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Lucia Camargo Nunes (*)
Companhia investe R$ 100 milhões em 
veículos ‘limpos’

A Ouro Verde, especialista em gestão e terceirização 
de frotas de automóveis, caminhões, máquinas e equi-
pamentos pesados, controlada pela Brookfield, investirá 
R$ 100 milhões na aquisição de caminhões movidos a ener-
gia limpa. Desse total, R$ 50 milhões serão direcionados 
exclusivamente a 100 modelos elétricos.

A iniciativa faz parte da agenda ESG da companhia, com 
práticas sustentáveis em todas as esferas do negócio e 
reflete a demanda do mercado.

As primeiras entregas contam com oito caminhões 
elétricos da JAC Motors iEV1200T, e outros 20 veículos 
movidos a GNV. 

Com facelift, Jetta recebe novo câmbio de 7 
marchas

Importado do México, a Volkswagen anuncia as vendas 
do renovado Jetta, a R$ 216.990, previsto para chegar às 
lojas este mês. A versão única GLI tem apelo mais esportivo. 

Por fora, o sedã recebeu novos para-choques dianteiro 
e traseiro, faróis e lanternas em full LED e grade redese-
nhada com detalhes em formato colmeia. A caixa de rodas 
traseiras foi alargada e, atrás, o novo difusor, também no 
design em colmeia, cerca o novo sistema de escape, agora 
com ponteiras mais ovaladas. As rodas são de 18”. 

O motor é o mesmo 2.0 TSI (turbo e com injeção direta 
a gasolina), que recalibrado gera 231 cv, acoplado ao novo 
câmbio automatizado de dupla embreagem de 7 marchas.

Volkswagen

Novo Jetta 2023.

Novos executivos
A Nissan promoveu alterações em sua estrutura de ven-

das e marketing. Tiago Castro, até então diretor sênior de 
vendas & marketing da Nissan do Brasil, assume a posição 
de vice-presidente da região Centro-Oeste da Nissan EUA. 

Ao mesmo tempo, é criada a diretoria comercial na 
estrutura da marca no Brasil, que passa a ser coman-
dada por Rodolfo Possuelo como diretor comercial, 
responsável por vendas, pós-vendas, customer quality 
e desenvolvimento da rede de concessionárias. Antes, 
Possuelo ocupava a diretoria de vendas da marca. 

Já a NeoCharge, especializada em infraestrutura de 
recarga para carros elétricos, contratou Rodrigo Carrau 
como Chief Commercial Officer (CCO), acompanhando 
o movimento de spin-off da empresa e as metas de cres-
cimento – com plano para ampliar em dez vezes a receita 
da companhia nos próximos 3 anos.

Carrau tem o objetivo de otimizar toda a operação co-
mercial da NeoCharge, com alinhamento entre a estratégia 
de vendas e as metas globais do negócio.

Rodolfo Possuelo 
novo diretor 

comercial no Brasil.

Rodrigo Carrau - CCO 
da NeoCharge.

Nissan NeoCharge

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

Os alemães que se cuidem: BYD apresenta 
sedã elétrico de luxo

A BYD abriu a pré-venda do elétrico Han por R$ 539.990. 
A estratégia é ousada: a marca chinesa quer colocar este 
sedã grande (quase 5 metros de comprimento) no patamar 
de um esportivo para competir com similares de marcas pre-
mium, do calibre de BMW, Audi, Mercedes-Benz e Porsche.

Um dos destaques é o conjunto de baterias de lítio-ferro-
fosfato (de baixo peso) de 76,9 kWh que prometem 550 
km de alcance. Num carregador rápido, bastam 10 minutos 
para lhe dar 135 km de autonomia. 

O motor elétrico rende 494 cv. Por dentro, a cabine conta 
com acabamentos de couro, madeira e alumínio, multimídia 
de 15,3” e pacote completo de segurança.

A rede de concessionárias da BYD está em formação, com par-
cerias importantes de grupos do porte da Eurobike, GNC, Parvi, 
Dahruj, Saga, Itavema e Servopa, entre outros. A chinesa quer 
chegar até o final de 2023 com 100 concessionárias nomeadas.

