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Norman Borlaug e a revolução 
verde não podem ser esquecidos

O tratamento fanático dado a algumas causas nobres, como a preservação do meio ambiente, acaba gerando 
mais problemas que soluções. 

OpiniãO
A palavra-chave é: 

desobstruir

Com erros e acertos, 
as vacinas chegarão 
e, demore ou não, 
a população será 
imunizada e poderá 
retornar ao trabalho 
e retomar a atividade 
econômica. 

A vida deve voltar ao 
normal, com as adap-
tações necessárias, 

e 2021 deve ser um ano de 
retomada do crescimento 
econômico, de ajustes em-
presariais, reorganização 
das finanças familiares, 
recomposição das finanças 
públicas e preparação para, 
a contar de 2022, o país 
tentar manter o cresci-
mento sustentável nos anos 
seguintes, a fim de sair do 
atraso e da pobreza.

O Brasil precisa muito de 
recuperação rápida, como 
condição necessária para 
terminar a terceira década 
deste século em situação 
econômica e social melhor 
do que terminou a primeira 
década e, principalmente, 
melhor do que termina a 
segunda década. A principal 
variável a ditar o padrão mé-
dio de bem-estar social é o 
produto por habitante, que 
terminou 2020 com valor 
menor que ao fim de 2010. 

O Produto Interno Bruto 
(PIB) por habitante termina 
2020 menor do que era em 
2010, como resultado da 
recessão de 2015 e 2016, 
do fraco crescimento nos 
anos de 2017 a 2019 e da 
queda em 2020 causada pela 
pandemia. Mas vale lembrar 
que o PIB por habitante é o 
quociente de uma divisão 
em que o dividendo é o PIB 
total do ano e o divisor é a 
população, e esta saiu de 
190,7 milhões em 2010 para 
212,5 milhões de habitantes 
no fim de 2020 (este número 
de 2020 ainda carece ser 
confirmado pelo IBGE). 

Essa conversa de que a 
economia brasileira é a nona 
do mundo não faz sentido, 
pois refere-se apenas ao 
total do PIB, sem considerar 
o tamanho da população. O 
total do produto de um país 
não diz muita coisa se não 
for levado em conta o nú-
mero de bocas que há para 
consumi-lo. A Dinamarca, 
por exemplo, está na 70ª 
posição em tamanho do PIB, 
ou seja, 61 posições atrás 
do Brasil, ou ainda: há 61 
países com PIB maior que 
o da Dinamarca até chegar 
ao Brasil. 

O dado acima poderia dar 
a impressão de que a Dina-
marca é muito mais pobre 
que o Brasil. É óbvio que não 
faz o menor sentido, pois a 
Dinamarca tem 5,7 milhões 
de habitantes e a renda por 
pessoa lá é equivalente a 
quatro vezes a brasileira. 
Ou seja, a Dinamarca não 
tem miséria, não tem po-
breza, o padrão médio de 
bem-estar social está muito 

acima do brasileiro. Se o 
Brasil dobrasse seu produto 
por habitante, chegaríamos 
apenas à metade do PIB por 
dinamarquês. 

Assim, como indicador do 
grau de pobreza e do padrão 
de vida, o tamanho absoluto 
do produto nacional não sig-
nificada nada. O produto por 
habitante no Brasil ao fim de 
2020 é menor do que era em 
2010, entre outras razões, 
porque a população cresceu 
21,8 milhões de habitantes 
na segunda década deste 
século. O número de bocas 
continua crescendo e o pro-
duto não cresce, e ainda vem 
diminuindo, pelas razões já 
expostas. A pandemia jogou 
o PIB brasileiro para baixo 
e piorou as coisas. 

Digo tudo isso para desta-
car uma questão essencial: 
se há algo que o sistema 
estatal, as leis, os governos, 
os poderes e os burocratas 
podem fazer neste mo-
mento de grave recessão e 
desemprego é desobstruir 
os canais que impulsionam 
a produção e o crescimento. 
A palavra-chave deveria ser: 
desobstruir. 

