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13 de agosto: 
Dia do Economista - 
O que comemorar?

A profissão do 
economista surge, 
justamente, com o 
advento da ciência 
econômica. E a data, 
precisamente, de 
quando a ciência 
econômica surgiu é 
uma incógnita 

 

Adam Smith recebe os 
louros como o grande 
fundador dessa nova 

ciência em 1775 com a di-
vulgação do livro ‘A Riqueza 
das Nações’. Entretanto, 
François Quesnay, muito 
antes de Smith, já havia 
desenvolvido alguns escri-
tos para resolver problemas 
econômicos que são estuda-
dos até hoje nas faculdades 
de economia. 

De todo modo, o século 
18 é o marco que podemos 
definir como o grande ponto 
de partida para essa ciência 
que sempre se manteve 
atualizada na medida que 
a sociedade se desenvolvia. 

Muitos outros economis-
tas; físicos; engenheiros; 
matemáticos; estatísticos; 
e demais especialistas, con-
tribuíram para que a ciência 
econômica se mantivesse 
atual, principalmente, nos 
dias atuais em que se fala 
muito sobre “ciência dos 
dados” como algo inovador, 
enquanto a econometria 
(ramo da ciência econômica 
que se utiliza dos dados e 
da estatística, junto com 
teoria econômica, para 
estudar causalidades e 
realizar previsões) sempre 
esteve presente na agenda 
do economista desde 1930, 
quando Ragnar Frisch e 
Jan Tinbergen (primeiros 
ganhadores do prêmio No-
bel em 1969) fundaram a 
Econometric Society. 

Com essa evolução, é pos-
sível perceber economistas 
trabalhando em diversas 
áreas, tais como: saúde, 
educação, tecnologia, en-
genharia, direito, dentre 
outros. O que mostra a 
versatilidade desse pro-
fissional. Entretanto, essa 
profissão ainda é percebida 
pela sociedade apenas como 
pessoas que entendem do 
mercado financeiro e de de-
cisões político-econômicas 
tomadas por presidentes, 
governadores e prefeitos 
que, muitas vezes, ignoram 
aquilo que sugerimos. 

Quando a decisão se 
materializa em um equí-
voco, a culpa recai sobre 
nós. Não somente na seara 
política, como também em 
assuntos relacionados ao 
mercado financeiro. Incrível 
como todo mundo quer ser 
trader e guru das finanças 

para vender cursos e livros 
quando a economia está 
crescendo (vide o período 
de 2003-2007). 

Engraçado que essas 
pessoas somem quando a 
economia vai mal, e a socie-
dade carece de resposta de 
alguém que possa explicar 
o porquê de estarmos em 
uma situação difícil e de 
como sairemos dela. Quem 
será chamado para dar a 
resposta?

Portanto, ser economista 
é ser a pessoa que realizará 
o trabalho sujo. É aquele 
profissional que tentará 
medir uma política pública 
feita por algum político e 
constatará que ela não teve 
efeito. 

É aquele chato que vai pe-
gar todos os jargões e manei-
rismos que o mercado gosta 
de vender (geralmente com 
terminologias em inglês) e 
mostrar que, de fato, aquilo 
que se vende não é o que 
se anuncia (sugiro o traba-
lho de Fernando Chague e 
Bruno Giovannetti da FGV 
sobre os ganhos dos tra-
ders.). É aquela pessoa que 
vai discutir sobre dogmas e 
tradições e colocar sempre 
uma pergunta inconve-
niente acerca de verdades 
consideradas absolutas. 

Ou seja, para um profis-
sional com esse perfil, o 
que temos que comemo-
rar? Muita coisa! Por conta 
desse profissional, grandes 
inflações em muitos países 
foram vencidas em virtude 
de nossos estudos (haja 
visto o Brasil). Políticas 
públicas foram melhoradas 
seguindo nosso acompa-
nhamento. Análises acerca 
de temas complexos, tais 
como: racismo, inclusão 
social, diminuição da pobre-
za, distribuição de renda, 
violência, mortalidade in-
fantil, meio ambiente dentre 
outros, são mais bem eluci-
dados quando se arvoram 
na teoria econômica e na 
econometria (vide o sucesso 
de Freakonomics). 

Nesse sentido, esse profis-
sional precisa ser comemo-
rado, homenageado e jamais 
ser esquecido. Por que ele é 
melhor que os demais? Não. 
Porque a Ciência Econô-
mica o faz um profissional 
apto para responder muitos 
problemas, e, muitos deles, 
não são nossos.

Portanto, precisam ser 
lembrados quando as coi-
sas vão bem, e não apenas 
quando o país está mal. Feliz 
dia do Economista! Temos 
muito o que comemorar, 
apenas, por sermos nós 
mesmos.

(*) - É professor de Ciências 
Econômicas no Centro de Ciências 

Sociais e Aplicadas da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie.

