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OpiniãO

O comércio e a paz
O hábito de fazer 
perguntas é útil 
para aumentar o 
conhecimento e o 
desenvolvimento 
pessoal e profissional. 
Na história da 
humanidade, uma 
pergunta essencial é: 
por que houve tantas 
guerras no mundo? 

A quantidade de guer-
ras e o número de 
pessoas mortas ou 

mutiladas formam um qua-
dro assombroso de sangue 
e terror. Grosso modo, não 
é difícil dar duas ou três ex-
plicações, mas, em termos 
mais profundos, conside-
rando os custos econômicos 
e as vidas exterminadas, 
chega a ser incompreensível 
que a humanidade tenha 
feito tantas guerras entre 
nações e produzido tantas 
mortes.

A mesma pergunta pode 
ser feita sobre duas outras 
tragédias humanas: uma, 
as guerras internas entre 
membros de um mesmo 
povo, uma mesma nação; 
outra, o número descomu-
nal de mortes executadas 
pelos regimes comunistas. 
Se conseguirmos entender 
as principais causas desses 
eventos sanguinários, pode-
mos melhorar o debate so-
bre ações e políticas capazes 
de combater a possibilidade 
de sua ocorrência.

Zbigniew Brzezinski 
(1928-2017), estrategista 
de política externa que foi 
Conselheiro de Segurança 
Nacional dos Estados Uni-
dos na gestão do presidente 
Jimmy Carter, entre 1977 
e 1981, fez um relatório 
chamado 'As Megamortes' 
e listou 243 conflitos mi-
litares no século 20, que 
teriam resultado em 187 
milhões de mortos. Esse 
total foi contestado porque 
nele constavam 20 milhões 
de mortos pelo regime 
comunista chinês de Mao 
Tsé-Tung, de 1949 a 1976, 
quando relatórios poste-
riores dizem que foram 70 
milhões de mortos. 

Assim, as megamortes 
seriam 237 milhões, sendo 
50 milhões nas duas guerras 
mundiais e 100 milhões de 
mortos pelos regimes comu-
nistas ao redor do mundo. 
Entre as causas das guerras 
geralmente são citadas 
duas: (1) a conquista de 
territórios; (2) o desejo de 
poder e dominação. Para 
entender essas duas causas, 
é preciso recorrer à história. 
Um dia a humanidade foi 
nômade e movia-se de um 
lugar a outro em busca de 
pesca, caça e coleta. 

Quando escasseava a 
fonte de peixes, animais e 
frutas, as famílias se muda-

vam para outras terras em 
busca de alimentos, até que, 
há 10 mil anos, a agricultu-
ra foi descoberta e tornou 
possível a fixação dos po-
vos em determinado lugar. 
Com o passar dos séculos, o 
crescimento da população e 
a exaustão da terra, a busca 
de novos territórios tornou-
-se causa de invasões de 
terras habitadas.

Muitas vidas humanas fo-
ram exterminadas em nome 
da conquista de territórios e 
a busca de meios de sobre-
vivência. Imaginemos dois 
países, um que tem petróleo 
mas não tem alimentos, e 
outro que produz alimentos 
mas não tem petróleo. Se 
ambos desejarem alimentos 
e petróleo, um pode invadir 
o outro, tomar seu terri-
tório e se apossar de suas 
riquezas. Não são poucas as 
invasões e as guerras feitas 
com base nessa ideia. 

É nesse contexto que en-
tra um tema econômico da 
maior relevância: o comér-
cio entre as nações. Diante 
da guerra, o próprio Karl 
Marx era influenciado pelas 
ideias liberais de Manches-
ter, que em um congresso 
declarou que num mundo 
de livre comércio não há 
mais razão para as nações 
lutarem umas com as outras. 
Se existe o livre comércio e 
toda nação pode aproveitar 
os produtos de todas as ou-
tras, a causa mais importan-
te para a guerra desaparece.

Neste início de 2019, um 
dos temas principais no Fó-
rum Econômico Mundial em 
Davos, Suíça, é o comércio 
internacional. Quanto mais 
as nações ampliarem o 
comércio multilateral não 
somente de mercadorias, 
mas também de serviços, 
tecnologias, investimentos 
e capitais, maiores serão as 
possibilidades de obter van-
tagens mútuas em favor do 
crescimento econômico e 
do desenvolvimento social.

Os países são dotados de 
recursos naturais diferen-
tes, tornando útil a expan-
são das trocas comerciais 
entre as nações. Ocorre que 
o comércio internacional 
atual abarca um leque muito 
maior do que matérias-
-primas naturais e os pro-
dutos delas derivados, para 
incluir serviços, capitais, 
tecnologias e um turbilhão 
de inovações. 

Parte da pobreza bra-
sileira resulta do país ter 
retardado sua inserção no 
mercado internacional, cria-
do monopólios e inventado 
reservas de mercado, como 
a da informática. Ainda hoje 
o grau de inserção externa 
do Brasil é pequeno, e am-
pliá-lo de maneira eficiente, 
com bons tratados, fará bem 
ao país.

