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Lucia Camargo Nunes (*)
30% do mercado desconhece as 
assinaturas...

A assinatura de carro ainda é desconhecida por 30% 
dos entrevistados de uma pesquisa feita pela SAE Brasil 
sobre mobilidade, enquanto 17% não se interessam. Mes-
mo assim, os 53% restantes que responderam que podem 
aderir a essa modalidade são o foco das montadoras, que 
cada vez mais investem nisso.
... Mas muitas empresas acreditam

A Volkswagen, por exemplo, ampliou para todo o país 
seu programa Sign&Drive de assinaturas com o mode-
los T-Cross e Taos. São 470 autorizadas credenciadas a 
entregar os dois SUVs em planos de 12, 18 ou 24 meses 
com franquias de até 2.500 km. Os preços partem de R$ 
2.439 para o T-Cross e R$ 3.399 para o Taos (valores de 
setembro). Conforme a demanda, o serviço pode ser es-
tendido a outros modelos.

Com todo o processo feito de forma digital, o cliente 
leva o carro novo para casa e a Volkswagen, por meio de 
suas concessionárias, cuida da documentação, impostos, 
taxas, seguro e revisões. 

A Volks vê grande potencial nesse mercado e sua ex-
pectativa é que esta modalidade absorva em breve 100 
mil unidades por ano. Além dela, Audi, Jeep, Fiat, Toyota, 
Lexus, Renault, Ford e Mitsubishi possuem programas 
similares. 
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A volta dos ônibus elétricos
Enquanto a mobilidade 100% elétrica não deslancha 

nos carros de passeio, a tecnologia avança no segmento 
comercial. A Mercedes-Benz, com fábrica em São Ber-
nardo do Campo (SP), acaba de anunciar seu primeiro 
chassi de ônibus elétrico saindo desta planta, o eO500U, 
para chegar ao mercado em 2022. Um primeiro lote deve 
circular em São Paulo, para depois alcançar Curitiba, 
Vitória e Salvador. 

comerciais. Batizada de Ford Pro, terá como primeiro 
modelo à venda a van Transit, produzida no Uruguai em 
parceria com a Nordex, empresa do Grupo Antelo.

A Transit, de passageiro e furgão, é esperada para chegar 
ainda este ano em um segmento concorrido, mas com forte 
potencial. Nos últimos 5 anos, o crescimento das vendas 
foi de quase 50%, graças à expansão do e-commerce e 
entregas online.  Mercedes-Benz Sprinter (feita na Ar-
gentina), Renault Master e Iveco Daily também brigam 
por essa faixa de mercado. 
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Compre o Kicks e leve criptoarte
O novo Nissan Kicks ganha sua primeira série especial 

que tem alguns diferenciais e um presente inovador. O 
Kicks XPlay em edição limitada de 1 mil unidades custa 
R$ 122.990, é baseado na versão Advance e se destaca 
pela cor perolizada e teto em vermelho, estilo esportivo 
e acabamento mais requintado.

Quem levar um exemplar numerado recebe um token 
não fungível (NFT), obra digital feita pelo artista brasi-
leiro Fesq, com base nos desenhos de esboços do Kicks. 
A peça de criptografia é como uma obra de arte única e 
utiliza tecnologia blockchain, a mesma das criptomoedas, 
para conferir a sua autenticidade. Este NFT poderá ser 
vendido depois, separadamente do carro. 

Nissan
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(*) - É economista e jornalista especializada no setor automotivo. 
E-mail: lucia@viadigital.com.br

A capital paulista tem uma meta de eletrificar 50% de 
sua frota urbana de transporte público até 2027 e 100% até 
2037. Em volume total, representa 14 mil ônibus. O elétrico, 
contudo, tem preço três a quatro vezes maior que seu similar 
a diesel. A contrapartida, além do benefício ambiental, é a 
redução de custos em 50% sobre a manutenção e até 40% 
com combustível. 

Projetado pela engenharia brasileira e testado na Ale-
manha, o Mercedes eO500U tem autonomia de 250 a 300 
km, conforme o pacote de baterias, que levam 2 horas e 
meia para recarregar. No Brasil, só a Mercedes, a BYD 
(ônibus) e a VWCO (caminhão) fabricam comerciais 
100% elétricos. 

