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Desde o início da pandemia, estudos realizados pelo Sebrae, em 
parceria com a FGV, apontam que não tem sido fácil para os donos de 
pequenos negócios conseguir empréstimos para manter as empresas 
em funcionamento. No último estudo feito, entre a última semana de 
setembro e 1º de outubro, 31% dos empresários responderam que 
conseguiram crédito - o maior percentual registrado ao longo dos 
últimos meses. De acordo com o presidente do Sebrae, Carlos Melles, 
o acesso ao crédito por parte dos pequenos negócios continua sendo 
um dos principais desafios durante a pandemia.    

Saiba como driblar os obstáculos de acesso a crédito
Três em cada quatro brasileiros acessam a internet, o que equivale a 

134 milhões de pessoas, segundo a pesquisa TIC Domicílios 2019. Dados 
da Nielsen, Comscore, Global Web Index, Kantar e MindMiners mostram 
que 13% da população comprou pela internet pela primeira vez durante 
a pandemia e outros 24% dos brasileiros estão fazendo mais compras 
online nesse período. O especialista em marketing e estratégia de negó-
cios, Frederico Burlamaqui, afirma que hoje é essencial estar presente 
na internet, de modo focado no cliente.   

Onde as empresas devem estar presentes?

Existem muitas ações eficazes que as organizações podem realizar para 
promover a saúde mental no local de trabalho, sendo que elas também 
podem beneficiar a produtividade. Dados da OMS apontam que, para 
cada US$ 1 investido em tratamento intensivo para transtornos mentais, 
há um retorno de US$ 4 em melhoria da saúde e produtividade. Em todo 
o mundo estima-se que 264 milhões de pessoas sofrem de depressão, 
com muitas dessas pessoas também sofrendo de sintomas de ansiedade. 
Apenas os transtornos de depressão e ansiedade custam à economia 
global US$ 1 trilhão por ano em perda de produtividade.   

Depressão: minimizar os casos na empresa

Foto de fauxels no Pexels

Negócios em Pauta

Boeing 737 MAX 
A GOL Linhas Aéreas anuncia o retorno do Boeing 737 MAX 

em suas rotas comerciais a partir de hoje (9). Os aviões já 
cumpriram o ciclo de voos técnicos que excederam os exigi-
dos pelas autoridades aeronáuticas e reforçaram os cuidados 
com a despreservação. O 737 MAX é fundamental para os 
planos de expansão da empresa e possui as mais modernas 
tecnologias em seus motores, asas e superfícies de comando, 
o que aumenta a produtividade em 24%, reduz o consumo 
de combustível em 15%, com um alcance de cerca de 1.000 
km a mais (chegando a 6,5 mil) quando comparado com as 
aeronaves atuais 737NG. Até o fim deste mês de dezembro, 
todas as sete aeronaves que estão na atual frota estarão na 
atividade regular.    Leia a coluna completa na página 3
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News@TI

O que esperar da economia para 2021e quais 
as principais oportunidades?

@Quais serão os rumos da economia e das finanças para o 
próximo ano? A pandemia causou muitos prejuízos ao longo 

de 2020 e criou um cenário desafiador para as empresas. Diante 
disso, as organizações precisarão agir de forma ainda mais estra-
tégica. A Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha (AHK 
Paraná) promove o webinar “Cenários econômicos para 2021: o que 
esperar da economia brasileira e mundial e quais são as oportuni-
dades?”, por meio do Grupo de Intercâmbio de Experiências em 
Planejamento Estratégico (GIEPE). O encontro virtual marcado 
para amanhã (10), às 10h30, trará as perspectivas econômicas e 
tendências para o mercado nacional e internacional. No time de 
palestrantes estão: Carlos Eduardo Guimarães, sócio-fundador 
da 4Trader Investimentos; Gabriele Gotwald, sócia-fundadora da 
4Trader Investimentos; Debora Nogueira, economista na AZ Quest 
e Vinicius Langoni, que atua no relacionamento com investidores 
dos fundos geridos pela AZ Quest (https://bit.ly/3nS0Vlp).   
Leia a coluna  completa na página 2
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Novo levantamento da Associação 
Brasileira de Energia Solar 
Fotovoltaica (Absolar) aponta que 
o Brasil acaba de ultrapassar a 
marca histórica de 7 gigawatts (GW) 
de potência operacional da fonte 
solar fotovoltaica, em usinas de 
grande porte e pequenos e médios 
sistemas instalados em telhados, 
fachadas e terrenos.

Desde 2012, a fonte já trouxe mais de 
R$ 35 bilhões em novos investimentos 

ao País e gerou mais de 210 mil empregos 
acumulados.

No segmento de geração centralizada, 
o Brasil possui 3,0 gigawatts (GW) de 
potência instalada em usinas solares foto-
voltaicas, o equivalente a 1,6% da matriz 
elétrica do País. Em 2019, a fonte foi a mais 
competitiva entre as fontes renováveis 
nos dois Leilões de Energia Nova, A-4 e 
A-6, com preços-médios abaixo dos US$ 
21,00/MWh.

