
Logística marítima 
internacional em 

compasso de espera

A situação da 
logística marítima 
internacional tem 
alarmado líderes no 
mundo inteiro

A intensa alta nos pre-
ços, de efeitos du-
radouros, traz junto 

um aumento da inflação 
global. O setor já havia sido 
fortemente impactado pela 
pandemia. Registrou uma 
elevação significativa em 
2020 e, em 2021, o aumento 
chegou a um percentual de 
três dígitos. Tudo indicava 
que, em 2022, os preços 
ficariam como estavam, sem 
novas escaladas expressi-
vas. E aí veio a reviravolta. 

Com a guerra na Ucrânia, a 
Rússia “saiu do mapa” dessa 
logística e novas mudanças 
e incertezas surgiram. O 
índice Harpex, um dos prin-
cipais indicadores globais 
de preços no transporte 
marítimo de contêiner, teve 
a chamativa alta de 268,46% 
no ano passado. Em 2020, já 
tinha avançado 43,62%. Só 
nos três primeiros meses de 
2022, a variação acumulada 
ficou em torno de 20%. A 
previsão para 2023 segue de 
encarecimento, ainda que 
menos expressivo.

No início da pandemia, 
tivemos uma “grande ba-
gunça” na logística inter-
nacional. Portos fecharam 
e embarcações não conse-
guiam ancorar; contratos 
de trabalho passaram a ser 
feitos com um período me-
nor; trabalhadores estavam 
ausentes devido a questões 
sanitárias. O forte impacto 
nos preços não veio em 
2020, mas chegou em 2021.

No final do ano passado, 
entretanto, esse comporta-
mento estava começando a 
normalizar. Mesmo com a 
continuidade da pandemia 
em 2022, o ritmo seria no mí-
nimo de estabilidade - uma 
estabilidade relativa, vale 
ressaltar, já que falar dela 
em um setor de recuperação 
mais lenta é complicado. 
Alguns players investiram 
nesse restabelecimento, 
mas, pelas próprias dinâmi-
cas do campo, a expectativa 
era de retomada gradual.

Com a crise na Ucrânia e 
a exclusão da Rússia desse 
mapa logístico, e com as 
principais empresas ma-
rítimas do mundo já fora 
do território russo, tem-
porariamente ou de forma 
permanente, o cenário se 
complicou mais ainda. Uma 
rota cortada do mapa gera 
um novo problema na logís-
tica internacional.

Desde a posse de Joe Bi-
den no governo dos Estados 

Unidos, os estadunidenses 
saíram de um momento de 
esfriamento para uma reto-
mada do comércio interna-
cional. Essa rota foi então 
fortalecida, aumentando a 
demanda por contêineres. 
Junto com a pressão das 
outras rotas mais movimen-
tadas do mundo - Europa e 
Ásia, sobretudo a China -, o 
preço internacional come-
çou a subir muito.

No tradicional discurso 
sobre o Estado da União, 
Biden chegou a citar os 
elevados custos de frete 
marítimo e seus impactos 
na inflação do país. O Fun-
do Monetário Internacional 
(FMI), por sua vez, divulgou 
estudo apontando os impac-
tos da guerra na Ucrânia nos 
preços da logística marítima 
internacional, com reflexo 
na inflação global. De acordo 
com o relatório do FMI, a 
cada vez que os preços do 
frete marítimo dobram, a in-
flação sobe 0,7%, em média 
- um repasse menor e mais 
lento do que os efeitos de 
alimentos e combustíveis, 
mas de repercussão mais 
duradoura.

No curto prazo, o principal 
fator de influência é a saída 
das maiores empresas do 
setor de contêineres da 
Rússia, aguçando o “caos” 
logístico internacional. Mas 
também temos outros, como 
os recentes fechamentos 
de cidades com portos im-
portantes na China devido 
à pandemia. Como grande 
importador de produtos ma-
nufaturados e exportador 
de commodities básicas, o 
Brasil também sente for-
temente os efeitos desse 
cenário internacional. 

O país importa manufa-
turados por contêiner e 
exporta as commodities por 
granel, o que dificulta nossa 
situação, já que as empresas 
têm privilegiado o envio de 
contêineres para as rotas 
mais lucrativas deste mo-
mento, devido a questão dos 
“contêineres meio cheios” 
na saída do Brasil. Somado 
a isso, temos um aumento 
de preços dos insumos in-
dustriais e manufaturados 
importados. Mas temos boas 
notícias. A aprovação do 
BR do Mar deve incentivar 
a cabotagem no país, com 
a promessa de estimular a 
concorrência e baratear o 
transporte de cargas entre 
os portos brasileiros.

Todos os esforços e todo 
o planejamento público e 
empresarial para lidar com 
os desafios atuais são neces-
sários e bem-vindos.

