
Setor automotivo 
busca diminuir danos 

da escassez de 
matéria-prima

A indústria no 
Brasil está sofrendo 
com a falta de 
matérias-primas em 
diversos setores

O problema afeta a 
quantidade e a qua-
lidade da produção 

em diferentes segmentos, 
como o automotivo, a cons-
trução civil, roupas, peças 
e maquinários. A escassez 
de insumos já é responsável 
por reajustes de preços 
no mercado global, atinge 
toda a cadeia industrial e o 
consumidor. Falta aço, re-
sina, entre outros produtos 
indispensáveis no dia a dia 
das empresas.

A escassez gera o aumen-
to de preços e a inflação: o 
consumidor já sente no bol-
so o impacto das restrições. 
O problema começou com 
a pandemia da Covid-19 e 
abala as cadeias de supri-
mentos no mundo todo. 
Aqui no Brasil, o óleo, o 
arroz e a carne bovina são 
alguns dos alimentos que 
ficaram bem mais caros.

O congestionamento lo-
gístico e o encarecimen-
to da energia também 
impactam nos custos de 
produção. As importações 
e exportações são assoladas 
por motivos variados, como 
a redução de contêineres. 
As instabilidades podem ser 
sentidas de forma global. Na 
China, por exemplo, já há 
o racionamento de energia 
elétrica nas indústrias.

No setor automotivo, 
também é possível sentir 
as consequências da crise 
sanitária, mas há quem 
aproveitou o momento para 
revisitar as estratégias e 
ganhar espaço competitivo 
na produção de fábrica, 
como a Bosch de Curitiba. 
A empresa não apenas 
minimizou os danos, mas 
também aumentou a produ-
tividade, mesmo enfrentan-
do dificuldades logísticas 
em função do aumento de 
custos dos fornecedores 
internacionais. 

A fábrica investiu em 
conectividade e seguiu a 
tendência da indústria 4.0 
ao investir em inteligência 
artificial, que otimiza os 
negócios ao informar, em 
tempo real, possíveis pro-
blemas na cadeia de pro-

dução. O faturamento do 
grupo Bosch mundial tem 
uma previsão de crescimen-
to de 3% até o final de 2021, 
comparado ao mesmo perí-
odo de 2019, sendo que as 
divisões automotivas ainda 
não recuperaram os níveis 
pré-pandemia, impactadas 
pela falta de insumos, asso-
ciado a uma transformação 
da mobilidade que ganhou 
velocidade nesse período.

Investir em pesquisa, de-
senvolvimento e inovação 
é a solução para manter a 
competitividade no setor 
automobilístico. A escassez 
mundial de semiconduto-
res impacta diretamente 
no preço dos carros, cami-
nhões, máquinas agrícolas, 
outros veículos e compo-
nentes eletrônicos. Tam-
bém é necessário pensar 
na mobilidade urbana, com 
foco na sustentabilidade e 
na redução de CO2, cujas 
emissões devem ser zera-
das até 2050 na Europa e 
Estados Unidos, e até 2060 
na China. 

Todos esses fatores exi-
gem que haja uma expansão 
tecnológica nas empresas 
para que se cumpram essas 
metas. A crise dos semi-
condutores também está 
impulsionando investimen-
tos em capacidade interna, 
para mitigar problemas e 
futuros gargalos na pro-
dução. Uma estratégia de 
impacto a médio e longo 
prazo. 

Ainda não é possível falar 
em pós-pandemia, pois 
vivemos sob restrições 
impostas por ela, mas é 
preciso que nos adaptemos 
às novas formas de gestão. 

É necessário o cuidado 
ininterrupto para manter 
as operações em alto nível, 
envolvendo todos os co-
laboradores e criando um 
ambiente empreendedor, 
com autonomia, confiança 
e responsabilidade. Assim 
nos mantemos como pro-
tagonistas do nosso futuro, 
deixando de ser parte do 
problema e nos apresen-
tando como parte da solu-
ção no enfrentamento de 
instabilidades do mercado, 
que certamente irão nos 
desafiar ao longo de 2022.  
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Os volumes significativos de transações e de adesões de 
clientes marcaram o primeiro ano de funcionamento do 
PIX, no próximo dia 16, e mostram a eficiência e grande 
aceitação popular do meio de pagamento, que trouxe con-
veniência e facilidades para os clientes em suas transações 
financeiras do dia a dia. 

Apenas no mês de setembro, foram registrados 1,04 bilhão 
de transações com o Pix, totalizando um volume de R$ 
554 bilhões e mais de 330 milhões de chaves cadastradas. 
Neste mês, pouco mais de 101 milhões de pessoas fizeram 
ou receberam pelo menos um Pix. 

