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Manter a qualidade 
de energia pode evitar 

o desperdício 

A recente crise hídrica 
ainda enfrentada pelo 
Brasil vem gerando 
cada vez mais um 
aumento progressivo 
no custo da energia 
elétrica

Isso impacta diretamente 
a economia do país. De 
acordo com a Confede-

ração Nacional da Industria 
(CNI), em 2022, o aumento 
do custo da energia elétrica 
irá reduzir o PIB industrial 
brasileiro em aproximada-
mente R$ 3,8 bilhões, além 
de apresentar um impacto 
de 0,41% na inflação dos 
preços dos materiais e ser-
viços elétricos. 

Com este cenário e pen-
sando na economia de 
energia, acompanhamos 
um forte apelo do mercado 
pela eficiência energética, 
principalmente por parte 
das indústrias, que com a 
necessidade de otimizar o 
consumo energético, pas-
saram a buscar melhores 
maneiras de economizar 
energia e consumi-la de 
maneira mais efetiva. 
	 •	Benefícios de uma 

energia de qualida-
de - A medição da 
qualidade de energia 
não apenas identifica 
possíveis problemas 
que um determinado 
equipamento pode estar 
causando em máqui-
nas ou equipamentos, 
como evita desgastes 
de peças ou até mesmo 
falhas de operação que 
estejam impactando na 
velocidade da produção. 
Detectar o desperdício 
de energia, portanto, 
melhora o tempo de ati-
vidade e reduz os gastos 
ali empregados. 

  Vale ressaltar que é tam-
bém essencial criar uma 
abordagem proativa 
para de fato aprimorar a 
qualidade de energia. A 
primeira linha de defesa 
é a manutenção, ou seja, 
a inspeção regular e fre-
quente das instalações. 
Esse esforço contínuo 
garante uma energia 
limpa, menos tempo 
de inatividade e uma 
produção constante. 

  Nesse sentido, em tais 
manutenções, é manda-
tória a utilização de ins-
trumentos de alta qua-
lidade para a inspeção 
e sucesso da operação, 
uma vez que esse tipo 

de tecnologia colabora 
intensamente para o 
avanço dos sistemas 
elétricos nas indústrias. 

	 •	Custo do desperdí-
cio x qualidade de 
energia - A indústria 
brasileira já convive com 
os impactos econômicos 
do aumento do custo 
da energia elétrica e, 
portanto, se vê obrigada 
a rever suas estratégias 
de consumo. Além disso, 
os problemas associados 
à qualidade de energia 
prejudicam ainda mais 
este panorama, já que 
com o preço da energia 
mais alto, qualquer des-
perdício fica ainda mais 
evidente. 

  Sendo assim, dentro de 
um cenário industrial 
cada vez mais compe-
titivo, as equipes de 
manutenção elétrica 
das empresas ficam 
pressionadas a reduzir 
o consumo, mitigando 
possíveis desperdícios 
de energia e mantendo 
o alto volume de produ-
ção. 

  A melhor maneira de 
mensurar esse desper-
dício ocasionado por 
problemas na qualidade 
de energia é utilizar 
equipamentos especí-
ficos para este tipo de 
medição, os quais estão 
cada vez mais precisos e 
fáceis de manusear para 
que, primeiramente seja 
identificado e quantifi-
cado o desperdício e, em 
seguida, seja corrigido, 
evitando assim um con-
sumo de energia maior 
do que o necessário para 
a produção. 

  Em adição a isso, para 
garantir a qualidade de 
energia elétrica, permi-
tindo sua melhor per-
formance na indústria, 
é fundamental que as 
companhias ofereçam 
programas de manuten-
ção preventiva com uma 
equipe especializada e 
treinada tecnicamente 
para executar as ações 
necessárias, utilizando 
equipamentos capazes 
de atestar a segurança 
dos dados coletados, 
para que ações preven-
tivas ou corretivas este-
jam sempre alinhadas ao 
processo aplicado. 
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do Brasil do segmento de energia, 

companhia líder mundial em 
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Camex reduz 
para 2% 
Imposto de 
Importação para 
autopeças

O Comitê Executivo de 
Gestão (Gecex), da Câma-
ra de Comércio Exterior 
(Camex), do Ministério 
da Economia, reduziu os 
impostos cobrados sobre a 
importação de 12 produtos 
de autopeças sem produção 
nacional. As alíquotas caíram 
para 2%. A medida foi pu-
blicada no Diário Oficial da 
União e entra em vigor em 
1º de janeiro de 2022.  

Segundo o Ministério da 
Economia, a redução foi 
adotada em decorrência 
de pleitos de inclusão dos 
produtos, disponibilizados 
em consulta pública, e para 
os quais não se identificou 
capacidade de produção 
nacional equivalente. A 
alíquota média desses 12 
produtos era de 16%.

