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OpiniãO
A expectativa de um 
grande crescimento

Em função da 
pandemia, os anos 
de 2020 e 2021 foram 
bastante desafiadores, 
particularmente 
para a indústria 
de máquinas e 
equipamentos. 

O cenário sensível 
demandou resili-
ência e interlocu-

ção por parte dos setores 
produtivos com as diver-
sas instâncias do governo 
federal, objetivando de-
monstrar às autoridades 
públicas em todas as suas 
esferas, a relevância que 
temos para o PIB, para 
a geração de emprego e 
arrecadação de impostos. 

Também reforçamos as 
peculiaridades da cadeia 
produtiva, a qualidade 
da mão de obra empre-
gada, a importância da 
obtenção de capital de 
giro e financiamento para 
a modernização das má-
quinas compatíveis com a 
atividade realizada, entre 
outros fatores.

A real ização da 27º 
edição da Agrishow nos 
demonstrou, entretanto, 
a pujança do setor de 
máquinas e equipamentos 
como um todo e do agro 
em particular. Tivemos  
520 mil metros quadrados 
de exposição a céu aberto, 
com mais de 800 marcas 
presentes no evento, 
entre nacionais e inter-
nacionais, tendo recebido 
mais de 150 mil visitantes 
altamente qualificados, 
do Brasil e  do exterior, 
oriundos de mais de 70 
países.

Pudemos assistir o que 
de mais moderno existe 
no mundo em tecnologia 
de máquinas agrícolas, 
para atender a necessi-
dade de Agricultura 4.0 
digital, a maior revolução 
do campo. No entanto, o 
setor enfrenta hoje um 
grande desafio: Precisa-
mos de um  Plano Safra 
2022/2023 compatível, 
que leve em consideração 
que 50% das máquinas 
agrícolas brasileiras em 
uso no campo tem mais 
de quinze anos. E  esse 
parque precisa ser moder-
nizado. E esta moderniza-
ção passa pelo novo plano 
Safra que está sendo está 
sendo elaborado dentro 
do governo. 

E para isto nós temos que 
pensar em investimentos 
com juros compatíveis às 
necessidades do setor pro-
dutivo. Importante notar 
que o contínuo aperfei-
çoamento das máquinas 
e implementos agrícolas e 
o advento da digitalização 
na agricultura, constituem 
importante fator de au-
mento da produtividade 
das lavouras e da compe-
titividade do agronegócio 
Brasileiro. Desse modo, 
nossas sugestões para as 
linhas de financiamento 

são baseadas em alguns 
pontos fundamentais:

•   Previsibilidade e esta-
bilidade na oferta de 
crédito;

•   Volume  de  recursos 
adequados; e

•   Juros  fixos e compa-
tíveis com a atividade 
econômica.

Especificamente com 
relação ao Moderfrota, 
sugerimos uma ampliação 
do volume de recursos 
para R$ 32 bilhões. Espe-
cificamente com relação 
ao Pronaf Mais Alimentos, 
sugerimos um volume de 
recursos de R$ 11 bilhões. 
Para o Inovagro e Modera-
gro,  estimamos que sejam 
necessários no mínimo R$ 
8.15 bilhões de Reais. 

Nossas sugestões para 
o PCA - Programa para 
Construção e Ampliação 
de Armazéns  pedem  um 
aporte de recursos da or-
dem de R$ 15 bilhões, de 
forma a evitar a ampliação 
do déficit de armazena-
gem no Brasil.

A positiva indicação de 
um novo recorde de safra 
no país, demonstra que o 
Brasil consegue respon-
der a contento à demanda 
mundial crescente por 
alimentos. Mas, por outro 
lado, pressiona ainda mais 
o déficit de armazenagem 
de grãos no país, que está 
próximo aos 100 milhões de 
toneladas e beirando o caos 
logístico. Sabemos ainda 
que atualmente, menos de 
15% da área total cultivada 
no Brasil utiliza a tecnologia 
da irrigação, no entanto, 
representa mais de 40% 
dos alimentos produzidos. 

Assim, sugerimos que o 
Proirriga - Programa de 
Financiamento à Agricul-
tura Irrigada e ao Cultivo 
Protegido tenha uma 
ampliação do volume de 
recursos para R$ 5 bilhões. 
Só para se ter uma ideia, 
a China irriga 70 milhões 
de hectares, os Estados 
Unidos 17, e no Brasil 7. 
Por isso que necessitamos 
de investimento. Para 
continuar produzindo, 
alimentando o povo bra-
sileiro, e gerando divisas 
para o país.

Para crescer devemos 
investir, não há outro 
caminho. 

