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O avanço da energia 
solar no país no último 
ano colocou o Brasil em 
4º lugar no ranking de 
países que mais acres-
centaram capacidade 
solar fotovoltaica no 
mundo, segundo apura-
ção da Associação Bra-
sileira de Energia Solar 
Fotovoltaica (Absolar). 
Investir no segmento se 
tornou uma boa opção 
diante do aumento no 
preço da energia elé-
trica, além de questões 
como sustentabilidade, 
valorização do imóvel 
e retorno de investi-
mento. 

Para se ter uma ideia, 
o lucro para um investi-
dor em painéis solares 
pode chegar de 15% a 
20% ao ano. “Temos um 
exemplo de uma usina 
em Rio do Sul que o 
investimento inicial foi 
de aproximadamente 
R$ 220 mil nos módulos 
fotovoltaicos e a renta-
bilidade é de R$4,2 mil 
por mês, isso represen-
ta quase 2% de ganho. 

É um lucro superior 
ao do mercado imo-
biliário, por exemplo, 
além de ser um valor 
que continuará todo 
mês durante os 25 anos 
de vida útil do sistema, 
um prazo muito maior 
do que você precisa 
para quitá-lo”, explica o 
diretor da importadora 
catarinense de painéis 
solares,  Tek Trade, 
Sandro Marin. 

Depois de dois anos de 

discussão e tramitação 
no Congresso Nacional, 
o Brasil conta, agora, 
com um marco legal 
para a energia solar. Em 
vigência desde o início 
deste ano, a Lei Fede-
ral 14.300/2022 institui 
uma cobrança,  que 
começa a valer a partir 
de janeiro de 2023, para 
quem instalar novos 
painéis fotovoltaicos. 

A chamada geração 
distribuída é feita, na 
maioria dos casos, por 
painéis solares instala-
dos em casas, condomí-
nios e para as chamadas 
“usinas solares”, quan-
do um cliente usa ener-
gia solar, mas ela está 
sendo gerada fora da 
sua casa ou escritório.

“Antes, quem instala-
va painéis fotovoltaicos 
em casa ficava isento 
dessa parte da tarifa, 
o que contribuía para 
a grande economia 
obtida na conta de luz. 
Com a nova lei, investir 
nos próximos meses é 
garantir a isenção da 
tarifa e os benefícios 
que a energia solar 
proporciona”, afirma 
Marin. 

A legislação também 
estabelece que quem já 
tinha instalado o siste-
ma em casa antes da sua 
publicação ou quem o 
instalar até início de ja-
neiro de 2023 continua 
isento da cobrança até 
2045. - Fonte e outras 
informações: (www.
tektrade.com.br).

Vitor Cavalcanti (*) 
 

Como noticiado recen-
temente pelo jornal 
Folha de S. Paulo, 

na contramão do mundo, o 
país reduziu a quantidade 
de pessoas formadas em 
áreas estratégicas (Ciên-
cias, Engenharia, Mate-
mática e Computação) ou 
naquilo que o mercado 
convencionou chamar de 
STEM, usando a sigla em 
inglês para as mesmas ver-
ticais de formação. 

Entre 2009 e 2019, a 
quantidade de diplomados 
nessas áreas caiu de 67 mil 
para 60 mil, de acordo com 
levantamento da consulto-
ria IDados a partir de dados 
do Inep. Mas o buraco é 
mais em baixo. Com uma 
base fraca de matemática e 
lógica, meninos e meninas 
que se animam a estudar 
programação, por exem-
plo, encontram dificuldade 
imensa em avançar nesse 
tipo de curso e desistem. 

Lá na frente, isso impacta 
em graduandos, uma vez 
que, falhando em coisas bá-
sicas, a maioria optará por 
cursos que exijam menos 
esse tipo de conhecimento, 
resultando em um volume 
muito maior de pessoas for-
madas em ciências sociais, 
comunicação e negócios. 
O grande problema é que 
a necessidade por profis-
sionais 100% STEM ou 
mesmo com habilidades 
tecnológicas e digitais só 
cresce. 

A necessidade por profissionais com habilidades tecnológicas e 
digitais só cresce.

Lucia Camargo Nunes (*)
Mercado vende mais em meio a desafios

A palavra “desafio” foi uma das mais citadas durante o 
anúncio de resultados do mercado automotivo de maio 
pelo presidente da Anfavea, Márcio de Lima Leite. 

