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O melhor veículo 
para sua empresa

A gestão efi ciente 

de custos é uma das 

maneiras de uma 

empresa alcançar o 

equilíbrio fi nanceiro

Em tempos de restrição 
orçamentária é a meta 
de muitos gestores man-

ter as despesas sem exageros 
e com controle rigoroso. Esta 
gestão já é corriqueira em áreas 
que envolvem ajustes na folha 
de pagamento, treinamentos, 
redução de turnover, telefonia, 
viagens, seguros, entre outros. 
Tirando estes aspectos mais 
óbvios, passamos para outro 
que ainda não recebe tanta 
atenção dos gestores: os carros 
corporativos. 

Terceirizar a frota é um 
ótimo caminho para alcan-
çar resultados rapidamente. 
Primeiro porque os ativos 
investidos na frota própria 
são liberados e a empresa se 
capitaliza. Segundo, porque 
as companhias passam a se 
dedicar exclusivamente ao seu 
core business, sem dispender 
tempo ou recursos com a 
administração de planilhas, 
combustível, multas, revisões 
e tudo o mais que envolve a 
gestão de frotas. 

Mas o sucesso desta es-
tratégia depende da escolha 
certa dos fornecedores. Estar 
cercado de bons profi ssionais 
é fundamental porque são 
eles que estudarão os veículos 
ideais para sua companhia, 
considerando tanto o público 
usuário de carros quanto o 
perfi l do negócio. Cerca de 30% 
das empresas que optam por 
terceirizar suas frotas acabam 
tendo uma visão equivocada 
do serviço justamente porque 
erram na escolha dos veículos 
para sua frota corporativa. 

Adicionalmente, o carro 
entra no pacote de benefícios 
do RH com frequência, o que 
torna necessário a oferta de 
modelos mais confortáveis e 
com diversos opcionais, fazen-
do a diferença na negociação 
para atração ou retenção de 
profi ssionais mais cobiçados 
no mercado. Em geral, esses 
executivos preferem mode-
los Sedan e SUV. Da mesma 
forma, a equipe operacional 
precisa ter modelos mais 
robustos e adequados para o 
desempenho de suas funções, 

inclusive aptos a transportar 
suas ferramentas de trabalho. 
A exigência de carros blinda-
dos também deve ser avaliada 
com atenção. 

Então, o que considerar na 
contratação de um modelo ou 
outro para sua frota? É impor-
tante observar tanto os custos 
aparentes quanto os não tão 
óbvios. Nem sempre o veículo 
mais barato é o melhor porque 
não basta só analisar o preço 
de tabela das montadoras. Na 
consultoria que prestamos 
aos clientes usamos a meto-
dologia TCO (Total Cost of 
Ownership), ou Custo Total de 
Propriedade, que permite ana-
lisar o melhor custo-benefício 
de um determinado modelo, 
considerando consumo de 
combustível, capacidade de 
transporte, sinistralidade, efi -
ciência da rede de pós-venda 
e segurança. 

Ou seja, mesmo que o pre-
ço inicial do carro seja mais 
baixo, a conta pode fi car mais 
alta considerando despesas 
como valor do seguro ou as 
manutenções obrigatórias. O 
processo de análise do melhor 
modelo para sua empresa é 
trabalhoso porque pressupõe 
avaliar as parcelas projetadas 
de custo para cada um dos itens 
mencionados acima para cada 
modelo disponível no mercado. 

Trabalha-se com uma quanti-
dade enorme de dados, que se 
alteram constantemente. Por 
isso, para se chegar a um re-
sultado satisfatório, é impres-
cindível ter uma base de dados 
confi ável e atualizada, usando 
o suporte de um sistema apto 
a produzir resultados analíticos 
de forma rápida e que ajudem 
na tomada de decisão.

E o TCO faz justamente 
isso. Se o critério do cliente 
for o custo, o TCO já aponta 
o modelo. Agora, a segurança 
para a tomada de decisão virá 
com a combinação do resulta-
do do TCO somado à análise 
e experiência de consultores 
de frota. Pense nisso! A tercei-
rização de frotas pode ajudar 
uma empresa a reduzir custos, 
além de oferecer um serviço de 
melhor qualidade e com maior 
satisfação para os condutores. 

