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Mercedes-Benz lidera as 
vendas de caminhões leves 
no primeiro quadrimestre

A Mercedes-Benz foi a marca 
que mais vendeu caminhões le-
ves no Brasil no primeiro quadri-
mestre de 2021. No volume acu-
mulado de janeiro a abril, foram 
emplacadas mais de 2.000 unida-
des, sendo 1.957 modelos da linha 
Accelo, o que resulta em cerca de 
60% de participação num merca-
do total próximo de 3.400 unida-
des. Isso significa 8 pontos per-
centuais a mais de market share 
em relação aos 52% do mesmo pe-
ríodo do ano passado, quando fo-
ram emplacados 1.326 leves, sen-
do 1.304 caminhões Accelo.

Nos primeiros quatro me-
ses do ano, o Accelo 1016, com 
1.141 unidades, foi o modelo 
mais vendido no País no seg-
mento de leves. Já o Accelo 815 
teve 815 unidades emplacadas, 
ocupando a terceira posição no 
total geral do segmento.

A região Sudeste foi a que mais 
adquiriu caminhões leves Accelo 
nos quatro primeiros meses de 
2021, com 893 unidades. Em se-
guida vieram o Sul (443 unidades) 
e o Nordeste (415 unidades).

Accelo 1016 oferece o maior 
valor de revenda do mercado

Em dezembro de 2020, 
pelo segundo ano consecuti-
vo, o Accelo 1016 da Mercedes-
Benz foi eleito o caminhão com 
o menor índice de depreciação 

no mercado brasileiro entre to-
das as marcas e modelos avalia-
dos. Conforme estudo da Agência 
Autoinforme, depois de três anos 
de uso, ele teve uma depreciação 
de apenas 12,8%. Com isso, con-
quistou o selo de “Maior Valor de 
Revenda - Veículos Comerciais” 
na classificação geral e também 
na sua categoria, a de “leves”.

Esse diferencial do Accelo 
1016 também havia sido reco-
nhecido no mês de outubro. Em 
levantamento realizado pela 
multiplataforma Frota&Cia, 
que passou a utilizar dados da 
Tabela FIPE em suas avalia-
ções, ele conquistou a posição 
de caminhão leve “Campeão de 
Revenda - Frota&Cia 2020”.

Segundo Ari de Carvalho, os 
caminhões Mercedes-Benz são 
reconhecidos pelo valor de re-
venda porque efetivamente a 
marca entrega aquilo que pro-
mete ao cliente. “Quem compra 
um caminhão do nosso portfó-
lio, seja um Accelo, Atego, Axor 

ou Novo Actros, sabe que obterá 
um excelente produto em quali-
dade, força, desempenho, robus-
tez, durabilidade, conforto, tec-
nologia e segurança. Além disso, 
nossos caminhões asseguram 
economia no consumo de com-
bustível e baixo custo operacio-
nal para o frotista e o autônomo, 
daí o ótimo valor de revenda e a 
facilidade para revender”.

Accelo assegura força e 
robustez no transporte 
e distribuição urbana

Os caminhões Mercedes-
Benz Accelo se destacam no 
mercado por sua versatilidade 
no transporte de cargas. Essa li-
nha é formada pelos modelos le-
ves Accelo 815 (8.300 kg de PBT 
- peso bruto total) e Accelo 1016 
(9.600 kg de PBT) e pelo médio 
Accelo 1316 6x2 (13.000 kg de 
PBT). Eles são equipados com o 
motor mais robusto do mercado, 
o que é muito importante nas 
severas operações de distribui-
ção urbana e circulação no inte-
rior dos bairros, além das curtas 
distâncias rodoviárias e rurais.

O Accelo também é refe-
rência em agilidade no trânsi-
to, além de proporcionar facili-
dade de manobra ao motorista, 
mesmo em áreas internas de 
centrais de abastecimento, su-
permercados e centros de dis-
tribuição, otimizando assim as 
operações de carga e descarga.
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REVOLUÇÃO 50+, de Andréia 
Roma e Betty Dabkiewicz (Edi-
tora Leader), em um momento 
em que o mundo precisou res-
significar valores e aprender a 
se transformar devido a pan-
demia, a Editora Leader inova 
e apresenta à sociedade a série 
Revolução 50+. O livro cuja edi-
ção destaca “A diversidade, a in-
clusão e a ampliação do empre-
endedorismo com propósito” é a 
primeira da série que tem como 

