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A chegada do 5G e as 
novas possibilidades 

para os negócios

Com a chegada do 5G 
no Brasil, haverá um 
grande salto tecnológico 
com maior potência e 
velocidade do que o bom 
e velho 4G proporciona 
aos usuários

Também há especula-
ções de que a quinta 
geração de internet 

móvel foi desenvolvida para 
comportar um maior volume 
de informações e permitir 
que mais dispositivos este-
jam conectados ao mesmo 
tempo. Mas você já parou 
para pensar como ele poderá 
mudar a vida das pessoas? 
Além de aumentar até cem 
vezes a velocidade da co-
nexão, o 5G promete trazer 
melhorias que podem mudar 
o padrão de vida dos brasi-
leiros, principalmente em 
seus negócios. 

Um estudo da Bain & 
Company, empresa global de 
consultoria, aponta que no 
Brasil, a tecnologia deverá 
alcançar receita líquida de 
R$ 74 bilhões até 2030, o 
que corresponde a 81% de 
todas as conexões móveis no 
país. Além disso, o governo 
federal prevê que o 5G vai 
gerar US$1,2 trilhão em 
investimentos nas próximas 
duas décadas.

Não é novidade que com 
a nova forma de se conectar 
alguns avanços na socie-
dade serão visíveis como a 
transformação digital que 
estará diretamente ligada 
a aplicações de tecnologias 
que ainda estavam sendo 
desenhadas na vida das 
pessoas. Alguns exemplos 
como realidade aumentada e 
virtual, inteligência artificial, 
Internet das Coisas (IoT) e 
biometria facial começam a 
fazer sentido.

No caso do IoT, é fato 
que diversos aparelhos ele-
troeletrônicos poderão se 
conectar ao mesmo tempo 
e serem acionados auto-
maticamente com o uso do 
5G. Para se ter uma ideia, 
de acordo com o Ministério 
das Comunicações, com a 
adoção da nova conexão, 
os dispositivos móveis atre-

lados à Internet das Coisas 
devem passar de 30 para 100 
milhões em 2023.

Além disso, será possível 
vivenciarmos aquilo que 
chamamos de cidades inte-
ligentes com sistemas inte-
grados de monitoramento, 
identificação, gerenciamen-
to, gestão eficiente e solu-
ções de monitoramento com 
o reconhecimento facial, que 
vão gerar maior segurança e 
comodidade para as pessoas 
e o dia a dia corporativo.

Previsto para chegar às 
capitais brasileiras até julho 
de 2022, o 5G também será 
responsável por aumentar a 
produtividade no ecossiste-
ma de negócios, afinal, have-
rá uma forte aceleração na 
revolução digital. Segundo 
a ABI Research, empresa de 
tecnologia, a nova conexão 
vai reduzir o tempo de pro-
dução de novas tecnologias, 
dez vezes mais do que as 
conexões 4G. Ela pode ser 
facilmente vista como um 
componente crítico na ado-
ção em massa de soluções de 
Inteligência Artificial.

Em linhas gerais, a nova 
conexão vai mudar a ma-
neira como as pessoas vão 
consumir conteúdo, já que 
poderão ter um melhor aces-
so à internet. A tendência 
é que esse conteúdo seja 
cada vez mais interativo e 
possibilite maior dinamismo 
do prestador de serviços, 
principalmente se a empre-
sa for de tecnologia, afinal 
de contas, quanto maior a 
velocidade, maior o aprimo-
ramento de soluções e ferra-
mentas a serem oferecidas. 

Já imaginou um mundo 
com automatização indus-
trial eficaz, soluções acelera-
das para o campo, aumento 
de produtividade das com-
panhias e seus processos? 
Há inúmeros processos que 
essa melhoria tecnológica 
vai proporcionar. O impacto 
na vida das pessoas e nas 
corporações vão se trans-
formar e essa é só uma parte 
das mudanças. Pense nisso!

(*) - Formado em engenharia da 
computação é fundador e CEO da 

Unike Technologies 
(https://unike.tech/). 