(*) - É Deputy CEO e Diretor 
Comercial da Arval Brasil, 

empresa especializada em gestão 
e terceirização de frotas leves 

subsidiária do Grupo BNP Paribas.
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A - Aniversário da Mooca
Para celebrar o 461º aniversário da Mooca, o Grupo São Cristóvão Saúde 
promove um evento especial aos moradores da região. No sábado (19), 
das 9h às 13h, acontece a 4ª edição do “Ação Saúde São Cristóvão”, no 
Parque Sabesp Mooca, onde serão realizadas atividades gratuitas para 
todas as idades a fi m de incentivar a qualidade de vida. Haverá sessões 
de acupuntura, aulas de dança sênior, dança zumba, a prática chinesa 
de terapia corporal Lian Gong, além de ofi cina de arte infantil, atividades 
lúdicas para pais e fi lhos acompanhadas de educador físico e orientação 
com material informativo sobre prevenção de diversas doenças. O público 
também poderá medir pressão arterial, glicemia e IMC nas tendas com 
profi ssionais especializados. 

B - Investidores da China
Uma missão organizada pela China Brasil Internet Promotion Agency 
levará, em setembro, um grupo de 26 empresários para apresentar seus 
modelos de negócio e perspectivas de expansão a mais de 150 investidores 
chineses, para o evento “2017 Brazil Roadshow: Beijing”. O encontro 
acontece ao mesmo tempo em que chefes de Estado se reunirão na 
cidade de Xiamen, durante a 9ª cúpula dos BRICS. A China é o maior 
parceiro comercial do Brasil e, nos últimos três anos, o capital chinês 
passou a ter presença também entre as empresas locais de internet. 
Entre as empresas nacionais que se apresentarão na China, estão a 
plataforma de frete Truckpad, o serviço de contratação de profi ssionais 
Parafuzo, o meio de pagamento BestPay, a startup Delivery Center e a 
Indigo. Mais informações: (www.cbipa.com).

C - Carros Personalizados
Para quem é apaixonado por automóveis, o Mais Shopping, empreendi-
mento localizado no Largo Treze, em Santo Amaro, promove a segunda 
edição do encontro de carros rebaixados ‘Out Down Fun Low’, em par-
ceria com Lucas Toledo, apaixonado por veículos customizados, Canal 
120km, NS Low Car, CityLow, entre outros parceiros e patrocinadores 
especializados em carros modifi cados. Acontece no próximo dia 20 
(domingo), das 9h às 16h e reunirá mais de 300 carros, entre rebaixados 
e personalizados. O encontro será aberto ao público, que poderá ver 
os diversos modelos gratuitamente. O encontro contará com diversos 
sorteios para quem realizar doações de alimentos ou agasalhos. 

D - Criança e Consumo 
No próximo dia 25, o programa Criança e Consumo, do Alana, lança o 
relatório ‘O impacto econômico da proibição da publicidade dirigida às 
crianças no Brasil’, elaborado pela The Economist Intelligence Unit – EIU, 
com o apoio do programa. O estudo aborda as tendências internacionais 
relacionadas à regulação da publicidade direcionada à criança, os impactos 
da proibição da publicidade infantil no Brasil e casos de empresas que 
optaram por uma abordagem ética. Será apresentado por Romina Bandura, 
consultora do EIU, com as participações de Milton Seligman, professor do 
Insper, Vanessa Nadalin, economista do Ipea e Isabella Henriques, diretora 
de Advocacy do Alana. No auditório do Insper (Rua Quatá, 300), às 8h30. 
O evento é gratuito com inscrições no site: (https://docs.google.com/). 

E - Medo de Voar 
Segundo uma pesquisa do IBOPE, 40% dos brasileiros têm medo de 
viajar de avião. A prevalência mundial é de 30%. Mas, será que a aero-
fobia tem tratamento? A reposta é sim! E o Brasil conta agora com uma 
empresa especializada no tratamento do medo de voar: a VOE Psicologia, 
que inaugurou suas atividades este ano, com uma proposta inédita no 
país. São oferecidas duas opções de tratamento para o medo de voar: 
individual e em grupo. Além da avaliação clínica inicial, são oferecidos 
diversos recursos durante a terapia. Por isso, faz parte a educação do 
paciente a respeito de todos os aspectos técnicos do transporte aéreo, 
assim como informações sobre as aeronaves e suas características. Essa 
parte técnica da terapia é ministrada por pilotos profi ssionais, com 
simulação de voo. Mais informações: (contato@voepsicologia.com.br).