A Resolução Gecex nº 
284/2021 também revoga 
atos anteriores que tratavam 
do regime de autopeças e, 
nesse sentido, consolida em 
um único ato normativo a lis-
ta de produtos com redução 
a 2% da alíquota do Imposto 
de Importação. Segundo o 
governo, são 3.682 produtos 
no total, sendo 3.420 na lista 
de autopeças destinadas 
à produção e 262 na lista 
de autopeças consideradas 
bens de capital ou bens de 
informática e telecomunica-
ção (ABr). 
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atenção para um dado ex-
tremamente importante no 
setor de saúde: a escassez 
de profissionais especia-
lizados, principalmente 
de enfermeiros na linha 
de frente. Mesmo com os 
hospitais trabalhando para 
abrir leitos para atendimen-
to, não havia profissionais 
suficientes para dar conta 
da quantidade de pessoas 
precisando de ajuda.

Um levantamento do 
Conselho Federal de En-
fermagem revela um déficit 
de pelo menos 17 mil profis-
sionais, entre enfermeiros 
e técnicos de enfermagem. 
A falta de profissionais da 
saúde também foi destaque 
em um relatório da Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS), que apontou que 
o mundo enfrenta uma 
escassez de 5,9 milhões de 
enfermeiros.

“Um outro detalhe que 
também nos preocupa 
muito é que, nos próxi-
mos dez anos, um a cada 
seis enfermeiros estará se 
aposentando, deixando en-
tão um vácuo nesta área”, 
explicou a coordenadora 
do curso de Enfermagem 
da Unineves, Elenilde Dias 
Ramalho. Além disso, um 
dado relevante é que, se-
gundo a pesquisa da OMS, 
a escassez de profissionais 

A formação na área de enfermagem 
é cada vez mais necessária.

Escassez de profissionais 
de saúde deve aumentar

cessária. Visando atender 
às demandas do setor, a 
Unineves Santa Emília de 
Rodat oferta diversos cur-
sos de graduação na área 
de saúde. 

O profissional de enfer-
magem pode trabalhar 
em clínicas, ambulatórios, 
centros de pesquisa, de 
ensino, pode se especializar 
em várias áreas e aí que ele 
se especialize ele pode bus-
car, nós temos mais de 50 
especialidades. “De acordo 
com a aptidão de cada um, 
é possível procurar obste-
trícia, ginecologia, pode 
procurar neonatologia, 
pediatria, oncologia, centro 
cirúrgico, gerontologia, 
metrologia, entre outras”, 
indicou Elenilde. - Fonte e 
outras informações: (http://
www.unineves.com.br).

Os resultados aponta-
ram que a confiança e 
práticas eficientes de 

relacionamento com o con-
sumidor são essenciais para 
a fidelização e engajamento. 
Além disso, a simplicidade e 
personalização são os dois 
fatores essenciais para ga-
rantir uma boa experiência 
do cliente durante a jornada 
nas organizações. 

Segundo o sócio-líder 
de consumo e varejo da 
KPMG, Fernando Gambôa, 
a necessidade de interagir 
com os clientes de forma 
mais simples e fácil já era 
um ponto de atenção para 
as empresas antes da pan-
demia da Covid-19. “Com a 
propagação da doença glo-
balmente, essa demanda se 
tornou ainda mais evidente, 
já que houve alterações no 
comportamento do consu-
midor e rápida evolução de 
tecnologias voltadas a ofere-
cer uma melhor experiência 
aos clientes”, analisa. 

De acordo com a pesquisa, 
a experiência do cliente 

A confiança e práticas eficientes de relacionamento com o 
consumidor são essenciais para a fidelização e engajamento

Apesar da pandemia ter causado um 
grande impacto em diversos setores 
econômicos, a compra de imóveis na 
Europa obteve recuperação este ano, 
principalmente com a flexibilização 
das fronteiras. Prova disso, são os re-
sultados do balanço da Global Trust, 
especializada em investimentos imo-
biliários em Portugal, que ao longo de 
2021 registrou um aumento no ticket 
médio de 750 mil para 1MM. 

A empresa boutique, responsável por 
mais de 600 compras de imóveis para 
brasileiros em Portugal, aponta ainda 
que o crescimento relacionado ao ano 
anterior foi de 100%, e se comparado 
a 2019, o marco chega na casa dos 
64%. Segundo Cesar Damião, CEO da 
Global Trust, a volatilidade dos juros e 
câmbio com a proximidade das eleições 

e a insatisfação devida à instabilidade 
financeira do país, vêm sendo umas das 
principais justificativas para que cada 
vez mais brasileiros estejam pensando 
em construir uma vida fora do país. 

“Acreditamos que a incerteza econô-
mica no Brasil, o aumento de oportuni-
dades e as possibilidades com fundos 
de investimentos em Portugal tenham 
impactado essa decisão de brasileiros 
pela imigração através do Golden Visa. 
Inclusive, as mudanças propostas 
pelo governo que valem a partir de 
Janeiro, também foram responsáveis 
por essa busca”, explica o executivo, 
ressaltando ainda que, com as novas 
regras, quem quer garantir o Golden 
Visa através do fundo de investimento 
português, o valor de 350 mil passa a 
ser de 500 mil. 

Se tratando dessas alterações no 
programa de residência fixa através da 
compra e investimentos em imóveis em 
terras lusitanas, Damião acredita que 
pode ser uma grande oportunidade 
para descobrir e desenvolver locais 
como Comporta - nova queridinha de 
artistas como Harrison Ford, Kristin 
Scott-Thomas, Madonna e o designer 
global Christian Louboutin - Algarve 
e Alentejo. 

