
Crescimento 
econômico

A economia de 
uma nação tem 
de acompanhar 
o crescimento da 
população e buscar 
a melhoria das 
condições gerais de 
vida

O aumento do PIB 
pode se dar com o 
aumento da extra-

ção de minérios do solo 
para exportação, mas não 
assegura que haverá melhor 
qualidade de vida. Estão 
crescendo, pelo mundo, os 
aglomerados de moradias 
precárias tipo favela. Faltam 
gestores públicos e empre-
sários responsáveis, pois 
cuidam primeiro de atender 
aos objetivos pessoais. A 
economia mundial já apre-
sentava fissuras; a pandemia 
as tornou evidentes e as 
ampliou. 

A precarização avança 
desde a classe média, afe-
tando drasticamente a po-
pulação. É indispensável a 
união de todos os segmentos 
para o bem do Brasil e do 
aprimoramento da humani-
dade. A queda na produção 
e empregos não pode ser 
recuperada de repente, pois 
o auxílio temporário pode 
reduzir o risco do caos so-
cial, mas o correto é que haja 
trabalho, produção, renda, 
para que as pessoas sejam 
reativas, contribuindo para 
o bem geral e para não ter 
a sensação de estar vivendo 
de esmolas. 

“O presidente Jair Bol-
sonaro tem 60 milhões de 
votos e quer atender cami-
nhoneiros e 17 milhões de 
frágeis com um repasse de 
R$ 400, e esse quadro tem 
de estar presente nas deci-
sões”, explicou o ministro 
Paulo Guedes, ressaltando 
que os secretários que 
deixaram a equipe econô-
mica queriam que o auxílio 
ficasse em R$ 300, mas a ala 
política queria atender aos 
mais necessitados. 

“Entendemos os dois la-
dos, mas não vamos ‘tirar 10’ 
em política fiscal e zero em 
política social. Preferimos 
tirar ‘8’ em fiscal, em vez 
de ‘10’, e atender aos mais 
frágeis.”, justificou o minis-
tro. Há grupos que querem 
vencer a eleição, custe o 
que custar, inclusive inter-
ferindo na livre decisão dos 
eleitores, e isso não é só no 
Brasil. E depois farão como 
sempre, uma administração 
voltada para os interesses 
particulares, deixando de 
lado o que é essencial. 

No Brasil, os problemas 
são imensos. Os votos têm 
sido mal-empregados há 
décadas. Vejam em que 
situação o país ficou. Para 
que tantos deputados, se-
nadores, vereadores? Eles 
têm mais atrapalhado que 

ajudado o país. Grupos 
econômico-financeiros se 
instalam na nação e os seus 
objetivos passam a ser os 
da nação inteira que perde 
a autonomia e descuida do 
próprio futuro, deixando a 
precarização avançar.

Soma-se a isso outro 
problema: grande parte 
do atual ambiente inóspito 
para a vida está na destrui-
ção da cobertura florestal, 
na derrubada das árvores. 
Grandes cidades arrasaram 
suas áreas verdes. Prefeitos, 
governadores e o legislativo 
jamais se preocuparam com 
a preservação dessas áreas 
nas cidades, nas vilas, nas 
favelas. Fortaleza, capital 
do Ceará, é uma cidade 
quente, mas nas proximi-
dades da reserva do Cocó a 
temperatura é mais amena, 
há mais vida, a cidade fica 
mais humana e equilibrada.

A economia brasileira 
foi baseada no sistema 
produtivo de monocultura 
exportadora e escravocrata, 
fornecedor de riquezas para 
as metrópoles, sem alvos 
próprios, sem criar renda 
interna. O agronegócio e a 
produção de alimentos são 
muito importantes, mas 
precisamos diversificar para 
gerar empregos e renda, e 
impedir que voltemos ao 
passado. 

Alicerçar a atividade pro-
dutiva na economia globa-
lizada cria riscos; nada é 
seguro, os investimentos 
são elevados, mas de re-
pente tudo pode cair. Basta 
um simples embargo aos 
produtos voltados para a ex-
portação. A motivação dos 
líderes está na maximização 
do ganho e do poder; quem 
pode mais, chora menos. 
Cada nação deveria ter a 
autossuficiência como meta 
e planejar trocas comerciais 
equilibradas. 

