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Eletrificados crescem em 2021. 
E vão crescer mais este ano

Se o ano passado foi historicamente o melhor ano em 
vendas de eletrificados no Brasil, 2022 tem tudo para fazer 
esse bolo crescer mais. 

Elétricos ou híbridos fecharam 2021 com 1,8% de 
participação de mercado (no ano anterior o market 
share foi de 1%). Automóveis e comerciais leves so-
maram 34.990 unidades, sendo 2.860 só de elétricos e 
mais 32.130 de híbridos. Os números foram divulgados 
pela Anfavea. 

O crescimento desse mercado se deve ao expressivo 
aumento de oferta, tanto de marcas que passam a impor 
(no bom sentido) apenas eletrificados, como fez a Volvo 
e de fabricantes que estrearam seus elétricos por aqui 
(Peugeot e Fiat, por exemplo). 

Marcas premium – Porsche, Audi, Mercedes-Benz, Jaguar 
e BMW, entre outras – apostam em novos produtos, nas-
cidos elétricos – supercarros com muito mais autonomia. 

Junto a isso, há também um esforço em melhorar a 
infraestrutura, com investimentos das marcas e outras 
empresas na expansão dos pontos de carregamento. 
Conte ainda, com a vinda de novos players, como os 
chineses BYD e Great Wall que chegam com produtos 
competitivos.

Tudo isso chama a atenção do consumidor, que dá seu 
voto de confiança e aposta nas novas tecnologias, mais 
limpas e sustentáveis. 

BYD

BYD TAN EV.

O que está chegando 
A Volvo acaba de lançar o C40, SUV cupê 100% elétrico, 

equipado com dois motores, que combinados geram 408 
cv de potência e 440 km de autonomia. Seu preço: R$ 
419.950. Antes disso, a marca de origem sueca já havia 
anunciado no final do ano passado que seu XC40 passaria 
a ser vendido apenas na versão 100% elétrica, por R$ 
409.950.

Grupo BMW planeja 30 lançamentos em 2022 
Em anúncio dos resultados de 2021 e perspectivas 

2022 para o Brasil, o Grupo BMW divulgou que terá 30 
lançamentos entre carros BMW, Mini e Motorrad (motos) 
para este ano no Brasil. 

Com o i4 anunciado e iX já em pré-venda no Brasil, a 
BMW confirmou a vinda ainda neste semestre do iX3, SUV 
elétrico baseado no X3. 

Junto com a Mini, o Grupo BMW terá 5 modelos to-
talmente elétricos no Brasil – i3, i4, iX, iX3 e Mini S E. 
Hoje, cerca de 20% das vendas da BMW são compostas 
por veículos eletrificados. Já para a Mini, os eletrificados 
correspondem atualmente a 40% das vendas no Brasil, 
um dos maiores percentuais globais.

BMW

BMW eletricos - Mini, i3, i4, iX3 e iX.

Mas nada ‘made in Brazil’ 
O CEO do BMW Group Brasil, Aksel Krieger, conta que 

o grupo avançou 162% nas vendas de eletrificados em 
2021 (elétricos e híbridos plug-in) e que a meta é chegar 
a 2030 com 50% da gama elétrica. 

Mas, por ora, só de importados. O CEO não descarta, 
mas diz que não há planos de produzir veículos elétricos 
ou híbridos em sua planta de Araquari (SC). “Estamos 
sempre estudando e avaliando. E sempre olhando para o 
futuro”, completou Krieger. 

Audi inicia pré-venda dos novos Q3
A Audi do Brasil inicia pedidos de reservas dos novos 

Q3 e Q3 Sportback. Com motor 2.0 de 231 cv e tração 
quattro, os modelos podem ser reservados diretamente nas 
concessionárias por a partir de R$ 279.990. As entregas 
estão previstas para abril.

As primeiras unidades serão importadas da Hungria, 
para depois serem montadas na fábrica de São José dos 
Pinhais (PR), onde a Audi retoma a produção. 

