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O desafio do crescimento
passa pelo desafio do
investimento

João Carlos Marchesan (*)

Com as esperanças
renovadas,
especialmente pela
possibilidade mais
presente da vacinação.
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recisamos sensibilizar os
nossos dirigentes para
que adotem políticas
públicas que favoreçam o crescimento do país e a eliminação do
desemprego, por uma questão
social e uma questão econômica,
de fortalecimento do mercado
interno.
Comumente referidas no plural, políticas públicas, são a soma
das atividades dos governos, que
agem diretamente ou através de
delegação, e que influenciam a
vida dos cidadãos.
De uma forma ainda mais
abrangente, pode-se considerar
as Políticas Públicas como "o que
o governo escolhe fazer ou não
fazer” e que no caso, podem
mudar a vida do país. O desafio
do crescimento passa pelo desafio do investimento. Precisamos
portanto, de políticas públicas
que favoreçam o crescimento
do país.
Não há outra saída. O setor
de máquinas, por sua vez, vive
um momento de crescimento,
ainda que possamos considerar
que esse crescimento se dá em
base de números muito baixos,
ainda assim, o setor cresce.
Enquanto em 2020 sofremos
um processo de readequação,
com a pandemia acelerando o
processo de transformação no
padrão de produção (novas
tecnologias, inovação, regulação, modelo de negócio...) e
alterando o funcionamento da
sociedade, com isolamento
social, fechamento de fronteira
e consumo eletrônico, nossas
pesquisas indicaram em janeiro
bons índices de crescimento,
fazendo com que começássemos 2021 com as esperanças
renovadas, especialmente pela
possibilidade mais presente da
vacinação.
As vendas da indústria brasileira de máquinas e equipamentos totalizaram no mês de janeiro
R$ 12,5 bilhões, resultado 38,5%
superior ao registrado no mesmo
mês de 2020, e o melhor para
um mês de janeiro desde 2015,
quando o setor havia faturado
R$ 13,2 bilhões. Da receita
total de R$ 12,5 bilhões, R$ 9,6
bilhões foram de vendas para o
mercado interno brasileiro, resultado 50,8% superior a janeiro
de 2020. Dentre os segmentos
que sinalizaram aumento nas
vendas, destaque para máquinas agrícolas com avanço nas
empresas de todos os portes.
Outro segmento que tem
colaborado para a alta das vendas internas é máquinas para
infraestrutura, incentivado, em
grande medida, pelo andamento
do Programa de Parcerias de
Investimento (PPP). De outro
lado, o cenário internacional
também está oferecendo boas
alternativas, especialmente
pelo pacote fiscal anunciado
pelos EUA, que certamente terá
impactos positivos para o nosso
setor, na medida em que 10% do
nosso setor é representado pela
economia americana.
Os impactos desse pacote
certamente serão sentidos em
toda a economia mundial, o que
certamente gera expectativas
otimistas , principalmente quando levamos em consideração a
moderação que temos observado no cenário geopolítico. Soma-se a essa perspectiva otimista,
a recuperação consistente da
China e uma menor aversão
ao risco. O que traz um certo
alento ao setor, uma vez que
em 2020, o cenário nacional na
chegada da pandemia trouxe
um aumento de desemprego e
do endividamento.
Em 2021, no entanto, vivemos
uma realidade de preocupações