A humanidade se deixou 
afastar de sua essência, pas-
sando a servir aos interesses 
daqueles que detêm o poder 
e que nem sempre são os da 
nação.  Só o bom preparo 
das novas gerações poderá 
assegurar futuro melhor. A 
livre decisão é como esco-
lher qual entroncamento 
ferroviário seguir. Uma vez 
feita a escolha, a vida vai na 
direção que pode ser boa 
ou não. 

Se houver uma parada 
intermediária, será possível 
fazer uma nova escolha. Há 
entroncamentos que levam 
para regiões agradáveis, que 
fazem bem para a evolução, 
e há os que levam para re-
giões ásperas e decadentes. 
Os indivíduos, os povos, a 
humanidade, têm a liberda-
de de escolher, mas terão de 
chegar ao destino escolhido.
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Foram arrematados os primeiros 
lotes do leilão do 5G no Brasil. 
Especialistas afirmam que uma 
vez implementada, a tecnologia 5G 
representará um novo salto no uso 
da internet, pois irá possibilitar 
novas funcionalidades e serviços 
pela rede. Para o e-commerce e 
o varejo online, o 5G também irá 
representar “uma profunda mu-
dança”. É o que avalia Evandro 
Prieto, Diretor de Tecnologia e 
Produtos da Seven Tech Group. 

Segundo ele, os negócios na rede 
ou que acontecem com ajuda dela, 
serão impulsionados, do ponto de 
vista dos empreendedores e dos 
clientes. Evandro explica que 
com uma internet móvel até 100 

vezes mais rápida em comparação 
ao 4G, o 5G vai possibilitar uma 
navegação mais rápida e mais 
estável. Estudos indicam que o 
carregamento de páginas mais 
rápidas possibilita uma “taxa de 
conversão” maior, termo utilizado 
para representar visitantes que 
se tornam compradores em uma 
página. 

Consequentemente, com um 
maior volume de informações 
transitando na rede, será neces-
sária uma maior capacidade de 
armazenamento e processamento 
dos dados. 

Assim, a computação em nuvem 
será um fator fundamental para 
ajudar nesse processamento. 

“O 5G dará a possibilidade de 
acessar com mais facilidade e 
velocidade um conjunto de su-
percomputadores para executar 
milhões de cálculos em fração 
de segundos e que determinados 
dispositivos, como os celulares, 
estejam limitados a fazer. Logo, 
operações financeiras mais com-
plexas podem ser realizadas com 
mais facilidade”, avalia.

Esse impulso na capacidade 
geral de computação dos dispo-
sitivos irá possibilitar o uso pleno 
de serviços complexos como casas 
inteligentes, carros autônomos e 
o chamado Metaverso, conceito 
popularizado recentemente pelo 
lançamento da nova empresa do 

fundador do Facebook, Mark Zu-
ckerberg, a Meta. 

“Esses serviços irão transformar 
a monetização das relações pela 
rede muito mais intensas, o que 
irá exigir ainda mais dos meios de 
pagamentos e serviços financeiros 
mais robustos e, ao mesmo tempo, 
flexíveis”, comenta o especialista. 
À medida que a computação ficar 
mais complexa, os mecanismos 
de segurança financeira também 
irão requerer profissionais melhor 
preparados e alinhados com as 
mais novas tecnologias e proce-
dimentos de segurança. 

Empresas também precisam ter 
sua infraestrutura preparada para 
o 5G, que irá requerer dispositivos 

específicos que trabalhem com a 
nova tecnologia, como é o caso dos 
smartphones, por exemplo. “Não 
ter uma infraestrutura adequada 
ao mercado pode causar lentidão 
nas operações e insatisfação no 
atendimento aos clientes. Mesmo 
com as muitas mudanças, Evandro 
acredita que o 5G irá avançar bem 
no Brasil e trazer muitos benefí-
cios para o mercado de negócios 
online. 

“É uma evolução que acontece 
no mundo e que, se o Brasil não 
acompanhar, vamos perder opor-
tunidades de negócios valiosas”, 
avalia. - Fonte e outras informa-
ções: (https://www.seventechso-
lutions.com/).