Ford lança Transit Furgão
Em mais um passo de sua nova estratégia no mercado 

brasileiro, a Ford lança a versão furgão da Transit de sua 
nova divisão de veículos comerciais. 

Importada do Uruguai, vem em duas versões por preços 
entre R$ 239.900 e R$ 245.900. Para dirigir o furgão, basta 
ter CNH categoria B. 

O motor é o mesmo: 2 litros turbodiesel de 170 cv aco-
plado à transmissão manual de seis marchas. O comercial 
utiliza aditivo Arla 32. 

É um segmento relativamente concorrido. Seus principais 
concorrentes são Mercedes-Benz Sprinter, Fiat Ducato e 
Renault Master. A nova Transit está à venda na rede de con-
cessionárias Ford, que hoje conta com 100 pontos pelo país. 

Ford

FordTransit.

João Teodoro (*)   

Mas, como assim? 
Afinal, metaverso 
não é algo abstrato, 

impalpável, virtual? O que 
é isso? Por outro lado, ter-
reno, sempre se soube que 
é algo sólido, demarcável, 
em que se pode pisar e 
construir. 

A fim de aclarar essa e 
outras dúvidas, Arthur 
Igreja, convidado pelo 
Sistema Cofeci-Creci, nos 
brindou com a palestra a 
seguir resumida, a primeira 
do Saber Imobiliário III. Ele 
lembra que, em 1626, a ilha 
de Manhatan, New York, foi 
trocada com os índios que a 
habitavam por bugigangas 
estimadas em 24 dólares. 
Talvez porque não criam no 
seu pujante futuro. 

Da mesma forma, poucos 
acreditaram na internet ao 
ser aberta ao público, em 
1989. Os poucos que que 
deram crédito estão milio-
nários. Com o metaverso não 
será diferente! 

Pode ser que não nos 
interesse um “terreno” no 
metaverso, mas há estima-
tivas de que esse mercado 
atingirá rapidamente o volu-
me de 800 bilhões de dólares 
em negócios. Não dá para 
ignorar! O caso Tik Tok é 
emblemático. 

Igreja lembra que, quando 
foi lançado, numa palestra 

A distância entre ficção e realidade se encurta cada dia mais.

A revolução do metaverso e 
o mercado iumobiliário

No mercado imobiliário, um dos temas que tem chamado nossa atenção é o de que pessoas estão 
comprando terrenos no tal metaverso e pagando fortunas por eles.

a evolução. 
O MV tem três ambientes 

essenciais: 1. Virtual (3D), 
onde não há limites físicos, 
como a gravidade, por 
exemplo; 2. Imersivo; e 3. 
Social. No MV, as tecnolo-
gias têm de amadurecer ao 
mesmo tempo. Os óculos, 
o smartphone, a conexão 
5G de baixíssima latência 
(instantaneidade). Hoje, 
não há cabos. Tudo está 
no próprio objeto: óculos, 
smartphone, hand compu-
ter etc.

Existem muitos MVs, e 
outros poderão ser criados, 
em função da concepção de 
cada criador. Seus espaços 
são limitados, como o são 
nas cidades reais, por op-
ção de seus criadores, para 
que seus “terrenos “sejam 
raros, disputados e caros. 
Celebridades “constroem” 
casas e palcos no MV e 
nelas recebem milhares 
de fãs. Isso é impossível 
na vida real. Enfim, o MV 
é algo entre o mundo físico 
(3D) e o virtual (2D). É um 
mercado de ostentação, de 
criptomoedas, de NFTs. 
Mas há muito espaço para 
os Corretores de Imóveis. 
A quem se interessa, é bom 
aprender e ficar de olho!

