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OpiniãO
Setor automotivo: começou 

ruim, mas com boas 
perspectivas para melhorar

Esse primeiro 
semestre de 2022 foi 
de causar arrepios 
em toda cadeia 
automotiva. 

Mais uma vez, quan-
do tudo parecia 
caminhar para um 

ano de recuperação mais 
sustentável, veio a terrível 
notícia da invasão da Ucrâ-
nia por tropas russas. Um 
desastre humanitário, social 
e econômico que as pessoas 
civilizadas não imaginavam 
que poderia se repetir neste 
Século bem nas bordas da 
Europa.

Com todo mundo se es-
forçando para se recuperar 
dos inúmeros problemas 
gerados pela Covid, veio, 
então, a barbárie retrógrada 
de uma guerra. Para o setor 
automotivo, fortemente glo-
balizado, as consequências 
foram terríveis. Os pro-
blemas logísticos, já ruins 
em função da pandemia, 
ficaram colapsados com o 
advento de uma guerra en-
tre duas nações de grande 
peso econômico em todo 
mundo.

Os preços das commodi-
ties, como esperado, foram 
às alturas. O barril de pe-
tróleo ultrapassou a marca 
dos 100 dólares e só agora, 
no segundo semestre, com 
receio de uma onda global 
de recessão, se estabilizou. 

Mas a alta tensão gerada 
por uma logística global 
sempre sujeita a problemas 
de todas as ordens mistura-
da com a compreensão de 
difícil solução entre os dois 
beligerantes países, reforça 
uma estratégia automotiva 
que já havia sido traçada 
com a pandemia: é preciso 
localizar mais componen-
tes e depender o menos 
possível das instabilidades 
externas.

Um exemplo bem emble-
mático está aqui mesmo no 
Brasil. Os consumidores 
entraram neste ano dispos-
tos a comprar carro zero 
quilômetro. O problema foi 
que a oferta não conseguiu 
atender a demanda. De 
acordo com a Anfavea, neste 
primeiro semestre aconte-
ceram mais de 20 paradas 
nas montadoras por conta 
da falta de peças. Muitas 
das quais, obviamente, im-
portadas.

A falta de oferta teve 

reflexo direto no recuo dos 
licenciamentos. Em junho 
eles totalizaram 178,1 mil 
unidades, queda de 4,8% 
em relação a maio e de 
2,4% sobre junho de 2021. 
Descontado o feriado pro-
longado de Corpus Christi, a 
média mensal de vendas se 
manteve em 8,5 mil unida-
des, mesmo valor de maio. 
No acumulado do semestre, 
a redução foi de 14,5%. 

Márcio de Lima Leite, pre-
sidente da Anfavea, disse 
que “esse é um fenômeno 
global, com números de 
queda muito semelhantes 
aos dos principais mercados 
do planeta”. A boa notícia do 
semestre foi e recuperação 
das exportações, a despeito 
da crise na Argentina. Gra-
ças ao aumento dos envios a 
países como Colômbia, Chi-
le, Peru, México e Uruguai, 
as montadoras exportaram 
246 mil unidades entre 
janeiro e junho deste ano, 
sendo 47,3 mil somente no 
mês passado, melhor resul-
tado mensal desde agosto 
de 2018. 

O crescimento sobre o 
primeiro semestre de 2021 
chegou a 23%. Em valores 
exportados, a alta já é de 
33,7%, em função dos em-
barques de autoveículos 
de maior valor agregado. 
Como a média mensal de 
licenciamentos subiu em 
maio e junho e levando-se 
em conta o bom momento 
dos veículos produzidos no 
Brasil nos mercados sul-
-americanos, as projeções 
para o segundo semestre 
são mais animadoras. 

Para a produção, a nova 
expectativa é de fechar o 
ano com 2.340 mil unidades, 
alta de 4,1% sobre 2021. Para 
vendas internas, espera-se 
chegar a 2.140 milhões de 
autoveículos licenciados, 
crescimento de 1% sobre o 
ano passado. Já a expectati-
va para exportação é de 460 
mil unidades embarcadas até 
o fim do ano, alta de 22,2% 
na comparação com 2021. 

Poderia, naturalmente, 
ser ainda melhor não fosse 
a elevação dos juros no 
Brasil aliada às restrições 
ao acesso de crédito que 
prejudicam aquele grupo de 
pessoas que busca veículos 
de entrada.

 
(*) - Formado em Engenharia, com 

pós em Administração e MBA 
em Gestão Fiscal e Tributária, é 

diretor responsável pelo segmento 
automotivo da Becomex. 

Marcos Gonzalez (*)

A Meta encontra  
mais obstáculos

A Federal Trade Commission (FTC) é o órgão do governo americano responsável pela manutenção do 
ambiente de livre competição.

Vivaldo José Breternitz (*)

A FTC acaba de entrar com uma 
ação judicial visando impedir 
que a Meta, empresa mãe do 

Facebook, adquira uma empresa de 
realidade virtual chamada Within.