Precisamos voltar a 
acreditar no Brasil, o nos-
so potencial é fabuloso, 
vivemos em um país rico 
e abundante. Precisamos 
voltar a administrar a 
abundancia e não a es-
cassez. Nesse momento, 
quero demonstrar meu 
otimismo e a fé de que 
neste ano do bicentenário 
da independência, nós 
renovamos a esperança 
que os governos, atuais 
e futuros, voltem a reco-
nhecer a importância que 
a indústria tem, para o de-
senvolvimento do Brasil.

(*) - É administrador de empresas, 
empresário e presidente do Conselho 

de Administração da ABIMAQ.

João Carlos Marchesan (*)

Meta abre sua primeira loja física
A Meta, antigo Facebook, anunciou que abrirá sua primeira loja física de varejo no próximo dia 9 de maio.

andylin_CANVA
Vivaldo José Breternitz (*)

É um sinal da crescente impor-
tância de seus negócios na área 
de hardware, à medida que a 

empresa se volta para o metaverso. 
A “Meta Store” fica em Burlingame, 
Califórnia, perto da sede de sua divisão 
Reality Labs, que diz “reunir as mentes 
mais brilhantes de diversas disciplinas 
para cumprir a missão de criar ferra-
mentas que ajudem as pessoas a se 
sentirem conectadas a qualquer hora, 
em qualquer lugar” e está desenvol-
vendo o metaverso, o principal projeto 
da Meta.

Na loja estarão à venda diversos pro-
dutos da empresa, como os headsets 
de realidade virtual, óculos inteligentes 
Ray-Ban Stories e dispositivos da linha 
Portal, além de oferecer demons-
trações interativas para os possíveis 
compradores.

Para a Meta, as lojas físicas de varejo 
destinam-se não apenas a vender mais 
hardware, mas a expor mais pessoas 
às suas tecnologias, especialmente 
realidade virtual e aumentada, funda-
mentais para o metaverso, que a Meta 

anuncia ser o futuro da internet. Em um 
post recente, Mark Zuckerberg disse 
que a nova loja ajudará as pessoas a 
“terem uma noção do que está por vir à 
medida que construímos o metaverso”.  

Embora essa loja seja modesta em 
termos de tamanho, cerca de 150 
metros quadrados, é possível que os 
planos da Meta para o varejo sejam 
muito maiores: o New York Times dis-

se há cerca de um ano que a empresa 
estava pensando em abrir lojas em todo 
o mundo. 

Resta saber se haverá clientes para 
todas essas lojas, lembrando que em 
2021 a divisão Reality Labs perdeu 10 
bilhões de dólares.

(*) Doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é professor, consultor e diretor  

do Fórum Brasileiro de IoT.

News@TI
13º Encontro Nacional ABII marca a volta dos 
eventos presenciais da associação 

@Pela primeira vez a ABII – Associação Brasileira de Internet 
Industrial abre inscrição para o público externo num de seus 

encontros nacionais. Uma oportunidade de mais empresas e profis-
sionais conhecerem o ecossistema voluntário, colaborativo, de troca 
de informações, networking e geração de negócios, da associação. O 
evento, que será realizado no dia 18 de maio de 2022 no campus da 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), em Curitiba, 
no espaço do FTD Digital Arena, terá palestras, painéis de debate, 
Feira de Soluções e etapa do Prêmio ABII 2022. Toda a programação 
é alinhada com a missão da ABII de promover o crescimento acelera-
do da indústria 4.0 e da IIoT no Brasil. As inscrições do 13º Encontro 
Nacional encerram no dia 12 de maio (https://www.sympla.com.br/13-
-encontro-nacional-abii__1564010).

BMG anuncia expansão de atuação na 
América Latina 

@Com um mercado aquecido e em expansão em todo o continente, 
a América Latina é um dos pólos da indústria da música mundial 

atualmente e a BMG quer estar perto para impulsionar talentos glo-
bais na região e ampliar a atuação dos talentos locais. Além de seu já 
consolidado escritório no Brasil, eles anunciam início de atividades no 
México ainda para este ano. “A América Latina é uma das regiões mais 
dinâmicas na música hoje. Temos uma longa história de trabalho nesses 
territórios por meio de terceiros, mas chegou a hora de oferecer aos 
nossos clientes uma experiência BMG direta e completamente”, conta 
Dominique Casimir,  vice-presidente de marketing para Europa, Ásia e 
América Latina. Com funcionamento em São Paulo desde 2016, a BMG 
evoluiu de um escritório de gerenciamento de um repertório existente 
para uma busca estratégica de nomes de destaque como a banda Ego 
Kill Talent, o artista pop Zeeba e a dupla sertaneja Henrique & Diego.