O governo deveria se dedi-
car a fazer um planejamento 
impositivo para o setor 
estatal e indicativo para o 
setor privado, retirando o 
máximo de obstáculos do 
caminho de quem quiser 
empreender, investir, ar-
riscar, trabalhar, produzir, 
gerar emprego e pagar 
impostos. Neste momento, 
é melhor errar por excesso 
de liberdade do que manter 
a nação sufocada por regu-
lamentos e milhões de leis 
e normas. 

A ampliação da liberdade 
e a desobstrução do cami-
nho de quem quer trabalhar 
e empreender podem gerar 
alguns excessos e eventuais 
erros. Se ocorrerem, que 
sejam consertados. Mas, é 
melhor correr o risco das 
consequências derivadas da 
desobstrução do que man-
ter o país preso às amarras 
e à lentidão em seu processo 
de criar produto, emprego, 
renda e impostos. 

As notícias dos últimos 
meses informam que o PIB 
brasileiro deve sair da nova 
posição e cair para a 12a 
no ranking mundial. Nova-
mente: essa classificação se 
refere apenas ao PIB total e 
não ao PIB por habitante, ou 
renda per capita, expressão 
muito usada para se referir 
à mesma coisa sob a ótica 
da renda, não do produto. 

Não crescer é um luxo a 
que o Brasil não pode se 
permitir, pois se assim for, 
a miséria e a pobreza vão 
explodir... e o país perderá 
a terceira década do século 
21, minando as possibilida-
des de chegar a 2050 com 
situação social bem melhor. 
Será uma pena!

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

Willian Kahler (*) 
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produtos químicos usados no campo. 

Boralug rejeitou enfaticamente essas 
acusações, dizendo serem infundadas 
ou falsas – evidentemente, se fossem 
verdadeiras em algum grau, o que se 
deveria fazer era buscar soluções que 
mitigassem os problemas apontados 
e não simplesmente pregar a volta à 
enxada, que certamente faria milhões 
morrerem de fome. 

Em 1986, Borlaug criou o World Food 
Prize (Prêmio Mundial da Alimenta-
ção), destinado a reconhecer indiví-
duos que melhoraram a qualidade, 
a quantidade e a disponibilidade de 
alimentos em todo o mundo. Os agrô-
nomos brasileiros Edson Lobato e Alys-
son Paulinelli receberam   o prêmio 
pelo seu trabalho no desenvolvimento 
da agricultura na região do cerrado. 
O ex-presidente, Luís Inácio Lula da 
Silva também foi premiado por sua 
atuação no combate à fome como chefe 
de governo.

O Prêmio Mundial da Alimentação 
hoje é um programa da ONU e em 2020, 
como seu criador, recebeu o Nobel da 
Paz. Norman Borlaug não pode ser 
esquecido ou diminuído!

(*) É Doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é professor da Faculdade de Computação 

e Informática da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie.

chamado Revolução Verde. Estima-se 
que seu trabalho tenha salvo da inanição 
entre 245 milhões e 1 bilhão de pessoas 
em todo o mundo, trazendo-lhe o Nobel 
da Paz em 1970.

Voltando aos fanáticos e extremistas: 
estes acusam Borlaug, dizendo que 
seus métodos criam dependência de 
monoculturas, que suas técnicas de 
agricultura são insustentáveis no longo 
prazo, que levam à inviabilização da 
agricultura de subsistência e que pro-
vocam níveis elevados de câncer entre 

Vivaldo José Breternitz (*)

Isso, aliado a extremismos de natu-
reza ideológica, potencializa danos, 
inclusive com tentativas de destrui-

ção de biografias.

É o que está acontecendo com Nor-
man Ernest Borlaug (1914-2009), um 
agrônomo americano que logo depois de 
se formar foi trabalhar no México, onde 
desenvolveu pesquisas que   resultaram 
na criação de diversas variedades de 
trigo de alta resistência e produtividade. 

Graças à aplicação dos resultados das 
pesquisas de Borlaug, em 1963 o México 
tornou-se exportador de trigo. Essas 
novas variedades foram introduzidas 
por Borlaug na Índia e no Paquistão, 
fazendo com que a produção de trigo 
destes dois países dobrasse entre 1965 
e 1970, ajudando a combater a fome 
endêmica que os assolava.