 
(*) - Economista, é reitor da 

Universidade Positivo.

José Pio Martins (*) 

O impacto do COVID-19 na segurança 
da indústria de alimentos e bebidas

Richard Landim (*)

Em termos de faturamento, 2019 
atingiu R$ 699,9 bilhões, tendo 
registrado no ano anterior a mar-

ca de R$ 656 bilhões, sendo R$ 528,3 
bilhões em alimentos e R$ 127,7 bilhões 
em bebidas. O relatório ainda revela 
que a área, atualmente, é responsável 
por 9,6% do PIB brasileiro.

Com tamanha expressão, trata-se 
de um setor importante e que requer 
práticas adequadas de produção e 
manutenção, mas que no Brasil ainda 
engatinha na implantação de medidas 
e análises corretas das manutenções 
preventivas e preditivas. Devido à alta 
capacidade criativa e o famoso “jeiti-
nho brasileiro”, muitas manutenções 
corretivas têm sido precárias e as 
manutenções preventivas ou prediti-
vas acabam esbarrando na conhecida 
questão de “não mexer em time que 
está ganhando”.

É por esse motivo que cada vez mais 
a indústria de alimentos e bebidas 
precisa investir em novas tecnologias 
e melhores métodos de manutenção 
dos equipamentos e maquinários a fim 
de economizar tempo, gerenciar os 
processos com maior assertividade e 
aumentar a produtividade. Os fabrican-
tes de alimentos e bebidas trabalham, 
simbolicamente, dentro de uma panela 
de pressão. Manter o controle dos cus-
tos de produção e gastos com energia 
pode ser um desafio diário. Portanto, 
requisitos regulamentares, questões de 
segurança e a necessidade de manter 
o tempo de atividade adicionam um 
novo nível de complexidade. A solução 
é investir em recursos para minimizar 
o desperdício, otimizar equipamentos, 
evitar paralisações/tempo de inativi-
dade e reduzir o consumo de energia.

O impacto da COVID-19
O Brasil é um país de commodities e 
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além da expansão das exportações, 
especialmente ao aumento do consumo 
interno, levando em conta o número 
de pessoas que passaram a ficar um 
período maior dentro de casa.

Além do crescimento em faturamento 
e produção, o setor registrou um au-
mento de 0,6% nas contratações diretas 
e formais, ou seja, uma geração de 10,3 
mil vagas de emprego, de acordo com 
a pesquisa. O motivo principal para 
o aumento na contratação de novos 
empregados é o crescimento de pro-
dução e o afastamento de funcionários 
considerados pertencentes ao grupo de 
risco para a COVID-19. Porém, ainda 
se percebe hoje uma lacuna entre os 
profissionais que chegam ao mercado 
de trabalho com as necessidades atuais 
da indústria com relação às competên-
cias exigidas e, muitas vezes o conhe-
cimento passado de um profissional 
sênior para um recém-contratado é 
insuficiente.

Por essa razão, somada aos maiores 
cuidados exigidos pelo cenário da atual 
pandemia do Coronavírus, existe uma 
grande necessidade em treinar equi-
pes da melhor maneira possível, para 
que com equipamentos e ferramentas 
adequadas, os processos sejam automa-
tizados e padronizados, separando seus 
custos de forma ranqueada ao ponto 
de que o retorno dos investimentos 
feitos pela empresa seja maximizado. 
Além disso, tão importante quanto a 
manutenção corretiva, são os investi-
mentos em manutenções preventivas e 
preditivas, treinamentos e certificações 
dos funcionários para implementar pro-
cedimentos padronizados e cada vez 
mais seguros nesse setor da indústria 
tão importante para o país.

(*) É Especialista da Fluke do Brasil, companhia 
líder mundial em ferramentas de teste eletrônico 

compactas e profissionais.

A indústria de alimentos e bebidas é um dos setores que mais cresce no mundo inteiro. No Brasil, de 
acordo com levantamento da ABIA - Associação Brasileira da Indústria de Alimentos -, o segmento de 
alimentos e bebidas cresceu 6,7% em 2019, comparado ao ano de 2018

AI/Fluke do Brasil

News@TI 

VTEX é promovida à categoria de empresa 
‘Visionária’ no Quadrante Mágico do Gartner

@A VTEX, única plataforma do mundo que consegue integrar 
completamente, em uma única solução, comércio, marketplace 

e OMS (Operation Management System - Sistema de Gerenciamento 
de Operação, em tradução livre), acaba de anunciar que foi promovida 
à categoria de empresa "Visionária" na edição 2020 do Gartner Magic 
Quadrant for Digital Commerce, relatório anual que ajuda empresas 
dos segmentos B2B e B2C no endosso de avaliação ou na seleção dos 
seus parceiros em tecnologia para comércio digital (www.vtex.com.br).

