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News@TI
Números promissores do mercado de energia solar 
incentivam a entrada de multinacionais no Brasil

@A Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSolar) já 
publicou o relatório de dezembro com os principais dados do setor. 

O que se vê é um cenário muito promissor: no acumulado desde 2012, 
quando os primeiros sistemas fotovoltaicos foram instalados no país, 
já são R$ 62,2 bilhões investidos pelo setor privado, 356 mil empregos 
gerados e quase 14 milhões de toneladas de CO² que deixaram de ser 
emitidos graças a esse tipo de geração de energia. Para a Enphase 
Energy, fabricante norte-americana líder em microinversores solares, 
esse panorama estimulante fez o Brasil entrar no plano de expansão. 
Assim, mesmo considerando que não é um país fácil onde se investir, 
a empresa iniciou suas operações por aqui em outubro de 2021, com 
perspectiva de dominar cerca de 25% do mercado brasileiro dentro de 
quatro anos.   O relatório da ABSolar aponta ainda que a matriz fotovol-
taica já representa 2,4% da energia gerada (a matriz hidrelétrica ainda 
domina, com 57,9%).

São Paulo, terça-feira, 28 de dezembro de 2021 Negócios2

Um ano  
de aflições

Um desafio e tanto 
analisar o Brasil sob 
a égide do ano que 
chega ao fim. 

Mas ao analista político 
sobram hipóteses: um 
ano de muito sofrimen-

to; um ano de perdas; um ano 
que ainda vai continuar; um ano 
de mentiras mirabolantes; um 
ano de governo enviesado, para 
alguns; um ano de desgoverno, 
para outros; um ano de governo 
sem rumo; um ano de retrocesso; 
um ano de reversão de expecta-
tivas; um ano de mortes e luta 
pela sobrevivência. Seja qual 
for o resumo, certamente ele 
conterá sua dose de verdade. 

Para não cairmos na onda de 
opção política, vamos escolher 
esta visão: um ano de aflições. 
Todos, de qualquer banda da so-
ciedade, haverão de concordar 
que 2021 mexeu com um dos 
quatro instintos que explicam as 
ações do ser humano, segundo 
Pavlov: o impulso combativo, 
ligado à sobrevivência do in-
divíduo (o outro é o instinto 
nutritivo) e mais dois ligados à 
preservação da espécie (sexual 
e paternal). Contam-se nos 
dedos os números de pessoas 
que passaram ao largo da crise 
sanitária que padecemos.

Usarei os eixos que se apre-
sentam no meu entendimento, 
na esteira do ensinamento de 
Hannah Arendt: “Pensar sem 
corrimão”, sem injunções de na-
tureza ideológica. Dessa forma, 
começo pelo usual: o ano foi ruim 
para milhões de pessoas, inclusi-
ve este que aqui está, e também 
valeu para outros milhões (em 
menor número), o que significa, 
foi positivo para muitos, inclusi-
ve para este escriba.

No nosso interior, espraia-se 
um sentimento de perda. Algo 
foi embora. Fugiu. Escorregou 
de nossas vidas. 

Pequenas tochas de depres-
são, ondas de tristeza, um 
recolhimento forçado pelas 
circunstâncias. Um coração 
que deixou de bater no ritmo. 
Saiu de sua órbita. Uma perda 
civilizatória. Uma defasagem 
sem possibilidade de resgatar a 
parte da vida que se foi. Milhões 
estagnaram, perderam empre-
gos e negócios, ou até deram 
passos para trás, nas ondas da 
pandemia, do fechar de portas, 
da limitação de atividades pro-
fissionais, exigência que se fez 
como estratégia para conter o 
novo vírus. Vidas em atraso. 

Vidas saindo de um território 
de certo equilíbrio – até por-
que sabíamos jogar o jogo do 
mercado – para adentrar em 
um espaço nebuloso ou em um 
terreno pantanoso. Sob essa 
ótica, houve uma parada na roda 
civilizatória. Uma sensação de 
patinação no gelo, porém sem 
sair do mesmo lugar. Temos de 
considerar, porém, o resultado 
da luta travada contra o Coro-
navírus e seus efeitos na rotina 
de nossas vidas. Como ensina 
Lavoisier, nada se perde, nada 
se cria, tudo se transforma. 

