
Debate sobre 
mobilidade urbana no 

Brasil ainda está focado 
no retrovisor

Na época em que 
o Brasileiro ainda 
se importava 
com a Fórmula 1 
houve um fim de 
semana no qual a 
grande discussão 
era qual deveria 
ser a estratégia do 
Barrichello

Ele havia se classifi-
cado em primeiro 
lugar nos treinos e 

teria Schumacher e outros 
grandes pilotos nas posições 
seguintes. Alguns diziam 
que ele deveria fechar a 
passagem para um lado, 
outros achavam que devia 
retardar a freada para outro 
lado. A questão foi levada 
então ao tricampeão Nelson 
Piquet, famoso por suas 
opiniões claras, polêmicas, 
mas quase sempre certas a 
respeito do que acontece 
nas pistas. 

Como era esperado, ele 
resumiu a questão demons-
trando uma visão muito 
mais arrojada e assertiva. 
Sua posição foi resumida 
numa frase que dizia mais 
ou menos o seguinte: Quem 
está na frente tem que se 
preocupar somente em 
acelerar. O que está atrás 
é problema dos outros. O 
conceito de Piquet pode ser 
transferido para os debates 
que o Brasil tem travado a 
respeito da mobilidade ur-
bana. O preço da gasolina. 
A interferência ou não do 
governo na direção da Pe-
trobrás. A necessidade ou 
não de oferecer subsídios 
fiscais para manter e atrair 
montadoras multinacionais. 

Todas essas e muitas 
outras questões que têm 
preenchido páginas de 
jornais há décadas, estão 
novamente ocupando cora-
ções e mentes. O problema 
é que elas mantêm o Brasil 
olhando para trás enquanto 
outros competidores já mi-
ram a dianteira e aceleram. 
Só para dar um exemplo, os 
brasileiros ainda discutem 
sobre a formatação de uma 
política de impostos que 
leve à redução do preço dos 
combustíveis fósseis. Por 
outro lado, as nações desen-
volvidas já estão avançando 
em direção a metas ambicio-
sas de produção e circulação 
dos carros elétricos. 

O recém-eleito presidente 
dos EUA, Joe Biden, por 
exemplo, começa a dar 
os primeiros passos para 
alcançar sua meta de cons-
truir cerca de 500 mil novas 
estações de carregamento 
para veículos movidos a 
eletricidade espalhadas 
pelo território america-

no, trocar toda a frota do 
governo, substituindo os 
veículos a combustão pelos 
eletrificados. A proposta 
inclui, ainda, financiar a 
transição das montadoras 
para modelos mais limpos 
e um maior suporte para as 
pequenas empresas inician-
tes no segmento.

Na Europa, o objetivo de-
clarado é chegar em 2035, 
ou seja, daqui a menos de 15 
anos, com apenas veículos 
elétricos sendo comercia-
lizados. Isso significa que 
em uma década e meia ne-
nhum europeu poderá mais 
comprar um carro a diesel 
ou a gasolina. É óbvio que 
uma mudança de paradigma 
deste tamanho não se faz de 
uma hora para outra, mas a 
experiência do desenvolvi-
mento das vacinas contra 
a Covid-19 provou mais 
uma vez que havendo uma 
conjunção de forças inte-
ressadas numa solução ela 
acontece no menor tempo 
possível e com resultados 
satisfatórios.

Significa que o Brasil não 
pode e não deve abandonar 
repentinamente as grandes 
discussões sobre os preços 
da gasolina, por exemplo. 
Mas, por outro lado, deve 
começar imediatamente a 
aplicar mais foco em dis-
cussões sobre temas ligados 
ao futuro da mobilidade. Só 
para ter uma ideia do quanto 
o país está atrasado nesta 
corrida, em 2020 a indústria 
nacional teve o melhor ano 
de vendas de carros elétri-
cos da história, segundo a 
Associação Brasileira do 
Veículo Elétrico (ABVE). 
Apesar disso, a frota elétrica 
do país ainda corresponde a 
apenas 1% do mercado total 
de veículos.