(*) - É economista da Costdrivers 
(https://costdrivers.com/).
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A Receita Federal ampliou a 
isenção do Imposto de Renda na 
venda de imóveis. O benefício 
passa a valer para quem utilizar 
recursos para quitar - total ou 
parcialmente - financiamentos 
imobiliários já contratados. 

“É uma mudança importante. A 
isenção de imposto ocorre quando 
o produto da venda de um ou mais 
imóveis residenciais tenha sido re-
vertido para um financiamento que 
o contribuinte já tinha. É possível 

aplicar a isenção correspondente 
ao que o contribuinte aplicou para 
a quitação desse financiamento”, 
explica Antonio Gil, sócio de Im-
postos da EY. 

A legislação?mencionava be-
nefício somente na?aquisição 
de imóveis residenciais em até 
180 dias da venda do primeiro 
imóvel. “Agora também é aceita 
em até 180 dias a aplicação do 
produto dessa venda para qui-
tação de financiamento. É um 

avanço muito importante para o 
contribuinte. Mas vale salientar 
que só é aplicável para imóveis 
residenciais”, completa Gil. 

Quem vende um imóvel, as-
sim como qualquer patrimônio 
de grande valor, paga de 15% 
a 22% de Imposto de Renda. O 
tributo incide não sobre o valor 
total do bem, mas sobre o ganho 
de capital (lucro da operação), 
calculado como a diferença entre 
o valor da compra da unidade, 

informado na declaração anual 
do Imposto de Renda, e o valor 
da venda. 

Desde 2005, as vendas de 
imóveis só eram isentas de IR 
para quem usasse o dinheiro da 
negociação para comprar outro 
imóvel em 180 dias. No entanto, 
o benefício era concedido nos 
casos em que o contrato fosse 
assinado nesse prazo. Quem 
usava o dinheiro para quitar 
outro imóvel não conseguia a 

isenção porque o contrato tinha 
sido assinado antes da venda da 
primeira unidade. 

O lucro obtido com a venda 
do imóvel também é isento caso 
ele tenha sido adquirido até 
1969. Outro caso de isenção é 
se o contribuinte vender seu 
único imóvel por valor igual ou 
inferior a R$ 440 mil, desde que 
não tenha vendido outra unidade 
nos últimos cinco anos. Fonte: 
Agência EY. 

Com aumento na utilização de dispositivos móveis cor-
porativos, especialista explica que soluções MDM podem 
facilitar o atendimento das diretrizes da Lei Geral de Pro-
teção de Dados (LGPD). Há mais de um ano em vigor no 
Brasil, traz um desafio às empresas que precisam adequar 
suas operações ao recente regramento.

Além de evitar multas expressivas pelo descumprimento 
do que a legislação prevê, estar em conformidade com a 
LGPD também é uma exigência atual para se posicionar 
como uma organização confiável no mercado. Boa parte 
das empresas, contudo, ainda esbarra no cumprimento 
das novas diretrizes e a adoção de regimes híbridos de 
trabalho vem se mostrando um novo fator de preocupação.

“Estimativas apontam que 80% das empresas no país já 
estão adotando modelos híbridos de trabalho ou preten-
dem adotá-los em breve. Com isso, aumenta a distribuição 
de dispositivos móveis corporativos para os funcionários, 
como tablets e smartphones, o que aumenta, por sua vez, a 
vulnerabilidade dos dados manipulados pelas organizações”, 
explica Vinícius Boemeke, Co-Founder da Pulsus, empresa 
referência em soluções MDM (Mobile Device Management).

No primeiro semestre de 2021, pouco antes das puni-
ções previstas na LGPD passarem a valer, uma pesquisa 
da Fundação Dom Cabral revelou que 40% das empresas 
brasileiras que possuem conselho de administração ou 
consultivo não estavam ajustadas às novas exigências. Em 
empresas menos estruturadas, a dificuldade de adequação 
pode se mostrar ainda maior. 

Boemeke defende que soluções de gerenciamento de 
dispositivos móveis corporativos (MDM) podem ajudar as 
empresas a se adequarem à lei, além de outros benefícios. 
“Empresas de diversos portes e segmentos vêm disponi-
bilizando dispositivos móveis corporativos, como forma 
de aumentar o nível de produtividade e de mobilidade 
das suas equipes. 

Porém, um detalhe que muitas companhias não se dão 
conta é que esses aparelhos também são uma importante 
fonte de coleta e armazenamento de informações, exigindo 
uma gestão eficiente. As soluções MDM permitem que 
uma empresa controle o uso dos dispositivos móveis e 
otimize sua gestão, aumentando a segurança de dados e 
evitando o vazamento de informações sensíveis”, explica 
o CEO da Pulsus.

Soluções de gerenciamento de dispositivos móveis corporativos 
ajudam as empresas a se adequarem à lei.