O fato é que aprendemos, e 
muito, com a pandemia. A ver 
a vida com outros olhos. A ter 

mais cuidados em nossas roti-
nas. A evitar certas posturas. A 
prestigiar a ciência. A dar valor 
aos profissionais da saúde. A 
trabalhar em condições que 
não sugiram o afastamento dos 
nossos postos de trabalho. A 
usar a criatividade para mostrar 
resultados e atenuar os danos 
ocasionados por nossas ausên-
cias nos espaços tradicionais do 
trabalho. A vida ganhou um largo 
espaço para repensar posturas 
e atitudes. 

Os minutos da vida ganharam 
mais importância, até parecendo 
que o sábio Sêneca ganhou o sta-
tus de nosso conselheiro-mor: “A 
vida é breve e a arte é longa. Não 
dispomos de pouco tempo, mas 
desperdiçamos muito. A vida é 
longa o bastante e nos foi ge-
nerosamente concedida para a 
execução de ações importantes, 
caso toda ela seja bem aplicada. 
Porém, quando se dilui no luxo 
e na preguiça... aquela que não 
havíamos percebido passar, 
sentimos que já passou”.

Pensemos nos efeitos destrui-
dores para alguns segmentos. 
Para as crianças e os jovens, 
um refluxo grave em suas vidas, 
eis que o vácuo educacional 
ultrapassou o tamanho da ida-
de, lançando-os no fim da fila 
civilizatória. Será complicado 
retomar o tempo perdido, mes-
mo para aqueles que contam 
com ferramentas tecnológicas. 
Para os servidores da saúde, uma 
intensa mobilização tomou conta 
de suas tarefas. Cumpriram sua 
missão e são vistos por nós como 
“anjos da guarda”. 

Portanto, o ano não foi to-
talmente de perdas. Nossas 
vidas mudaram. E agora, com 
a iminência de uma nova onda 
(quarta, quinta?) da pandemia, 
com a variante ômicron, a ideia 
de que o planeta está tumultu-
ando os passos rotineiros de 
seus habitantes emerge com 
força. 

Alguns atores na passarela 
mundial perderam: aqueles 
que vaticinaram (isso mesmo, 
não confundir com vacinaram) 
contra as vacinas, incluindo o 
ex-presidente dos EUA, Donald 
Trump, o brasileiro Jair Bolso-
naro e outros com jeitinho de 
ditador. Perderam os grupos 
fanáticos, os torcedores da 
pandemia, aqueles que desacre-
ditam nos postulados da ciência, 
os incréus, os que usam o sabão 
dos sistemas autoritários para 
limpar sua pele e sujar a dos 
outros. 

Ganharam com a pandemia 
as farmacêuticas, que enchem 
seus cofres, os cientistas – in-
fectologistas, epidemiologis-
tas, estudiosos do fenômeno 
– os profissionais da saúde, 
principalmente os grupos de 
vanguarda e da retaguarda que 
enfrentam o Coronavírus, as 
autoridades governamentais 
que autorizam(ram) medidas 
de combate à pandemia, orga-
nizações planetárias de enfren-
tamento à doença.

2022 se abrirá com um painel 
de interrogações.

 
(*) - É jornalista, escritor, professor 

titular da USP e consultor político 
Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*) 

Em time que está ganhando 
não se mexe! Será?

Certamente você já ouviu e até mesmo já pronunciou essa frase, e é notório que ela pode ser utilizada 
em muitos contextos. Quero trazer essa reflexão para dentro do conceito de transformação digital e 
indústria 4.0.
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Passados dez anos desde sua con-
cepção, a 4º Revolução Industrial 
apresentou ao mundo um leque 

de oportunidades de aplicações utili-
zando novas tecnologias com objetivo 
de aumentar a produtividade, visibili-
dade e gestão inteligente da Indústria.

