
A dificuldade de empreender 
em um país que não 
investe na educação

Há anos, os 
empreendedores da 
área industrial tem se 
ressentido da falta de 
qualificação da mão-
de-obra para o chão de 
fábrica

Vivemos uma dicoto-
mia do enorme exér-
cito de desemprega-

dos contra a falta absoluta 
de profissionais qualificados 
nos diversos setores da 
indústria. Um estudo feito 
pela CNI – Confederação 
Nacional da Indústria indica 
que, no Brasil, apenas 9,7% 
das matrículas do ensino 
médio são em cursos de 
educação profissional. Na 
Alemanha, na Dinamarca, 
na França e em Portugal 
esse percentual é superior a 
40% e alcança cerca de 70% 
na Áustria e na Finlândia. 

Entre as empresas ouvi-
das pela CNI e que relatam a 
falta de trabalhador qualifi-
cado, 96% afirmam que têm 
dificuldades para contratar 
operadores. Ainda na área 
de produção, 90% das em-
presas dizem que enfrentam 
dificuldades para encontrar 
trabalhadores de nível téc-
nico. Também há falta de 
profissionais qualificados 
para as áreas de vendas e 
marketing (82%), adminis-
trativa (81%), engenharia 
(77%), gerencial (75%) e 
pesquisa e desenvolvimento 
(74%).

Essas informações estão 
na Sondagem Especial – 
Falta de Trabalhador Quali-
ficado, da Confederação Na-
cional da Indústria (CNI). 
De outro lado, de acordo 
com os dados do Projeto 
Indústria 2027, realizado 
pela CNI e o IEL, em pouco 
menos de 10 anos, somente 
20% das indústrias estarão 
no patamar da indústria 
4.0, o que aponta o descaso 
da educação brasileira, e 
também o desinteresse de 
algumas empresas em apli-
car uma parte da renda em 
segmentos de tecnologia e 
atualização técnicas. 

Com experiência superior 
a 15 anos no mercado de co-
nectores elétricos, tive que 
passar por diversas melho-
rias, tanto em minha gestão 
quanto no aprendizado de 
minha equipe, principal-
mente por se tratar de um 
campo de atuação que exige 
constante progresso. O se-
tor de energia representa 
uma enorme importância na 
economia do país e também 
socialmente, pois inúmeras 
atividades do cotidiano ne-
cessitam do abastecimento 
elétrico, como shopping, 
escritórios, consultórios 
médicos ou odontológicos, 
estabelecimentos públicos 
e a sua própria residência! 

Compreende como a ele-

tricidade está conectada a 
praticamente tudo na vida 
das pessoas e até mesmo 
no mercado de trabalho, 
que faz a roda da sobre-
vivência girar? Então, a 
partir dessa perspectiva, é 
possível enxergar os perigos 
de não investir nessa área 
e nas outras que tem igual 
relevância.

No começo de 2020, foi 
publicado pela imprensa 
que o setor de energia elé-
trica deveria receber R$ 456 
bilhões em investimentos, 
sendo R$ 303 bilhões em 
geração centralizada, R$ 50 
bilhões em geração distri-
buída e R$ 104 bilhões em 
transmissão. Óbvio que tais 
aplicações são importantís-
simas, porém precisamos 
avaliar a possibilidade de 
investir ainda em educação 
e capacitação dos profis-
sionais. 

A mesma lógica pode 
ser sobreposta em outros 
modelos de indústria, como 
alimentícia, transformação, 
higiene e demais. Amplian-
do essa observação, chego à 
conclusão que, se houvesse 
um melhor aproveitamen-
to com foco em educar a 
comunidade da indústria, 
inúmeros problemas seriam 
resolvidos. 

O primeiro seria os erros 
de comunicação, hoje 38 
milhões de pessoas são 
considerados analfabetos 
funcionais, com idades 
entre 15 a 64 anos, e vale 
lembrar que o setor indus-
trial emprega desde os mais 
jovens até os indivíduos de 
mais idade, então nos faz 
ficar em alerta. 