Especificamente, a Meta está 
interessada no Supernatural, um 
aplicativo de fitness desenvolvido 
pela Within que utiliza realidade 
virtual – o Supernatural comporia 
o metaverso, que a Meta pretende 
criar. 

Segundo a FTC, a Meta diminuiria 
substancialmente a concorrência, 
podendo até   monopolizar o merca-
do de fitness baseado em realidade 
virtual, caso lhe se fosse permitido 
comprar a Within.

A Meta, por sua vez, disse que 
a ação acontece por razões espe-
culativas e ideológicas, estando a 
FTC enviando   uma mensagem 
assustadora a todos que desejam 
inovar nessa área; a empresa diz 
estar convencida que a concretiza-
ção do negócio será boa para todos 
os envolvidos.

Zuckerberg disse aos investidores 
que planeja controlar fortemente as 
despesas da Meta, reduzindo o cres-
cimento do número de funcionários 
(e provavelmente demitindo) nos 
próximos meses, esperando que a em-
presa faça mais com menos recursos.

Ao que parece, a Meta está mesmo 
vivendo um inferno astral.

 (*) É Doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é professor, consultor e diretor do Fórum 

Brasileiro de Internet das Coisas

A ação chega em um momento 
delicado para a Meta, que pela pri-
meira vez em sua história fechou 
um trimestre com queda de receita. 
Nesse mesmo período, a empresa   
gastou US$ 2,8 bilhões com o Reality 
Labs, sua divisão de tecnologia do 
metaverso, tendo seu chefe, Mark 
Zuckerberg, dito recentemente a   
investidores que acredita que a di-
visão continuará gerando prejuízos 
num período que estima ser de três 
a cinco anos.

jimfeng_CANVA

Inovação e Segurança: como ter processos modernos e seguros?
Se por um lado o Comércio Exterior 

está passando por mudanças profun-
das, com muitas iniciativas conduzidas 
pelas autoridades responsáveis, é de 
suma importância que importadoras 
e exportadoras também se movimen-
tem, para que todas essas ações pro-
voquem os efeitos desejados. Entre 
as demandas que retomam a atenção 
de empresas da área, a segurança é, 
sem dúvida, um dos tópicos com alto 
caráter prioritário. 

 
Não por acaso, afinal, sem um am-

biente seguro, com procedimentos 
resguardados por ferramentas confiá-
veis, de nada adiantará apresentar um 
bom nível de produtividade, devido 
ao risco elevado de situações prejudi-
ciais para a companhia. Isso implica, 
de forma direta, na maneira como a 
organização lida com seus dados.

 
Levando o contexto do Comex à 

risca, o volume operacional apenas 
potencializa a urgência por mais con-
formidade. Aqui, a margem para falhas 
e ruídos é enxuta, e todo detalhe faz 
diferença para a resolução adequada 
dos processos executados. Portanto, 
fica exposta a relevância de se pensar 
na tecnologia como uma oportunida-
de de reverter quadros fragilizados, 
tornando a segurança um elemento 
comum dentro do dia a dia corporativo.

de decisão, atribuindo confiança e 
tranquilidade para os colaboradores.

 
Fomentando a segurança  
a nível cultural

De fato, a modernização é um caminho 
sem volta para empresas do setor. E todo 
esse prestígio é justificado na prática. As 
demandas existem e não deixarão de 
evoluir, considerando o número elevado 
de atualizações aplicadas pelo Governo 
Federal. O modo viável e mais vantajoso 
para absorver programas inovadores 
é com o suporte de uma plataforma 
consolidada. Olhando para o Comércio 
Exterior no Brasil e ao redor do mun-
do, é possível afirmar que eficiência e 
segurança são condições que andam de 
mãos dadas. Ambas são indispensáveis. 

 
Por isso, concluindo o artigo, 

enfatizo a grande oportunidade de 
se aproveitar a automatização para 
introduzir pilares de conformidade 
no âmbito cultural, incluindo o fator 
humano nessa equação. Com proces-
sos modernos, seguros e orientados à 
inovação, a empresa terá benefícios 
exclusivos à era 4.0, reunindo os re-
quisitos necessários para se destacar 
entre seus concorrentes e alcançar 
novos ares de competitividade. 

 
(Fonte: Renato Figueiredo é Diretor  

Comercial na eCOMEX NSI)

Inovação reformula fluxo  
de dados

Ao optar pela implementação de um 
software completo e reconhecido por 
sua amplitude, o gestor, junto de suas 
equipes de colaboradores, deve espe-
rar por contribuições que vão além do 
aspecto processual. Nesse cenário de 
inovação, todas as informações movi-
mentadas serão armazenadas em um 
sistema intuitivo, acessível, integrado 
e, principalmente, seguro.

 
Por meio da automatização, operações 

rotineiras de Comércio Exterior serão 
mais eficientes, ágeis e flexíveis, acom-
panhando um dinamismo que só tende a 
crescer no segmento. Em contrapartida 
a modelos manuais, os dados permane-
cerão resguardados pela assertividade 
tecnológica, eximindo a participação hu-
mana que por sua vez poderá centralizar 
as atenções em atividades subjetivas e 
estratégicas – que, inclusive, os valori-
zarão enquanto profissionais do Comex. 