(*) - Graduado em Direito e Ciências 
Matemáticas, ex-professor de 

Matemática, Física e Desenho na PUC/
PR, é empresário da construção civil 
e presidente do Sistema Cofeci-Creci 

(https://www.cofeci.gov.br/).

para 4,5 mil pessoas, apenas 
quatro ou cinco conheciam 
o aplicativo. Quase todos 
diziam que não o usariam. 
Hoje, tornou-se um gigante. 
O metaverso notabilizou-se 
em outubro de 2021, quando, 
em sua alusão, a empresa 
Facebook assumiu o nome 
META. Na ocasião, Mark 
Zuckerberg exibiu seu avatar 
e como podia incorporá-lo 
com facilidade. 

O metaverso, porém, 
não é novo. Há cerca de 
30 anos, Neal Stephenson 
já o definia em sua obra 
Snow Crash. Os jogos ele-
trônicos The Sims (2000) 
já simulavam a sociedade 
no mundo virtual. Da mes-
ma forma, o Second Life 
simulava a vida real em 

3D, por meio de avatares; 
o filme O Jogador nº 1, de 
Steven Spielberg (2018); a 
série Black Mirror (2011). 
Todos já dimensionavam 
o que viria a ser o mundo 
tecnológico do metaverso. 

Um dos últimos episódios 
de Black Mirror ficcionava 
uma lente de contato, hoje 
em fase final de testes para 
comercialização. A distân-
cia entre ficção e realidade 
se encurta cada dia mais. 
Não raro, a notícia real 
parece pertencer à ficção. 
Em 2016, Zuckerberg dizia 
que o futuro seria uma com-
binação de conectividade 
com inteligência artificial 
e realidade virtual. Mas 
tudo leva tempo. Por isso, 
é importante acompanhar 
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O mercado de startups representa 
uma tendência, em uma definição sim-
ples, um fundamento mais concreto, 
seu crescimento começa com uma curva 
ascendente, tem sua curva exponencial, 
e se estabelece como padrão. 

As demandas atuais são resolvidas 
com soluções escaláveis e flexíveis quase 
sempre baseadas em tecnologia de forma 
inovadora, como forma de reinventar o 
mercado estabelecendo uma nova forma 
de fazer as coisas. Nem as restrições da 
pandemia frearam esse mercado em 2020, 
quando o acumulado de investimentos 
chegou a US$ 2,94 bilhões segundo o le-

vantamento Inside Venture Capital Brasil.
Em 2021, o Brasil contabilizava 14.065 

startups, sendo 47% delas direcionadas 
ao público alvo B2B, no qual empresas 
contratam empresas. É um tipo de empre-
endimento que veio para dar um “start” em 
um novo modelo de negócio, auxiliando 
de forma inovadora, com benefícios que 
incluem facilidade, aprendizado e cola-
boração. A startup Gasola nasceu com 
o propósito de ajudar grandes, médias e 
pequenas transportadoras a terem acesso a 
melhores negociações no preço do combus-
tível, visando agilizar e flexibilizar a gestão 
de abastecimento de frota. Dessa forma, as 

startups tem mais agilidade no ambiente 
corporativo, de modo que as jornadas se 
tornam mais flexíveis, e assim, o atendimen-
to ao cliente é ainda mais rápido e focado. 
Segundo o CEO e fundador, Ricardo Lerner, 
as diferenças entre as empresas conven-
cionais e as startups se destacam por dois 
fatores: Agilidade e flexibilidade. É natural 
empresas grandes, com marcas consolida-
das, terem muitos processos e uma lenta 
tomada de decisão, e isso é sentido pelos 
clientes. Em uma startup como o Gasola, 
capacitamos muito os colaboradores e 
damos empoderamento para eles tomarem 
as melhores decisões pensando sempre no 

cliente. Quem não inova atualmente, não 
se mantém no mercado. 

Além de serem fontes de aprendizado 
constante, por serem empresas que estão 
começando, os colaboradores se sentem 
motivados em busca de melhores resul-
tados e oportunidades, o que gera um 
ambiente colaborativo mais saudável, 
no qual o time é fortalecido e todos os 
colaboradores têm chance de participar 
das decisões.

