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A Engenharia como antídoto 
para o desemprego

A debandada da Ford 
com suas fábricas do 
Brasil escancarou um 
dos grandes problemas, 
cada vez mais crônico, 
de nossa economia: 
o desemprego entre 
a mão-de-obra 
qualificada

Mercedes-Benz, Sony 
e diversas outras 
empresas baseadas 

em tecnologia já haviam 
anunciado o fim de suas 
respectivas unidades fabris, 
engrossando as estatísticas 
desanimadoras sobre a oferta 
de postos de trabalho na in-
dústria. Segundo a  Confede-
ração Nacional do Comércio, 
o Brasil perdeu 17 estabele-
cimentos industriais por dia 
nos últimos cinco anos. Em 
2020, a indústria atingiu o 
menor nível de participação 
no PIB brasileiro em toda a 
história –apenas 11,2%. 

É a chamada desindus-
trialização. Especialistas 
da Confederação Nacional 
da Indústria, defendem 
que já estamos vivendo 
uma segunda onda desse 
processo desde meados da 
década passada. A oferta de 
subsídios e outras medidas 
macroeconômicas adotadas 
pelo Brasil nos últimos anos 
não surtiram efeito. Há tem-
pos o governo peca ao optar 
por essa forma primária de 
se fazer presente na briga 
global por competitividade. 

Subsídios são apenas um 
entre muitos outros fatores 
– mais sólidos – que atraem 
investimentos, tais como a 
já citada mão-de-obra qua-
lificada, geolocalização, um 
forte mercado consumidor, 
sistema tributário moderno e 
estabilidade jurídica. O Brasil 
é um país continental, que 
no passado recente exigiu 
notáveis esforços de infra-
estrutura e engenharia para 
se integrar e crescer. 

Voltar a investir nessas ini-
ciativas, em grandes projetos 
de transporte, energia, sane-
amento e logística, é o cami-
nho para termos uma nova 
era de desenvolvimento.  

Àqueles que acreditam 
que o Estado não tem con-
dições de assumir esse papel 
de indutor de investimentos, 
é preciso contrapor que o 
país possui, sim, os recursos 
que poderiam ser investidos 
em infraestrutura, como 
a poupança interna, a ba-
lança comercial positiva e 
nossas bilionárias reservas 
cambiais. 

Com relação aos técnicos 

e engenheiros, eles são re-
silientes e estarão prontos 
para contribuírem, voltarem 
a ser protagonistas de um 
Brasil vibrante e gerador de 
oportunidades. Algumas das 
possibilidades que saltam aos 
olhos e que estão aguardando 
a vontade política de nossos 
governantes para gerar em-
pregos:
	 •	Ferrovias – há no país 

8.534 km de ferrovias 
abandonadas, 51.530 km 
de ferrovias planejadas 
e apenas pouco mais de 
10.000 km de ferrovias 
ativas – ou precariamen-
te ativadas. Toda essa 
malha aguarda um proje-
to sério de investimento 
para voltar a funcionar, 
inclusive como opção ao 
transporte de cargas e 
passageiros, reduzindo 
a dependência do país 
do modal rodoviário. O 
investimento anunciado 
com as duvidosas pror-
rogações de concessões 
que só interessam a 
poucos representa uma 
migalha do enorme po-
tencial do setor ferrovi-
ário.  

	 •	Indústria petrolífera 
– temos tecnologia de 
águas profundas pionei-
ra. Além da Petrobras, há 
cerca de 5 mil empresas 
privadas criadas em tor-
no da indústria do óleo 
& gás.

	 •	Indústria aeronáutica 
– apesar do momento 
delicado para o trans-
porte via aérea, o país 
possui seu próprio Vale 
do Silício em torno da 
Embraer, e é altamente 
competitivo nessa área.

	 •	Tecnologia agrícola 
– envolve milhares de 
pesquisadores e é res-
ponsável por inúmeros 
avanços de repercussão 
mundial (em São Paulo, o 
governador parece estar 
disposto a desmantelar 
esse nicho de excelên-
cia).

O próprio Instituto Butan-
tã, que nos enche de orgulho 
no combate à pandemia, é 
outro exemplo:  criado em 
1901, é o maior produtor de 
vacinas do Hemisfério Sul. 

Em resumo: sem projeto 
nacional de desenvolvimen-
to, não há empregos. Sem 
engenheiro, não há desen-
volvimento sustentável!

(*) - É engenheiro, jornalista, 
advogado, professor doutor, pós-

graduado em Ciência Política pela 
Fundação Escola de Sociologia e 
Política de São Paulo, integrante 

do Engenheiros pela Democracia e 
presidente da Ferrofrente.

José Manoel Ferreira Gonçalves (*)

*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/01/2021 a 01/02/2021
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O resultado da pesquisa da Grant 
Thornton mostra essa tendên-
cia em Tecnologia da Informa-

ção (TI), por exemplo, na qual 80% dos 
entrevistados preveem incrementos, 
contra uma média global de 51%.