André Barretto (*)

panhamento de Consultas Públicas, até 7 de fevereiro. O Plano é uma 
das principais ferramentas da Anatel para o incentivo à competição no 
setor de telecomunicações. O documento reúne medidas específicas 
destinadas à promoção da concorrência e estabelece os marcos para 
futuras reavaliações sobre o desempenho da competição setorial, visando 
sempre equilibrar suas medidas com o princípio da intervenção mínima no 
setor. Confirme em: (https://sistemas.anatel.gov.br/SACP/Contribuicoes/
TextoConsulta.asp?CodProcesso=C2564&Tipo=1&Opcao=andamento).

E - Expansão no Varejo
Seguindo seu sólido plano estratégico de expansão, a Pernambucanas, 
marca varejista nacional pioneira em inovações, vem consolidando sua 
presença por todo território brasileiro. Acaba de bater mais um novo 
recorde, totalizando 56 inaugurações somente em 2021 e 468 lojas no 
Brasil, intensificando a capilaridade de seus produtos e serviços para 
estar cada vez mais presente no cotidiano das famílias brasileiras. Só 
em 2021, o plano de expansão da companhia contemplou 18 lojas no Rio 
de Janeiro, 12 em São Paulo, 6 na Bahia, 5 em Minas Gerais, 4 no Rio 
Grande do Sul, 2 em Pernambuco, 2 em Santa Catarina, 2 no Tocantins, 
2 em Espírito Santo, uma no Sergipe, uma no Paraná e uma no Mato 
Grosso do Sul. Com isso, gerou mais de 1.400 empregos diretos e cerca 
de 5.600 indiretos, colaborando com as economias locais.

F - Serviços Tecnológicos
Sediado no Rio de Janeiro, o Instituto Nacional de Tecnologia (INT) 
festeja seu centenário nesta terça-feira (28). Vinculado ao Ministério 
da Ciência e Tecnologia, esse instituto de pesquisa tem uma história 
marcada pelo pioneirismo e contribuições estratégicas para o desen-
volvimento tecnológico brasileiro. Fundado em 1921, como Estação 
Experimental de Combustíveis e Minérios, ainda nesse período inicial 
o INT inaugura no Brasil pesquisas de novos processos industriais para 
aproveitamento das matérias-primas nacionais, o desenvolvimento da 
primeira liga ferro-manganês brasileira, testes com o primeiro carro 
movido a álcool e desenvolvimento de biocombustíveis. O INT também 
deu origem a outras instituições essenciais do Sistema Nacional de 
Ciência e Tecnologia, como a ABNT, o Inmetro e, mais recentemente, 
o Centro de Tecnologias do Nordeste (Cetene).

G - Vidros Sustentáveis
A Ambev anunciou que vai construir uma nova fábrica de vidros sus-
tentáveis. Muito além de abastecer todo o país, a unidade representa 
a aposta no desenvolvimento da logística reversa e economia circular. 

A - Certificado Vacinal
O secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, publicou 
um novo decreto em que passa a obrigar a apresentação do certificado 
de vacinação para funcionários e visitantes. A decisão foi tomada “con-
siderando a duração e o agravamento da atual situação da emergência 
sanitária, a necessidade de adotar medidas adequadas para combatê-la 
e a garantia do desenvolvimento das atividades em segurança”. A 
nova regra é válida para “todo o pessoal dos Dicastérios, organismos e 
escritórios que compõem a Cúria Romana e as Instituições Coligadas 
com a Santa Sé, e se estende a colaboradores externos e aqueles que, a 
qualquer título, desenvolvem atividades nos mesmos entes, ao pessoal 
de empresas externas e a todos os visitantes e usuários” (Ansa).

