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Energia solar gera três vezes mais
benefícios do que custos aos brasileiros
SETOR REBATE CÁLCULOS INCOMPLETOS DA ANEEL E MINISTÉRIO DA ECONOMIA,

INCLUINDO NA ANÁLISE OS GANHOS PARA CONSUMIDORES E SOCIEDADE.
evantamento inédi-
to da Associação
Brasileira de Ener-
gia Solar Fotovol-

taica (ABSOLAR), com base
em dados oficiais dos órgãos
de governo, mostra que os
benefícios proporcionados
pela energia solar na geração
distribuída ajudam todos os
consumidores brasileiros e a
economia do País.

As análises da entidade
apontam que, para cada R$
1 investido em sistemas fo-
tovoltaicos de pequeno e
médio portes usados para
abastecer residências, co-
mércios, indústrias, propri-
edades rurais e prédios pú-
blicos, o setor devolve mais
de R$ 3 em ganhos elétri-
cos, econômicos, sociais e
ambientais aos brasileiros.

O cálculo foi feito a partir
dos dados de investimentos
realizados na área desde
2012, levando em considera-
ção os incrementos de arre-
cadação dos governos federal,
estaduais e municipais decor-
rentes desses aportes e a ge-
ração de novos empregos e
renda no País com os negóci-
os e projetos desenvolvidos no
período, entre outros impor-
tantes indicadores. Tais atri-
butos, ressalta a entidade,
foram deixados de fora da
conta tanto pela Agência Na-
cional de Energia Elétrica
(Aneel) quanto pelo Ministé-
rio da Economia.

Desde 2012, os consumi-
dores brasileiros já investi-
ram mais de R$ 8,4 bilhões
em sistemas de geração distri-
buída solar fotovoltaica. Os
investimentos privados da
população acrescentaram
uma potência de mais de 1,9
gigawatt (GW) operacional,
espalhado em mais de 70%
dos municípios brasileiros. Só
em 2019, a ABSOLAR calcu-
la que o segmento criou 92
postos de trabalho por dia no
País. No acumulado, já são
mais de 100 mil empregos.

Estes sistemas ajudam a
aliviar a operação da matriz
elétrica brasileira, economi-
zando água das hidrelétricas
e reduzindo o uso de termelé-
tricas caras e poluentes, tra-
zendo economia mesmo aos
cidadãos que nunca investi-
ram na energia solar.

“Importante destacar que
o dinheiro economizado na
conta de luz do consumidor
de energia solar é reinjetado
na economia e ajuda a movi-
mentar os setores de comér-
cio e serviços, aquecendo a

bilhões em benefícios líqui-
dos para todos os consumi-
dores do setor elétrico até
2035. Os benefícios incluem
ganhos pela energia evitada,
diminuição de perdas de
transmissão e distribuição e
redução de contratação de
novas usinas de geração.

Por isso, a entidade defen-
de que todos os benefícios da
geração distribuída solar fo-
tovoltaica devam ser devida-
mente valorizados. “É chega-
da a hora, portanto, do Bra-
sil fazer as contas completas
e estabelecer um marco legal
transparente, estável, previ-
sível e justo, que acabe com
a insegurança jurídica que
paira sobre o mercado. O Exe-
cutivo e o Congresso Naci-
onal se mostraram sintoni-
zados com os anseios de
93% dos brasileiros, que
querem gerar energia limpa
e renovável em seus telha-
dos”, comenta Rodrigo Sau-
aia, CEO da ABSOLAR.

“As análises devem incluir,
por exemplo, a postergação de
investimentos em transmis-
são e distribuição de eletrici-
dade, alívio das redes pelo
efeito vizinhança, geração de
emprego e renda, diversifica-
ção da matriz elétrica e redu-
ção de emissões de gases de
efeito estufa, entre diversos
outros benefícios que supe-
ram, em muito, quaisquer
eventuais custos da geração
distribuída”, conclui Sauaia.

atividade econômica local.
Surpreendente que o Ministé-
rio da Economia não tenha
feito uma conta sequer sobre
estes e outros benefícios para
a economia do nosso País. A
quem interessa este tipo de
conta incompleta?”, indaga
Ronaldo Koloszuk, presiden-
te do Conselho de Administra-
ção da ABSOLAR.

Caso as regras vigentes
sejam mantidas, a ABSOLAR
projeta que a geração distri-
buída solar fotovoltaica pode
acrescentar mais de R$ 13,3

LL

Uma empresa japonesa está realizando voos de teste de um
drone capaz de transportar cargas pesadas. A SkyDrive, com
base em Tóquio, é a responsável pelo desenvolvimento do dro-
ne, capaz de carregar pacotes de até 30 quilos.

A aeronave também é capaz de descarregar sem ter que
pousar, utilizando um sistema de cabos.

Representantes da empresa estão esperançosos de que o
drone, de grande envergadura, seja utilizado para transportar
itens até áreas que não são acessíveis de carro, como subidas
íngremes de montanhas.