Saber ler não é suficiente, 
o mercado pede seres mais 
críticos, curiosos, com am-
bição aguçada, atenciosos 
e com comportamento 
empreendedor. Tudo isso 
só é possível com uma popu-
lação qualificada e com ín-
dices maiores de educação. 

Quando alertamos a res-
peito de capacitação pro-
fissional, não é somente 
em relação à mão de obra 
qualificada e treinada, claro 
que isso é importante, espe-
cialmente quando falamos 
do chão de fábrica, pois 
essas pessoas são impor-
tantíssimas. 

Porém, é necessário 
“criar” profissionais que 
saiam do automático, que 
contribuam para o futuro 
das empresas e do país, 
consequentemente. Indi-
víduos dispostos a  evoluír 
também estão dispostos a 
melhorar o que está em volta 
deles, e são esses cidadãos 
que contribuem para uma 
economia mais estável, para 
mudanças positivas e que, 
lá na frente, vão investir 
exatamente na área que fez 
com que eles crescessem.

 
(*) - É engenheiro elétrico e diretor 

presidente da KRJ (www.krj.com.br).
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Lei proíbe sacrifício de animais 
pelas zoonoses

Foi publicada ontem (21) no Diário Oficial da União a Lei 
nº 14.228/2021 que proíbe o sacrifício de cães e gatos pelos 
órgãos de controle de zoonoses, canis públicos e outros 
estabelecimentos oficiais similares. A medida foi sancionada 
pelo presidente Jair Bolsonaro e entra em vigor em 120 
dias. O objetivo é proteger os animais que são recolhidos 
da rua por essas entidades e estimular a adoção e resgate 
por entidade de proteção dos animais.

Somente os animais com males, doenças graves ou enfermi-
dades infectocontagiosas incuráveis que coloquem em risco 
a saúde humana e a de outros animais poderão passar por 
eutanásia. Neste caso, o procedimento deverá ser justifica-
do por laudo do responsável técnico pelo estabelecimento, 
precedido, quando for o caso, de exame laboratorial. As 
entidades de proteção animal devem ter acesso irrestrito à 
documentação que comprove a legalidade da eutanásia (ABr).

Um dos momentos mais aguardados, a chegada do 5G 
no Brasil pode demorar mais tempo do que se imagina. De 
acordo com um dos especialistas da Fibracem, indústria 
brasileira especializada no setor de comunicação óptica, 
Adriano Rodrigues Fraga, acredita-se que as capitais 
brasileiras poderão ofertar a tecnologia apenas no início 
de 2023 e que isso ocorrerá devido à complexidade das 
negociações, apesar da previsão ser para julho de 2022.

Para o especialista, mesmo com a confirmação da Anatel, 
para realização do leilão 5G marcada para novembro, o 
processo deve sofrer uma série de tentativas de impugna-
ções, até a concessão final dos ganhadores das faixas de 
frequências ofertadas. “Ainda existem as discussões que 
influenciam na chegada da tecnologia, como as exigências 
de implantação da rede 4G em rodovias e disponibilização 
de Internet para as escolas públicas. Essas negociações 
podem atrasar o início da oferta do 5G para a população”, 
analisa.

Mesmo com o possível atraso da chegada da tecnologia, 
o que o consumidor final de internet pode esperar com 
a chegada do 5G no Brasil? Segundo o gerente técnico e 
comercial da Fibracem, Sebastião Rezende, a principal 
mudança percebida pelo consumidor será a velocidade 
de transmissão, que pode chegar até 20 vezes mais rápida 
que a tecnologia 4G. A partir do 5G também será possível 
ter uma abrangência ainda maior de cobertura de inter-
net, passando de uma quantidade de 100 mil conexões 
por km2 [caso do 4G] a uma densidade que pode chegar 
a um milhão de conexões.

Quanto vai custar ao consumidor? Como acontece em 
grande parte dos produtos de inovação ou tecnologia, a 
disponibilidade do 5G e os custos dos dispositivos com-
patíveis com esta tecnologia, como aparelhos celulares, 
tendem a ser altos. “Porém, pode ser que a concorrência 
entre os fabricantes de dispositivos, assim como entre os 
provedores de internet, mirando um consumo em massa, 

A principal mudança será a velocidade de transmissão, que 
pode chegar até 20 vezes mais rápida que a tecnologia 4G.