B - Nomes do Ano
Pelo segundo ano consecutivo, Arthur, com 2.728 registros entre os 
homens, e Laura, com 2.044 entre as mulheres, lideram entre os nomes 
de bebês mais escolhidos no estado do Rio de Janeiro. Porém, os 168 
Cartórios de Registro Civil fluminenses responsáveis por registrar os 
nascimentos dos quase 200 mil bebês neste ano apontam uma tendência 
por nomes simples e curtos. É o caso de Gael, que até 2019 não figurava 
na lista dos 50 nomes mais escolhidos e, em 2020, passou a ocupar a 5ª 
posição. O mesmo se aplica a Theo, 14º em 2019, segundo em 2020 e 
2021. Entre as mulheres, o mesmo fenômeno com nomes curtos des-
pontando na lista dos 50 mais. Neste cenário surgem Maite e Eloa, pela 
primeira vez ranqueados entre os nomes mais buscados entre as meninas.

C - Trono de Pedro
O Vaticano anunciou que o papa Francisco beatificará João Paulo I no dia 
4 de setembro de 2022, em uma cerimônia na Praça São Pedro. A data foi 
oficialmente divulgada pela Congregação para as Causas dos Santos. No 
último dia 13 de outubro, o Vaticano reconheceu um milagre atribuído a 
Albino Luciani, que comandou a Igreja Católica entre 26 de agosto e 28 
de setembro de 1978, em um dos pontificados mais breves da história. 
O Papa “dos 33 dias” é o sexto Papa do século 20 que será beatificado. 
Antes dele, foram Pio X (1903-1914), João XXIII (1958-1963), Paulo 
VI (1963-1978) e João Paulo II (1978-2005) - (Ansa).

D - Processo de Revisão
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) iniciou tomada 
de subsídios para a revisão do Plano Geral de Metas de Competição 
(PGMC). Contribuições serão recebidas, por meio do Sistema de Acom-

Com previsão de começar a operar em 2025, a unidade ficará no Paraná 
e vai ter um investimento de R$ 870 milhões. Toda a produção estará 
alinhada à meta da companhia de ter 100% dos seus produtos em em-
balagens retornáveis ou feitas majoritariamente de conteúdo reciclado 
até 2025. Produzirá garrafas a partir da reciclagem de cacos, recolhidos 
em parcerias com empresas de logística reversa e cooperativas. A nova 
planta terá capacidade de produzir garrafas long neck, 300ml, 600ml e 1L 
para diversos rótulos, como Stella Artois, Becks e Spaten, e abastecerá 
suas cervejarias em diversos estados, além do próprio Paraná. 

H - Programa de Aceleração
Estão abertas as inscrições para o Scale-Up Endeavor, jornada para 
acelerar as empresas que mais crescem e que, a partir de 2022, será o 
único programa de aceleração desenvolvido pela organização no país, 
consolidando as edições regionais àquelas voltadas para verticais de 
mercado. Contando com patrocínio gold da EY e acontece entre os 
meses de março a julho, selecionando scale-ups dos setores de serviços 
para grandes empresas, fintech, healthtech, agrotech e serviços para 
PMEs. O Scale-Up Endeavor tem expectativa de ampliação para demais 
regiões do país nas próximas edições e também no crescimento da 
diversidade racial e de gênero em sua rede, contando com uma busca 
ativa por empresas fundadas ou co-fundadas por mulheres e pessoas 
negras. Inscrições e mais informações: (https://endeavor.org.br/scaleup).

I - Energia Solar
A Swift, referência em qualidade de produtos alimentícios congelados, 
está dando um passo muito importante para a preservação do meio 
ambiente: a adoção de energia solar em 100% da sua rede de lojas no 
Brasil. O projeto é uma parceria com a Âmbar Energia, empresa do 
grupo J&F que atua desde a geração até a comercialização de energia. 
A iniciativa já está em fase de implementação, com painéis fotovoltaicos 
funcionando em diversas lojas. Até o segundo semestre de 2023, toda a 
rede será abastecida com energia solar. Nesta fase, o programa envolve 
um investimento de R$ 150 milhões pela Âmbar Energia, responsável 
por operar o sistema. O acordo também contempla o plano de expansão 
da Swift, garantindo o abastecimento por energia solar em todas as lojas 
inauguradas até 2025. 