E o Brasil, como vem jogando esse 
jogo?

Os avanços no Brasil têm se mostrado 
em um ritmo mais acelerado. Porém, 
ainda não na velocidade ideal. Notamos 
que as indústrias de maior porte, já es-
tão com seu roadmap de transformação 
digital bem estruturado e com ações 
em andamento.

No entanto, a indústria brasileira 
é formada fortemente por empresas 
de pequeno e médio porte, e é neste 
ponto que precisamos consolidar de 
forma mais eficiente e ampla a adoção 
dessas tecnologias.

Com mais de 20 anos trabalhando com 
soluções para indústria, e tendo visitado 
inúmeras empresas, posso afirmar que 
o discurso da grande maioria é muito si-
milar e amarrado em afirmações como: 
“Minha indústria é muito diferente das 
outras”. “Meu processo produtivo é 
muito complexo”.

A verdade é que cada empresa tem 
sim suas particularidades e complexi-
dades, mas no geral, são similares na 
grande maioria dos processos.

É fundamental que as indústrias 
no Brasil, acelerem a digitalização e 
adoção das tecnologias habilitadoras 
da indústria 4.0. É necessário ampliar 
a visão e pensar que essa jornada gera 
excelentes avanços em produtividade, 
redução de custos, visibilidade, previsi-
bilidade e geração de novos negócios.

Diante disso, as três palavras-chave 
nesse momento são: comece, comece 
e comece.

De forma simples e com baixo inves-
timento, é possível começar transfor-
mando processos manuais em digitais. 
Essa ação, vai proporcionar excelentes 
resultados e aumento da eficiência 
operacional da indústria.

Como recomendação, a base da sua 
jornada de transformação digital deve 
estar estruturada em pessoas, tecno-
logias e processos de negócios. Arrisco 
a dizer que pessoas são a parte mais 
importante, já que somente quando te-
mos conhecimento em um determinado 
assunto é que podemos visualizar com 
mais amplitude seus benefícios e como 
o mesmo pode agregar no dia-a-dia.

A indústria 4.0 já mostrou entregar 
excelentes resultados em provas de 
conceito e principalmente, em aplica-
ções reais nos mais variados segmentos 
industriais.

Portanto, você já pode jogar esse jogo 
com muito mais certeza e confiabilidade.

(*) É Diretor de relações institucionais da ABII

Ao longo da pandemia, o Agro-
negócio precisou se curvar para a 
transformação digital para chegar até 
o consumidor final. Mais do que uma 
evolução natural, esse movimento 
significou uma necessidade diante 
do distanciamento físico imposto 
pela Covid-19. Foi neste período que 
o setor experimentou a adoção de 
novas tecnologias como alternativa 
para enfrentar as dificuldades.

E a pandemia não é único desafio 
que vem motivando a modernização 
do Agro. Cada vez mais, os produtores 
são exigidos para produzir volumes 
maiores, com mais qualidade – já que 
o Brasil é o quarto maior exportador 
mundial do setor, atrás somente da 
União Europeia, Estados Unidos e 
China. Dessa forma, a introdução de 
tecnologias no campo é fundamental 
para elevar a produtividade. E, nesse 
cenário, as chamadas agtechs têm 
ocupado um importante papel.

Uma pesquisa realizada pela Asso-
ciação Brasileira de Startups (Abs-
tartups), denoninada Mapeamento 
Agtech 2021, identificou 299 agtechs 
ativas no Brasil, a maioria (72,6%) 
desenvolvendo tecnologias voltadas a 
auxiliar a produção e a gestão agrícola. 
O levantamento mostrou que os inves-
timentos nessas startups atingiram 
US$ 26,1 bilhões em todo o mundo, 
em 2020 - um aumento de 15,5% na 
comparação com o ano anterior. 

O desenvolvimento de novas tec-
nologias e a gradual transformação 
digital no Agro têm melhorado muito 
as condições de plantio e comerciali-
zação. As perdas no setor diminuíram 
significativamente graças à utilização 
de softwares, drones, sensores e afins, 
além, é claro, do aumento de produti-
vidade amplamente observado.