*Lucia Camargo Nunes é economista e jornalista especializada no setor 
automotivo. E-mail: lucia@viadigital.com.br

A chinesa BYD iniciou na semana passada, a pré-venda 
do Tan EV, por R$ 487.590. Seus dois motores entregam 
517 cv e alcance de 437 km. 

Por enquanto, o TAN EV está exposto em um shopping 
center da capital paulista e pode ser negociado por con-
sultores da Eurobike, rede que promete para março a 
abertura da primeira loja da BYD no país. A expectativa 
é ter representantes em 45 cidades brasileiras. 

Pedro Dantas - Volvo

Volvo C40.

Entregas sustentáveis 
No segmento de frotas, a sustentabilidade caminha a 

passos largos. A plataforma iFood iniciou uma parceria 
com a marca de motocicletas elétrica Voltz para lançar, nas 
próximas semanas, a venda a seus entregadores. 

No programa que inicia por São Paulo, a pré-venda prevê 
descontos e facilidades no financiamento. A companhia 
não divulga os valores. Além do apelo ESG, a moto elétrica 
reduziria, segundo a plataforma, em 70% os custos com 
combustível e manutenção, em comparação com uma moto 
a gasolina. 

iFood

iFood VOLTZ.

Você já deve ter visto por aí 
casos parecidos: um jovem 
empresário, que recém fun-

dou uma empresa ou startup, se 
autointitular CEO do negócio. Na 
opinião de Marcelo Treff, especialis-
ta em Gestão de Carreira e professor 
de Gestão de Pessoas da FECAP, 
o uso indiscriminado da sigla em 
inglês para Chief Executive Offi-
cer (equivalente a “presidente” no 
Brasil), que é utilizada por grandes 
empresas americanas e europeias, 
pode passar uma impressão errada 
do negócio e acabar acarretando 
prejuízos. 

Segundo o especialista, em pri-
meiro lugar, deve-se compreender 
que a sigla CEO combina mais com 
grandes empresas multinacionais 
ou transnacionais do que com 
empresários ou empreendedores. 
“Sem dúvida que a sigla está ba-
nalizada, por isso o cuidado que 
se deve ter em utilizá-la, pois pode 
passar uma imagem equivocada aos 
stakeholders (empregados, clien-
tes, fornecedores e comunidade 
em geral). 

De qualquer forma, embora eu 
não goste, não há problema algum 
em utilizá-la. Mas, é necessário que 
o empresário ou empreendedor 
entenda que esta sigla carrega com 
ela um certo status, que nem sem-
pre equivale à posição ocupada”, 
opina, ao afirmar que o CEO não 
combina com startups e o tipo de 
profissionais que trabalham nelas, 
nem com empresas recém-abertas, 
pois carrega uma simbologia arris-

Integração de sistemas 
é a chave para o futuro 

das empresas

A tecnologia veio 
para solucionar os 
problemas e acelerar 
processos no nosso dia 
a dia

Hoje, temos incon-
táveis softwares 
prontos para resol-

ver coisas que antes eram 
complexas. Mas o que fazer 
quando esses mesmos ro-
bôs que vieram para orga-
nizar nossa vida começam a 
se multiplicar? É com essa 
reflexão que apresentamos 
a facilidade e a importância 
que a integração de siste-
mas tem para o sucesso de 
uma empresa hoje em dia.

A primeira questão a se 
levar em conta é a capa-
cidade que essa nova tec-
nologia tem para reduzir 
erros. Em meio a muitas 
ferramentas distintas, 
é normal para o ser hu-
mano não dar conta de 
administrar tantas infor-
mações e sistemas. Com 
a integração, a chance de 
um equívoco acontecer di-
minui consideravelmente, 
ajudando também a evitar 
perdas financeiras. 