Em 2018, o Brasil con-
quistou sua primeira 
startup unicórnio e 

em três anos o número saltou 
para 20. 

Por se tratar de um país 
emergente que apresenta 
muitas problemáticas, o ce-
nário é atrativo para startups 
se desenvolverem. Segundo 
a Associação Brasileira de 
Startups, a expectativa é de 
que, em cinco anos, o núme-
ro de empresas unicórnio 
no país pule de 20 para 100. 

“Hoje, o Brasil tem mais de 
12 mil startups e elas são o 
primeiro passo para as em-
presas unicórnio. O mercado 
tem espaço para que elas 
recebam mais investimentos 
e alcancem outros níveis de 
crescimento, mas é preciso 
focar em planejamento e 
estratégias para tangibili-
zar isso”, conta Fernando 
Patara, sócio da 2simple, 
empresa de assessoria e 
consultoria para startups. 

No mundo existem mais 
de 600 instituições avaliadas 

Startups brasileiras sonham 
em se tornar unicórnios

O termo unicórnio, dentro do mundo dos negócios, foi definido em 2013 pela fundadora da Cowboy 
Ventures, Aileen Lee, para designar empresas avaliadas em mais de US $1 bilhão de dólares

da companhia de inovação 
Distrito, Inside Venture 
Capital, 95% do volume 
investido é centralizado em 
late stage, empresas em es-
tágio avançado, o que mostra 
que temos muito dinheiro 
concentrado em poucos pro-
jetos. Visto que em número 
de rodas de investimentos, 
69% vão para startups em 
nível semente e incial. 

Ou seja, antes de chegar no 
objetivo de US $1 bilhão de 
dólares, existe um caminho 
que precisa ser percorrido. 
O cenário atual também 
abre portas para empreen-
dedores que sonham em 
se tornar unicórnios, mas 
muitas instituições precisam 
passar por algumas rodadas 
até chegar lá. 

“O Brasil concentra boa 
parte dos investimentos em 
empresas da América Latina 
e é por aí que as startups de-
vem começar a sonhar com 
o primeiro bilhão”, finaliza. 
- Fonte e outras informações: 
(www.2simple.com.br).

A expectativa é de que, em cinco anos, o número de empresas 
unicórnio no país pule de 20 para 100.
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em pelo menos 1 bilhão de 
dólares e vale dizer que o 
Brasil se encontra entre os 
10 países com maior número 
de unicórnios. Patara explica 
que esse é um ecossistema 
que segue aquecido e pro-
mete se manter por um bom 
tempo assim, uma vez que 
o modelo de negócio tem 
sido bastante suportado por 
mercados em ascensão. 

Um levantamento realiza-
do pela CB Insights mostrou 
os segmentos de Fintech 
e Software & Serviços de 

Internet como os que mais 
aparecem na lista de empre-
sas unicórnio no mundo. “O 
potencial de crescimento é 
visível, porém nem sempre 
todas as instituições vão ser 
assistidas da mesma forma. 
Vale ressaltar que a estrutu-
ração e o planejamento de 
uma empresa não devem ser 
deixados de lado. Para che-
gar lá, é preciso construir um 
negócio sólido e sustentável 
anteriormente”, reforça o 
executivo. 

De acordo com o relatório 

5G deve chegar primeiros às capitais, 
mas só a partir de 2023
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faça com que os preços reduzam, ou, não sofram grandes 
variações em relação aos atuais”, ressalta Sebastião. 

Para o gerente industrial da companhia, Cleverson 
Luiz Weiss, além de dispositivos mobile, a tecnologia 5G 
também estará disponível via wi-fi, para os consumidores. 
No entanto, para viabilizar a utilização do serviço nas 
residências, será necessário que os aparelhos tenham 
compatibilidade. “A previsão é que essa mudança do 4G 
para o 5G ocorra de maneira fluida. O próprio mercado já 
tem trabalhado para se ajustar à nova tecnologia, lançando 
aparelhos compatíveis com a rede”, ressalta.