Uma das formas de co-
meçar a sair das últimas 
posições seria trazer para 
a ordem do dia o Projeto 
de Lei 3174/20 que tramita 
na Câmara desde outubro 
e prevê corte de impostos, 
troca da frota do governo 
federal e criação de linhas 
de crédito prioritárias para a 
produção de veículos elétri-
cos no país. O texto propõe, 
entre outras coisas, que os 
veículos elétricos passarão 
a contar com isenção total 
de Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI). Já 
os modelos híbridos (com 
propulsão elétrica e con-
vencional) terão redução 
de 50% no tributo.

Olhar para o retrovisor é 
importante, mas para quem 
quer ganhar, olhar para 
frente e acelerar é muito 
mais.

(*) - É sócio da MRD Consulting, 
consultoria que atua nas áreas de 
planejamento e gestão estratégica 

(www.mrdgestao.com.br).
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A Elgin, distribuidora 
de equipamentos fo-
tovoltaicos e prove-

dora de soluções nas áreas de 
climatização, refrigeração, 
iluminação, automação, in-
formática, telefonia e costu-
ra, projeta um crescimento 
de 150% este ano no volume 
de negócios de geração de 
energia solar com empresas 
integradoras que atuam em 
projetos para residências, 
comércios, indústrias e 
propriedades rurais no País. 

Segundo o diretor da 
divisão de Energia Solar 
da Elgin, Glauco Santos, a 
organização já se prepara 
para o lançamento de novas 
tecnologias destinadas ao 
mercado fotovoltaico. “A 
Elgin contará com inverso-
res de 208kW, objetivando 
principalmente a redução de 
custos e aumento de eficiên-
cia. Este modelo de inversor 
string é um diferencial nosso 
e trará grandes benefícios 
para os integradores que op-
tarem em trabalhar com esse 
equipamento nos projetos 
de seus clientes”, comenta. 

Para acompanhar a ten-
dência do mercado global, a 
Elgin lançará ainda os inver-

Empresa aposta na ampliação das vendas, sobretudo com parceiros 
integradores que buscam ampliar competividade e diferenciação.

O uso das informações do cadastro positivo permite a 
construção de notas de crédito mais justas para o consumidor.

Daniel Arraes (*)                 

Observamos no Brasil há 
décadas um movimento 
dos governos no sentido 
de facilitar e democrati-
zar o acesso ao crédito. 
São exemplos disso ações 
como a criação de no-
vas modalidades como o 
empréstimo consignado, 
iniciativas para redução 
de taxas de juros, e a apro-
vação de legislações que 
visam incentivar o uso de 
crédito, como a lei do ca-
dastro positivo - aprovada 
em 2019 e que começou 
de fato a tomar forma em 
meio à pandemia. 

O acesso ao crédito é 
um direito do cidadão 
em alguns países do 
mundo. Nos Estados 
Unidos, por exemplo, 
existem leis para garantir 
um tratamento justo no 
cálculo da nota individu-
al (score), o acesso do 
consumidor a seu próprio 
relatório de crédito e a 
proteção contra fraude 
e roubo de identidade. 
O cadastro positivo é 
fundamental tanto para 
garantir o cumprimento 
de leis de igualdade de 
oportunidades, como, 
como para gerar os incen-
tivos necessários para 
impulsionar o crédito 
e consequentemente o 
crescimento econômico. 

Ao permitir o acesso dos 
credores a todo o histó-
rico de crédito de um ci-
dadão, ele gera uma base 
de conhecimento sobre o 
consumidor que pode ser 
usada para maior oferta 
de crédito, no montante 
adequado, através da 
modalidade mais indica-
da, no momento correto 
e com melhores taxas de 
juros. O uso das informa-
ções do cadastro positivo 
permite a construção 
de notas de crédito que 
sejam mais justas para o 
consumidor. 

Uma pessoa que deixe 
de pagar uma dívida nes-

Vivaldo José Breternitz (*) 

A Tesla começa a enfrentar problemas na Chi-
na: o governo do país proibiu o uso de veículos da 
montadora em algumas instalações do governo 
por razões de “segurança nacional”. O principal 
temor dos chineses é que os carros da Tesla, 
com muita tecnologia embarcada, possam ser 
utilizados para espionagem; uma preocupação 
especial é o alto número de sensores e câmeras 
instaladas em veículos Tesla, que poderiam ser 
usados para capturar dados confidenciais e 
transmiti-los aos Estados Unidos. 