F - Águas Vulcânicas Virgens
Hospedar-se em meio a paisagem árida do deserto do Atacama é uma 
das experiências mais incríveis que se pode ter. E é diante do clima 
seco, de tanta areia, sol e calor que um diferencial oferecido pelo lu-
xuoso hotel Alto Atacama ganha destaque: os banhos de água termal 
ou baños minerales, como são chamados por lá. Eles fazem parte do 
menu de tratamentos do Puri SPA, eleito um dos melhores SPAs do 
Chile pela Travel and Leisure recentemente.  A água se encontra a uma 
temperatura de aproximadamente 35 a 37 graus. A água é extraída do 
subterrâneo e é 100% pura, ou seja, ela sai sem ter sido submetida a 
nenhum processo de tratamento diretamente para os espaços onde os 
banhos são realizados. Saiba mais em (www.altoatacama.com).

G - Lifestyle Divertido
Imaginarium, reconhecida no mercado como líder no segmento fun design, 
apresenta campanha ‘Varanda’. Com duração de 36 dias, a campanha tem 
como objetivo reforçar o lifestyle jovem e divertido da marca, além de inte-
grar os lançamentos a um ambiente da casa, trazendo o seu uso para o dia a 
dia dos clientes. Imaginarium aposta em itens nos segmentos de decoração, 
gastronomia e bebidas. A campanha conta com diversos lançamentos como 
churrasqueira portátil ‘Manda Brasa’, cordão luminoso ‘Letreiro’, almofada 
lantejoulas ‘Unicórnio’ e globo de festa com luzes, ideais para decorar a varanda 
e receber os amigos com estilo. Saiba mais em: (www.imaginarium.com.br).

H - Goleiro de Aluguel 
Especialista no futebol brasileiro, a Topper acaba de fechar parceria com 
o Goleiro de Aluguel, plataforma criada para resolver aquele problema 
frequente de não encontrar jogadores dispostos a serem os “goleiros da 
vez”. A parceria inclui camisa para os jogadores, ações promocionais, 
fornecimento de materiais esportivos, patrocínio de anúncios da marca 
no app, além da produção de uma série de vídeos com dicas de treinos 
e review de produtos de futebol que irá ao ar a partir de agosto. São 
mais de 1.200 jogos/mês, com cadastros de mais de 12 mil goleiros e 5 
mil contratantes/times de todo o Brasil. Há uma enorme demanda por 
goleiros e o Goleiro de Aluguel é um laboratório para o mercado esportivo 
amador. Saiba mais em (ww.topper.com.br).

I - Economia e Política
O Exame Fórum, um dos principais eventos do país para discutir o cenário 
macroeconômico e político, já tem data marcada. A edição 2017 acontece no 
próximo dia 4 de setembro, no Hotel Unique. O evento reune autoridades, 
a elite do empresariado nacional e pensadores para discutir como planejar 
os negócios para 2018. Entre os nomes, estão Carlos Velloso, ex-presidente 
do STF, João Doria, prefeito de São Paulo, os sociólogos Demétrio Magnoli 
e Bolívar Lamounier, o economista José Roberto Mendonça de Barros, 
Caio Farah Rodriguez, sócio do escritório Barros Pimentel, Alcantara Gil 
e Rodriguez, e Ricardo Sennes, sócio da consultoria Prospectiva. Para 
mais informações: (www.exameforum.com.br).

J - Mictório sem Água 
Um produto bastante difundido nos Estados Unidos e na Europa acaba 
de chegar ao país com excelente custo-benefício e em conformidade 
com as necessidades ecológicas do planeta. O mictório sem água, pela 
americana Waterless, agora também é produzido no Brasil. A peça é 
equipada com um reservatório (EcoTrap) onde fi ca armazenado o gel 
fl utuante (BlueSeal), mais leve que a urina. Desta maneira, a urina 
permeia este líquido em direção ao esgoto, enquanto o fl uído forma uma 
barreira físico-química que impede o retorno do mau odor. Trata-se de 
um sistema altamente efi ciente que promete revolucionar uma simples 
ida ao banheiro de hotéis, bares, restaurantes, escolas, entre outros. 
Saiba mais em: (www.mictoriosemagua.com).
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A carteira de crédito manteve a boa qualidade com 96,2% de 

suas operações classifi cadas entre os níveis AA e C.

