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Energia solar: 
aliada da retomada 
dos negócios e da 
sustentabilidade

Você sabia que o 
Brasil detém um dos 
melhores recursos 
solares do planeta? 

Esse recurso abun-
dante vem fazendo 
crescer vertigino-

samente a fonte de ener-
gia fotovoltaica no Brasil, 
tecnologia que transforma 
luz em energia elétrica 
(independente se estiver 
frio ou quente). De acordo 
com o banco de dados da 
ANEEL, o número de insta-
lações unidades geradoras 
fotovoltaicas triplicou em 
2019 e em 2020. Apesar 
dos impactos causados pela 
pandemia, o mercado solar 
brasileiro segue em cres-
cimento e com excelentes 
perspectivas. 

Foram registradas mais de 
74 mil novas instalações no 
primeiro semestre de 2020, 
somando uma potência de 
898 Megawatts. Isso repre-
senta um aumento de 70% 
da capacidade instalada na 
comparação com o mesmo 
período do ano passado, 
enquanto o número de sis-
temas cresceu mais de 75%. 
Recentemente, o governo 
brasileiro decidiu incluir 
uma série de equipamentos 
de energia solar em uma 
lista de bens de capital cujos 
impostos de importação 
estão zerados até o final 
de 2021. 

A medida deve ajudar a 
impulsionar os negócios, 
uma vez que entre os itens 
que tiveram o valor de 
importação zerada estão 
alguns tipos de módulos 
fotovoltaicos, inversores 
e outros componentes es-
peciais. 

Segundo o último levanta-
mento da Absolar, temos 3 
GW de capacidade instalada 
em geração centralizada. 
Embora ainda represente 
uma parcela pequena na 
matriz elétrica brasileira, 
essa marca colocou o Brasil 
na 16ª posição do ranking 
mundial de energia solar. 

Com um cenário favorá-
vel no País, estima-se que 
a tecnologia fotovoltaica 
mantenha a curva de cres-
cimento em 2020 e seja um 
dos pilares da retomada 
econômica do país, assim 
como aconteceu nas crises 
econômicas de 2015 e 2016. 
Inclusive o investimento em 
fontes de energias renová-
veis poderia levar à expan-
são do PIB mundial em cerca 
de US$ 100 trilhões até 2050 
e auxiliar na retomada da 
economia. 

Além de poder ser um 
propulsor da economia, 
o estudo também apon-
ta outros benefícios da
transição para um setor
elétrico mundial movido a
energias renováveis, como
o cumprimento das metas
climáticas, redução de até
70% das emissões de CO2
no setor elétrico mundial,

melhor rentabilidade das 
tecnologias que utilizam 
fontes de energia gratuitas, 
geração de empregos (esti-
ma-se cerca de 42 milhões 
de trabalhadores no setor 
até 2050 em todo o mun-
do), entre diversos outros 
benefícios. 

Essa transição susten-
tável para o uso de fontes 
limpas também marca o 
início do empoderamento 
dos consumidores de ener-
gia. O setor elétrico não 
possui portabilidade, como 
a telefonia, e, por isso, os 
consumidores de energia 
têm pouquíssimo poder de 
escolher a energia que con-
somem e de quem adquirem 
a mesma. Isso muda com a 
energia solar, que dá o poder 
de se gerar no próprio ponto 
onde se consome a energia. 

Esse conceito é disruptivo 
de diversas formas, pois 
quebra o velho e ultrapassa-
do princípio da necessidade 
do poder público construir 
projetos bilionários e dá ao 
consumidor a capacidade 
de gerar de forma granular 
a energia necessária para o 
crescimento do país. Além 
disso, há o “drive” financei-
ro, dado que os geradores 
podem reduzir a conta de 
luz de milhares de reais 
para um valor mensal me-
nor que R$ 50, além de se 
manterem imunes à inflação 
energética. 