intuito evidenciar o poder dos 
50+ e mostrar que todos são ca-
pazes de se reinventar e apren-
der juntos! O objetivo do livro 
é trazer as experiências de pes-
soas que fizeram a “virada de 
chave” após os 50 anos e revelar 
as numerosas oportunidades de 
desenvolvimento pessoal e pro-
fissional, tanto no mundo cor-
porativo, quanto como empre-
endedores. “O que torna ainda 
mais rico o propósito deste li-
vro é a diversidade de persona-
gens e de histórias reais que vão 
servir de exemplo não só para 
os 50+ como para os mais jo-
vens, conectados com o propó-
sito da diversidade, da inclusão, 
da equidade no mundo corpo-
rativo e na vida social”. Os lei-
tores também poderão conferir 
temas instigantes como: prota-
gonismo, ressignificação atra-
vés do amor e da dor, potencial 
infinito, humanização das orga-
nizações, filantropia e solidarie-
dade aos 50+. O público ainda 
pode ser impactado com um ca-
pítulo que deixa a reflexão: O 
amor pode mudar vidas e esti-
mular o empreendedorismo de-
pois dos 50? Link de compra: 
https://editoraleader.com.br/
livro-revolucao-50

Oito em cada dez famílias paulistanas têm dívidas 
com cartão de crédito, mostra FecomercioSP

No momento em que o sis-
tema financeiro tem limitado 
a oferta de crédito, as famílias 
paulistanas estão recorrendo 
cada vez mais ao cartão para 
manter o consumo, segundo a 
Pesquisa de Endividamento e 
Inadimplência do Consumidor 
(PEIC), da Federação do Co-
mércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de São Paulo 
(FecomercioSP). Hoje, oito em 
cada dez (78,9%) delas possuem 
alguma dívida deste tipo - taxa 
muito próxima do recorde histó-
rico, de 79,7%, registrado em ju-
nho de 2012. Também é o maior 
número de lares endividados 
no cartão de crédito, na capital, 
desde novembro de 2019, quan-
do ficou em 75,5%.

Para a Federação, os da-
dos evidenciam uma deteriora-
ção das condições econômicas 
das famílias paulistanas, que 

encontram em dívidas (como a 
do cartão de crédito) as poucas 
saí das que restam para consu-
mir - principalmente itens bási-
cos, como alimentos.

Isso se vê também no au-
mento gradativo do porcentual 
de lares endividados na cidade, 
que atingiu a marca de 61,7% 
em abril - o maior desde o mes-
mo mês do ano passado, quan-
do estava em 63,7%. A taxa fi-
cou abaixo dos 60% entre junho 
de 2020 e fevereiro de 2021. Em 
números absolutos, são 2.452 
milhões de pessoas com dívidas 
na capital paulista, atualmen-
te. Por outro lado, os porcen-
tuais de lares com contas atra-
sadas (18,8%) e daqueles que 
não têm condições de pagá-las 
agora (8,3%) permaneceram es-
táveis: eram de 18,4% e de 8,4% 
em março, respectivamente.

A FecomercioSP entende 

que os consumidores devem pri-
vilegiar o controle de suas des-
pesas no contexto atual, princi-
palmente no caso do cartão de 
crédito, em que, apesar da pos-
sibilidade de negociação com as 
instituições financeiras, quais-
quer tipos de juros, multas e ta-
xas significam a perda de um di-
nheiro que poderia ser utilizado 
no consumo.
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Intenção de consumo e confiança 
dos consumidores desabam 

em meio às restrições de atividades

Museu da Inclusão é o primeiro Museu do Brasil 
a receber Selo de Acessibilidade Digital

Na última segunda (17) o 
Museu da Inclusão, unidade mu-
seológica vinculada à Secretaria de 
Estado dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, lançou o seu novo por-
tal acessível pensando em atender 
a todas as pessoas com e sem de-
ficiência, uma vez que a institui-
ção tem como objetivo preservar, 
pesquisar e comunicar a luta por 
direitos do movimento social das 
pessoas com deficiência. O lan-
çamento celebrou também o Dia 
Mundial da Internet, comemora-
do no dia 17 de maio, data estabe-
lecida pela ONU (Organização das 
Nações Unidas).

Durante live transmiti da 
nas páginas oficiais da Se cre ta-
ria via Facebook (PessoaCom 
DeficienciaSP) e do Museu da 
Inclusão (MuseuDaInclusao), 
foi anunciado que o novo por-
tal já chega com o Selo de Acessi-
bilidade Digital, sendo o primei-
ro Museu do Brasil a receber a 
certificação. A iniciativa garante 
e certifica páginas web que cum-
prem com os critérios de acessi-
bilidade estabelecidos nacional e 
internacionalmente.