 
Do pedido de compras, passando por 

todas as engrenagens e chegando ao re-
cebimento da mercadoria no destino, a 
tecnologia pode e deve moldar a gestão 
em sua totalidade, sem ofuscar o pro-
tagonismo das pessoas. Pelo contrário, 
essas informações refinadas poderão 
servir de parâmetro para a tomada 

News@TI
máximo as oportunidades de vendas e de fidelização de clientes, é 
importante que os varejistas definam suas estratégias e se preparem 
com meses de antecedência. O Grupo FCamara, ecossistema de 
tecnologia e inovação que potencializa a transformação dos negó-
cios, está preparando conteúdos exclusivos e gratuitos em vídeo 
para quem quer ter bons resultados com a Black Friday. Serão em 
média 6 vídeos, sendo publicados uma vez por semana, que conta-
rão com a participação de executivos da empresa. O primeiro foi 
ao ar no dia 19 de julho, com o diretor de varejo Gustavo Pisani, 
e, o segundo, no dia 28, com a participação de Gabi Montini, head 
de estratégia no Grupo FCamara (https://blog.fcamara.com.br/
black-friday-dicas-ecommerce/?utm_campaign=esquenta_black_fri-
day_-_episodio_1&utm_medium=email&utm_source=RD+Station).

Inscrições para Programa de Estágio

@O Santander Brasil abre as inscrições para seu segundo Programa 
de Estágio de 2022, que oferece vagas em diversas áreas, principal-

mente em seus centros administrativos na Vila Olimpia, Santo Amaro 
e Interlagos, ambos localizados em São Paulo (SP), além de vagas em 
outras regiões do Sudeste. Os estudantes devem estar matriculados 
em curso de graduação e tecnólogo, a partir do segundo semestre e 
terem disponibilidade de estagiar por 6 horas. As inscrições podem 
ser feitas até 02/09 pelo link https://bit.ly/SantanderIP.

Líder de mercado para plataformas de 
Customer Experience no Aspire Leaderboard

@A solução OpenText Experience Platform for Communications, da 
OpenText™, foi reconhecida como Líder no Aspire Leaderboard™ 

2022 para Communications Experience Platform (CXP). Além disso, 
o produto de gerenciamento de comunicações com o cliente (CCM) 
OpenText Exstream foi nomeado líder no AnyPrem CCM Software. 
Este é o quinto ano em que a OpenText é nomeada líder no Aspire 
Leaderboard. “Inovar em soluções que evoluem intrinsecamente com 
o gerenciamento de comunicações com o cliente (CCM) não só atende 
a uma necessidade mais ampla de gerenciamento dessa experiência, 
como fornece informações holísticas e altamente personalizadas para os 
usuários, de acordo com as demandas de mercado de hoje. O mercado de 
gerenciamento de comunicações com o cliente está mudando e vemos 
que há uma necessidade crescente de personalização para impulsionar 
experiências digitais em escala”, reforçou Sandy Ono, vice-presidente 
executiva de marketing da OpenText (www.opentext.com.br).

Esquenta Black Friday: Grupo FCamara lança 
websérie para ajudar varejistas

@A Black Friday é um dos eventos mais aguardados do ano pelo 
varejo físico e pelo comércio eletrônico. Para aproveitar ao 

ricardosouza@netjen.com.br
ESG é destaque com programação exclusiva 

no FEBRABAN TECH 2022
Os avanços do setor ban-

cário nas áreas de cidadania 
financeira, agenda climática, 
diversidade, equidade e go-
vernança serão temas-chave 
do FEBRABAN TECH 2022, 
maior evento de tecnologia 
e inovação do setor finan-
ceiro da América Latina, que 
acontece de 9 a 11 de agosto 
na Bienal de São Paulo, no 
Parque do Ibirapuera. As boas 
práticas ambientais, sociais e 
de governança (na sigla em in-
glês, ESG, Environmental, 
Social and Governance) se-
rão abordadas em três painéis 
no primeiro dia do evento. 

Os investimentos constan-
tes em tecnologia ao longo 
das últimas décadas abriram 

caminho para o protagonismo 
do setor bancário na acelera-
ção digital e, consequente-
mente, no avanço da inclusão 
financeira do Brasil. Mas essa 
não é uma iniciativa isolada, 
e, na esteira desses avanços, 
o setor demonstra fortaleci-
mento dos índices ESG. As 
inscrições para o FEBRABAN 
TECH estão abertas no site 
do evento: FEBRABAN TECH 
2022. Na página, você tam-
bém encontra a programação 
completa e a lista de todos 
os palestrantes confirmados, 
além das novidades da agenda 
(https://febrabantech.com/
evento/febrabantech2022?t
ag=629e9aacb77b05e78bfc
9b55).