É gratificante saber que 
o solar já proporcionou a
centenas de milhares de
famílias brasileiras a van-
tagem de não pagar conta
de luz alta neste momento
de pandemia, período em
que a maioria das pessoas
viu suas rendas diminuí-
rem. Apesar dos números
favoráveis a fonte solar
ainda se encontra em sua
infância no Brasil, a Austrá-
lia, por exemplo, com uma
população de 25 milhões de 
habitantes (quase 10 vezes
menor que a brasileira) já
possui 2 milhões de sistemas 
solares conectados enquan-
to o Brasil nem chegou aos
300 mil sistemas (até agosto 
de 2020).

Em paralelo, o que se 
chamou no setor elétrico 
de “Conta COVID”, irá au-
mentar as tarifas de energia 
nos próximos anos no Brasil, 
fato que ampliará ainda mais 
a economia de quem possui 
um sistema fotovoltaico já 
instalado. Reduzir esses 
custos, que aumentarão 
ainda mais no caso de quem 
ficou em casa, é um desejo 
da maior parte dos cidadãos 
e o maior interesse de qual-
quer empresário. 

A lista de vantagens é 
imensa e os ganhos farão a 
diferença não só no bolso, 
mas para toda a sociedade. 

(*) - Formado em Administração 
de Empresas pelo Insper-SP, 

é cofundador e Diretor de Operações 
da Blue Sol Energia Solar, empresa 

com atuação em soluções 
para energia solar no segmento 

de Geração Distribuída.

José Renato Colaferro (*)

Vivaldo José Breternitz (*)

Os dispositivos semicondutores 
são os principais componentes dos 
chips utilizados em equipamentos 
eletrônicos, desde computadores 
e smartphones sofisticados, até 
brinquedos e relógios baratos. A 
China está investindo pesado na 
área, visando dominar o mercado de 
semicondutores e se tornar autos-
suficiente em termos de chips mais 
sofisticados. 

A empresa taiwanesa TSCM é uma 
das líderes nesse mercado, e vem 
sendo atacada por duas empresas 

que tem em sua retaguarda o governo 
chinês, a QXIC e a HSMC, fundadas 
respectivamente em 2019 e 2017. Ne-
nhuma dessas empresas fabrica, ainda, 
produtos sofisticados, mas ambas 
receberam aportes de vários bilhões 
de dólares do governo de Pequim para 
acelerarem o desenvolvimento de no-
vos produtos; ambas são dirigidas por 
antigos executivos da TSCM. 

As armas empregadas nessa batalha 
não são novos ou melhores produtos, 
preços ou propaganda, mas simples-
mente o aliciamento de pesquisadores, 
engenheiros e executivos da TSCM, 
aos quais são oferecidos salários e 

benefícios extremamente atraen-
tes; apenas neste ano, cerca de 50 
profissionais da empresa taiwanesa 
aceitaram as ofertas dos chineses, 
que estão ao redor de salários 2,5 
vezes maiores do que recebiam na 
TSCM, mais bônus. Curiosamente, 
essas empresas chinesas estão se 
estabelecendo em Taiwan. 

A TSMC tem dito que a saída desses 
funcionários não deve lhe trazer pro-
blemas, ressaltando que seu turnover 
é menor que 5% - evidentemente a 
empresa não poderia dizer o contrário, 
mas os que a deixaram certamente 
não serão facilmente substituídos. No 

entanto, a empresa expressa preocu-
pações no sentido de que segredos 
industriais e comerciais possam ser 
levados aos seus concorrentes, o que 
obviamente acontece. 

Nesse sentido, a TSMC disse à 
imprensa que compete sempre 
observando as leis e a propriedade 
intelectual de outros, e espera que 
seus concorrentes ajam da mesma 
forma, e que toma medidas adequa-
das para proteção de seus direitos. 
Levando em conta as ações desses 
concorrentes e as práticas usualmen-
te adotadas por empresas chinesas, 
essas medidas precisam ser enérgicas 

e tomadas rapidamente. 
Um fato que certamente está por 

trás dessa briga é a proibição, pelo 
governo americano, de que a TSMC 
venda seus produtos à Huawei, a 
maior companhia chinesa na área 
de tecnologia. Sem fornecedores 
não sujeitos às sanções americanas, 
a Huawei certamente se veria em 
graves dificuldades, especialmente 
no mercado de telefonia 5G. 