Ainda enfrentando escassez de componentes, a produção 
é uma das mais afetadas. A crise de abastecimento até 
agora neste ano já levou a 16 paradas de fábricas, com 
331 dias inativos (média de 20 dias por fábrica). 

Enquanto em 2021, a entidade estimou a perda de 350 
mil veículos, só até maio de 2022 esse volume chega a 
150 mil unidades. E a culpa não recai apenas sobre os 
semicondutores. De acordo com Leite, embora exista uma 
tendência de melhora, há instabilidade no fornecimento 
de borracha, resinas, cabos, tintas, solventes e pneus, 
entre outros. 

Produção e venda crescem
A produção de autoveículos (automóveis e comerciais 

leves) cresceu 11% em maio sobre o mês anterior e 7% 
sobre maio de 2021. “Aos poucos, a situação tem se tor-
nado menos crítica”, avalia o executivo.

Nas vendas, alta de 27% sobre abril e no mesmo patamar 
de 2021, com 187,1 mil (22) x 188,7 mil (21). No acumulado, 
ainda está um pouco atrás: até maio de 2021, as vendas 
somavam 892 mil enquanto este ano chegaram a 740 mil. 

Stellantis

Fabrica Fiat Nova Strada

“Chama a atenção a consistência do crescimento de 
mercado, um degrau a cada mês desde o início do ano, 
para vendas e produção. Exportações já largaram o ano 
em alta, e se mantêm assim. Como a tendência histórica do 
nosso setor é de um segundo semestre mais robusto que 

A BMW também antecipou mais detalhes da terceira 
geração do X1, SUV que recebeu novas tecnologias, além 
da reestilização, que o deixou maior e mais largo, confe-
rindo-lhe mais robustez e esportividade. Pela primeira 
vez, terá opção de rodas de 20”. 

Por dentro, assim como o Novo Série 3, o X1 passa a ser 
equipado com as duas telas de 12,3” e 14,9”. 

Sem preços ou chegada ao Brasil definidos, a marca 
alemã divulgou que o SUV terá versões a combustão, 
híbrida e elétrica. 

Picape retrô ganha motorzão elétrico
Ficou bonita a releitura que a Ford Performance Parts 

dos EUA fez da clássica picape F-100, de 1978. O protó-
tipo F-100 Eluminator ganhou dois motores elétricos que 
o faz render 486 cv. 

A picape retrô ainda vem equipada com rodas de 
alumínio de 19”, pneus de alta performance 275/45R19 
e pintura exclusiva na cor cinza com detalhes cobrea-
dos. O interior combina peças de época, como vidros 
manuais e elementos modernos do Mach-E, incluindo a 
telona multimídia. O capô, no lugar do motor, traz um 
espaçoso porta-malas.

No final do ano passado, a Ford lançou esse primeiro 
motor elétrico de “prateleira”, de 285 cv, e teve o primeiro 
lote esgotado rapidamente. Com fila de espera, pode ser 
usado na eletrificação de carros antigos, picapes, SUVs 
por US$ 3.900.

Ford1

Ford F-100 Eluminator_Conceito elétrico.

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

o primeiro, estamos muito otimistas quanto à manutenção 
desse bom ritmo de recuperação”, afirmou o presidente 
da Anfavea.

Marcio Leite ainda observou, entre tantos desafios, que 
é difícil medir se há queda na demanda, ainda que os 
estoques continuem baixos. “Sentimos uma mudança na 
demanda. E vamos ver como a alta dos juros se reflete nos 
próximos meses.”

Importados também aceleram
A Abeifa, entidade que representa importadores de ve-

ículos, registrou um crescimento de 8,7% em maio, com 
o emplacamento de 1.630 unidades vendidas sobre abril. 

No acumulado do ano, a Volvo lidera com 2.207 unidades 
licenciadas, embora o seu best seller, o XC60, não seja o mais 
vendido. Foram 917 unidades do SUV sueco, que perde em 
volume para o Bongo (935 vendidos), da Kia, importadora 
vice-líder com 1.902 vendas. A Porsche foi a terceira com 
mais emplacamentos (1.246 unidades), liderada pelo Macan 
(470 vendidos de janeiro a maio). 