J - Estilo Vegano
A marca de lifestyle sustentável Linus, criadora da primeira sandália 
de plástico vegana nacional, caminha para a entrada no mercado de 
vestuário com uma edição limitada de uma camisa feita de linho com 
algodão cru, composta de fibra 100% natural. O lançamento marcou 
a expansão no portfólio de produtos da empresa, que cresceu 700% 
na pandemia e esteve presente na última edição da New York Fashion 
Week. Com a sustentabilidade diretamente atrelada ao negócio, para 
além dos produtos, a Linus compensa a emissão de carbono e 200% de 
todo o plástico que produz, possui os selos Eu Reciclo e Carbon Free, 
além de ser certificada pela organização internacional de direitos dos 
animais Peta. O objetivo é se tornar carbono negativa até 2026. Saiba 
mais: (https://uselinus.com.br/).

Caio Vinícius Di Helena Rossato (*)

Esses criadores manejam cerca de 3 
milhões de animais que produzem leite e 
carne de qualidade no território nacional. 
Nossa bubalinocultura é líder no Ocidente e 
gira  R$ 1 bilhão ao ano no país. Exercida na 
sua maior parte por pequenos produtores, 
a atividade, em franco desenvolvimento, 
gera emprego, renda e impostos. A pecu-
ária bubalina tem ajudado a mudar o perfil 
econômico de regiões de baixo IDH, como 
o Vale do Ribeira e o Vale do Paraíba, por 
exemplo, onde se tornou mais importante 
que a criação de bovinos. 

Mas a bubalinocultura, praticada com 
conhecimento técnico e respeito ao bem
-estar animal, gera mais que números, 
resultados. Gera, ao natural, uma relação 
de respeito e de afeto entre os “bufaleiros” 
e seus animais das raças murrah, mediter-
râneo, jafarabadi e carabao. Os búfalos, 
manejados corretamente, são extrema-
mente dóceis e retribuem o tratamento 
que recebem. Uma das principais auto-
ridades mundiais em búfalo, o professor 
italiano Luigi Zicarelli, da Universidade 
de Nápoles Federico 2º, aponta o Brasil 
como referência em bem-estar animal. 

O conceito do especialista sobre os cuida-
dos dispensados pelos criadores brasileiros 
aos seus animais não é baseado apenas 

Os búfalos, manejados corretamente, 
são extremamente dóceis e retribuem o 

tratamento que recebem.

É o que aponta a pes-
quisa realizada pela 
Confederação Nacio-

nal do Comércio (CNC). Se-
gundo a análise, neste ano, o 
comércio varejista sofreu um 
prejuízo de R$ 22,11 bilhões, 
enquanto em 2022 a previsão 
é que as perdas sejam 22% 
menores (R$ 17,25 bilhões).

Atualmente, o calendário 
conta com nove feriados na-
cionais. Em 2021, excetuan-
do-se o Dia do Trabalhador 
e o Natal (ambos celebrados 
em sábados, dia de expe-
diente reduzido no varejo), 
os demais feriados nacionais 
ocorreram em dias úteis para 
o comércio, impactando a 
rentabilidade do setor. Em 
2022, as duas datas cairão 
em domingos e o Dia da Con-
fraternização Universal será 
em um sábado, reduzindo a 
sete o número de feriados 
em dias úteis.

Cada feriado em dia útil 
gera um prejuízo R$ 2,46 
bilhões ao varejo, reduzindo 
a rentabilidade anual média 

Cada feriado em dia útil gera um prejuízo 
R$ 2,46 bilhões ao varejo.

Perdas no comércio com feriados 
devem ser 22% menores em 2022
Com menos feriados nacionais caindo em dias úteis em 2022, as perdas do comércio tendem a ser 
menores do que em 2021
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de pagamento e faturamen-
to se mostra mais elevada 
tendem a sofrer os maiores 
impactos. A estimativa é 
que, juntos, os segmentos de 
hiper e supermercados (R$ 
3,33 bilhões); de vestuário e 
calçados (R$ 2,83 bilhões) 
e o comércio automotivo 
(R$ 2,63 bilhões), que con-
centram 55% das folhas de 
pagamento do comércio va-
rejista brasileiro, respondam 
por mais da metade (51%) 
das perdas.