O evento on-line, que contou 
com a presença dos Secretários 
de Estado Célia Leão (Direitos 
da Pessoa com Deficiência) e Sér-
gio Sá Leitão (Cultura e Eco no-
mia Criativa), a Secretária Muni-
cipal dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência de São Paulo, 
Silvia Grecco, o Consultor de 
Acessibilidade Web Leonardo 
Glei son e os intérpretes de Libras 
Hélio Fonseca e Paloma Bueno, al-
cançou cerca de 100 espectadores.

A avaliação segue os crité-
rios estabelecidos no Modelo de 
Acessibilidade em Governo Ele-
trônico (eMAG), do Governo 
Federal, e as diretrizes de ve-
rificação previstas na Portaria 
SMPED-GAB nº 28/2019, que 
regula o Selo de Acessibilidade 
Digital.

Desde a criação do conteú-
do, as descrições de imagens, os 
vídeos acessíveis, contraste das 
imagens, linguagem fácil, até a 
parte técnica como programa-
ção, foram criados para facili-
tar e levar o usuário a um outro 
nível de navegação. A constru-
ção da plataforma contou com o 

envolvimento pessoal e a exper-
tise de colaboradores com defi-
ciência que, também, validaram 
a acessibilidade.

Estima-se que mais de 15 mi-
lhões de pessoas com deficiência 
no Brasil possuem capacidade de 
consumo de conteúdo, serviços 
e produtos como qualquer indi-
víduo. A partir do momento que 
um site se torna acessível, ele 
amplia o canal de diálogo.

Lei Brasileira de Inclusão 
(LBI)

A Lei Brasileira de Inclusão 
(Lei nº 13.146, de 6 de julho de 
2015) garante no artigo 63 que 
seja obrigatória a acessibilida-
de de sites da internet man-
tidos por empresas com sede 
ou representação comercial no 
País, bem como em páginas de 
órgãos de governo. Essa me-
dida garante acesso às infor-
mações disponíveis, conforme 
as melhores práticas e diretri-
zes de acessibilidade adotadas 
internacionalmente.

A acessibilidade digital traz 
grandes benefícios a todas as 
pessoas, sejam elas com defici-
ência, idosos ou iniciantes em 
tecnologia. Além de oferecer in-
dependência na navegação para 
quem precisa de ajuda para exe-
cutar tarefas simples e essen-
ciais, também atende um direito 
do cidadão. Confira o novo por-
tal do Museu da Inclusão: http://
www.museudainclusao.org.br

Para assistir a transmissão, 
acesse: http://www.facebook.com/
pessoacomdeficienciasp/videos/
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O novo portal do Museu da Inclusão foi construído 
priorizando as boas práticas de acessibilidade

Áreas mais impactadas do comércio e dos serviços 
somaram prejuízo de R$ 225,7 bilhões no ano passado

Cerca de R$ 225,7 bilhões foi 
o volume de perdas totais conta-
bilizado em 2020 pelo Turismo, 
pelos serviços, pelo segmento de 
veículos e pelo varejo não essen-
cial no Brasil – as áreas mais im-
pactadas pela pandemia entre os 
setores e segmentos. Para se ter 
uma ideia da perda, esse montan-
te é maior do que tudo o que paí-
ses como a Sérvia (R$ 222 bilhões) 
e a Tunísia (R$ 214 bilhões) pro-
duzem em um intervalo de um 
ano. Os dados fazem parte de 
um levantamento produzido pela 
Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado de 
São Paulo (FecomercioSP).

O estudo mostra ainda que 
muitos deles não devem se recupe-
rar neste ano: a expectativa é que o 
varejo essencial experimente uma 
retração de 1%, e que o Turismo, 
mesmo com a retomada das suas 
atividades, ainda acabe 2021 no 
vermelho: -5% de receitas depois 
de uma variação expressiva para 
baixo em 2020, que beirou os 40%.

De fato, o Turismo brasilei-
ro perdeu R$ 52,1 bilhões em 
faturamento em 2020 em com-
paração ao ano anterior, conside-
rando a correção da inflação acu-
mulada no período. O resultado 
foi um dos piores da história do 
setor, representando uma queda 
de 38,1% em comparação com o 
que o setor faturou em 2019.

Mas quem mais perdeu no 
ano passado foram os serviços 
que, pelos dados, faturaram pra-
ticamente R$ 100 bilhões a me-
nos em relação a 2019 – uma re-
tração de 11,7%. Eles foram os 
mais afetados por diferentes me-
didas de restrição de circulação 
adotadas como forma de conter a 
disseminação da Covid-19 e que, 
para esses agentes, significaram 
passar longos períodos com as 
portas fechadas.

Outrora um setor pujante da 
economia brasileira, as vendas 
de veículos também caíram, dei-
xando um prejuízo de R$ 41,2 bi-
lhões (queda de 11,5% na compa-
ração com 2019). Esse dado, por 
sua vez, pode ser explicado pelo 
fato de, na pandemia, as famí-
lias estarem evitando aumentar 
os gastos. Tudo isso em meio a 
um contexto de crescimento do 
desemprego, do custo de vida e 
da queda na renda.