Negócios

&

com a recuperação sustentada,
levando em conta o timing da
vacinação e as dificuldades fiscais, que se constituem em uma
grande problema para o país.
Primeiro porque não existe a
PEC da Calamidade e o governo
está limitado a 44 bilhões de
reais, menos de 5% do que foi
gasto do ano passado que foi
autorizado pela PEC 86, então
vai haver dificuldade porque
vai haver uma quantidade de
recursos muito menor do que
no ano passado.
Dessa forma, o momento que
vivemos exige que as políticas
públicas sejam políticas estimulativas com a possibilidade de
mudança da política monetária.
E é exatamente nesse momento que estamos vivendo, que
destacamos a importância dos
investimentos e da reorganização da economia a partir de uma
indústria moderna e desenvolvida para criar novos empregos e
alavancar serviços sofisticados.
Para isso, precisamos de investimentos no Brasil.
O nosso baixo patamar da taxa
de investimento compromete a
produtividade, limita a competitividade e retarda o crescimento
econômico. Os investimentos
possuem a capacidade de reorganizar a economia brasileira,
lembrando que somente através de investimentos o Brasil
vai criar novos empregos. E o
investimento no Brasil está travado como nunca na história do
país. Se analisarmos os últimos
30 anos, a média dos investimentos no Brasil foi de 18% do
PIB, o que é muito pouco, se
considerarmos a média mundial
de países pobres e emergentes
que é de 24% do PIB.
E de acordo com vários
economistas, para que o Brasil
tenha um crescimento sustentável acima de 3% ao ano do
PIB precisa ter uma taxa de
investimentos acima de 24%
do PIB. Esse é o nosso grande
desafio, uma vez que a média
dos últimos 30 anos foi de 18%
do PIB., enquanto que após
2015 até 2020 a nossa taxa de
investimentos está na ordem
de 15% do PIB, o que é inimaginável num país como o Brasil.
Essa taxa é tão baixa que ela não
repõe a depreciação dos ativos
do Brasil. Isso é uma demonstração inequívoca de que o Brasil
está sendo sucateado, porque
não está conseguindo repor os
ativos existentes.
Então esse é o grande desafio
do Brasil, já que todos sabemos
que sem investimentos o Brasil
não vai voltar a crescer e a ter
produtividade. A falta de investimentos, além de comprometer a
nossa produtividade, vai limitar
a nossa competitividade e vai
retardar o nosso crescimento
econômico, então consideramos esse o grande desafio para
a criação de políticas públicas,
além da necessidade de investimentos públicos também. Na
infraestrutura mundial, a média
dos investimentos públicos 4,5%
é feito pelos estados.
No Brasil não é diferente. Se
analisarmos a nossa média história, na infraestrutura brasileira
sempre foi aplicado em torno de
4,5% do nosso PIB. No entanto,
isso caiu para 1,5% do PIB, porque os estados, municípios e a
união não têm espaço fiscal para
fazer investimentos. Então esse
é um grande desafio: como investir em infraestrutura? Acreditamos que com a aprovação
de projetos que tragam maior
segurança jurídica, previsibilidade regulatória e aprovação de
marcos regulatórios isso talvez
seja possível, ou seja, talvez o
desafio do crescimento a partir
de políticas públicas que favoreçam o investimento possa se
tornar uma realidade.
(*) - É administrador de empresa,
empresário e presidente do Conselho
de Administração da ABIMAQ.

Advogado orienta como se prevenir
do golpe do WhatsApp duplicado

Sergio Vieira, especialista em crimes virtuais, diz que os golpistas usam tons de familiaridade durante a conversa
para cativar a vítima e cometer o estelionato virtual
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WhatsApp é um bom aplicativo de
troca de informações rápidas entre os
usuários, mas existem golpistas que
estão se aproveitando da ferramenta para
praticar crimes. Em 2020, por exemplo, foi
comum a propagação de falsas notícias sobre
o Coronavírus, golpes envolvendo o Auxílio
Emergencial, além do compartilhamento de
phishing (vírus, spam) e contas clonadas.
Todas essas fraudes podem continuar
sendo exploradas neste ano e junta-se a elas
uma nova prática descoberta pela Polícia
Civil de cada estado, a de que o Whatsapp de
alguns usuários vêm sendo duplicados. Nessa
estratégia, o criminoso consegue se passar
por alguém próximo da vítima, seja parente
ou amigo, pois usa a mesma foto de perfil e
o mesmo nome, mas o número é diferente.
E para enganar fica fácil, porque, além
de ter as mesmas características, o golpista
inventa uma história para justificar a troca
de número e pede depósitos em dinheiro.
Para nos explicar sobre esse crime e dar
dicas de como se prevenir, convidamos
o advogado Sergio Rodrigo Russo Vieira,
sócio-diretor do escritório Nelson Wilians
Advogados, em Manaus, que também é especializado em crimes virtuais. Ele começa
dizendo que é preciso ficar atento desde a
primeira mensagem.
"A conversa, geralmente, se inicia com um
tom de familiaridade, 'oi, amigo', 'benção,
mãe', e por aí vai. Esse tom diminui uma
barreira, mas é importante ficar atento nas
próximas mensagens e observar a escrita.
É comum que erros ortográficos sejam
cometidos em conversas informais, mas
se estiverem repetitivos é um sinal para se
prestar atenção", alerta o advogado.
Outras estratégias que o especialista pondera, e que podem ser usadas pela vítima, é
solicitar durante a conversa um áudio, uma
foto ou chamada de vídeo ou de voz. "Ao receber uma mensagem de alguém supostamente
conhecido, e que está pedindo dinheiro, o
ideal é confirmar a autenticidade do pedido
por meio de uma ligação ou algo que evidencie
de que ele/ela", afirma Sergio, que também
alerta a observar o número do DDD.