Borlaug não estudava apenas trigo, 
mas diversos outros produtos. As 
técnicas que desenvolveu e propostas 
do uso de tecnologia no campo foram 
levadas a inúmeros outros países, inclu-
sive tendo influenciado pesquisadores 
e agricultores brasileiros no processo 
que levou nosso país à vanguarda do 
agronegócio, que hoje em dia sustenta 
nossa economia. 

A obra de Borlaug gerou o que foi 
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nizada pela Reed Exhibitions, a versão brasileira da ISC (International 
Security Conference & Expo), com origem nos Estados Unidos, é a 
verdadeira meca do setor de segurança integrada (pública, privada 
e eletrônica) do país (www.iscbrasil.com.br).

Noventa robôs para automatizar processos 

@O Grupo Energisa terminou 2020 com noventa robôs em funciona-
mento (RPA – Robotic Process Automation) na Central de Serviços 

Energisa (CSE), em Cataguases (MG). Sem substituir a força de trabalho 
humano, os mecanismos realizam mais de quinze milhões de transações 
por mês para todas as empresas da corporação como faturamento e 
arrecadação, gestão de serviços, infraestrutura, contabilidade, serviços 
financeiros, serviços de RH, suprimentos e telefonia e redes. O uso das 
ferramentas inteligentes libera quinze mil horas de trabalho das equipes 
ligadas a atividades com alto volume de dados e processos repetitivos.

Modernização do ERP TOTVS Backoffice - 
Linha Datasul

@A TOTVS realiza um projeto de modernização do TOTVS Backoffi-
ce - Linha Datasul com envolvimento, até o momento, de mais de 

noventa clientes. O ERP modernizado apresenta novidades que garantem 
ainda mais produtividade de todos os processos de retaguarda adminis-
trativa, incluindo compras, gestão de suprimentos, estoque e suporte 
às operações financeiras de pagamentos e recebimentos, com processo 
de contabilização e gestão fiscal integrados (https://www.totvs.com.br).

ISC Brasil acontece de forma híbrida

@A ISC Brasil 2021 será realizada em formato híbrido e está con-
firmada para os dias 27 a 29 de Abril (digital) e nos dias 22, 23 e 

24 de setembro (físico), no Expo Center Norte, em São Paulo. Orga-

Não é novidade que o varejo online 
ganhou ainda mais relevância diante da 
pandemia da Covid-19. Com estabeleci-
mentos fechados ou funcionando com 
restrições, além da adoção do home 
office, é natural que as pessoas passem 
a utilizar mais o e-commerce. Na verda-
de, até aqueles consumidores que não 
tinham experiência nesse meio tiveram 
de se adaptar — segundo pesquisa da 
Neotrust/Compre&Confie, 5,7 milhões de 
brasileiros fizeram sua primeira compra 
pela internet entre abril e junho deste ano.

Esse aumento de consumo no mundo 
online provocou expansão do próprio 
e-commerce para novos formatos de 
compra que transformam a jornada do 
consumidor. Logo, os lojistas que acom-
panharem as tendências e se adaptarem 
bem às diversas tecnologias disponíveis 
estarão à frente dos concorrentes quando 
essas mudanças se consolidarem. Ter um 
pé no futuro é importante para garantir 
a inovação contínua, que permite a cria-
ção de melhores experiências para os 
consumidores.

Já muito comum nos Estados Unidos, a 
compra por comandos de voz no móbile, 
por exemplo, ainda não se popularizou 
aqui no Brasil, mas é uma tendência forte, 
pois o país já tem mais smartphones do 
que desktops. 

Para pôr em prática as compras por voz, 
é preciso, primeiro, ter um site responsivo, 
com navegação própria para móbile. Mui-
tos varejistas ainda não fazem isso porque 
o celular é um dispositivo usado mais para 
pesquisa, e não necessariamente traz 
conversão. Os consumidores podem, por 
exemplo, pesquisar uma peça de roupa 

A evolução do e-commerce é agora
pessoas assistem algum evento online no 
Instagram ou Facebook por dia, segundo 
dados da própria empresa. 