“O uso da tecnologia e seus diversos 
meios tornou-se um aliado importante 
para retomar o crescimento e a ex-
pansão dos negócios”, afirma Marcos 
Tondin, sócio da área de Tecnologia 
e Soluções da Grant Thornton Brasil. 
Outras áreas também se destacaram, 
como a de pesquisa e desenvolvimento, 
que para 68% dos empresários deve 
ganhar mais atenção no Brasil. Global-
mente, o índice médio ficou em 44%. Na 
mesma linha segue o investimento em 
habilidades da equipe, importante para 
70% no Brasil e 45% na média global. 

Para 60% dos entrevistados brasilei-
ros as instalações e máquinas devem 
receber mais investimentos, contra 
uma média global de 38%. “Além das 
tradicionais técnicas, os profissionais 
com maior habilidade de se relacionar 
e lidar com gente, bem como demons-
trar maior equilíbrio emocional no 
seu dia a dia, claramente estarão em 
vantagem neste novo cenário mun-
dial”, avalia Ronaldo Loyola, sócio 

Daniel Maranhão, CEO da Grant 
Thornton Brasil.

As incertezas provocadas pela pandemia levaram as pessoas a se 
preocupar com a gestão e a sucessão de patrimônio.

O avanço desenfreado da 
pandemia fez o número de atos 
de transferências de bens dis-
parar no Brasil. Segundo dados 
do Colégio Notarial – Seção Rio 
de Janeiro, somente no estado 
fluminense, foram mais de 10 
mil solicitações no segundo 
semestre de 2020, 4,5 mil pedi-
dos a mais do que no semestre 
anterior. Na comparação com 
o mesmo período de 2019, o 
aumento é de 80,4%. Em Belo 
Horizonte, o crescimento no 
mesmo tipo de serviço foi de 
53,78% no segundo semestre 
de 2020, em relação aos primei-
ros seis meses do ano. 

O especialista em gestão de 
risco e planejamento financei-
ro Hilton Vieira explica que as 
incertezas provocadas pela 
pandemia levaram as pessoas 
a se preocupar com a gestão 
e a sucessão de patrimônio. 
“Geralmente, as pessoas se 
esforçam muito para construir 
um patrimônio com bens e 
aplicações financeiras que 
apresentem boa rentabilidade 
e liquidez. Entretanto, um 
dos pontos mais importantes 
no planejamento financeiro 
sempre foi deixado de lado, o 
planejamento sucessório. Mas 
isso está mudando por causa 
da pandemia”, avalia. 

Quando uma pessoa mor-
re, a família precisa lidar 
com inventário em um caro 
e burocrático procedimento 
judicial. É preciso dispor de 
dinheiro para o pagamento 
de impostos e advogados. “Os 
dois maiores problemas para 
a conclusão de um inventário 
são as despesas envolvidas 
e as disputas judiciais entre 
os herdeiros. O especialista 
explica que há várias formas 
de fazer a sucessão. Cada 
uma delas apresenta custos 
que, muitas vezes, podem 
consumir entre 10% e 20% 
do patrimônio. 

Além da transferência de 
bens em vida, o mercado 
oferece opções como a pre-
vidência privada, testamento 

e holding, que permite uma 
excelente organização patri-
monial, pois você já consegue 
efetuar a divisão das cotas 
no momento presente, mas 
também possui a incidência 
de impostos e o seguro. “Essa 
última opção é a mais vanta-
josa, pois é livre de ITCMD, 
é impenhorável e apresenta 
liquidez imediata, assim a fa-
mília não precisa se desfazer 
de parte do seu patrimônio 
para dar prosseguimento ao 
processo de inventário”, afir-
ma Vieira. Antes de escolher a 
melhor opção para a sucessão, 
é preciso fazer contas. 

“Muita gente quer se pre-
venir e deixar a família pro-
tegida, mas é preciso ter em 
mente que o procedimento 
de transferência, holding e 
testamento requer a apli-
cação imediata de recursos 
para pagamentos de impos-
tos e despesas de cartório, 
dependendo da escolha. A 
previdência privada não en-
tra no processo de inventário 
e traz alguma liquidez para 
a família conseguir iniciar o 
processo de transferência de 
bens, mas é preciso somar o 
montante adequado para ini-
ciar o processo. O aporte de 
recursos é maior. Analisando 
os números, a opção menos 
onerosa é o seguro”, observa. 

O seguro consegue trazer 
um montante de capital alto e 
de forma muito rápida, com o 
pagamento de uma fração do 
prêmio. “Esse recurso poderá 
ser utilizado no pagamento do 
inventário e na manutenção do 
padrão de vida até que os bens 
sejam distribuídos”. Quando 
os herdeiros não apresentam 
o montante necessário para 
a quitação, podem fazer uma 
solicitação ao juiz para que um 
dos bens seja disponibilizado 
para a venda. Nesse momento, 
muitas famílias passam a ven-
der o patrimônio em um valor 
abaixo do mercado para quitar 
dívidas”, afirma Vieira. - Fonte: 
(akmcomunicacao.com.br).