Mercedes Benz

Saindo do forno
A Citroën, que passou a fazer parte do Grupo Stellantis 

e reduziu seu portfólio no Brasil a um veículo de passeio, 
o C4 Cactus, prepara um importante lançamento. A marca 
revela nesta quinta (16) seu novo modelo que será comer-
cializado em vários mercados.  

Trata-se da evolução do C3, agora em carroceria de SUV 
compacto e construído sobre a plataforma mais moderna da 
marca, a SMP. Produzido em Porto Real (RJ), a expectativa 
é que chegue às lojas no início de 2022. 

Citroen

novo Citroen

Pro, a divisão de comerciais Ford
Depois de fechar suas fábricas no Brasil, a Ford, agora 

como importadora, criou uma nova divisão para veículos 

Isabelle Araujo (*) 

Os Jogos Olímpicos 
emocionaram a todos 
que assistiram. A de-

dicação e as conquistas dos 
atletas fizeram com que o 
público vibrasse e voltasse a 
atenção para pautas impor-
tantes, como a participação 
feminina nos esportes, in-
clusive naqueles que antes 
eram vistos como majorita-
riamente masculinos. 

A Rayssa Leal deu um show 
no skate, trouxe a medalha 
para o Brasil e o conhecimen-
to de que mulheres são capa-
zes de exercer com sucesso 
atividades que socialmente 
são interpretadas como vol-
tadas para os homens. Essa 
foi a Olimpíada com maior 
igualdade de gênero da his-
tória, com a participação de 
atletas femininas em quase 
49% dos jogos, de acordo 
com a ONU Mulheres. 

Passo importante para o 
sexo feminino, que, infeliz-
mente, não vive essa realida-
de no mercado de trabalho. 
A participação das mulheres 
em 2020 atingiu o pior nível 
dos últimos 30 anos, de acor-
do com o Ipea. A desigualda-
de de gênero é estrutural. O 
tratamento entre homens e 
mulheres sempre foi diferen-
te, como a história mostra. 
Inclusive, até a década de 

Tornar o ambiente de trabalho mais inclusivo é um ponto 
importante nessa trajetória.

“Abre alas que eu quero passar”: a mulher 
no pódio do mercado de trabalho

O tratamento entre homens e mulheres sempre foi diferente, como a história mostra. Inclusive, até a 
década de 60, as mulheres precisavam de autorização dos maridos para poder trabalhar

de chefia. Para que essa 
realidade entre em prática, 
os RHs devem estimular a 
contratação de mulheres e 
oferecer possibilidades em 
todas as posições. Isso de-
veria entrar para a cultura 
corporativa das empresas, 
que, idealmente, passariam a 
priorizar habilidades e quali-
ficações profissionais em vez 
de identidade de gênero na 
hora de preencher uma vaga. 

Saber reconhecer a ca-
pacidade feminina e dar 
espaço para as mulheres no 
mercado de trabalho não 
é o único ponto. É preciso 
que haja também um re-
conhecimento financeiro, 
com equidade salarial para 
profissionais na mesma fun-
ção, independente do sexo, 
já que, atualmente, o salário 
feminino costuma ser 22,3% 
menor do que o de homens, 
de acordo com o IBGE. 

Seja no skate ou em gran-
des diretorias, as mulheres 
têm a capacidade de exercer 
com precisão suas atividades 
e trazer bons resultados, 
mostrando que lugar de 
mulher é onde ela desejar 
estar. Por isso, abram alas 
que nós queremos passar. 

(*) - É Diretora de Operações da 
TotalPass, empresa de benefício 

corporativo para a prática de 
atitivdade física.
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60, as mulheres precisavam 
de autorização dos maridos 
para poder trabalhar. 

A construção social de que 
o homem é o responsável 
pelo sustento e a mulher 
pelo cuidado, limita a inser-
ção feminina no mercado 
de trabalho, seja por falta 
de oportunidades ou por 
crenças instaladas, que 
fazem com que as próprias 
mulheres não se sintam 
capacitadas para atuar pro-
fissionalmente. Está na hora 
de reescrever essa história, 
e, para isso, novas práticas 
devem ser adotadas pelas 
empresas e grandes corpo-
rações. 