Esse modo de venda é interessante 
porque traz maior interação e visibilidade 
do produto em uso ao mesmo tempo em 
que não requer uma grande produção 
— na verdade, ele traz uma aderência 
melhor quando é mais “natural”. Às ve-
zes, simplesmente ver um influenciador 
usando determinado produto em um 
vídeo no story é o bastante para fazer 
um consumidor se interessar por ele. É 
um formato que funciona muito bem para 
lojistas com um público jovem. 

O comércio eletrônico brasileiro cres-
ceu 47% no primeiro semestre de 2020 
em relação ao resultado do mesmo perí-
odo do ano passado, segundo o relatório 
Webshoppers. Em um ambiente digital 
cada vez mais relevante e competitivo, 
os varejistas que conseguirem inovar e 
oferecer experiências únicas e excelentes 
são os que vão se destacar. Claro, nem 
todas as tecnologias são adequadas para 
todos os segmentos do varejo. É importan-
te sempre avaliar o que faz sentido para 
sua marca e para o consumidor.

É preciso sair da caixa e desenvolver 
algo novo, porque é o mindset das pessoas 
que barra a inovação. A tecnologia está 
sempre à frente — ela já existe e está 
pronta para ser potencializada, adaptada 
e transformada. Só precisamos saber 
utilizá-la para inovar e nos desenvolver 
continuamente. O que é tendência agora 
será comum no futuro. 

(Fonte: Núbia Mota é Head de Marketing e Novos 
Negócios da Magento Commerce).

enquanto assistem à TV, mas comprar 
apenas depois, via desktop. Além disso, 
as plataformas precisam ser flexíveis para 
permitir a integração com comandos de voz.

Apesar dos desafios, já existem empresas 
no Brasil inovando e adotando esse formato 
como o aplicativo Auto Busca, da Ford, que 
integra o comando de voz na plataforma.

Já os populares chatbots nem sempre 
oferecem uma boa experiência de compra. 
Quem nunca precisou tirar uma dúvida e 
tentou falar com um chatbot que não tra-
zia as informações necessárias? É muito 
frustrante encontrar um meio que deveria 
facilitar o processo de compra, mas, em vez 
disso, se torna uma barreira. Se não forem 
bem desenvolvidos, os chatbots vão acabar 
gerando uma experiência ruim, em vez de 
ajudar os clientes.

Para criar um bom chatbot é preciso ter em 
mente que eles funcionam melhor para tarefas 
básicas, como consultar o status do pedido. As-
sim, eles são muito úteis para otimizar as ope-
rações, mas nem tanto quando o cliente precisa 
de um atendimento mais completo. A melhor 
forma de utilizar chatbots é desenvolvendo-os 
para executar tarefas operacionais, a fim de 
permitir que a equipe foque nas questões que 
necessitam de interação humana.

Outro formato que está se popularizando 
nas redes sociais é o de compras por vídeo, 
uma vez que já temos marcas nascendo 
primeiro nas redes sociais. É uma forma re-
lativamente simples e barata de estruturar 
os negócios, e as próprias plataformas pas-
saram a fornecer ferramentas para facilitar 
o comércio eletrônico, como o Facebook 
Marketplace e o recurso de compra dentro 
do Instagram. Ao todo, 100 milhões de 

Norman Ernest Borlaug

Entre as mais Admiradas do Mundo da 
FORTUNE Magazine 2021

A líder de tecnologia financeira FIS® (NYSE: FIS) anunciou esta semana 
que foi nomeada mais uma vez para a lista das “Empresas Mais Admiradas 
do Mundo” da FORTUNE Magazine, 2021. A empresa é uma das poucas 
fornecedoras de tecnologia financeira a marcar presença nesta lista. A 
pesquisa da FORTUNE avalia a reputação das empresas em seus determi-
nados setores de atuação. A FIS foi reconhecida por sua competitividade 
global, solidez financeira, inovação, qualidade de produtos e serviços, e 
ainda, pelo bom uso de ativos corporativos (www.fisglobal.com).