Adistec Brasil firma parceria com a NetApp 

@A Adistec, distribuidora de valor agregado com foco em in-
fraestrutura para Data Centers e Segurança da Informação, 

é a nova distribuidora da NetApp no Brasil. Com 30 anos de ex-
periência no mercado de TIC, a NetApp é uma empresa global de 
software orientado para a nuvem e centrado em dados, que capacita 
as organizações a gerenciar seus dados na era da transformação 
digital acelerada. O acordo entre as duas companhias terá como 
foco a distribuição de todo o portfólio de storage da fabricante, que 
engloba soluções de gerenciamento de dados em nuvem híbrida, 
cuja demanda apresenta crescimento exponencial pelas empre-
sas para maximizar os negócios e gerar vantagem competitiva. 
A consultoria Gartner comprova esse cenário ao apontar que os 
investimentos com a computação em nuvem devem representar 
cerca de 14,2% do mercado de tecnologia da informação até 2024 
(www.adistec.com).

Hub Prototipando a Quebrada cria curso virtual 
gratuito para jovens da periferia de todo o país

@Engajado na missão de diminuir os índices de desigualdade 
social e transformar a vida de jovens da periferia através da 

educação tecnológica, o Prototipando a Quebrada - PAQ é um hub 
de impacto social que existe desde 2018, e acontece nos espaços 
de sensibilidade social da área metropolitana de Florianópolis. 
Com mais de 200 educandos já atendidos e mais de 540 famílias 
impactadas, o PAQ lança o curso virtual gratuito: Introdução a 
Tecnologia e Mercado de Trabalho de Tecnologia, em seu canal no 
Youtube e na plataforma do AprendiZAP, um chatbot de conteúdos 
e exercícios gratuitos no WhatsApp desenvolvido pela Fundação 
1Bi. Para mais informações e inscrições, acessar: (https://proto-
tipandoaquebrada.org).

ricardosouza@netjen.com.br

Webinars ensinam a automatizar o mapa de 
dados e a prosperar em um mundo sem cookies
A OneTrust, plataforma referência do setor para ope-

racionalizar a confiança, organiza nos próximos dias 10 e 
12 de maio, dois webinars, online e gratuitos com temas 
ligados à segurança de dados, privacidade e construção de 
ambientes de confiança nas empresas. O primeiro evento, 
no dia 10, tem como tema, Mapa de Dados Automatizados. 
No dia 12, o assunto em pauta é Como Prosperar em um 
Mundo sem Cookies. Os webinars serão conduzidos por 
Daniel Dias Pinto, Senior Solutions Engeneer da OneTrust 
no Brasil.

No dia 10, Daniel explica quais são os benefícios do mapa 
de dados automatizado, incluindo a visibilidade de sistemas 
ocultos ou desconhecidos, maior precisão e colaboração com 
iniciativas de governança e segurança. “Também vou dar 
dicas de como automatizar o mapa de dados e se beneficiar 
dessa base para outras iniciativas de privacidade, confor-
midade e inteligência de dados”, explicou o engenheiro.

O webinar do dia 12 é imperdível para os profissionais de 
marketing, que enfrentam uma onda de desafios à medida 
que as legislações restringem a utilização de cookies de 
terceiros, ao mesmo tempo em que consumidores exigem 
mais personalização e transparência das marcas. Neste 
webinar os participantes compreendem como coletar as 
preferências do cliente, consentimento e dados primários, 
além de centralizar essas informações em uma única fonte 
de recursos para personalizá-las, segmentá-las e, finalmen-
te, gerar campanhas melhores. “Privacidade é a próxima 
fronteira para a diferenciação da marca, liderada por uma 
abordagem centrada na confiança para a experiência do 
cliente”, comentou Daniel Pinto.

Daniel Dias Pinto tem mais de 21 anos de experiência 
na indústria de TI, nove deles trabalhando com equipe de 
vendas, tendo grande expertise em demonstrações e apre-
sentações técnicas. No trabalho próximo com Executivos 
de Contas e de Gerência, traça planos de oportunidades. 
Em sua trajetória passou de especialista em soluções para 
Consultor, criando ativos de marketing, tais como folders 
executivos, webinars e materiais de vendas. 

Webinar Mapa de Dados Automatizado
10 de maio – 9h00
Clique aqui para se inscrever ou acesse o link:  
https://www.onetrust.com/br/recurso/mapa-de-dados-
-automatizado%e2%80%8b/

Webinar O Fim da Era dos Cookies de Terceiros
12 de maio – 10h00
Clique aqui para se inscrever ou acesse o link:  
https://www.onetrust.com/br/recurso/o-fim-dos-cookies-
-%e2%80%8bde-terceiros/
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