Novos BMW iX3 e X1
A BMW começou junho com duas novidades importantes. 

A primeira, já em pré-venda, é o elétrico iX3. Com preço 
sugerido de R$ 475.950 na versão M Sport, o novo SUV virá 
importado da China, já que é produzido pela joint venture 
entre BMW e Brilliance Automotive.

Montado no eixo traseiro, o motor elétrico gera 286 cv 
de potência. As baterias de 80 kWh de capacidade pro-
metem levá-lo a 461 km de autonomia (medição WLTP). 
As primeiras unidades devem chegar até o fim deste mês. 

BMW

BMW iX1 xDrive30.

Mais vagas, menos formados: o 
paradoxo do mercado de TI no Brasil
Pelo menos nos últimos oito anos eu ouço de forma enfática que faltam profissionais qualificados para o 
mercado de tecnologia no Brasil, tanto do lado de quem vende tecnologia, quanto de quem compra. Mas 
nem todo apelo num país que soma milhões de desempregados e subempregados parece fazer diferença

Foram mais de 650 bolsas, 
pouco para o tamanho do 
problema, mas o suficiente 
para mudar a história de 
650 vidas. O mesmo Ins-
tituto lidera a plataforma 
Eu Capacito, que ajuda em 
duas frentes: despertar o 
interesse pela tecnologia e 
prover habilidades digitais 
e humanas. Em um ano e 
meio, mais de 800 mil pes-
soas impactadas com pelo 
menos 1 dos 135 cursos. 

Se nosso ensino básico 
fosse de qualidade, eu po-
deria inclusive falar em 800 
mil pessoas capacitadas, 
mas a maioria não conse-
gue concluir um curso de 
programação pela falta de 
conhecimento básico de 
lógica. De novo, precisamos 
de um projeto de país que 
priorize a educação em 
todos os níveis e frentes e 
incentive carreiras estra-
tégicas que nos levarão ao 
futuro. 

Precisamos que cada vez 
mais empresas cumpram 
com seu papel social de 
apoiar projetos como os 
do Instituto, em promover 
alianças para apoiar a pes-
quisa das universidades 
públicas e a financiar pro-
jetos que advoguem pela 
qualidade do ensino básico. 
A educação transforma, 
mas antes disso precisamos 
de visão de país e mãos que 
apoiem para transformar-
mos não 600, mas milhares 
de vidas. 

(*) - É diretor-geral do Instituto IT Mídia 
(www.institutoitmidia.com.br).

Nos próximos anos, a 
demanda por profissionais 
de tecnologias em nível ini-
ciante, ou seja, programa-
dores e suporte, até os mais 
seniores, como cientistas 
de dados e profissionais 
avançados em inteligên-
cia artificial e quântica, 
por exemplo, passará de 
800 mil vagas, facilmente 
podendo chegar a um 
milhão de vagas, se utili-
zarmos informações tanto 
da Brasscom, quanto da 
McKinsey. Para complicar 
ainda mais a equação, o país 
sofre com perda de capital 
humano, cuja concorrência 
deixou de ser apenas para 
propostas de expatriação. 

A pandemia acelerou a 
possibilidade de trabalhar 
remotamente a partir de 
qualquer lugar do mundo, 
assim, empresas brasileiras 
concorrem com compa-
nhias globais por profis-
sionais vivendo em cidades 
brasileiras. Isso seria ótimo 

se formássemos pessoas na 
quantidade necessária para 
suprir nossa demanda e, 
também, exportar talentos, 
mas não é nem de longe 
nossa realidade. Já passou 
da hora de entendermos 
que a falta de uma política 
clara de educação e incen-
tivos para carreiras estra-
tégicas comprometerão o 
futuro do país. 

Essa falta de pessoas 
bem capacitadas, entre 
inúmeros problemas, gera 
dois vácuos na economia: 
geração de empregos de 
qualidade, levados para 
nações que apostam e in-
vestem em profissões do 
futuro, e produção de tec-
nologia. Existem diversas 
sementes plantadas para 
ajudar a formar mais gente. 
O Instituto IT Mídia, por 
exemplo, mantém há 14 
anos o programa Profissio-
nal do Futuro que concede 
bolsas em graduação de 
tecnologia. 
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Brasil vive melhor 
momento para investir 

em energia solar