 
Atualmente, as usinas solares de grande 

porte são a sétima maior fonte de geração 
do Brasil, com empreendimentos em 
operação em nove estados brasileiros, 
nas regiões Nordeste (Bahia, Ceará, Pa-
raíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande 
do Norte), Sudeste (Minas Gerais e São 
Paulo) e Centro-Oeste (Tocantins). Os 
investimentos acumulados deste segmento 
ultrapassam os R$ 15 bilhões.

 
Ao somar as capacidades instaladas dos 

segmentos de geração distribuída e gera-
ção centralizada, a fonte solar fotovoltaica 
ocupa o sexto lugar na matriz elétrica bra-
sileira, atrás das fontes hidrelétrica, eólica, 
biomassa, termelétricas a gás natural e 
termelétricas a diesel e outros combustíveis 
fósseis. A fonte solar já representa mais 
do que a somatória de toda a capacidade 
instalada de termelétricas a carvão e usinas 
nucleares, que totaliza 5,6 GW.

Energia solar fotovoltaica ultrapassa 
7 gigawatts no Brasil

No segmento de geração distribuída, são 
mais de 4,0 gigawatts de potência instalada 
da fonte solar fotovoltaica, que repre-
sentam R$ 20 bilhões em investimentos 
acumulados desde 2012, espalhados pelas 
cinco regiões do Brasil. A tecnologia solar 
é utilizada atualmente em 99,9% de todas 
as conexões distribuídas no País, liderando 
com folga o segmento.

 
Em número de sistemas instalados, os 

consumidores residenciais estão no topo 
da lista, representando 72,8% do total. 
Em seguida, aparecem as empresas dos 
setores de comércio e serviços (17,3%), 
consumidores rurais (7,0%), indústrias 
(2,5%), poder público (0,4%) e outros 
tipos, como serviços públicos (0,03%) e 
iluminação pública (0,01%).

 
Em potência instalada, os consumidores 

dos setores de comércio e serviços lideram 
o uso da energia solar fotovoltaica, com 
38,5% da potência instalada no País, segui-
dos de perto por consumidores residenciais 
(38,0%), consumidores rurais (13,2%), 
indústrias (8,9%), poder público (1,2%) e 
outros tipos, como serviços públicos (0,1%) 
e iluminação pública (0,02%).

 
De acordo com a entidade, o Brasil possui 

mais de 333 mil sistemas solares fotovoltai-
cos conectados à rede, trazendo economia e 
sustentabilidade a mais de 415 mil unidades 
consumidoras. Ela está presente em todos os 
Estados brasileiros, sendo os cinco maiores 
em potência instalada, respectivamente: 

Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do 
Sul, Mato Grosso e Paraná.

 
“Embora tenha avançado nos últimos 

anos, o Brasil – detentor de um dos melho-
res recursos solares do planeta – continua 
com um mercado solar ainda muito peque-
no, sobretudo na geração distribuída. Há 
mais de 85 milhões de consumidores de 
energia elétrica no País, porém atualmente 
apenas 0,5% faz uso do sol para produzir 
eletricidade”, afirma Ronaldo Koloszuk, 
presidente do Conselho de Administração 
da Absolar.

 
Segundo o CEO da Absolar, Rodrigo 

Sauaia, a energia solar terá função cada 
vez mais estratégica para o atingimento 
das metas de desenvolvimento econômico 
do País, sobretudo agora para ajudar na 
recuperação sustentável da economia, 
já que se trata da fonte renovável que 
mais gera emprego e renda no mundo. “A 
energia solar fotovoltaica reduz o custo de 
energia elétrica da população, aumenta a 
competitividade das empresas e desafoga o 
orçamento do poder público, beneficiando 
pequenos, médios e grandes consumidores 
do País. 

O setor solar fotovoltaico trabalha para 
acelerar a expansão renovável da matriz 
elétrica brasileira, a preços competitivos. 
Somos a fonte renovável mais barata do 
Brasil e ajudaremos o país a crescer com 
cada vez mais competitividade e sustenta-
bilidade”, aponta Sauaia. Fonte: AI/Absolar.
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SETE áREAS DE TRABALhO 
E AS SuAS PROFISSõES
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“FuTuRO DO TRABALhO” já ChEGOu

Melhor jogador do século
Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, 

Ronaldinho Gaúcho e Mohamed Salah 
foram os escolhidos pelo público para 
disputar a final do prêmio de melhor 
jogador do século 21 do Globe Soccer 
Awards. Os quatro foram os mais votados 
em uma lista de 28 jogadores e ex-atletas. 
Ao lado do atacante Lewandowski, do 
Bayern de Munique, Messi e CR7 tam-
bém aparecem entre os finalistas para o 
prêmio de melhor jogador de 2020. Gian 
Piero Gasperini, comandante da Atalan-
ta, brigará com os alemães Hans-Dieter 
Flick e Jürgen Klopp pela premiação de 
melhor técnico do ano (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/sete-areas-de-trabalho-e-as-suas-profissoes-do-futuro/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-09-12-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-09-12-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/eduardo-moises/darf-podera-ser-pago-por-meio-do-pix/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/onde-as-empresas-devem-estar-presentes-para-se-manterem-concorrentes/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/saiba-como-driblar-os-obstaculos-de-acesso-a-credito/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/depressao-como-detectar-e-minimizar-os-casos-dentro-da-empresa/