Empresas brasileiras devem 
aumentar investimentos em TI
Apesar das muitas incertezas com relação ao controle da pandemia, os empresários brasileiros figuram 
entre os mais otimistas no cenário global, principalmente quando o tema é investimento

disponibilidade de mão de obra quali-
ficada é empecilho para 53%, seguida 
de escassez de pedidos / demanda 
reduzida (52%). O custo de energia 
(48%) e a escassez de financiamento 
(47%) também estão entre os prin-
cipais entraves, com índices muito 
próximos aos da média global. 

Com relação ao salário de funcioná-
rios, somente 15% dos entrevistados 
acreditam que haverá aumento real 
nos próximos 12 meses, índice abaixo 
da média global, que ficou em 21%. 
Para Daniel Maranhão, CEO da Grant 
Thornton Brasil, há um crescimento do 
otimismo com relação à recuperação 
da economia nos próximos 12 meses 
em diversos países, principalmente 
no Brasil. 

“No entanto, é importante lembrar 
que ainda estamos num cenário ne-
buloso. Não sabemos ao certo qual a 
velocidade da vacinação no Brasil e, 
principalmente, se o atual ambiente po-
lítico brasileiro permitirá a aprovação 
das importantes reformas. De qualquer 
forma, é fundamental para o país que 
as empresas mantenham seus inves-
timentos no curto prazo, mas sempre 
com o pé no chão, pois o cenário ainda 
requer prudência”, alerta.
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da área de Capital Humano da Grant 
Thornton Brasil.

Por outro lado, os empresários 
apontaram também os entraves, os 
quais dificultam a expansão de seus 
negócios. Incertezas econômicas, bu-
rocracia e excesso de regulamentação 
são os maiores problemas para 58%, a 

Tivemos que nos adaptar e 
aprender com a pandemia. Nes-
te mês de março, ao completar 
um ano de isolamento social, e 
o home-office como uma reali-
dade para a maioria, empresas 
e gestores dividem as lições 
aprendidas e que podem ser co-
locadas em prática também em 
2021.  A Cave Digital, agência 
de marketing digital, liderada 
pelos sócios: Guilherme Gomes, 
Rafael Ribeiro e Felipe Mares, 
conta seus aprendizados, ao 
longo deste último ano. São 
lições válidas para qualquer 
empresa:
1 - Ter mecanismos de con-
trole é importante, assim 
como o improviso: nós, 
gestores, sempre buscamos 
antecipar cenários e preparar 
nossos negócios para contextos 
(positivos e negativos) que 
podem surgir. No entanto, a 
pandemia nos ensinou que é 
impossível prever e antecipar 
todas as variáveis. Tivemos que 
aprender a ter uma boa dose 
de improviso e capacidade de 
se reinventar.
2 - Aquela mudança que 
sempre procrastinamos, 
pode ser a solução para 
sobrevivermos: vimos muitas 
empresas correndo para inves-
tir em marketing digital e em 
tecnologia, quando se viram 
impossibilitadas de atender aos 
clientes de maneira tradicional. 
Esta transformação digital que, 
há muito tempo era discutida, 
mas pouco executada, virou a 

chance de sobrevivência para a 
maior parte das empresas neste 
último ano.
3 - Saúde deve ser priori-
dade para as empresas: o 
cenário que vivemos atualmen-
te é completamente atípico, 
mas a pandemia nos ensinou 
a importância de investir na 
saúde (mental e física) dos 
nossos colaboradores, e tam-
bém de cuidar do nosso próprio 
equilíbrio. 
4 - Presença física não é 
tão essencial quanto ima-
ginávamos: aquela viagem 
de avião para um encontro de 
uma hora, ou uma reunião de 
alinhamento de equipe às 8h da 
manhã no escritório, parecem 
menos necessárias do que eram 
no passado, não é mesmo? Com 
a pandemia, aprendemos que as 
pessoas podem ser produtivas 
trabalhando remotamente, e 
ressignificamos a necessidade 
de presença física nos escri-
tórios.
5 - Estamos todos conecta-
dos, vamos aproveitar isso: 
Nessa pandemia, ampliamos os 
horizontes para contratação de 
equipe, trazendo pessoas de 
outras cidades e estados para 
o time, fato que seria impensá-
vel no passado. Uma operação 
100% digital abriu as fronteiras 
dos negócios e ampliou as 
possibilidades de contratação 
e também de prestação de 
serviços em outros lugares 
do Brasil e do mundo. Fonte: 
(www.cavedigital.com.br).

Lições e aprendizados que 
a pandemia nos trouxe

Procura por testamentos 
e sucessão patrimonial 
dispara na pandemia
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