superior direito da tela.
Na pior das hipóteses, caso tenha chegado a efetuar qualquer pagamento, o ideal é
procurar uma polícia especializada e denunciar o contato no support@whatsapp.com
informando o máximo de detalhes possíveis,
como o número do contato, a foto que está
usando, o número da conta bancária que
compartilhou e qualquer outra comprovação
que identifique o golpe.
Da tentativa de golpe a ação social
Recentemente, o advogado Sergio Vieira
teve a sua imagem vinculada à prática de
roubos no WhatsApp. Ele conta que sua irmã
recebeu uma mensagem suspeita, vinda de
um número desconhecido, mas o contato
estava com uma foto dele e nome no perfil.
Logo, desconfiada, ela ligou para ele e, em
seguida, lhe enviou um print da conversa.
"Fui avisado imediatamente", disse.

Sergio Rodrigo Russo Vieira

Com o objetivo de alertar as demais pessoas
sobre o golpe, o advogado compartilhou a
"Assim que possível, ligue diretamente para imagem da conversa em seu perfil pessoal no
pessoa e o avise de que tem outro se passando Instagram e ainda brincou dizendo: "Quem
por ele", acrescentou.
quiser depositar dinheiro para o verdadeiro
Sergio, eis aqui o número do meu Pix".
Realize a denúncia diretamente no
aplicativo
A ação se transformou em brincadeira
No WhatsApp clonado é possível saber e em poucos minutos o advogado estava
quando se está sendo vítima de algum golpe, recebendo pequenos valores de amigos que
porque o aplicativo avisa enviando um código foram na onda. Entretanto, o movimento
de verificação e também tem a verificação tomou proporção, pois seus colegas comeem duas etapas, que é recomendável a sua çaram depositar quantias mais altas. Daí lhe
ativação.
surgiu a ideia de arrecadar o maior montante
possível em 24 horas (tempo de duração
Já no Whatsapp duplicado é mais compli- da publicação), e se comprometeu a doar o
cado, pois os dados são roubados na internet. dobro para uma instituição de Manaus.
Porém, existem maneiras de se prevenir,
como: oculte a foto de perfil e deixe visível
Sobre a ação social que conseguiu arreapenas para os seus contatos. Assim você evita cadar mais de R$4 mil, ele comenta. "Fiz de
que sua identidade seja roubada. E também um limão uma limonada e é assim que a vida
evite deixar seus dados visíveis nos perfis funciona, pois, diariamente, nos deparamos
(nomes completos de familiares, números com diversos limões (oportunidades) em
de contato), pois são ótimos lugares para nossa jornada e só basta sabermos selecioserem roubados.
nar os melhores frutos para fazer um belo
suco", disse.
Caso um número desconhecido tenha
entrado em contato contigo é possível
Em relação ao "fã não correspondido",
denunciá-lo diretamente no aplicativo, pois termo que preferiu se referir ao golpista, o
a ferramenta oferece o recurso dentro mes- advogado acrescentou que medidas cabíveis
mo da conversa, nas três bolinhas no canto foram tomadas.