É briga de cachorro grande. 

(*) - Doutor em Ciências pela USP, é professor 
da Faculdade de Computação e Informática da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Segundo pesquisa da EY
-Parthenon, realizada
com 300 PMEs brasi-

leiras, 80% tiveram redução 
no faturamento. O turismo 
foi o mais afetado, com 94% 
das empresas atingindo uma 
diminuição de 25% ou mais 
no faturamento, seguido 
pelos setores imobiliário e 
de educação, nos quais 50% 
viram seu faturamento cair 
mais de 25%. 

Para amenizar esse impac-
to, muitas empresas reduzi-
ram custos, mas a maioria 
não conseguiu fazê-lo na 
mesma proporção. Uma em 
quatro PMEs cortou despe-
sas e renegociou dívidas, e 
uma em cinco renegociou 
contratos com fornecedo-
res. “O principal desafio 
para todas as pequenas e 
médias empresas retorna-
rem a níveis operacionais 
similares ao período antes 
da pandemia é a retomada 
da capacidade financeira dos 
seus clientes, já que em algu-
mas áreas, os consumidores 
planejam diminuir gastos” 
afirma Ivo Godoi, sócio-líder 
de estratégia e transações da 
EY-Parthenon. 

Principais geradoras de 
emprego no país, as PMEs 
movimentam mais de 27% 
do PIB brasileiro. Durante 
a crise, 26% delas buscaram 
novas linhas de crédito, 

Em média, 70% das empresas nestes setores acreditam em uma 
recuperação total no período de um a dois anos.
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Para repensar a estratégia online de forma cuidadosa 
e assertiva, tanto as marcas como os varejistas precisam 
atuar em conjunto, combinando o que a loja tradicio-
nal tem de melhor com as inovações viabilizadas pelo 
marketplace, sempre com uma perspectiva de longo 
prazo. Essa é a análise do sócio-líder de consumo e varejo 
da KPMG Brasil e América do Sul, Fernando Gambôa. 

Segundo ele, as marcas tradicionais precisam iniciar o 
gerenciamento de um canal online próprio totalmente 
integrado com as lojas físicas, enquanto o marketplace 
deve ser aproveitado frente ao potencial de vendas que 
tem, devido principalmente à grande base de clientes 
que possui. “Os canais digitais devem ser mais aprovei-
tados porque é uma das principais opções para marcas 
e varejistas, e isso se mostrou ainda mais relevante em 
tempos da Covid-19. 

Dessa forma, entendemos que existem oportunida-
des de engajamento de clientes online com as marcas, 
capacidade de aproveitar a rede tradicional para a 
conquista de clientes fiéis e a capacidade de oferecer 
uma experiência unificada no modelo híbrido. Para o 
lado do marketplace, o principal ponto é Go-To-Market 
acelerado para marcas que entram pela primeira vez no 
comércio digital, além contar com a oportunidade de 
testar e escalar os resultados rápidos do marketplace 
com o impulsionamento das visitas à página da marca”, 
pondera o sócio da KPMG. 

Segundo Gambôa, existem pontos de atenção para as 
lojas de marcas e marketplace ficarem atentas. “Para 
as lojas tradicionais, precisa ser levado em conta o alto 
investimento em conteúdo digital de qualidade, SEO 
e mídias sociais para a conquista de clientes online, 
além de maior tempo decorrido e custo para adquirir 
e configurar a infraestrutura necessária para viabilizar 
a estratégia digital. 

