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Aplicações do Alumínio 
alavancam o mercado 

de energia solar

Alternativas que 
corroboram para 
um consumo mais 
consciente de 
energia e redução de 
impactos ambientais 
têm conquistado 
cada vez mais 
espaço

 

Diante disso, o merca-
do de energia solar 
vem ganhando no-

vos adeptos, por tratar-se de 
uma fonte limpa e renová-
vel. Neste contexto, outras 
indústrias têm apoiado o 
desenvolvimento do setor, 
como é o caso da meta-
lurgia. E, com as diversas 
aplicações do Alumínio, 
é possível oferecer bene-
fícios estratégicos a este 
mercado.  

Atualmente, o Brasil ocu-
pa a 4ª posição entre os 
países que mais cresceram 
em 2021 na capacidade em 
energia fotovoltaica, com 
novos 5,7 GW (Gigawatt) no 
último ano, de acordo com 
apuração realizada pela 
Absolar, a partir de dados 
da Aneel e da Agência Inter-
nacional de Energias Reno-
váveis (IRENA). Segundo 
a Absolar, hoje o Brasil 
conta com 15 GW na fonte 
solar, R$ 78,5 bilhões de 
investimentos acumulados 
e mais de 450 mil empregos 
gerados desde 2012. 

Tais números ajudaram 
a evitar a emissão de 20,8 
milhões de toneladas de 
CO2 na produção de ele-
tricidade. O segmento de 
energia fotovoltaica englo-
ba dois meios principais: o 
de energia centralizada, que 
agrega as grandes usinas 
e/ou fazendas solares e a 
energia distribuída, que se 
refere aos sistemas residen-
ciais e de pequenas e médias 
empresas, que contam com 
placas solares nos telhados. 

Nessas instalações, o Alu-
mínio aparece na fabricação 
dos perfis empregados nos 
painéis solares, em forma de 
esquadrias ou perfis tubula-
res. Vale destacar que, com 
o crescimento de novos pro-
jetos voltados para o setor, 
surge a necessidade de uma 
constante modernização e 
revitalização nas linhas de 
transmissão e distribuição 
de energia. Para ajudar tal 

sistema a funcionar, essas 
linhas são, em sua grande 
maioria, constituídas por 
cabos de Alumínio, que 
representam um volume 
considerável do consumo. 

As vantagens já conheci-
das do metal, como menor 
custo, leveza, boa adaptabi-
lidade térmica e resistência 
mecânica, também são 
fundamentais nos sistemas 
de energia proveniente do 
Sol. Além disso, o Alumínio 
apresenta um efeito deco-
rativo nos perfis e ainda 
contém uma excelente con-
dutividade elétrica, no caso 
das redes de transmissão e 
distribuição.   

O investimento em ener-
gias renováveis, como a 
solar, é uma pauta cada vez 
mais emergente no que diz 
respeito às agendas susten-
táveis e de proteção ao meio 
ambiente. Além da luz solar, 
há outras fontes naturais 
com imensa disponibilida-
de, como a eólica, por meio 
dos ventos, e a off shore, 
através das marés. Neste 
cenário, o Alumínio soma-
se a essas alternativas, 
principalmente, quando é 
produzido nacionalmente, 
que é obtido com um grau 
considerável de energia 
limpa, por meio do uso das 
hidrelétricas. 

O metal conta ainda com 
alto índice de reciclagem, 
o que beneficia os aspec-
tos sustentáveis das duas 
indústrias. O fato é que o 
mercado de energia foto-
voltaica tem um espaço 
promissor no Brasil. O país 
tem apostado no uso mais 
intensivo de tecnologias 
para este meio e tem fácil 
acesso a, praticamente, 
todas as fontes de energia 
renováveis. 

Desta forma, é preciso se-
guir investindo na instalação 
deste serviço, para garantir 
mais ganhos sustentáveis e 
a diminuição no consumo 
energético. E, neste aspec-
to, o Alumínio pode ser um 
grande aliado por apresen-
tar um preço mais acessível 
se comparado a outros 
metais e ser infinitamente 
reciclável, o que resultaria 
em maior economia e forte 
crescimento para ambos os 
segmentos.

(*) - É Diretor Geral da 
Termomecanica, empresa líder na 

transformação de cobre e suas ligas.
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Alessandro Saade

E o Mc Picanha, adivinhe...  
não tinha picanha!   

(Do fast food ao Slow Food)
Alessandro Saade

... e o Mc Picanha, adivinhe, não tinha picanha.

FATO
Não sei o que mais me espanta: uma empresa 

ultra processar alimentos há tanto tempo que 
acredita ser normal o seu produto não ter em 
seus ingredientes a carne que deu nome ao 
sanduiche; a agência embarcar junto numa 
campanha publicitária milionária e agressiva 
ou; os consumidores nutrirem (desculpem o 
trocadilho) uma expectativa de receber algo 
natural das grandes redes de lanchonete. Deu 
tanta confusão que a rede tirou o sanduiche do 
cardápio.