As redes 5G funcionam por meio de ondas de rádio, assim 
como as 3G e 4G, porém com frequências mais altas. A 
capacidade é maior e o alcance menor que suas anteces-
soras [3G e 4G], o que traz a necessidade de um aumento 
em quatro ou cinco vezes a quantidade de antenas. E para 
que tudo isso funcione bem, será indispensável o fator 
capilaridade, ou volume, de fibra óptica instalada. É aí que 
entram os provedores de internet. - Fonte e informações: 
(www.fibracem.com).

Vivian Rio Stella (*)
 
Uma das ferramentas mais poderosas 

e utilizadas na comunicação é a escrita 
e saber escrever, na realidade, passa por 
alguns fundamentos importantes. 

Em primeiro lugar, é preciso ter cla-
reza quanto à abordagem que deve ser 
usada em cada canal: e-mail, mensagens 
por aplicativo, relatórios, artigos, textos 
jornalísticos e cartas, por exemplo, pre-
cisam ser escritos de maneiras diferentes 
para transmitirem a mensagem desejada. 
Para além disso, existem três mitos que 
fundamentalmente rondam a competên-
cia de escrever e que mais atrapalham 
que ajudam. 

O primeiro é achar que a gramática cor-
reta, por si só, garante um bom texto. É 
claro que conhecer as regras gramaticais 
é importante, mas isso não é suficiente 
para que a escrita seja clara e concisa. Há 
textos que são gramaticalmente corretos 
mas que não têm clareza e, portanto, não 
atingem o seu objetivo. 

Outro mito é em relação ao domínio 
do conteúdo. Muitas pessoas pensam 
que saber muito sobre o assunto ga-
rante uma boa escrita e isso é algo que 

herdamos dos tempos de escola, em que 
as aulas de redação são focadas, muitas 
vezes, no desenvolvimento de temas. 
Argumentação, fundamentação, dados 
e informações relevantes são o ponto 
de partida, mas só dominar o conteúdo 
não necessariamente garante um texto 
de qualidade. 

O terceiro é pensar que o texto é um 
produto acabado, que quem escreve 
bem o faz de primeira e não precisa 
mexer mais no material. Na verdade, é 
o contrário: quem domina a escrita faz, 
reformula, apaga, edita, altera a ordem 
das palavras e dos parágrafos. Escrever 
bem, às vezes, é sobre escrever páginas 
e depois apagar para fazer reformulações 
com o objetivo de atender às necessida-
des daquela mensagem. 

O texto é um processo, uma atividade 
verbal. Edições e reformulações são es-
senciais para que ele fique a contento. 
Além disso, é importante pensar no que 
o leitor espera e o que ele não espera 
ver no texto. Um e-mail, por exemplo, 
não deve ser prolixo e conter muitas 
informações, porque é um canal de co-
municação rápida. 

O mesmo acontece com os aplicativos 

de mensagens, que são mais interativos 
e, portanto, não devem ser usados para 
textos longos. Na linguística, o gênero é 
muito importante. Trata-se, basicamen-
te, de um termo técnico para falar sobre 
o que cada texto deve contemplar. Além 
disso, textos têm movimentos e, para 
isso, o uso de algumas técnicas é funda-
mental, como a inserção de pronomes, 
expressões e conectivos para encadear 
as informações de forma que elas façam 
sentido. 

De maneira geral, portanto, devemos 
encarar a comunicação escrita de uma 
forma mais processual, como uma ati-
vidade interativa, que tem uma expec-
tativa em relação a quem vai receber a 
informação, além de levar em conta as 
técnicas que têm a ver com os movimen-
tos do texto. 

É importante encarar dessa maneira e 
deixar de lado os mitos do texto muito 
gramatical, muito conteudista ou como 
produto. 

(*) - Doutora em linguística pela Unicamp, com 
pós-doutorado pela PUC-SP, especialista em 

comunicação e coordenadora do comitê de 
Comunicação Digital da Aberje. Idealizadora da VRS 

Academy (www.vrsacademy.com.br).

Você sabe escrever? Ou pensa que sabe?


