente 
improdutivos”

Essa declaração pro-
vocou reações iradas 
nos meios políticos. 

Como sempre, pipocaram 
as declarações bombásticas 
e as ofensas direcionadas 
à revista, em detrimento 
da análise técnica sobre o 
porquê da afirmação. Na 
época, muito se falou sobre 
o tema, ficando para as pu-
blicações especializadas as 
melhores análises fundadas 
na realidade e com base em 
métodos científicos.

Produtividade é a quan-
tidade de produto feita 
em uma hora de trabalho 
humano. Para o país como 
um todo, é o total do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) 
dividido pela quantidade 
de horas trabalhadas pela 
população. Atualmente, 
a produtividade no Brasil 
não passa de US$ 12/hora, 
enquanto nos Estados Uni-
dos é de US$ 56/hora. Não 
é preciso sofisticação ma-
temática para saber que o 
padrão médio de bem-estar 
social por aqui equivale a um 
quinto dos EUA.

A pergunta insistente é: 
por que isso acontece? De 
forma simplificada, há qua-
tro fatores essenciais que 
determinam o desempenho 
econômico: o capital físico, 
o capital humano, o conhe-
cimento tecnológico e os 
recursos naturais. Embora 
haja interferências de ou-
tras variáveis, esses quatro 
fatores predominam na ex-
plicação da produtividade 
de um povo.

O capital físico pode ser 
definido como a soma da 
infraestrutura física (es-
tradas, ferrovias, portos, 
aeroportos, energia), infra-
estrutura empresarial (fa-
zendas, fábricas, empresas 
comerciais, empresas de 
serviços) e infraestrutura 
social (escolas, hospitais, 
prisões, instituições as-
sistenciais). O primeiro 
aspecto tem relação com 
o tamanho do capital físico 
à disposição da população, 
com a qualidade tecnológica 

do capital e com o estado de 
conservação de seus com-
ponentes. De saída, estamos 
muito mal nesse quesito, e aí 
está uma parte substancial 
do problema.

O capital humano é o 
número de trabalhadores 
do país, seu grau de es-
colaridade, seu nível de 
qualificação profissional, 
sua ética profissional e 
sua disciplina na execução 
das tarefas. De novo não é 
preciso muita informação 
para entender que o Brasil 
está longe de países como 
EUA, Canadá, Alemanha e 
Austrália. O capital humano 
brasileiro precisa melhorar 
em todos os aspectos aqui 
mencionados.

Bastaria a soma das defi-
ciências desses dois fatores 
– capital físico e capital hu-
mano – para entender a qua-
se totalidade do problema. 
Entretanto, surge no meio 
do drama o terceiro fator: 
o conhecimento tecnoló-
gico. É difícil quantificar o 
tamanho do conhecimento 
tecnológico incorporado 
ao PIB, mas não é difícil 
compreender a diferença 
entre os países. Se fosse 
possível medir essa variável, 
facilmente veríamos que o 
conhecimento tecnológico 
incorporado no sistema pro-
dutivo brasileiro é pequeno 
na comparação com países 
desenvolvidos.

Quanto aos recursos natu-
rais, o quarto fator, o Brasil 
tem boa situação. Por esse 
fator, a nação podia ser 
desenvolvida. Ocorre que, 
juntos, aqueles três fatores 
anteriores são claramente 
precários, deficientes e in-
suficientes, jogam a produ-
tividade no chão e mantêm 
o país na pobreza.

Entre as causas dessa 
situação e da consequente 
baixa produtividade estão 
a história do país, o tipo de 
colonização, os hábitos, a 
cultura, o nível educacional 
e o sistema político. Sair da 
armadilha do atraso não é 
fácil, mas é possível. 

Tudo começa por mudan-
ça na estrutura política, na 
melhoria do corpo de leis 
e na reforma do sistema 
estatal.

(*) - Economista, é reitor da 
Universidade Positivo.

José Pio Martins (*)

Como a empatia tem transformado 
os projetos de tecnologia

Nana Baffour (*)

A segunda é que, invariavelmente, 
o êxito nos negócios depende da 
combinação de ofertas atraentes, que 
entreguem o que os clientes realmente 
precisam, e atendimento personaliza-
do, alinhado ao que os consumidores 
querem. Ou seja, para se sobressair, 
é necessário entender quem está do 
outro lado e isso exige um exercício 
cotidiano de colocar-se “no lugar do 
outro”. É preciso ter empatia, portanto.

Em tempos de engajamento digital 
e descentralização das rotinas de tra-
balho, ser capaz de ler e se colocar na 
posição dos outros é uma habilidade 
valiosa para a gestão dos negócios, para 
o trabalho em equipe e, inclusive, para 
o desenvolvimento de novos projetos 
de tecnologia.