Tornar o ambiente de 
trabalho mais inclusivo é 
um ponto importante nessa 

trajetória. Realizada pelo 
Insper, a Pesquisa Pano-
rama Mulher, apontou que 
apenas 26% das posições 
de diretoria são ocupadas 
por mulheres, caindo para 
13% quando o assunto é a 
presidência de negócios. 
De acordo com a pesquisa, 
uma mulher na liderança 
aumenta em 4 vezes a possi-
bilidade de ter outra mulher 
em cargos de conselho e em 
2,5 vezes a chance de haver 
profissionais femininas na 
liderança operacional. 

Por isso, abrir oportuni-
dades para mulheres pode 
ser um ponto inicial funda-
mental para que mais mu-
lheres consigam ingressar 
não apenas no mercado de 
trabalho, mas em cargos 

Paulo Castro (*)
 
Não é muito difícil presumir 

que o agronegócio é um dos 
carros-chefes da economia 
brasileira. O agro é pop e me-
rece todo o palco e os louros. 

Atualmente, o setor repre-
senta aproximadamente 27% 
de todo o PIB do país, e em 
2020, movimentou, em valo-
res absolutos, R$ 2 trilhões. 
No entanto, há um setor que 
contribui mais ainda para a 
economia do Brasil e, aparen-
temente, fica nas coxias: as 
Pequenas e Médias Empresas. 

Segundo um estudo feito 
pela FGV e Sebrae, as Peque-
nas e Médias Empresas são 
responsáveis por 30% de todo 
o PIB brasileiro e representam 
99% de todas as empresas 
no país. Além disso, mesmo 
representando apenas 1/3 do 
PIB, elas são responsáveis por 
mais da metade (55%) dos 
empregos, formais e informais 
do Brasil. Nada mal, não? 

Uma vez que estas empresas 
são peças imprescindíveis para 
o desenvolvimento econômico 
e social do país, ainda há a frus-
trante dificuldade ao encon-
trar incentivos para aumentar 
ainda mais esse potencial. A 
nova rodada do Pronampe, que 
começou no início de julho, 
dá acesso ao crédito para 5,3 
milhões de empresas, sendo 
4,3 milhões que integram o 
Simples Nacional e um milhão 
fora do regime simplificado. 

Em menos de duas semanas 
após o início da segunda fase 
do programa, foram empres-
tados 10 bilhões de reais para 

cerca de 130.000 pequenas 
empresas. A expectativa do 
Governo Federal é que os re-
cursos cheguem a 25 bilhões 
de reais em 2021. Em uma 
realidade pandêmica e com 
recorde de desemprego, o 
programa, que agora é perma-
nente, chegou em boa hora. 
Apesar de ser um bom respiro 
para empreendedores que 
estão no sufoco, os juros do 
Pronampe ficaram mais altos. 

Em 2020, a taxa praticada 
era a Selic - taxa básica de 
juros do país - mais 1,25% 
ao ano. Agora, o pequeno e 
médio empresário enfrenta a 
Selic - que já vem aumentando 
- mais um teto de 6% ao ano. 
Uma boa alternativa para este 
cenário é diversificar as opções 
de crédito. Algumas iniciativas 
privadas têm condições faci-
litadas de pagamento, assim 
como uma taxa de juros que 
caiba no bolso de quem está 
querendo melhorar o seu 
negócio. 

Assim como qualquer toma-
da de decisão, é caneta e papel 
na mão, analisar as vantagens 
e desvantagens a curto, médio 
e longo prazo. Os últimos dois 
anos foram desafiadores para 
os brasileiros, em especial 
para os empreendedores que, 
agora, têm um longo caminho 
pela frente. 

Até a recuperação econômi-
ca, a saída é buscar alternati-
vas para facilitar o processo 
de recuperação. 

(*) - CEO e co-founder do Contbank, 
participou do grupo fundador da 
NutecNet/ZAZ, em 1996, primeiro 

provedor de Internet com atuação 
nacional no Brasil. 

Pequenas e médias 
empresas têm dificuldade 

para obter crédito