Fast food é antônimo de natural. Sem nenhum 
juízo de valor - pelo menos por enquanto. É 
o modelo do negócio. Assim como todas as 
grandes indústrias que produzem e processam 
alimentos.

Quem, aparentemente, pode ter algumas 
soluções menos processadas é rede Giraffas, 
que oferece pratos prontos em seus cardápios 
e agora lança duas marcas, aproveitando o 
bom momento do segmento, alavancado pelas 
entregas durante a pandemia. Uma das marcas, 

a Saffari, focada em delivery, usa o inteligente 
modelo de dark kitchen.

Para ilustrar, compartilho a matéria onde um 
casal, nos Estados Unidos, encontrou embala-
gens de lanches do Mc Donald's, durante uma 
reforma em sua casa. Dentro das embalagens 
- que foram usadas até 1961, ou seja têm mais 
de 60 anos! - encontraram batatas fritas com 
aparência bem próxima das originais, encontra-
das nas lojas da rede. Isso mesmo, uma batata 
que não se desintegra ou decompõe por 60 anos!

Mas nem tudo está perdido. Como contra-
ponto, trago a provocação do movimento Slow 
Food. Já ouviu falar?

CONTRAPONTO
Nasceu em 1986, em Roma, por iniciativa do 

chef italiano Carlo Petrini e um grupo de ativis-
tas, buscando se posicionar como contraposição 
filosófica, ideológica e política ao movimento de 
aceleração da vida e, principalmente, da alimen-
tação. Segundo ele, e concordo plenamente, "É 
inútil forçar os ritmos da vida. A arte de viver 
consiste em aprender a dar o devido tempo às 
coisas."

Em 1998 foi criado oficialmente The Interna-
tional Slow Food Moviment, integrando diversos 
chefs do mundo todo e publicando seu mani-
festo. Vale a pena conhecer. No Brasil também 
atuam e com algumas iniciativas de fomento à 
economia circular.

O ponto aqui é conhecimento, valores, pre-
missas e escolhas. Não simpatizo com nenhum 
dos extremos. Acredito que tudo em excesso 
seja prejudicial, da comida ao ativismo político, 
do trabalho ao ócio, do natural ao processado.

Mas aqui é sobre você. Sobre ter em suas mãos 
as informações necessárias para criar a sua opinião 
e tomar as suas decisões, com suas respectivas 
consequências. Simples assim: escolhas.

AINDA SOBRE ALIMENTAÇÃO
Não sei se percebem a quantidade de opor-

tunidades existentes para os empreendedores 
PME. Desde benchmarks para o seu negócio 
de alimentação, até a participação na cadeia, 
do fornecimento dos vegetais, da logística, das 
embalagens, à gestão das redes sociais e cam-
panhas de marketing digital. Isso sem falar em 
poder replicar o modelo em cidades de menor 
porte, onde não há volume suficiente para as 
grandes redes, mas é suficientemente grande 
para você e seu negócio.

DARK WHAT?
Intencionalmente não expliquei o modelo de 

Dark Kitchen / Ghost Kitchen para aproveitar 
a oportunidade de fazer isso em áudio e de 
forma divertida. Conversei com Sandro Bada-
ró e Gabriela Mayer sobre o assunto. Confira 
no podcast este episódio da minha coluna na 
Band News FM.

EM TEMPO
Ele vai voltar. (o tal sanduíche)
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Mas, mesmo com a 
expansão do co-
mércio exterior, 

restam muitas dúvidas no 
que diz respeito às isenções 
fiscais e como utilizá-las 
para desburocratizar a 
atuação internacional das 
empresas brasileiras.

O Drawback, por exem-
plo, é um grande aliado 
quando se trata de sus-
pensão ou isenção do pa-
gamento de tributos. “Em 
resumo, é um benefício 
concedido pelo Governo 
que permite às empresas 
adquirirem seus insumos 
no mercado interno ou im-
portação sem o pagamento 
de impostos, visando a 
posterior exportação dos 
bens que produz”, explica 
Fábio Pizzamiglio, diretor 
da Efficienza, empresa 
especializada em comércio 
exterior que detém 4% do 
market share nas emissões 
de Drawback Isenção no 
Brasil.

Essas normas são meca-
nismos que reduzem a car-
ga tributária e aumentam a 
produtividade do negócio. 
“Em alguns casos, é possí-
vel reduzir em até 50% os 
custos de produção, o que 
impacta na hora de expan-
dir para novos mercados. 
Inclusive, temos clientes 
que já economizaram mais 
de R$ 1 milhão em qua-
tro meses só utilizando o 
Drawback”, afirma Fábio. 

O Drawback, caracteriza-
do pela facilidade em sua 

A expansão do negócio será mais efetiva se outros 
regimes forem adotados.

Regimes aduaneiros especiais 
fortalecem a balança comercial

De acordo com Ministério da Economia, na última semana, a balança comercial brasileira registrou um 
superávit de US$ 15,3 bilhões no acumulado do ano, um crescimento de 1,3% que superou a marca de 2021

palmente por impactar no 
crescimento do comércio 
exterior no nosso país”, 
analisa Fábio.