Centro universitário oferece 19 cursos 
gratuitos e disponíveis para todo o país

@O Centro Universitário Internacional Uninter em parceria com 
o Instituto Wilson Picler, criou 19 cursos gratuitos, abertos ao 

público e de fácil acesso para todo o Brasil. Os profissionais de saúde 
e de serviços essenciais têm à disposição os cursos de Emergências 
Respiratórias, Bases Legais do SUS, Boas Práticas no Atendimento 
Farmacêutico, Manipulação de Alimentos e Prevenção e Convivência 
com o novo coronavírus. Os pais que estão trabalhando em home office 
e estão sem ideias de como distrair os filhos, podem se inscrever no 
de Jogos e Brincadeiras na alfabetização ou ainda no de Contação de 
histórias. Empresários e empreendedores também têm opções e podem 
aprender tudo sobre Técnicas de Negociação e Segurança Executiva. 
Link para inscrição nos cursos de extensão: https://www.uninter.com/
extensao/gratuitos/

Solução focada em Nano Influenciadores

@A Squid, empresa líder em marketing de influência e comunidades 
do Brasil, lança o Brand Lovers, solução focada nos nano influen-

ciadores, perfis entre 1 mil e 5 mil seguidores. Por meio da plataforma 
da empresa, o creator conseguirá encontrar as oportunidades com as 
quais mais se identifica e demonstrar interesse em participar. E para 
as marcas é uma chance de se aproximar de um grupo mais nichado 
e próximo do influenciador. Até o momento, a Squid conta com uma 
base de mais de 40 mil influenciadores de diversos nichos. Com esse 
novo passo, a empresa passa a oferecer oportunidades de campanhas 
influenciadores de nichos ainda mais específicos (https://squidit.com.br/).

Dispenser de álcool gel inteligente com uso de 
Internet das Coisas

@A ART IT criou um dispositivo para sanitizar as mãos automatica-
mente utilizando álcool que usa Internet das Coisas para oferecer 

uma melhor experiência a usuários e gestores de facilities. Criado pela 
Área 311, célula de inovação da empresa, o dispenser utiliza sensores 
para que o usuário receba a quantidade correta de álcool em suas mãos 
sem ter que tocar o dispositivo, e permite que os responsáveis pela 
manutenção de um estabelecimento que conta com vários dispensers 
acompanhem, na tela de seu computador ou celular, a quantidade de 
álcool ainda disponível em cada um deles. Devido à pandemia da Co-
vid-19, a necessidade de deixar os ambientes mais estéreis aumentou 
muito. Lavar as mãos ou sanitizá-las se tornou obrigatório, porém nem 
sempre se têm pias ou sabão disponíveis.

ricardosouza@netjen.com.br

dentro dele um dos principais segmen-
tos é o de alimentos e bebidas. Além 
disso, nosso país é o segundo maior 
exportador de alimentos industriali-
zados do mundo, sendo a China seu 
principal importador. Mesmo com a 
irrupção da pandemia da COVID-19, 
a indústria de alimentos e bebidas não 
parou. Como um serviço essencial, o 
segmento precisou adaptar-se a regras 
ainda mais severas para manter a pro-
dução sem comprometer a saúde dos 
profissionais.

Enquanto muitos setores estão para-
lisados, a indústria alimentícia precisa 
continuar operando, com as devidas 
restrições e manutenções constantes 
para evitar o contágio entre os pró-
prios funcionários, a fim de abastecer 
a sociedade, mantendo os níveis de 
produtividade, eficiência de suas linhas 
de produção e com níveis de segurança 
em um rigor ainda maior com relação 
aos aspectos de higiene em seus proces-
sos. A indústria neste momento precisa 
também estar preparada para atender 
aumentos sazonais de demanda, devido 
ao maior consumo de alimentos das 
pessoas em casa durante a quarentena 
e também pelo fato das compras terem 
se tornado mais concentradas, como 
medida de evitar visitas mais constantes 
ao supermercado e assim preservar-se 
do contato com outras pessoas.

Mais segurança e investimento em 
manutenção

Como resultado desse novo cenário, 
o impacto pode ser visto em uma nova 
pesquisa divulgada pela ABIA no início 
de agosto revelando que a indústria 
brasileira de alimentos e bebidas teve 
um crescimento de 0,8% em fatura-
mento e 2,7% em termos de produção 
física no primeiro semestre de 2020 
comparado ao mesmo período do ano 
anterior. Esse crescimento deve-se, Richard Landim
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Semana Brasil: brMalls de olho 
no comércio digital

Mesmo com todos os shop-
pings reabertos e sem abrir 
mão dos protocolos rigorosos 
de higienização, a brMalls vai 
apostar na experiência da com-
pra online – hábito que ganhou 
força com o isolamento social 
- para dar mais comodidade e 
segurança aos consumidores 
durante a Semana Brasil, a mais 
nova data do varejo lançada 

no ano passado. De 3 a 13 de 
setembro, os marketplaces dos 
oito shoppings do Rio de Ja-
neiro e São Paulo vão oferecer 
promoções e descontos exclu-
sivos, além de realizar a entrega 
dos produtos no mesmo dia. Os 
canais de venda são integrados 
aos novos aplicativos de cada 
shopping que já estão disponí-
veis nos sistemas Android e IOS.