Segundo levantamento da Associação Brasileira de Energia 
Solar Fotovoltaica (Absolar), o Brasil acaba de ultrapassar a 
marca de 800 mil unidades consumidoras com geração própria 
de energia a partir da fonte solar. 

A modalidade representa mais de 7,2 gigawatts de potência 
instalada operacional, equivalente a mais da metade da potên-
cia da usina de Itaipu, sendo responsável pela atração de mais 
de R$ 36,7 bilhões em novos investimentos ao país, agregando 
mais de 217 mil empregos acumulados desde 2012, espalhados 
pelas cinco regiões nacionais.

Embora tenha avançado nos últimos anos, o Brasil – detentor 
de um dos melhores recursos solares do planeta – continua 
atrasado no uso da geração própria de energia solar. Dos mais 
de 88 milhões de consumidores de eletricidade do país, apenas 
0,9% já faz uso do sol para produzir energia limpa, renovável 
e competitiva. 

Segundo análise da Absolar, a tecnologia fotovoltaica em te-
lhados e pequenos terrenos deve ganhar um impulso importante 
nos próximos anos. 

Em número de unidades consumidoras que utilizam a geração 
própria de energia solar, os consumidores residenciais estão 
no topo da lista, representando 75,8% do total. Em seguida, 
aparecem consumidores dos setores de comércio e serviços 
(14,4%), produtores rurais (7,3%), indústrias (2,1%), poder 
público (0,3%) e outros tipos, como serviços públicos (0,02%) 
e iluminação pública (0,01%). 

A geração própria de energia solar já está presente em 5.083 
municípios e em todos os estados brasileiros. Entre os cinco 
municípios líderes estão Cuiabá, Brasília, Uberlândia, Teresina 
e Rio de Janeiro, respectivamente. 

“A energia solar terá função cada vez mais estratégica para 
o atingimento das metas de desenvolvimento econômico e 

Dos mais de 88 milhões de consumidores de eletricidade do país, 
apenas 0,9% já faz uso do sol para produzir energia limpa.

A psicologia explica 
esse evento como 
“uma ação de fuga co-

letiva de animais da mesma 
espécie” e ele ocorre como 
uma forma de proteção ad-
quirida através de sua evo-
lução. Mas, quando trazemos 
para a nossa realidade, esta-
mos falando das decisões in-
fluenciadas por um líder, um 
grupo de influenciadores ou 
ainda, como chamávamos há 
poucos anos, os formadores 
de opinião.

Segundo a psicologia, 
quando isso acontece os 
riscos e consequências não 
são levados em consideração 
e a tendência é que sejam 
desconsideradas quaisquer 
diferenças, havendo um 
consenso de pensamentos, 
opiniões e atitudes. As cau-
sas deste comportamento 
são justificadas pela neces-
sidade do indivíduo se sentir 
aceito por um determinado 
grupo, pelo medo de se po-
sicionar de forma contrária 
e, com isso, sofrer sanções 
e punições, ou ainda por 
acreditar que exista uma 
lógica ou benefício em seguir 
tal caminho.

Quanto aos riscos, o maior 
deles é agir de maneira im-
pensada ou inconsequente, 
podendo colocar em perigo 
a própria vida ou a de tercei-
ros. No mercado financeiro, 
o efeito manada causou 
prejuízos imensuráveis e, na 
política, a manipulação das 
massas através de informa-
ções, na maioria das vezes 
não fundamentadas, as fake 
news. Nas empresas, com o 

Todos tendem a vibrar na mesma sintonia 
do ambiente que os cerca.

Efeito manada: como se destacar 
sem ser “maria vai com as outras”
Sabe aquela situação em que você agiu guiado pela maioria e não por conta própria? Esse é o 
comportamento provocado pelo efeito manada

os próprios colaboradores 
geram algum material para 
divulgação, não apenas nas 
redes corporativas, mas en-
tre seus contatos pessoais 
também. 