Muitos aplicativos foram lançados 
com a finalidade de auxiliar o agricul-

tor, bem como soluções que verificam 
a época mais favorável para plantio e 
colheita, que mostram e auxiliam no 
reconhecimento de pragas, entre outras 
vantagens. Ao conectar máquinas para 
tratar diferentes tipos de informações, 
é possível obter dados mais completos 
que se tornam importantes tanto para o 
pequeno quanto para o grande produtor.

O aumento de produtividade com o 
apoio da tecnologia se faz necessário 
principalmente por conta da estimativa 
de crescimento da população mundial, 
que será de 9,6 bilhões de pessoas em 
2050, de acordo com a Organização 
das Nações Unidas para a Alimentação 
e a Agricultura (FAO). Para alimentar 
esse contingente, a produção atual de 
alimentos precisa aumentar 70%.

Tendo em mente a adoção de inova-
ções no campo, os números do Brasil 
são bem animadores com relação a essa 
questão. As Projeções do Agronegócio 
– Brasil 2018/2019 a 2028/2029, do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, estimam que em dez 
anos a produção brasileira de grãos 
deve atingir 300 milhões de toneladas, 
sinalizando um crescimento de 26,8% 
em relação à safra atual. E o aumento 
será justamente por conta dos índices de 
produtividade, uma vez que, no mesmo 
período, a área plantada crescerá ape-
nas 15,3%, com 72 milhões de hectares.

O mesmo relatório indica que, ao 
final desta década, serão produzidos 
33 milhões de toneladas de carne de 
frango, bovina e suína, variação que 
representa um aumento de 27,3%. Se-
gundo as projeções, há forte tendência 
de redução de área de pastagem nos 
próximos anos e também da mão de 
obra ocupada no campo.

Apesar das boas perspectivas, sabe-
mos da imensa diversidade do nosso 
país, com todas as suas dificuldades e 
desigualdades regionais que levam mui-

tos produtores rurais a ter receio de 
abandonar suas práticas tradicionais. 
O acesso à internet é ainda precário 
em certas localidades, por isso há falta 
de suporte técnico. Mas, aos poucos 
a agricultura familiar vai se transfor-
mando e resistindo, envolvendo-se na 
transformação digital tanto quanto os 
grandes produtores..

Além da necessidade de manter 
valores competitivos, baixar custos 
de produção, eles já perceberam que 
necessitam se adaptar para conseguir 
vender seus produtos. O período mais 
difícil da pandemia permitiu que os 
agricultores que ainda não tinham 
modernizado suas produções e vendas 
conseguissem se atualizar e testar as no-
vas possibilidades que o online fornece.

A expectativa é que, depois da pan-
demia, o uso de tecnologias inovadoras 
no campo aumente ainda mais. Esse 
será um legado que permanecerá para 
o futuro, apoiando a subsistência de 
novas gerações.

(Fonte: Bianca Ticiana é cofundadora da Culte).

Por que a economia digital está transformando o Agro

Notamos um alto volume de indústrias 
executando seus processos e gestão 
industrial da mesma forma que dez, 
20 e até 30 anos atrás. Não podemos 
dizer que isso é errado, pelo contrário, 
a grande maioria cresceu e hoje são 
ótimos cases de sucessos e geradores 
de emprego.

Mas, será que em time que está ga-
nhando realmente não se mexe?

Acredito que é preciso mexer sim! 
É fundamental acrescentar no time e 
nos processos industriais, tecnologias e 
soluções de negócio que possam trazer 
maior eficiência e competitividade.

Se traçarmos um paralelo entre a 
indústria 4.0 e o esporte, seria similar 
considerar que a indústria tem a opor-
tunidade de contratar os principais 
jogadores da atualidade a um preço 
reduzido, mas não faz!

Marcelo Gramigna, Diretor de 
relações institucionais da ABII

Bianca Ticiana
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