Por meio de uma plataforma online, 
a startup oferece soluções ideais para 
aqueles que contratam seus serviços, a 
partir de uma comparação KM/litro as 

transportadoras têm auxílio por meio de 
um controle de abastecimento, acompa-
nhamento da emissão de carbono de cada 
veículo, rankeamento de performance e 
conciliação financeira dos abastecimentos 
com postos parceiros. Um modelo de ne-
gócio que preza pela excelência, já que a 
palavra chave é inovação. 

“Nos preocupamos em construir nossa 
solução com as transportadoras e postos. 
Isso naturalmente tem nos ajudado a 
criar soluções extremamente relevantes 
e simples. E isso dá muito resultado para 
nossa rede.”, finaliza Ricardo. - Fonte e 
outras informações: (www.gasola.net).

Soluções de Startups para crescimento de seus negócios

Raphael Mello (*)
 

O mundo dos marketplaces, ou 
das vitrines virtuais, está extre-
mamente presente no dia a dia 
do consumidor. De acordo com 
uma pesquisa da Mastercard, 
divulgada em outubro passado, 
o número de empresas que 
migraram para o online no ano 
de início da pandemia foi 208% 
maior do que no ano anterior.

Com os diversos benefícios 
estratégicos proporcionados 
pelos marketplaces, é possível 
vermos gigantes tomando o 
mercado e tornando o ambiente 
ainda mais competitivo. Com 
isso, para aqueles que desejam 
ocupar espaço nesse nicho, é 
necessário planejar as melho-
res formas de monetizar o seu 
próprio negócio.

É interessante ressaltar que, 
além das maneiras apresenta-
das aqui, ainda há a possibili-
dade de adoção de um modelo 
híbrido, que combina dois ou 
mais modelos de monetização. 

O melhor vai depender do pro-
duto e dos resultados desejados 
pelos vendedores e plataformas. 
Conheça, a seguir, cinco formas 
de monetizar seu marketplace:
 1) Comissão - Neste pri-

meiro modo, a plataforma 
de marketplace recebe 
uma porcentagem das 
transações realizadas 
em compras. Os modelos 
que mais se adequam a 
esse tipo de monetização 
são os de serviços e de 
aluguel (como Uber e 
Airbnb), que recebem 
uma taxa de cada compra 
feita pela plataforma. 

 2) Logística - Sabemos que 
a logística é parte funda-
mental da experiência do 
consumidor. Oferecer o 
serviço logístico da em-
presa para os vendedores 

de sua plataforma é uma 
forma de oferecer um 
atendimento de qualida-
de e de monetizar o seu 
marketplace por meio 
desse setor.

 3) Receita financeira - 
Neste modelo, o intuito 
é oferecer uma solução 
para que o parceiro do 
marketplace consiga in-
vestir ainda mais em seu 
próprio negócio. Por 
meio do oferecimento de 
crédito disponibilizado 
pela plataforma, é pos-
sível proporcionar uma 
melhora nos negócios dos 
vendedores e garantir o 
pagamento das parcelas 
durante o repasse das 
comissões.

 4) Mídia patrocinada 
- Por meio do modelo 
de mídia patrocinada, a 
plataforma vai ter acesso 
à visualização dos usu-
ários. Anúncios antes 
de vídeos e séries e nas 
redes sociais, em que 
produtos são veiculados 
para públicos pré-defini-
dos, já analisando gênero, 
idade, localização e mais, 
servem para todos os 
modelos de marketplace 
e dão uma visibilidade 
maior para a plataforma.

 5) Assinatura - Por fim, 
ainda há o modelo de as-
sinatura. Nesse modo, os 
usuários são incentivados 
a pagar por versões mais 
completas de aplicativos 
e ter mais ferramentas 
de determinado serviço. 
Como exemplo, o modelo 
de negócio de muitos 
streamings, que oferecem 
suas versões “premium”.

 
(*) - É CEO da LTM, empresa 

integrante da holding Vertem 
(https://vertem.com/).

Cinco formas de monetizar 
seu marketplace