No marketplace, a principal ação negativa é o alto 
investimento em iniciativa de visibilidade e marketing 
digital para obter o compartilhamento de categoria em 
banners e página da marca”, complementa. De acordo 
com o sócio, os principais parâmetros para tomada de 
decisões estratégica são: 

As marcas precisam iniciar o gerenciamento de um 
canal online próprio integrado com as lojas físicas.
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PMEs apostam no marketing digital 
para equilibrar perda de faturamento
As pequenas e médias empresas têm sido fortemente impactadas pela crise da Covid-19, especialmente 
com a queda de receita

futuro pós-crise. Em média, 
70% das empresas nestes 
setores acreditam em uma 
recuperação total no período 
de um a dois anos - 20% a 
mais do que entrevistadas 
de outros segmentos.

Estas PMEs também tive-
ram impacto mais ameno no 
fluxo de caixa durante a cri-
se - 47% indicaram ter caixa 
para manter as operações 
por 6 meses, comparado a 
19% das empresas de outras 
indústrias. No futuro pós-
crise, será necessária uma 
rede de apoio, que inclua 
tanto o governo quanto ins-
tituições financeiras, com 
medidas específicas para 
esse segmento da economia, 
reforça Ivo. 

“A ampliação do crédito 
será importante, já que a 
maioria das PMEs está com o 
fluxo de caixa comprometido 
no curto prazo. E esse acesso 
deve ser mais simples para 
ampliar a adesão, conside-
rando as críticas ao excesso 
de burocracia neste aspecto. 
E, por fim, o governo preci-
sará pensar em ações que 
aumentem o poder de com-
pra dos consumidores, aju-
dando no financiamento de 
alguns produtos ou serviços, 
principalmente em setores 
altamente impactados”, diz 
Ivo Godoi. Fonte: (https://
www.ey.com/pt_br).

principalmente por meio de 
bancos tradicionais (45%), 
seguido por bancos digitais 
(20%) e fornecedores ou 
parceiros comerciais (20%). 
Das empresas que contraí-
ram crédito, 23% relataram 
que o processo está mais 
difícil do que antes da pan-
demia e 27% acreditam que 
o procedimento continua tão
difícil como antes.

Dentre as que conse-
guiram se beneficiar das 
medidas promulgadas pelo 
governo e pelas instituições 
financeira, 50% optaram 
pela redução, adiamento ou 
cancelamento de taxas de 
impostos; e 36% pela redu-
ção de custos e flexibilização 
de prazos de financiamento 
ou alívio parcial da dívida. 

Outro fator que ajudou o 
segmento foi a Medida Pro-
visória que permitiu a redu-
ção da jornada de trabalho 
e de salários. Uma em cada 
cinco empresas optou pelo 
instrumento. 

Ainda assim, 28% acaba-
ram demitindo funcionários 
e dessas, 50% demitiram 
entre 11% e 25% do total de 
empregados. As empresas 
que entraram na crise mais 
digitalizadas foram menos 
impactadas. Por isso, 58% 
das PMEs esperam utilizar 
mais canais de vendas online 
e 66% planejam expandir o 
marketing digital pós-pande-
mia. As representantes au-
tomotivas, de agronegócios 
e de telecomunicações estão 
mais otimistas quanto ao 

Marcas e varejistas precisam 
repensar a estratégia online

• Grau	 de	 adoção	 de	 compra	 online	 da	 categoria
pretendida

• Marketplaces	existentes	que	trabalham	a	categoria
desejada.

• Look	and	feel	da	solução	utilizada	na	 jornada	de
compra.

• Lições	aprendidas	de	concorrentes	e	marcas	em
situações similares.

• Cadeia	de	suprimentos	adequada	para	as	necessi-
dades online

• Integração	das	lojas	tradicionais	para	logística	de
última milha e de retorno.

“Podemos também citar como parâmetros para 
a tomada de decisões estratégica a realização de 
investimentos para a conquista de clientes online, 
base de clientes tradicionais existente que pode 
ser aproveitada na migração para o modelo online, 
necessidade de uma experiência diferenciada e 
superlativa do cliente, capacidade existente do site 
e conteúdo, e por fim, a necessidade de aprimorar 
ou estabelecer recursos tecnológicos”, explica (AI/
KPMG)

Mais uma batalha na guerra dos chips