Desde o seu lançamento, o Pix tem se mostrado uma im-
portante oportunidade para o Brasil reduzir a necessidade 
do uso de dinheiro em espécie em transações comerciais 
e os altos custos de transporte e logística de cédulas, que 
totaliza cerca de R$ 10 bilhões ao ano. Adicionalmente, o 
Pix tornou-se uma importante ferramenta para impulsio-
nar a bancarização no país, trazendo novos clientes para 
o sistema financeiro. 

Um dos focos da agenda do processo de evolução e apri-
moramento do Pix é adicionar funcionalidades e impulsionar 
as transações entre pessoas e empresas. Entre eles estão o 
Pix Saque, Pix Troco, Pix Garantido e Débito Automático 
no Pix. A incorporação de novas funcionalidades será um 
processo permanente (AI/Febraban). 

O encarecimento de produtos e serviços tem desafiado 
as famílias brasileiras. O Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial 
no país, encerrou 2020 em 4,52%, de acordo com o IBGE. 
Desde janeiro de 2021, ele vem acumulando altas mensais, 
sendo o maior registro observado em setembro (1,16%). 
Diante desse comportamento, a projeção do Banco Cen-
tral (BC) para a inflação em 2021 vem sendo reajustada 
sempre para cima. 

No mais recente Relatório Focus, a informação é que 
o IPCA deve encerrar o ano em 9,17%, cada vez mais 
distante do teto inicial, estimado em 5,25%. O aumento 
de preços da energia elétrica, dos combustíveis e dos 
alimentos são apontados como os principais fatores que 
têm pressionado a inflação. Esse impacto é observado 
no dia a dia das famílias, que viram a conta de luz, as 
compras no supermercado e as despesas com transporte 
pesarem no bolso.

Conhecer os impactos da inflação no orçamento familiar 
é uma forma mais segura de realizar o planejamento finan-
ceiro, definindo como é possível economizar e remanejar 
despesas para que a renda consiga suprir o encarecimento 
dos produtos e serviços. O uso das derivadas é uma forma 
de fazer o cálculo da variação de preços, considerando 
que serão observados os valores no decorrer dos meses. 

Trata-se de uma tarefa simples para quem tem familiari-
dade com esta área da matemática e já domina as teorias, 
as fórmulas e os postulados, como a regra do produto e do 
quociente. Mas para quem não sabe por onde começar, a 
orientação dos órgãos de defesa do consumidor e de es-
pecialistas da área financeira é iniciar com as anotações. 
Para saber a inflação das compras do supermercado, a 
orientação é anotar todos os itens comprados durante o 
mês, as quantidades e os valores. 

Isso deve ser repetido mensalmente. Ao final de dois 
meses, será possível fazer a primeira comparação. Para 
isso, será necessário somar o valor total gasto no segundo 
mês e dividir pelo gasto total do primeiro mês. Feito isso, 
para obter o valor em percentual, é necessário subtrair o 
número 1 e, em seguida, multiplicar por 100. É possível 

Conhecer os impactos da inflação no orçamento familiar é uma 
forma mais segura de realizar o planejamento financeiro.

Em outro levantamen-
to, feito pelo NZN In-
telligence, plataforma 

de pesquisa de mercado, 
74% das pessoas preferem 
a modalidade em relação às 
compras realizadas em lojas 
físicas. 

E com o consumo em alta, 
fica a dúvida para os empre-
sários que vendem produtos 
pela internet: o que é mais 
vantajoso? Investir de forma 
independente em uma pla-
taforma de e-commerce ou 
se aproveitar do conjunto de 
benefícios oferecidos pelos 
marketplaces, como Mer-
cado Livre, B2W, Amazon, 
Magazine Luiza, Netshoes, 
Mobly, Droga Raia e Leroy 
Merlin, entre outros? Para 
Rodrigo Garcia, diretor 
executivo da Petina Solu-
ções em Negócios Digitais 
- startup de performance 
de marketplaces nacionais 
e internacionais - o ideal é 
investir nos dois modelos de 
negócios ao mesmo tempo. 

“Abrir um site e não inves-
tir em marketing é a mesma 
coisa que abrir uma loja 
numa rua sem saída”. Entre-
tanto, para aqueles que são 
iniciantes e pretendem optar 
entre um ou outro, Garcia 
é certeiro. “Para performar 
um e-commerce próprio é 
muito caro, pois para obter 
um resultado positivo é ne-
cessário investir em tráfego, 
mas não é certo que tenha 
uma conversão em vendas. 
No marketplace o empresá-
rio paga o que vendeu e o 
tráfego é por conta deles”, 
explica, ao listar algumas 
vantagens do marketplace 

Com o consumo em alta, fica a dúvida para os empresários que 
vendem produtos pela internet.