Jefferson Prado (*)

O engajamento de funcionários nas empresas é extrema-
mente fundamental para o desenvolvimento do negócio, 
como também para o próprio colaborador. Trabalhar mais 
feliz, disposto e com a saúde e bem-estar  em dia aumen-
tam os resultados nas instituições e retêm profissionais. 
Segundo o ‘State of the Global Workplace: 2022 Report’, 
colaboradores que não estão engajados ou felizes com o 
que fazem custam às organizações US$ 7,8 trilhões em 
perda de produtividade. O montante é equivalente a 11% 
do PIB global.  

Sabendo disso, é provável que líderes de instituições 
que ofereçam a seus funcionários soluções atrativas es-
tarão também contribuindo com engajamento, entregas 
e com o sucesso da empresa. Hoje, o mercado oferece 
diversas soluções voltadas ao B2B que colaboram para 
o engajamento das equipes. Segundo o administrador e 
CEO da E-moving, Gabriel Arcon, startup referência no 
aluguel corporativo de bicicletas e motos elétricas, dentre 
as iniciativas umas das maiores apostas para as empresas 
está na saúde física e mental dos profissionais. 

“Hoje estamos em um momento desafiador, onde o com-
portamento humano vem sendo transformado e impactado 
a cada dia, principalmente, por fatores externos, como 
pandemia e conflitos sociais. Proporcionar ambientes aco-
lhedores e humanizados é indispensável para manter a saúde 
e engajamento da equipe”, avalia Arcon. Pensando nisso, o 
executivo elencou alguns benefícios que podem ser gerados 
com o incentivo à saúde e bem-estar dos colaboradores. 
 1) Engajamento e motivação - É importante para 

as organizações ter uma política de incentivo que 
potencialize e mantenha essa sinergia em pleno 
funcionamento. Cuidar bem dos colaboradores evita, 
principalmente, que o rendimento caia. Assim, a 
equipe se mantém engajada e motivada.

 2) Melhores resultados - Profissionais infelizes, ou 
inconformados, tendem a produzir e entregar me-
nos resultados. Não basta oferecer um bom salário, 
é preciso também ter ações que mostrem que a 
empresa zela e cuida de seus funcionários. Nesse 
ponto, o engajamento é extremamente evidenciado. 

Proporcionar ambientes acolhedores e humanizados é 
indispensável para manter a saúde e engajamento da equipe.

É o que mostra a pesqui-
sa Digital Investment 
Index 2022 (Índice de 

Investimento Digital), elabo-
rada pela EY Parthenon. De 
acordo com o levantamento, 
que entre janeiro e março 
ouviu 1.500 executivos em 
diversos países do mundo, 
as empresas estão fazendo 
grandes investimentos em 
transformações digitais este 
ano, chegando, no total, a 
65% a mais em relação ao que 
foi aplicado na área em 2020. 

Os entrevistados incluem 
empresas de mais de 30 
países, em oito indústrias. 
A disposição por mudanças 
para acompanhar a evolu-
ção do mercado também é 
grande: segundo a pesquisa, 
72% dos executivos ouvidos 
pretendem transformar ra-
dicalmente suas operações 
digitais nos próximos dois 
anos. Em 2020, esse índice 
era de 62% do total de en-
trevistados.  

Para isso, os líderes pla-
nejam destinar até 5,8%, 
em média, das suas receitas 
totais para investimentos em 
tecnologia. Em 2020, a mé-
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Ser um empresário ou empresá-
ria de sucesso é o sonho de muitas 
pessoas. Não precisar prestar con-
tas ao chefe todos os dias, ter mais 
tempo para o lazer, poder realizar 
outras atividades com mais tempo 
livre, entre outros desejos, são fa-
tores que pesam no momento de se 
tomar a decisão sobre entrar ou não 
no mundo do empreendedorismo.

O problema é que abrir uma 
empresa e fazê-la ter sucesso 
envolve muitas - mas muitas 
mesmo - variáveis controláveis e 
incontroláveis. Isso faz com que 
apenas seis empresas, a cada dez 

abertas, continuem no mercado 
após cinco anos de atividade. É 
um risco bem alto.

Se eu fosse aconselhar alguém 
que tem, por exemplo, cem mil 
reais, e quer abrir uma empresa, eu 
diria que existem opções melhores 
a se analisar. E investimentos em 
ações seria uma das melhores, 
sem dúvida. Mas desde que fei-
ta de forma diversificada e com 
acompanhamento de um consultor 
financeiro.

Quando você compra ações, você 
também está se tornando dono de 
uma empresa. Um dono com pou-
co poder de decisão, é claro, mas 

com o mais importante, o direito 
de receber parte dos lucros que 
a empresa tiver, em determinado 
período. Ou seja, você fica com a 
melhor parte da gestão, sem ter 
que se importar com o negócio 
no dia a dia.

Além de trabalhar com o próprio 
rendimento do ativo, quem possui 
ações também pode operar com 
ganhos em curto prazo, utilizan-
do-se de operações chamadas de 
aluguel de ações ou empréstimo 
de ativos. Nelas, uma pessoa aluga 
suas ações a outro investidor a 
uma taxa de aluguel pré-fixada. 
Essas ações continuam sendo de 

quem as alugou e os dividendos 
continuarão a ser depositados para 
ela normalmente.