Mas a Tesla vem enfrentando outro tipo de 
problema com os chineses: a concorrência. 
Embora os números não sejam totalmente confi-
áveis, desde 2018, o Tesla Model 3 é o automóvel 
elétrico mais vendido no mundo, totalizando 
cerca de 700 mil unidades, porém 2021 começou 
com uma surpresa: enquanto foram vendidas 
cerca de 35 mil unidades do Tesla em janeiro e 
fevereiro, o Hong Guang, um pequeno veículo 

chinês, atingiu 56 mil vendas no período. 
O Model 3 fabricado na China custa a partir 

de US$ 39 mil, contra os US$ 4.500 do Hong 
Guang, que tem autonomia de 170 km, velocida-
de máxima de 100 km/h, e pesa 650 quilos. São 
carros diferentes, o que leva a preços diferentes: 
a autonomia do modelo básico do Tesla chega 
a 400 km, sua velocidade máxima é 225 km/h e 
pesa 1.600 quilos, sendo maior e mais confortável. 

O veículo é produzido por uma estatal chinesa, 
a Wuling, em parceria com a General Motors; essa 
parceria indica que a empresa americana busca 
ganhar experiência, para em seguida tentar vender 
o carro nos mercados europeu e americano, como 
tem sido comentado. Já a Tesla, segue expandindo 
sua capacidade de produção e, ao que consta, 
preparando o lançamento de um veículo compacto - 
tudo isso enquanto se preocupa com a concorrência 
e as acusações envolvendo espionagem. 

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

Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Confiança do 
consumidor recuou 
9,8 pontos em março

O Índice de Confiança do 
Consumidor (ICC), medido 
pela Fundação Getulio Var-
gas (FGV), caiu 9,8 pontos 
em março. Com o resultado, 
o indicador chegou a 68,2 
pontos, em uma escala de 
zero a 200 pontos, o menor 
valor desde maio de 2020 
(62,1 pontos). A queda foi 
provocada principalmente 
pela piora do Índice de 
Expectativas, que mede a 
confiança dos consumidores 
no futuro e que recuou 12,3 
pontos, chegando a 72,5 
pontos. A perspectiva para 
a economia nos próximos 
meses foi o que mais con-
tribuiu para esse resultado, 
cair 15 pontos.

O Índice de Situação Atual, 
que mede a confiança no pre-
sente, caiu 5,5 pontos e atin-
giu 64 pontos. A satisfação 
sobre as finanças pessoais no 
momento atual caiu 7 pontos. 
“A forte queda da confiança 
dos consumidores é resulta-
do do recrudescimento da 
pandemia da Covid-19 em 
todo o país e do colapso do 
sistema de saúde em várias 
cidades. A campanha de 
imunização da Covid-19 no 
país segue lenta, enquanto o 
número de hospitalizações e 
mortes por dia avança rapi-
damente, levando estados e 
municípios a adotar medidas 
de restrição à circulação de 
pessoas”, afirma a pesquisa-
dora da FGV Viviane Seda 
Bittencourt (ABr).

Empresa espera crescimento de 
150% em negócios fotovoltaicos
Segundo o diretor da divisão de Energia Solar da Elgin, Glauco Santos, a organização já se prepara para 
o lançamento de novas tecnologias destinadas ao mercado fotovoltaico.

com soluções e produtos 
inovadores, além de treina-
mentos frequentes e suporte 
técnico especializado”, diz. A 
perspectiva de crescimento 
para este ano segue a mesma 
curva de resultado obtido 
pela empresa no ano pas-
sado, quando foi registrado 
um aumento de 140% nos 
negócios entre 2019 e 2020. 

No período, os geradores 
residenciais lideraram os 
pedidos na Elgin, com 85% 
de participação, seguidos 
pelos geradores comerciais 
(10%) e industriais (5%). O 
crescimento se deve princi-
palmente à disponibilidade 
de produtos para pronta-en-
trega, ampliação do portfólio 
e condições comerciais mais 
competitivas. 