E por falar em dinheiro, 
esse é um investimento 
cada vez mais claro. Com 
uma plataforma de integra-
ção de serviços são redu-
zidos custos, já que passa 
a ser possível observar o 

que não é necessário para 
a operação e criar análises 
mais precisas. 

O que puxa a outro ponto: 
a economia de tempo, per-
mitindo que as empresas 
busquem valorizar a ca-
pacidade analítica de suas 
equipes de negócio e TI, 
deixando para as máquinas 
executarem serviços ma-
nuais e robotizados.

Com uma plataforma 
de integração completa, 
segura e escalável, como o 
iPaaS, as empresas podem 
observar, em um curto es-
paço de tempo, um maior 
desenvolvimento e agilida-
de na logística diária, além 
de ter toda a visibilidade 
das integrações acontecen-
do em tempo real.

Se a tecnologia em nuvem 
é capaz de nos oferecer 
tantas funcionalidades, 
por que não explorarmos? 
O iPaaS, as plataformas de 
integração como serviço, já 
movimentam um mercado 
promissor pelo mundo. 

Fruto da experiência que 
vai passando de empresa 
a empresa, tornando o dia 
a dia interno muito mais 
produtivo, o que impacta 
nos negócios de uma forma 
geral e é perceptível pelo 
consumidor final.

(*) - É CEO e cofundador da Wevo, 
empresa especializada em integração 

de sistemas e dados 
(https://www.wevo.io/).
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“CEO” é sigla banalizada e uso 
sem critério pode trazer prejuízos
Cada vez mais, jovens talentos têm se destacado como high potentials, sendo preparados, sobretudo 
por grandes organizações, para ocupar posições críticas (estratégicas) e, adquirindo experiência para, 
cada vez mais cedo, ocuparem a posição de CEO

A sigla CEO combina mais com 
grandes empresas multinacionais ou 

transnacionais do que com empresários 
ou empreendedores.
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VA rápidas mudanças no mundo dos 
negócios e no mundo do trabalho, 
cada vez mais, jovens talentos têm 
se destacado como high potentials, 
sendo preparados, sobretudo por 
grandes organizações, para ocupar 
posições críticas (estratégicas) e, 
adquirindo experiência para, cada 
vez mais cedo, ocuparem a posição 
de CEO.

Não há regras explícitas para “a 
idade ideal para se tornar CEO”, 
pois as organizações são muito 
diferentes, em termos de porte, lon-
gevidade e cultura organizacional. 
No entanto, nos Estados Unidos, a 
média de idade dos CEOs do índice 
S&P 500 é de 58 anos, segundo le-
vantamento do Wall Street Journal. 
No Brasil, pesquisa divulgada pelo 
jornal Valor Econômico, em 2020, 
revelou que a idade média dos CEOs 
das 70 empresas que compõem o 
Ibovespa é de 53,6 anos.

“Geralmente, o início se dá em 
posições com nomenclatura júnior 
e, gradualmente, assumem mais 
responsabilidades à medida que se 
desenvolvem na carreira corpora-
tiva. É muito importante adquirir 
experiência de trabalho, gerenciar 
relacionamentos e, sobretudo, ter 
uma sólida formação educacional”. 

O professor acrescenta que, na 
visão de David Braga, presidente 
e head hunter da Prime Talent e 
professor da Fundação Dom Cabral, 
“cada vez mais a nova geração está 
assumindo o poder, representada por 
pessoas que unificam o conhecimento 
técnico e de base” (AI/FECAP).

cada para novos negócios. 
Nestes casos, outras nomencla-

turas são mais indicadas, como: 
 founder, empreendedor, sócio-
diretor, entre outras. Quanto ao 
caminho a ser trilhado para chegar 
até essa posição, não há regras 
rígidas, mas é sempre importante 
que o ocupante deste posto tenha 
domínio do negócio, visão sistêmica 
e, sobretudo, visão estratégica. 

Segundo o professor, diante das 