Como exemplo, um investidor 
que está pagando para alugar al-
gumas ações aposta em uma queda 
e vende essas ações ao preço do 
dia, recomprando-as por um preço 
menor, após a queda se concretizar, 
e ganhando a diferença entre os 
preços. Ele ganha e quem alugou 
também ganha, nesse caso. E 
mesmo que ele perca, quem alugou 
permanece com as ações e ainda 
recebe a taxa acordada.

Com cem mil reais é possível 
montar uma carteira diversificada, 

sempre apostando na segurança 
das gigantes do mercado, nos se-
tores de energia, mineração, ban-
cário, entre outros. É a forma mais 
rápida e que, ao longo do tempo, 
se mostrou mais segura para quem 
quer ter uma fonte de renda que 
não dependa diretamente de um 
emprego. 

Pode até ser um caminho inicial 
para quem quer, no futuro, ter 
sua própria empresa, com maior 
garantia de que ela sobreviverá às 
estatísticas de fechamento.

 
(*) - É especialista em mercado financeiro, líder 

educacional da corretora de investimentos 
Vítreo e fundador da Roar Educacional 

Consultoria.

Empresas investem 
em transformação digital
Não basta às empresas investir pesado em tecnologia. É necessário alocar bem os recursos para conseguir 
os resultados esperados. O direcionamento correto dos investimentos em tecnologia, em especial no 
mundo pós-pandemia, é uma das principais preocupações de líderes empresariais em todo o mundo

orienta aos líderes que, mais 
do que investir em tecnolo-
gia, é necessário tomar as 
decisões certas para obter 
os resultados esperados. 
Além do desenvolvimento 
de uma estratégia acertada, 
é necessário estabelecer um 
modelo de governança forte 
para medir o sucesso das 
iniciativas digitais e estabe-
lecer um processo formal 
e organizado. “Estabeleça 
primeiro uma base digital 
forte: invista primeiramente 
em tecnologias fundamen-
tais, colocando os blocos de 
construção certos no lugar 
antes de olhar para iniciati-
vas digitais mais avançadas”, 
diz trecho do estudo. 

“Com níveis recordes de 
investimentos digitais no ho-
rizonte, impulsionados pela 
necessidade de velocidade, 
os CEOs e outros executivos 
C-level estão sob pressão 
mais do que nunca para 
selecionar o mix certo de 
investimentos e demonstrar 
retornos mensuráveis sobre 
o investimento digital”, 
conclui o estudo da EY-Par-
thenon. - Fonte: Agência EY.

Os líderes planejam destinar até 5,8%, em média, das suas 
receitas totais para investimentos em tecnologia.
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dia era de 3,5% das receitas 
em investimentos. Para se 
ter uma ideia do montante 
que isso representa, uma 
empresa com faturamento 
na ordem de US$ 10 bilhões 
deve destinar cerca de R$ 
580 milhões em tecnologia. 
Apesar dos aportes cada 
vez maiores, porém, muitas 
empresas ainda não sabem 
como medir e alcançar os 
resultados esperados com 
os gastos. 

Três em cada cinco empre-
sas ouvidas não sabem quan-

to gastaram em despesas 
operacionais ou digitais no 
ano passado. E apenas 16% 
dos líderes afirmam que pos-
suem estratégias claramente 
definidas para o setor digital 
de suas empresas.  

Por outro lado, o número 
de empresas que percebem 
benefícios completos dos 
seus investimentos em inter-
net das coisas (IoT), nuvem 
e inteligência artificial subiu 
54% em 2022, em relação a 
2020. 

Diante disso, o estudo 

Como aumentar o engajamento de 
colaboradores nas empresas

 3) Saldo positivo na empresa - Ter uma vasta opção 
de benefícios corporativos atrativos, contribui para 
que a cultura da empresa seja acolhedora e influencie 
na formação de um ambiente de trabalho saudável 
e adequado, incentivando os colaboradores a reali-
zarem suas tarefas com qualidade e satisfação. 

 4) Além do tradicional - Com isso, é importante 
também pensar em benefícios que fujam do tra-
dicional, que estejam alinhados às causas atuais, 
como inovação, tecnologia e sustentabilidade. Um 
exemplo, é incentivar o uso de bikes, que irá con-
tribuir diretamente no físico e mental, e aumentar 
o engajamento interno dos profissionais. 

 5) Retenção de talentos - Em algumas áreas de atua-
ção, uma das principais dificuldades das empresas é 
manter os profissionais na organização. Quando uma 
equipe se sente valorizada, ela consequentemente 
terá maior conexão com a instituição, criando um 
sentimento de pertencimento e potencializando 
o desejo de permanecer no local. - Fonte e mais 
informações: (https://e-moving.com.br/).
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Qual o melhor negócio: investir em ações ou abrir a própria empresa?