O economista da CNC 
responsável pela pesquisa, 
Fabio Bentes, destaca a ma-
neira como isso comprime 
as margens de operação do 
varejo. “Por mais que as ven-
das possam ser parcialmen-
te compensadas nos dias 
imediatamente anteriores 
ou posteriores, o peso rela-
tivamente elevado da folha 
de pagamento na atividade 
comercial é a principal fonte 
dos prejuízos impostos pelos 
feriados”, informa o econo-
mista (Gecom/CNC).

do setor comercial como um 
todo em 1,29%. E, conside-
rando todas as atividades 
econômicas, provoca um 
impacto de R$ 10,12 bi-
lhões na geração do PIB (o 
equivalente a 0,12% do PIB 
anualizado). Sendo assim, 
os feriados de 2022 deverão 
impactar o excedente opera-
cional do comércio em 9,0%.

O presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, lembra que 
há dois lados da situação. 

“Apesar de favorecer ativi-
dades econômicas específi-
cas, como as turísticas por 
exemplo, para boa parte dos 
demais setores da economia 
a maior incidência de feria-
dos em dias úteis tende a 
gerar prejuízos, por conta da 
queda no nível de atividade 
ou pela elevação dos custos 
de operação”, afirma Tadros.

Ainda de acordo com a pes-
quisa, os ramos de atividade 
em que a relação entre folha 

O Brasil possui 18 mil criadores de búfalos
Antonio Cabrera, Alysson Paolinelli e 
Roberto Rodrigues. O bem-estar animal, 
pré-requisito para uma pecuária digna e 
eficiente, consiste em ausência de fome, 
sede, má nutrição; dor, desconforto, medo 
e estresse; e liberdade para expressar o 
comportamento natural da espécie.

Para além do bem-estar animal e da inte-
ração que os criadores de búfalos mantêm 
com seus animais, não se pode desperdiçar 
alimento num momento em que há 1 bilhão 
de pessoas com deficiência de proteína e 
gente passando fome no mundo.

A bubalinocultura tem a oferecer leite de 
qualidade nutricional superior e natural-
mente isento de betacaseína A1, proteína 
com potencial de causar problema gástrico. 

E, para falar de iguaria, o queijo “mozza-
rella”, de verdade, como é “vero” na Itália, 
só com leite de búfala. Sem ele, pode ser 
qualquer coisa, menos “mozzarella”. A 
carne da espécie, também saborosa, tem 
menos calorias, colesterol e gordura, e mais 
proteínas e nutrientes, conforme atestam 
estudos que a comparam com produtos 
similares. A vocação de nosso segmento 
é ocupar nicho de mercado. Trabalhamos 
com afinco para fazer isso com a má-
xima seriedade e competência.

(*) - É presidente da Associação Brasileira de 
Criadores de Búfalo (ABCB) e médico veterinário.

em teoria, mas principalmente na prática. 
Zicarelli visita o Brasil há mais de 30 anos 
e conhece a fundo a realidade da pecuária 
brasileira. Ele costuma dizer que “aprendeu 
o que é o verdadeiro bem-estar animal” nas 
frequentes incursões pelo nosso território. 

Em uma de suas mais recentes interações 
com o Brasil, numa live em abril passado 
por ocasião do aniversário de 61 anos da 
Associação Brasileira de Criadores de 
Búfalo, Zicarelli repetiu a frase elogiosa 
à bubalinocultura nacional: “Passaram-se 
61 anos desde a criação desta associação e 
30 desde que vim pela primeira vez para o 
Brasil, um país maravilhoso em que aprendi 
o que é o verdadeiro bem-estar animal”, 
reiterou o professor.  

O comentário deixou orgulhosos os 
criadores que assistiam à live e os demais 
conferencistas: a ministra da Agricultura, 
Tereza Cristina, e os ex-ministros da pasta 
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