De acordo com especialistas, a capa-
cidade de entender as outras pessoas 
é um dos principais ativos da inteli-
gência emocional necessária para a 
construção de uma carreira sólida neste 
século XXI. Estudos indicam que os 
valores associados à empatia, autoco-
nhecimento, motivação, autogestão e 
relacionamento social são responsáveis 
por quase 60% da performance de um 
profissional hoje em dia.

O ponto é que a empatia, de fato, é 
um poderoso elemento para integrar 
equipes, mostrando que todos estão no 
mesmo barco e têm responsabilidades e 
papeis diferentes. Saber os desafios e o 
valor de cada um nos ajuda a compreen-
der as dificuldades e as oportunidades 
de melhoria, tornando a realidade muito 
mais colaborativa e agradável.

Do ponto de vista da produção, 
porém, os ganhos de se adotar uma 
postura atenta às necessidades dos 
outros também são inegáveis. Entender 
profundamente os desejos e demandas 
dos consumidores é fundamental para 
construir soluções realmente práticas e 
atraentes. Se os clientes de sua empresa 
sempre reclamam de um determina-

do problema, propor soluções para 
atendê-los de forma mais cuidadosa, 
certamente ajudará sua companhia a 
gerar novas vendas e, acima de tudo, 
relacionamentos mais sólidos para o 
futuro.

Este princípio também vale para 
quem está desenvolvendo os rumos 
da inovação tecnológica. 
Pesquisas recentes mos-
tram que 35% dos con-
sumidores utilizam dois 
ou mais canais para se 
conectar com uma marca 
e, dentro desse universo, 
os millennials preferem 
ser atendidos por bots 
automatizados. Além dos 
limites das vendas, os 
assistentes virtuais e cha-
tbots também já são uma 
realidade no ambiente de 
trabalho. Estudos indicam 
que até 2024 essas tecno-
logias substituirão quase 
69% da carga de trabalho 
mundial dos profissionais em cargos 
de gerência.

Isso significa que todas as empresas, 
em qualquer segmento de atuação, pre-
cisarão adaptar-se aos relacionamen-
tos com a Inteligência Artificial (IA), 
investindo em inovações tecnológicas 
capazes de gerar mais confiança junto 
aos clientes e, assim, melhores resul-
tados. Mostrar que a nova era pode ser 
autônoma e ao mesmo tempo personali-
zada, porém, é um desafio a ser vencido 
diariamente e contar com soluções que 
considerem a empatia como um pres-
suposto básico, certamente ajudará as 
organizações nessa tarefa.

Estar em um carro autônomo, por 
exemplo, pode causar certo estranha-

mento no começo, mas isso certamente 
será revertido com um produto inteli-
gente, desenvolvido para atender os 
clientes de acordo com seus gostos 
e opções. A personalização é a chave 
dessa mudança de estágio da tecnolo-
gia. Mas isso exige que os projetos de 
transformação digital de hoje sejam 
pensados, também, para estimular a 

colaboração, a empatia e 
a valorização das pessoas.

Para isso é imprescindí-
vel praticar esses valores 
dentro das organizações, 
adotando uma estratégia 
centrada em pessoas, 
que são os principais 
agentes propulsores da 
transformação digital. 
No mundo corporativo, 
empatia significa aceitar a 
diversidade, estar sempre 
aberto a sugestões e ter 
disposição para tentar o 
novo, compreender os 
erros e, a partir deles, 

aprender novas lições. Um ambiente 
que acolhe a inovação certamente terá 
mais sucesso na hora de desenvolver e 
propor soluções realmente disruptivas.

Está na hora de abrir espaço para as 
ideias e para as diferenças que cada 
um de nós tem em si. Ao utilizar esse 
potencial, a indústria estará prepara-
da para criar tecnologias atraentes e 
assertivas para atender as pessoas. 
A lição do futuro é entender como 
transformar a capacidade de ouvir as 
pessoas verdadeiramente e entender 
seus anseios para entregar o que 
buscam. Esse é o caminho certo e 
não nos resta outra opção a não ser 
percorrê-lo até o fim.

(*) É CEO & Chief Culture Officer da Qintess.

São Paulo, quinta-feira, 16 de abril de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 

&

Ao longo de minha carreira, aprendi duas lições fundamentais sobre o mundo dos negócios. Em primeiro 
lugar, está o fato de que não há uma fórmula mágica para ser bem-sucedido. 

“Saber os 
desafios e o 
valor de cada 
um nos ajuda a 
compreender as 
dificuldades e as 
oportunidades 
de melhoria, 
tornando a 
realidade muito 
mais colaborativa 
e agradável”

Linkedin

News@TI 

Evento sobre impactos tributários, trabalhistas 
e legislativos da Covid-19 no setor de TI

@O SEPRORGS realiza na próxima sexta-feira, 17/04, às 11h, uma 
videoconferência aberta à participação do público geral sobre o 

tema: o que a Covid-19 e seus reflexos no cenário econômico e empre-
sarial acarretam para o setor de TI, em termos trabalhistas, tributários 
e legislativos? A ideia é responder aos principais questionamentos do 
setor em relação aos assuntos abordados, contando, para isso, com a 
expertise da Dra. Márcia Somensi, sócia do escritório Lamachia Ad-
vogados Associados, e Dra. Ana Paula Gaiesky Oliva, diretora da AGF 
Advice - Consultoria Legislativa, Tributária e Empresarial. A conferên-
cia será moderada pelo presidente do SEPRORGS, Rafael Krug. Para 
participar, basta acessar o link https://us04web.zoom.us/j/7156825549
0?pwd=MVhkaHdydjNTUEo0VE1vYjVqcE93dz09no horário marcado.