Para ter visibilidade, 
oferecer um atendi-
mento diferenciado e 

conquistar mais clientes, é 
importante que você esteja 
atento às novas tecnologias 
e disposto a aprender sobre 
elas para, assim, deixar o seu 
negócio mais competitivo e 
rentável. 

De acordo com o instrutor 
do Eixo de Gestão do Senac 
Goiás, José Antônio Tavares 
Junior, o comportamento do 
consumidor vem mudando 
nas últimas décadas e de 
2019 para cá essa mudança 
foi acentuada. 

“O consumidor se adaptou 
rapidamente ao digital para 
ter maior conforto e comodi-
dade em suas compras, seja 
de produtos ou de serviços”, 
afirma Tavares.

Diante desse cenário, é 
importante que o empresário 
tenha à disposição ferramen-
tas que vão agilizar a comu-
nicação e a venda para esse 
novo perfil de consumidor. 

Segundo o instrutor do 

Existem várias ferramentas entre elas aplicativos que vão 
facilitar a comunicação com os clientes.

Ferramentas digitais ajudam na 
administração de pequenos negócios
Você que é microempresário ou dono de um pequeno negócio, sabia que existem ferramentas digitais 
ao seu alcance, muitas delas gratuitas, que vão auxiliar na administração do seu negócio?

dores de serviço, você pode 
contar com ferramentas 
que vão ajudar no registro 
de dados dos clientes, do 
faturamento, de compra e 
venda, de estoque e muito 
mais. 

Não importa o tamanho da 
empresa, existe uma ferra-
menta ideal para cada tipo 
de negócio. Tavares destaca 
duas ferramentas: Hubspot e 
Wave. Hubspot é para acom-
panhamento de clientes e o 
Wave para a contabilidade. 
“É importante que você en-
tenda o seu negócio e qual a 
melhor ferramenta que vai se 
adequar à sua administração 
em qualquer área: recursos 
humanos, contabilidade, 
vendas etc. 

Vale lembrar que se você 
tem um negócio, busque 
a sua profissionalização, 
a reciclagem, e aprenda 
sobre esse mundo digital e 
como ele vai alavancar os 
seus resultados”, orienta o 
instrutor do Senac. Fonte: 
(go.senac.br).
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Senac, “os impactos dessas 
tecnologias nos resultados 
do negócio acontecem 
de forma mais efetiva e 
eficaz, trazendo o consu-
midor mais para perto do 
empresário e do negócio, 
gerando mais consumo, 
feedbacks, interação e 
pós-venda”. Atualmente 
existem várias ferramen-
tas, muitas gratuitas, entre 
elas aplicativos que vão 

facilitar a comunicação 
com os clientes. 

“Não podemos esquecer, 
por exemplo, do WhatsApp, 
que traz uma comunicação 
rápida e direta, e o Face-
book e Instagram, que são 
aplicativos que temos à mão 
disponíveis gratuitamente”, 
destaca Tavares. Mesmo que 
você administre seu negócio 
sozinho, sem a ajuda de ou-
tros funcionários ou presta-

Gerenciamento de celulares e tablets 
ajuda empresa a cumprir a LGPD

Em relação à conformidade com a LGPD, o especialis-
ta explica que as soluções MDM aumentam a proteção 
dos dados capturados pelas empresas, porque evitam o 
compartilhamento indevido e a infecção dos celulares e 
tablets por agentes maliciosos. “É possível definir quais 
apps podem ser usados e instalados, assim como evitar 
que softwares maliciosos infectem os aparelhos e roubem 
os dados armazenados neles. Além disso, as soluções 
inibem que informações sejam salvas e compartilhadas 
em aplicativos de chat. 

E todos esses controles podem ser aplicados de forma 
massiva, ou seja, abrangendo todos os dispositivos, e de 
forma remota, sem precisar tê-los em mãos”, comenta 
Boemeke. ao destacar ainda que soluções MDM facilitam 
a exclusão de dados, documentos e apps dos aparelhos, 
outro ponto benéfico em relação às diretrizes da LGPD. 
“Isso ajuda, por exemplo, a eliminar registros que já foram 
enviados para o CRM”.

Por último, o executivo ressalta que, ao adotar uma so-
lução MDM, uma empresa demonstra de forma clara sua 
preocupação com a gestão e a proteção de dados pessoais 
e que possui ferramentas específicas para isso. “Caso acon-
teça algum vazamento ou mau uso de dados pessoais que 
estejam sob a responsabilidade da empresa, ela estará mais 
resguardada, pois não assumiu esse risco. Ao contrário, to-
mou providências para evitar que isso acontecesse”. - Fonte 
e outras informações: (https://pulsus.mobi/).
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Ampliada a isenção de Imposto de Renda na venda de imóveis