As informações constam de nota divulgada ontem (14), no 
Rio de Janeiro, e que apontam recuo na inadimplência da 
instituição no período janeiro-junho de 2017; contribuição 

positiva do desempenho da carteira da Bndespar; e crescimento 
com rendimentos e captações do ativo do sistema BNDES, que 
encerrou o período com R$ 883,64 bilhões.

Segundo o banco, o resultado bruto com participações socie-
tárias - que passaram de uma perda de R$ 4,92 bilhões, entre 
janeiro e junho de 2016 para um ganho de R$ 1,42 bilhão no 
mesmo período de 2017 - infl uenciou positivamente o balanço. 
Já a redução de 92,7% da despesa com perdas em investimentos 
e o maior retorno proporcionado pela carteira de renda variável, 
na forma de dividendos, equivalência patrimonial e alienações, 
“foram as principais contribuições do resultado de participações 
societárias, oriundo majoritariamente da subsidiária de partici-
pações Bndespar”.

O BNDES também anunciou uma redução de 4,6% na carteira 
de crédito e repasse líquido, neste primeiro semestre, o equiva-

A estimativa para a expansão do PIB, foi mantida em 0,34%.

O mercado fi nanceiro aumen-
tou pela quarta semana seguida a 
projeção para a infl ação este ano, 
após o aumento da tributação 
sobre combustíveis. Desta vez, 
a projeção para o Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) subiu de 3,45% 
para 3,5%. A estimativa consta 
do boletim Focus, uma publica-
ção divulgada no site do Banco 
Central (BC) todas as semanas, 
com projeções para os principais 
indicadores econômicos.

Para 2018, a projeção para 
o IPCA é mantida de 4,2%, há 
quatro semanas consecutivas. 
As estimativas para os dois anos 
permanecem abaixo do centro 
da meta de 4,5%, que deve 
ser perseguida pelo BC. Essa 
meta tem ainda um intervalo 
de tolerância entre 3% e 6%. 
Para alcançar a meta, o BC usa 

como principal instrumento a 
taxa básica de juros, a Selic, 
atualmente em 9,25% ao ano. 
Quando o Copom aumenta a 
Selic, a meta é conter a demanda 
aquecida, e isso gera refl exos 
nos preços porque os juros 
mais altos encarecem o crédito 
e estimulam a poupança.

Já quando o Copom diminui 
os juros básicos, a tendência é 
que o crédito fi que mais barato 
com incentivo à produção e ao 
consumo, reduzindo o controle 
sobre a infl ação. A expectativa do 
mercado fi nanceiro para a Selic 
ao fi nal de 2017 e de 2018 segue 
em 7,50% ao ano. A estimativa 
do mercado fi nanceiro para a 
expansão do Produto Interno 
Bruto (PIB, a soma de todos os 
bens e serviços produzidos no 
país), foi mantida em 0,34%, este 
ano, e em 2%, em 2018 (ABr).

R
af

ae
l A

nd
ra

de
/F

ol
ha

pr
es

s

Divulgação

BNDES fecha 1º semestre com 
lucro líquido de R$ 1,34 bilhão

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) fechou o primeiro semestre com 
lucro líquido de R$ 1,34 bilhão, revertendo o prejuízo anotado no mesmo período de 2016, quando 
teve prejuízo líquido de R$ 2,17 bilhões

lente a R$ 27,83 bilhões. Isto aconteceu porque as liquidações 
das operações superaram os desembolsos realizados no período 
e por causa do aumento de R$ 4,16 bilhões da provisão para 
risco de crédito, o que levou ao crescimento de 58,2% da dispo-
nibilidade fi nanceira, de janeiro a junho. O BNDES disse, ainda, 
que a carteira de crédito e repasses manteve a boa qualidade 
com 96,2% de suas operações classifi cadas entre os níveis AA 
e C. “Esse patamar é superior à média registrada pelo Sistema 
Financeiro Nacional, que é de 89,6%”, anunciou o banco (ABr).

Mercado fi nanceiro eleva para 
3,5% projeção de infl ação
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“FELICIDADE DÁ LUCRO” SERÁ UM DOS
TEMAS ABORDADOS NA 25ª CONVECON

Além dos temas técnicos da área contábil, a 25ª Convenção 

(Convecon) oferecerá também aos convencionais apresentações 
sobre gestão e negócios.

A programação completa pode ser conferida no site do evento 
– www.convecon.com.br. As inscrições devem ser feitas pelo 