Plataforma para conectar ecossistema de 
Internet das Coisas

@A ABINC - Associação Brasileira de Internet das Coisas - lan-
çou a plataforma digital e comunidade on-line Conexão IoT. 

Pioneiro na área, o programa conecta as forças de diversos setores  
econômicos, públicos e privados, aos usuários finais, fornecedores 
e pesquisadores de todo o Brasil. A  ideia, segundo Paulo Spacca, 
Presidente da ABINC, é proporcionar o intercâmbio de informações, 
fomento à negócios e o networking profissional: “Desde o início da 
ABINC temos realizado eventos para estimular a conexão entre as 
pessoas e acelerar o desenvolvimento do mercado. Mas para promo-
vermos o networking entre pessoas e empresas em todos os cantos 
do país, estava faltando um espaço no ambiente digital”, afirma. “A 
Conexão IoT vai contribuir não só para nos mantermos informados e 
conectados em tempos de distanciamento social, mas também servirá 

como um meio constante de atualizações sobre o mercado”. O acesso 
é gratuito e pode ser feito por meio de um convite ou inscrição no 
site (https://abinc.org.br/conexao-iot/).

Adequação à nova realidade online

@Diante desse momento de crise na saúde e economia do Brasil e 
do mundo, a Missão Social, instituição mantida pelo Social Bank e 

ligada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, inicia o 
projeto ‘Cesta Social Digital’, através da campanha ‘Doe Solidariedade, 
é momento de ser humano’, com o objetivo de garantir que mais de 
mil famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica sejam 
beneficiadas com um crédito mensal para comprar alimentos e outros 
itens de primeira necessidade. As primeiras famílias que tiveram sua 
renda afetada pela crise, como é o caso de trabalhadores informais, 
autônomos, microempreendedores individuais e pessoas desempre-
gadas, que estão cadastradas nas ONGs parceiras, começam a receber 
nesta semana as cestas já doadas até o momento (https://missao.social). 

Mobilis passa a oferecer solução da Dahua 
Technology no Brasil

@A Mobilis, empresa brasileira especializada em tecnologia, oferecerá 
ao mercado uma solução voltada para a detecção de temperaturas 

alteradas de pessoas que circulam em locais como aeroportos, metrôs, 
rodoviárias, shoppings centers, escritórios, hospitais, escolas etc. A câmera 
térmica, da Dahua Technology, é uma tecnologia de baixo custo, altamente 
confiável e pode ser usada em longa distância, ou seja, é uma solução segura 
na triagem preliminar. “É um equipamento de medição de temperatura 
de alta precisão, com uma margem de erro muito pequena (+ou- 0,3ºC) 
e que proporciona uma detecção segura e sem contato, abrangendo uma 
distância de 3 metros”, explica Jobel Araújo, gerente da Mobilis.

ricardosouza@netjen.com.br

Nana Baffour

Machine learning agiliza busca 
por autônomos e temporários
A automatização dos pro-

cessos de recrutamento já 
é uma realidade em muitos 
setores do mercado nacional. 
No entanto, é nas empresas 
com alto volume de mão de 
obra operacional, que esse 
modelo de contratação é 
ainda mais estratégico, fa-
zendo com que as empresas 
consigam ocupar milhares de 
postos de trabalho com mais 
agilidade e precisão em rela-
ção ao processo de seleção 
tradicional. Neste momento, 
plataformas de delivery, ope-
radores logísticos, centros 
de distribuição, hospitais 
e redes de supermercado 
começam a procura por tra-
balhadores temporários e 
autônomos para se ajustar 
às novas demandas. 

É o caso da Rappi, que fe-

chou contrato com a LEVEE, 
especialista em tecnologia 
para força de trabalho, para a 
contratação de 500 shoppers 
em São Paulo, Rio de Janeiro, 
Minas Gerais, Santa Catarina, 
Paraná, Rio Grande do Norte, 
Pernambuco e Goiás. Por 
meio de soluções em machi-
ne learning, que é capaz de 
analisar em minutos milhares 
de currículos captados em di-
versos canais, a LEVEE con-
segue colocar trabalhadores 
operando em apenas quatro 
dias, entregando ao emprega-
dor profissionais qualificados 
e agilizando todo o processo. 
A automação dos processos 
de seleção otimiza o tempo 
dos gestores, permitindo que 
possam focar em atividades 
que exigem competências 
mais humanas.