Crescimento e lucratividade da logística dependem de automação na distribuição
Impulsionado pelas restrições de abertura de
pontos de venda físicos durante a pandemia,
o comércio eletrônico brasileiro bateu recorde
de crescimento. As vendas digitais no Brasil
em 2020 foram 73,88% maiores do que no ano
anterior, segundo o Comitê de Métricas da Câmara Brasileira da Economia Digital. Esse novo
panorama econômico também impulsionou o
setor de Serviços, em especial as categorias de
Transporte, armazenagem e correio, que representam 12,5% do percentual deste segmento.
A forte digitalização neste novo cenário deve
permanecer no pós-pandemia e desafia muitas
empresas na adequação de processos. Mais
do que nunca, distribuição e logística ganham
destaque, e é necessário implantar processos
e tecnologias que garantam a agilidade e confiabilidade na rotina de entregas. Afinal, além
do crescimento exponencial da necessidade
de entregas a domicílio – o chamado last mile,
quando a empresa finaliza a distribuição ao
consumidor final, há a necessidade de controle
de custos através de uma visibilidade confiável
no processo de entregas.
Em um país de dimensões continentais,
onde apenas 14% da malha viária é pavimentada, segundo a Confederação Nacional
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dos Transportes, soma-se ainda o aumento
do preço de insumos – somente o diesel teve
aumento de 17% no preço do litro entre maio
e novembro de 2020 – e temos uma conta
desafiadora para a logística.
É neste contexto que a roteirização se faz
presente e torna-se não só um atrativo, mas um
processo fundamental para as empresas. Organizar as rotas através da digitalização, levando
em consideração mapas atualizados das vias de
circulação, o volume e tipo de produtos a serem
entregues, prazos e restrições dos pedidos é
o único caminho para a lucratividade da área
de distribuição.
A roteirização é um dos fatores cruciais
para o sucesso da logística 4.o porque permite ao gestor ter controle sobre a organização
do processo de entregas. Um mapeamento
otimizado evita, por exemplo, que a frota
realize rotas sobrepostas, que resultam
em custos desnecessários para a logística.
Também otimiza o trabalho do motorista, que
pode realizar mais entregas próximas dentro
do seu horário de expediente, deslocando-se
com inteligência e planejamento.
Há ainda o quesito segurança, que precisa ser
observado com atenção pelas empresas: em 2020
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Busca-se profissionais com ambição
empreendedora para time de inovação

Tudo isso através de um mapeamento que
une inteligência de dados, reduzindo o tempo
de trabalho operacional da equipe no back
office, que pode se dedicar aos cuidados com
o maior ativo que uma empresa pode ter: o
cliente. E consumidor que recebe seu pedido em dia e nas condições previstas tende a
retomar a compra com a marca que garantiu
um bom serviço.
Roteirizar é, portanto, uma prática alinhada
à logística 4.0 que tornou-se estratégica para
o sucesso dos negócios e o crescimento das
oportunidades de entregas.
(Fonte: Gilson Chequeto é co-fundador e CEO
da Lincros, empresa especializada em soluções
para gestão logística. Graduado em Ciências
da Computação, é membro do Movimento de
Transformação Logística, que visa alinhar boas
práticas para a eficiência operacional do setor).

mais informações na página de carreiras da Padtec (https://jobs.
kenoby.com/padtec).
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A Padtec criou o programa batizado de Movimento Inovação,
que tem como objetivo identificar, em parceria com suas equipes de trabalho, formas inovadoras e criativas de impulsionar seus
negócios e criar novas startups, dentro e fora das suas principais
áreas de atuação. O primeiro desafio da equipe será colocar em
prática uma oportunidade de negócios identificada pela empresa,
por intermédio de um programa de ideias do Movimento Inovação,
visando estimular sua unidade de negócios de serviços para redes
de telecomunicações. As oportunidades de trabalho destinam-se
à atuação tanto na sede da empresa, em Campinas (interior de
São Paulo), como em seus escritórios comerciais nacionais – em
São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Fortaleza – e internacionais,
localizados na Argentina, Colômbia, Chile e Estados Unidos. Os
interessados em participar dos processos de seleção podem obter
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17 vagas para trabalho remoto
e híbrido em tecnologia

@

OA Franq Openbank, plataforma digital que tem auxiliado
milhares de bancários – chamados de Personal Bankers - a
atuarem de forma autônoma no mercado, está em franca expansão
e possui 17 vagas na área de tecnologia para talentos que desejem
participar da revolução do open banking, integrando produtos e serviços de bancos e fintechs ao seu marketplace. As vagas disponíveis
são para trabalho remoto, híbrido e presencial, de acordo com a
posição e contam com benefícios como contratação CLT, seguro de
vida, seguro de saúde, vale-alimentação e vale-transporte (https://
www.franq.com.br/vagas).
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foram registrados mais de 14 mil roubos de cargas. A roteirização automatizada proporciona a
possibilidade de personalização de determinados
fatores que contribuem para a segurança das
equipes. Há, por exemplo, a possibilidade de
configuração para se evitar a passagem em um
determinado raio durante certos horários e
desconsiderar rotas em vias não seguras.
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