Entra na conta ainda o va-
rejo não essencial, como lojas de 
roupas, por exemplo, que fechou 
2020 com um rombo de R$ 32 bi-
lhões em comparação ao ano ante-
rior, representando a perda de um 
décimo do seu tamanho (-10,3%).

Varejo cresce por causa de 
demandas essenciais

Apesar das retrações expres-
sivas, o varejo como um todo 

registrou um aumento de 4,8% 
(R$ 83 bilhões a mais em vendas) – 
puxado pelas atividades considera-
das essenciais, como: supermerca-
dos, farmácias, lojas de materiais 
de construção e postos de combus-
tíveis, que tiveram ganhos de R$ 
115,7 bilhões em 2020 – um salto 
de 8,2% na comparação com 2019. 
Já o varejo não essencial, como se 
esperava, faturou 10,3% a menos.

No entendimento da Feco-
mer cioSP, o desempenho se ex-
plica pela injeção do auxílio 
emergencial no orçamento das 
famílias, de R$ 190 bilhões, cuja 
boa parte foi direcionada para 
este tipo de consumo.

Dado o cenário atual, a enti-
dade entende que, talvez, esses se-
tores não se recuperem tão rápi-
do: na verdade, a tendência que 
as concessionárias de veículos, o 
varejo não essencial e os serviços 
não revertam essas perdas neste 
ano, mesmo com um possível cres-
cimento daqui em diante. O pro-
blema é que, como muitas dessas 
empresas são pequenas, há uma 
forte possibilidade de que elas não 
sobrevivam a mais um ano com a 
mesma turbulência econômica.

Retomada lenta em 2021

O estudo da FecomercioSP 
mostra, por outro lado, que a me-
lhora do cenário vai ajudar na re-
tomada tímida de setores impor-
tantes da economia brasileira, 
como os serviços, com projeção de 
crescerem 2%, e das lojas de veí-
culos, com alta de 5% no fatura-
mento. Não significa, no entan-
to, que vão recuperar as perdas 
do ano passado, quando caíram 
11,7% e 11,5%, respectivamente.

Mesma situação do varejo es-
sencial que, depois de cair 10,3% 
em 2020, vai faturar 2% a mais 
em 2021: um sinal pequeno de 
retomada que, na verdade, não 
será suficiente para recompor o 
que foi perdido no ano passado.

Como atravessar a crise?

Em todo o País, o contin-
gente de pessoas trabalhando 

diminuiu em 1 milhão ao lon-
go de 2020 – de 8,7 milhões de 
pessoas para 7,7 milhões –, re-
sultado do fechamento de cerca 
de 200 mil empresas durante o 
ano passado, segundo estudo da 
FecomercioSP.

Resultado direto das perdas 
contabilizadas no levantamen-
to, ela exige que algumas medi-
das sejam tomadas pelo Poder 
Público. A Federação tem atua-
do junto ao Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) em torno 
de linhas de crédito com ta-
xas, carências e parcelamen-
tos condizentes com a situação 
delicada que micros e peque-
nas empresas vivem no contex-
to atual. Um modelo que pode 
ser seguido, inclusive, é o do 
Programa Nacional de Apoio às 
Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte (Pronampe).

Em 2020, o dinheiro dis-
ponibilizado pelo governo fe-
deral por meio de programas 
como esse – além das taxas, ca-
rências, tipos de parcelamento 
e prazos oferecidos as micros e 
as pequenas empresas – foi fun-
damental para evitar uma cri-
se ainda maior entre as empre-
sas de menor porte. Não a toa, 
a FecomercioSP tem pleiteado, 
em paralelo, que o programa se 
torne permanente, e não apenas 
uma medida pontual no contex-
to da pandemia.

Outro pedido é que o governo 
crie um auxílio emergencial cor-
respondente a quatro parcelas, 
cada uma equivalente a 10% do 
faturamento mensal médio, verifi-
cado no ano passado. Além disso, 
a Entidade ainda segue solicitan-
do que os tributos das três instân-
cias estatais, vencidos em abril até 
junho deste ano, sejam consolida-
dos com carência estabelecida de 
seis meses e possibilidade de par-
celamento em até 60 vezes.

São posturas como essas que 
vão dar fôlego para as empre-
sas atravessarem o período crí-
tico atual e terem condições de 
protagonizar a retomada que o 
País precisa.
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Turismo, serviços e comércio não essencial perderam o equivalente ao PIB 
da Sérvia; para FecomercioSP, eles não vão reverter prejuízos em 2021