Neste caso, por mais que 
possa parecer algo feito de 
maneira despretensiosa, é 
importante que exista um 
alinhamento de limites, do 
tipo de vídeo, cenário e até 
onde a marca pode ser ex-
posta. Recentemente, um 
colaborador americano de 
uma das maiores franquias 
de alimentos fast food do 
mundo, fez um vídeo onde 
ele colocava frios em um 
vaso sanitário, pisava em 
pães e outros recheios 
utilizados na montagem 
dos lanches dos clientes, 
vandalizando a loja e ex-
pondo a marca de forma 
absurdamente negativa. 
O motivo? Desespero pela 
fama.

Para evitar entrar nessa 
onda, o primeiro passo é 
estarmos atentos à nossa 
maneira de relação com os 
ambientes em que estamos 
inseridos. A formação de 
nosso pensamento crítico 
precisa contemplar a ava-
liação dos riscos e impactos 
de nossas ações e, por fim, 
fundamentar nossas teorias 
e saber defendê-las de forma 
inteligente, independente-
mente de agradar a todos. 

 
(*) - Especialista em Gestão 

Empresarial pela FGV, 
CEO da CPD Consultoria 

Empresarial e da produtora Espacio 
de Color, gestor da Impera, é mentor 

em programas do Sebrae-S, do 
Founder Institute, e voluntário da 

Singularity University @jeandunkl. 

hi
de

sy
_C

A
N

VA
passar do tempo, as pesso-
as começam a ter atitudes 
muito parecidas, adotando 
o mesmo ritmo de trabalho, 
padrões e comportamen-
tos, e este sincronismo tem 
explicação: todos tendem a 
vibrar na mesma sintonia do 
ambiente que os cerca.

No mercado, mais especi-
ficamente nas redes sociais, 
os influenciadores são como 
artistas para as atuais ge-
rações. Agindo de maneira 
muito próxima de seus segui-
dores, que se identificam por 
seu estilo, conteúdo ou ide-
ologias, movimentam suas 
redes, geram engajamento 
e criam demandas para 
marcas e produtos. É uma 
das profissões “do futuro”. 
Vender através dos influen-
cers é uma das ações mais 
realizadas pelas empresas 
na atualidade. Muito disso 
se deve ao comportamento 
das novas gerações, que são 
muito conectadas, multitelas 
e seguem tendências. 

O desafio é se diferenciar 

neste ambiente em que os 
comportamentos são padro-
nizados. Nas redes sociais, 
chamamos de trend as 
tendências do momento, as 
modinhas. Uma música, uma 
dublagem, parte de um filme, 
uma coreografia ou qualquer 
outro tipo de conteúdo, que 
de um dia para outro cai no 
gosto dos usuários e estoura. 
Rapidamente e, sem muita 
estratégia, vimos empresas 
correrem para entrar na 
trend e ganhar seus minutos 
de fama. 

Porém, essa ação sem 
planejamento pode custar 
caro para uma marca, que 
pode ser associada a algum 
conteúdo que não esteja 
alinhado ao seu posicio-
namento, seus objetivos e 
seus valores. Falamos muito 
em humanizar as marcas 
e vemos cada vez mais a 
distribuição das ações, que 
hora são desenvolvidas em 
caráter institucional e hora 
acontecem de maneira mais 
informal, despojada, onde 

Brasil atinge 800 mil consumidores 
com geração própria de energia solar

ambiental do país, sobretudo neste momento, para ajudar na 
recuperação da economia após a pandemia, já que se trata da 
fonte renovável que mais gera empregos no mundo”, aponta o 
CEO da Absolar, Rodrigo Sauaia.

“A energia solar tem ajudado a baratear a conta de luz de todos 
os brasileiros com a redução do uso de termelétricas fósseis, 
mais caras e poluentes e responsáveis pela bandeira vermelha, 
incluindo o adicional de escassez hídrica. 

Também ajuda a reduzir as perdas elétricas e novos gastos 
com infraestrutura, que seriam cobrados nas faturas de energia 
elétrica”, comenta o presidente do Conselho de Administração 
da entidade, Ronaldo Koloszuk. - Fonte e mais informações: 
(https://www.absolar.org.br/).
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Mudanças que o 5G pode trazer para a economia