E-commerce ou Marketplace: onde 
é mais vantajoso vender produtos?
No ano passado, o faturamento do e-commerce, a compra e venda de produtos pela internet, cresceu 
41% com mais de 194 milhões de pedidos feitos por consumidores brasileiros no ano, segundo dados 
do estudo Webshoppers (Ebit/Nielsen & Bexs Banco)

garante uma visibili-
dade bem maior para a 
marca e seus produtos, 
em relação ao tráfego 
de visitas. “Dessa for-
ma, o produto fica mais 
exposto e as ações de 
vendas, como uma 
participação na Black 
Friday, geram muito 
mais resultados do que 
fazer uma Black Friday 
em um site próprio, ou 
para qualquer outra 
data sazonal, como 
Natal, Dia das Mães, 
Dia dos Namorados. O 
marketplace gera um 
escalonamento muito 
maior das vendas”, 
explica o executivo. 

 5) Segurança no recebi-
mento - Outro aspecto 
importante, segundo 
Garcia, é a credibili-
dade. “Muita gente 
não sabe que existe 
marketplace, e compra 
na Americanas, por 
exemplo, achando que 
é a Americanas quem 
vai entregar. Ou seja, 
a credibilidade que a 
bandeira passa ajuda 
na conversão. Mesmo 
que o consumidor co-
nheça como funciona 
um marketplace, ao 
saber que há uma 
grande empresa por 
trás, sente-se mais 
seguro para comprar, 
pois sabe que se hou-
ver algum problema, 
a empresa ajudará 
a solucionar”, finali-
za. - Fonte e outras 
informações: (https://
petina.com.br/).
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em relação ao e-commerce 
próprio: 
 1) Venda mais bara-

ta - Engana-se quem 
acha que a comissão 
do marketplace é a 
“inimiga número 1” 
dos vendedores. Isso 
porque o custo de um 
produto vendido via 
e-commerce pode ser 
de 22% em marketing 
e financeiro. Por outro 
lado, a taxa fica a partir 
de 12% no marketpla-
ce. “É muito mais ba-
rato no marketplace”, 
enfatiza Garcia. 

 2) Exposição de pro-
dutos - Nas grandes 
marcas, o site próprio 
representa por volta 
de 30% de views e o 
marketplace, 70%. Em 
se tratando de marcas 
desconhecidas, o site 
gira em torno de 5%, 
10% no máximo e 
95% no marketplace. 
“Caso o investimento 
no tráfego do site pró-

prio seja alto, a taxa 
de visualização pode 
aumentar, porém, não 
chega a superar o do 
marketplace. Caso isso 
aconteça, o vendedor 
já estará tendo prejuí-
zo. 

 3) Utilização da logís-
tica - Quando uma 
marca adere a um 
marketplace, auto-
maticamente passa a 
utilizar a logística do 
canal. Dessa forma, 
quando ocorre uma 
venda, ao informar a 
nota fiscal, é liberada 
uma etiqueta para que 
seja feita a postagem 
do produto nos Cor-
reios ou em um ponto 
de envio do canal. “O 
envio via marketplace 
garante um valor de 
frete mais competitivo, 
em relação a valor, e 
uma entrega mais ágil”, 
ressalta Garcia. 

 4) Volume de tráfego - O 
marketplace também 

E-commerce X Marketplace

Primeiro aniversário 
do PIX

Como calcular o impacto da inflação 
alta no orçamento doméstico

usar o mesmo cálculo para avaliar a inflação de apenas 
um produto.

Ao realizar o cálculo anterior, os consumidores podem 
se surpreender, pois a inflação real tende a apresentar 
percentuais bem maiores do que o IPCA. Um produto que 
dobra de preço, por exemplo, tem uma inflação de 100%. 

De acordo com a Associação Brasileira de Educadores 
Financeiros (Abefin), a diferença entre a inflação oficial 
e a real ocorre porque o IPCA representa uma média de 
preços de diferentes produtos. Já as famílias sentem o 
impacto de acordo com a cesta de consumo que possuem.

Por isso, conhecer os impactos da inflação real na renda 
familiar é necessário. Os órgãos de defesa do consumidor, 
como a Fundação Procon-SP, o Idec e a Proteste dispo-
nibilizam materiais gratuitos – cartilhas, vídeos e textos 
– com orientações sobre como realizar o planejamento 
financeiro familiar. De acordo com o Idec, ter uma planilha 
de orçamento doméstico ajuda a organizar e gerenciar 
as contas do dia a dia, permitindo equilibrar ganhos e 
gastos no mês. Fazer pesquisas de preços é considerada 
uma atividade imprescindível no controle do orçamento, 
segundo a Proteste. - Fonte: (www.expertamedia.com.br).
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Para veiculação de seus Balanços, 
Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confiança, 

ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br