“Os imóveis giram em torno de 500 mil 
a alguns milhões dependendo da região 
e propriedade escolhida. É um investi-
mento valioso, são lugares que estão 
ganhando cada vez mais atenção pelo 
mundo, tanto pelas belezas naturais, 
quanto pela qualidade de vida”, finaliza 
o empresário. Fonte e mais informações: 
(https://globaltrust.com.br/).

A Caixa Econômica Fe-
deral vai disponibilizar, a 
partir do dia 24 de janeiro, 
uma nova linha de crédito 
exclusiva para antecipação 
do pagamento de custos de 
frete. Com taxa de juros a 
partir de 1,99% ao mês, a 
operação de capital de giro 
vai beneficiar toda a cadeia 
de transporte rodoviário 
de carga, ao disponibilizar 
os recursos diretamente na 
conta dos transportadores 
autônomos.

As empresas que contra-
tam serviço de frete a prazo 
poderão solicitar ao banco 
que antecipe seu pagamento 
diretamente para o trans-
portador autônomo, que 
receberá o valor à vista por 
meio de crédito em conta 
da Caixa, inclusive Conta 
Poupança Digital, no Caixa 
Tem. As empresas poderão 
antecipar os fretes que ti-
verem registro no sistema 

da Secretaria da Fazenda 
a partir da emissão do Ma-
nifesto Eletrônico Fiscal, 
documento utilizado pelas 
empresas do ramo, que ar-
mazena informações sobre 
a carga e os responsáveis 
pelo transporte.

A amortização do emprés-
timo é feita em parcela úni-
ca, cujo vencimento será na 
mesma data estipulada pelo 
transportador no MDF-e 
para o pagamento do frete.

Para contratação do Giro 
Caixa Transporte, quando 
a linha estiver operacional, 
as empresas de transporte 
de cargas devem solicitar 
a habilitação do limite em 
qualquer agência da Cai-
xa, mediante avaliação de 
crédito. Após a disponibi-
lização do limite, a opera-
cionalização do crédito será 
realizada digitalmente pelo 
Gerenciador Financeiro do 
banco (AI/Caixa).

Experiência do cliente deve garantir 
simplicidade e personalização

Uma pesquisa realizada pela KPMG analisou as melhores práticas desenvolvidas para a experiência do 
cliente em 26 territórios, com mais de 88 mil clientes entrevistados que avaliaram cerca de 2.900 empresas

aumentando a abrangência 
do conhecimento do cliente 
para ações que sejam de 
interesse efetivo. 

Além desses fatores, a pes-
quisa concluiu que os consu-
midores não abrem mão da 
confiança nas organizações 
para manter o engajamento. 
Com as regulamentações 
que protegem os direitos do 
cliente sobre os dados e a pri-
vacidade, a falta de confiança 
que abrange a segurança ci-
bernética pode gerar o risco 
de solicitações de exclusão 
das informações. 

“Em um cenário de trans-
formações intensas, o suces-
so da experiência do cliente 
dependerá do envolvimento 
de toda a organização de 
forma alinhada e consis-
tente. Para isso, as novas 
tecnologias já sustentam a 
jornada do consumidor de 
ponta a ponta, integrando 
experiências personalizadas 
à simplicidade”, finaliza o 
sócio-líder de experiência 
do consumidor da KPMG, 
Augusto Puliti.
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deve ser simples, perso-
nalizada e atraente. Isso 
significa um tratamento 
específico, no qual ele se 
sinta valorizado para criar 
fidelidade e engajamento. 
Para oferecer um relacio-
namento que supere as ex-
pectativas do cliente, é ne-
cessária uma coordenação 
de processos com o alinha-
mento das práticas de todas 
as áreas da empresa com o 
cliente que promovam um 

profundo entendimento do 
consumidor. 

O relatório apontou que 
as conexões que integram a 
experiência do cliente são 
fundamentais para garantir 
práticas eficientes. Por-
tanto, o conhecimento do 
consumidor, a coordenação 
organizada das experiências 
online e presenciais e o 
estímulo à inovação são ne-
cessários. A personalização 
deve imprimir relevância, 

acontece tanto nos países 
em desenvolvimento, como 
também nos países desen-
volvidos.

Para além da pandemia, 
temos um aumento consi-
derável na expectativa de 
vida da população, pois à 
medida que uma população 
envelhece, os cuidados com 
a saúde tornam-se ainda 
mais necessários. Segundo 
dados do IBGE, em 2060 
um quarto da população 
brasileira será idosa. Um 
estudo global do Conselho 
Internacional de Enferma-
gem apontou que 90% das 
entidades nacionais, ou 
seja, dos conselhos de en-
fermagem, temem também 
esse déficit.

Dentro deste cenário, a 
formação na área de enfer-
magem é cada vez mais ne-

Linha de antecipação de 
frete para caminhoneiros

Em busca de uma nova vida na Europa, 
brasileiros investem em Portugal