Mas, o especialista expli-
ca que, em alguns casos, 
a expansão do negócio 
será mais efetiva se outros 
regimes forem adotados, 
como é o caso do Regime 
Aduaneiro de Entreposto 
Industrial sob Controle 
Informatizado (Recof). 
Ele possibilita ao usuário 
importar ou adquirir no 
mercado local mercadorias 
com suspensão de tributos 
onde parte destas merca-
dorias devem ser subme-
tidas à industrialização, 
podendo ser destinadas 
posteriormente tanto ao 
mercado interno quanto 
ao externo. 

Sempre lembrando que 
o Recof, diferentemente 
do Drawback possui um 
número maior de pré-re-
quisitos e é necessário ter 
a exportação como algo 
consolidado dentro da em-
presa. Contudo, é preciso 
uma análise cautelosa para 
que haja economia efetiva 
em cada negócio. “A dica 
é buscar assessoria ou 
aconselhamento acerca dos 
regimes antes de consolidar 
uma estratégia de isenção 
fiscal. Esse é o principal di-
ferencial para crescimento 
e desburocratização da sua 
empresa”, conclui Fábio 
Pizzamiglio. - Fonte e mais 
informações: (https://effi-
cienza.com.br/).
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utilização e grande abran-
gência de beneficiários 
pelos poucos pré-requisitos 
exigidos, é a que atende 
uma escala maior de em-
presas. Mas, ele destaca, 
ainda, que existem outras 
opções. É um Regime 
Aduaneiro Especial que 
objetiva fomentar a expor-
tação através da redução ou 
eliminação de impostos na 
aquisição de insumos. Este 
regime é composto por três 
modalidades principais, 
sendo elas: isenção, sus-
pensão e restituição.

De modo geral, o Isenção 
é tratado como um regime 
de reposição de estoque. 
Ou seja, se nos últimos dois 
anos a empresa realizou 
exportações, ela poderá 
abrir um Drawback Isen-
ção e recomprar todas as 
matérias-primas utilizadas 
na produção destes bens 
com isenção dos tributos 
federais, tanto importados 

como nacionais.
Já no Drawback Sus-

pensão a empresa pode 
importar ou adquirir no 
mercado interno insumos 
e matérias-primas de pro-
dutos a serem exportados 
futuramente, tendo 2 anos 
de prazo para efetivar essas 
exportações. 

E, como o próprio nome já 
diz, a restituição é adotada 
quando o empresário pede 
o reembolso dos tributos 
já pagos na importação 
da sua mercadoria que 
posteriormente foi objeto 
de processo produtivo de 
mercadoria exportada. Vale 
ressaltar que a modalidade 
restitutiva encontra-se em 
amplo desuso em detrimen-
to do Drawback Isenção. 
“Diante do atual cenário 
político do Brasil e do mun-
do, este regime se torna 
um forte mecanismo para 
a retomada da economia 
no pós-pandemia, princi-

Saber o ponto de equilíbrio finan-
ceiro do negócio é fundamental, no 
entanto muitos empreendedores tem 
dificuldade de entender o que é e como 
analisá-lo.

Além de identificar o custo, a despe-
sa e o investimento, é preciso conhecer 
a quantidade de produtos ou serviços 
a serem vendidos para chegar ao lu-
cro zero. Esse é o chamado ponto de 
equilíbrio da empresa.

A especialista em gestão de finan-
ceira e preços Beatriz Machnick, da 
BM Finance Group, explica que en-
tender e reconhecer esses conceitos 
é o primeiro passo o sucesso. “Se a 
empresa vender menos unidades do 
que as definidas no ponto de equilíbrio, 
terá prejuízo. Se vender mais, terá 

lucro. Assim, os empresários devem 
se programar e se planejar para sem-
pre vender mais que seu ponto de 
equilíbrio”, explica. 

Conhecer o faturamento mínimo 
mensal para cobrir os gastos garante 
fluxo para pagamentos, reserva de 
caixa e ainda define quanto se deve 
lucrar a mais.

Para ela, a gestão financeira é muito 
mais útil para projetar o futuro da 
empresa do que para tratar do pas-
sado. “O resultado que já passou fica 
apenas na esfera de aprendizado, seja 
ele positivo ou negativo. O objetivo 
de profissionalizar o departamento 
financeiro é poder usar as finanças de 
forma assertiva como um direcionador 
para o futuro. 

Esses conhecimentos técnicos 
farão com que os danos sejam 
praticamente anulados. Quando 
passamos a ter isso como prioridade, 
temos a maturidade para organizar 
os dados dentro de uma estrutura 
para o futuro, construindo o plane-
jamento financeiro desejado”, es-
clarece. Por fim, manter as finanças 
organizadas é essencial para um bom 
fluxo de caixa. É isso que permite 
ao empresário identificar, de ma-
neira clara e objetiva, os gastos, as 
despesas e planejar o crescimento 
da corporação.

(*) - É professora, contadora, especialista em 
Controladoria e Finanças, mestre em Governança e 
Sustentabilidade. CEO e fundadora da BM Finance 

Group com sede em Curitiba.

Você conhece o seu ponto de equilíbrio?