“Fatores internos também 
contribuíram para este re-
sultado, como a criação da 
diretoria de energia solar, 
o investimento em pessoas 
(estruturação e capacitação 
da equipe), as melhorias no 
processo logístico e a expan-
são da atuação comercial com 
parceiros integradores em 
mais regiões”, conclui Santos. 
Fonte e outras informações: 
(www.elgin.com.br).
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sores híbridos de 3,6kW, 5kW 
e 8kW, os quais apresentam 
características on-grid e 
off-grid, uma tecnologia que 
possibilita estar conectado 
à rede de energia elétrica e, 
ao mesmo tempo, conecta-
do a um banco de baterias 
para armazenamento e 
uso da energia em horários 
programados ou momentos 
de interrupção de energia 
da rede. 

“Além das funções híbri-
das, este produto viabiliza 
nossa entrada no mercado 

off-grid, para aplicações em 
sistemas isolados, os quais 
são bastante utilizados em 
áreas rurais ou remotas”, 
acrescenta Santos. A empre-
sa também terá no portfólio o 
painel solar fotovoltaico mo-
nocristalino de 440W, com 
uma eficiência melhorada e 
um rendimento em padrões 
acima da média de mercado. 

“Já na área comercial, 
pretendemos ampliar a 
rede de parceiros integra-
dores em todo território 
nacional, apoiando sempre 

A evolução do cadastro 
positivo durante a pandemia

te momento de estresse 
econômico por conta da 
Covid-19, mas que durante 
anos foi uma boa pagado-
ra, não necessariamente 
terá sua oferta de crédito 
interrompida se o credor 
puder observar seu histó-
rico e isso estiver refletido 
em sua nota de crédito. 
Tipicamente, uma nota 
de crédito é construída 
utilizando informações his-
tóricas do comportamento 
do consumidor separadas 
nas seguintes dimensões: 
	 •	Mix de crédito - refe-

re-se ao tipo de crédito 
utilizado (cartões, che-
que especial, imobiliá-
rio, empréstimos, finan-
ciamentos e outros); 

	 •	Histórico de Paga-
mento - refere-se ao 
comportamento de pa-
gamento do consumi-
dor ao longo do tempo: 
pagou em dia? Qual o 
atraso médio? Quando 
atrasa, em que valor?; 

	 •	Operações em aberto 
- refere-se às operações 
creditícias atualmen-
te vigentes: valores, 
modalidades, tempo 
restante da operação e 
se estão todas em dia; 

	 •	Histórico de crédito - 
refere-se ao uso de cré-
dito pelo consumidor: 
quais as modalidades 
mais usadas, quantos 
credores ele possui, há 
quanto tempo é cliente 
de quais credores; 

	 •	Demanda por crédito 
- refere-se à frequência 

e valores com que 
o consumidor vem 
buscando crédito re-
centemente. 

Como se pode observar 
pelas dimensões acima, o 
atraso atual de pagamen-
to do cliente é apenas 
uma das informações 
utilizadas para cálculo da 
nota. Pode-se ver tam-
bém que o histórico de 
pagamento e o uso atual 
do crédito são as dimen-
sões que possuem maior 
peso. Nesse momento 
de inúmeras incertezas, 
mais do que nunca o 
consumidor necessita 
um tratamento justo por 
parte dos credores para 
a manutenção de sua 
saúde financeira. 

A nota de crédito com 
o uso de dados do cadas-
tro positivo empodera 
o consumidor e faz com 
que ele tenha mais influ-
ência sobre sua própria 
pontuação. Além disso, 
ter mais controle pessoal 
sobre sua nota significa 
também ter maior poder 
de negociação sobre taxas 
de juros mais baixas junto 
aos credores. A utiliza-
ção intensa do cadastro 
positivo, junto com o uso 
consciente do crédito, se 
tornam assim fortes alia-
dos para a retomada do 
consumo em momentos 
de crise. 

(*) - É diretor de Desenvolvimento 
de Negócios da FICO para a América 

Latina (www.fico.com). 
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Tesla enfrenta problemas na China: 
espionagem e concorrência