Os testes com o drone começaram este mês e ele vem sendo
utilizado para transportar materiais de construção para uma
área montanhosa na região central do Japão.

Outros drones de grande porte são capazes de transportar
cargas que pesam alguns quilos, mas a empresa afirma que o
seu equipamento é capaz de transportar uma carga ainda mais
pesada em razão da sua “tecnologia de controle”.

O objetivo final da empresa é que o drone seja capaz de
sustentar uma carga de até 100 quilos.

Japão testa drone capaz de transportar cargas pesadas
APARELHO É CAPAZ DE CARREGAR PACOTES DE ATÉ 30 QUILOS.
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Dados recentes divulgados
pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
(IBGE) apontam que o setor
de construção civil demons-
trou no terceiro trimestre de
2019, um crescimento de
4,4% frente ao resultado de
2018. Essa é a melhor per-
formance da área desde o pri-
meiro trimestre de 2014, em
comparação com o mesmo
período do ano anterior.

Com este desenvolvimen-
to do segmento se fazem cada
vez mais necessários, novos
equipamentos, materiais e
processos que tornem as
obras e reformas mais ágeis,
práticas e seguras, e é aí que
entra a tecnologia. Assim
como em diversos outros
campos de trabalho, ela tam-
bém está bastante presente
na construção civil.

De acordo com o diretor
comercial de uma empresa de
revestimentos sustentáveis,
Renato Las Casas, a aplica-
ção de inovações tecnológicas
no setor se deve ao surgimen-
to do conceito de indústria
4.0. “Essa possível quarta re-
volução industrial é a res-
ponsável por implementar na

A evolução tecnológica no
setor de construção civil

INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS NO SETOR SE DEVE AO SURGIMENTO DO CONCEITO DE INDÚSTRIA 4.0.

rotina de trabalho equipa-
mentos como os drones, co-
bots, sensores, impressora
3D e dentre outros. Entre
as principais características
deste novo momento estão
a automação de tarefas, o

armazenamento de dados e
informações, e a simplifica-
ção de procedimentos indus-
triais”, ressalta.

Segundo Renato, o uso de
novas tecnologias na cons-
trução civil pode proporcio-

nar grandes vantagens, que
contribuem para o aprimo-
ramento do tempo e qualida-
de de uma edificação. “Um
bom exemplo deste tipo de
modernização é o nosso pro-
duto, que por meio de uma

técnica japonesa, reaprovei-
ta os resíduos gerados pela
exploração de jazidas de gra-
nito e mármore, e oferece
uma infinidade de possibili-
dades de aplicações.  Com
uma aparência bastante se-
melhante ao granito, o Eco-
granito consiste em uma
massa acrílica que pode ser
personalizada com a cor de
desejo do consumidor e pos-
sui somente um quarto do
custo e 7% do peso da rocha
ornamental”, aponta.

Outro benefício oferecido
por estes tempos de evolu-
ção tecnológica no setor de
construção civil é a amplia-
ção do potencial de armaze-
namento de informações so-
bre uma obra por meio da
utilização de softwares espe-
cializados. “É possível ter
acesso diário a estes tipos de
dados de forma mais segura
e fácil. Estes programas aju-
darão a compreender em
qual pé está a obra e quanto
falta para o seu término. E
ainda podem auxiliar no
monitoramento de ativida-
des, segurança dos trabalha-
dores e redução no risco de
acidentes”, salienta.

Internet 5G será a principal
tecnologia a ser expandida em 2020

CONSULTORIA OPENSIGNAL APOSTA NA TECNOLOGIA DA
FREQUÊNCIA 5G COMO TENDÊNCIA PARA O PRÓXIMO ANO.

A consultoria OpenSignal, que monitora empresas
de telecomunicações no mundo, lançou seu estudo de
tendências para o ano de 2020. A internet 5G será a
principal tecnologia a ser expandida, o que trará be-
nefícios aos usuários.

A internet 5G será oferecida por operadoras, pri-
meiro, a grandes centros urbanos – desse modo, desa-
fogando a conexão 4G. Com isso, as cidades terão au-
mento de velocidade média e, mais tarde, as regiões
rurais devem seguir esse movimento. Nesse ínterim, a
diferença entre as regiões deve aumentar.

Ainda assim, segundo dados da OpenSignal, a in-
ternet 3G ainda será maior do que a 5G. Para o Bra-
sil, a OpenSignal espera que a operadora Oi partici-
pe do leilão da frequência que será dedicada à in-
ternet 5G, uma vez que ela perdeu o leilão da frequ-
ência de 700 MHz, usada para 4G. A consultoria
espera que o leilão no Brasil seja de uma ampla
gama de espectro de 5G, o que só deve acontecer no
quarto trimestre de 2020.

Para vender planos de 5G, as operadoras devem
oferecer combos com aplicativos e serviços aos consu-
midores. O novo padrão de conexão móvel deve, tam-
bém, puxar tendências como a de consumo de vídeos
no celular em qualquer lugar e de jogos online com
vários jogadores conectados ao mesmo tempo.
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Energia solar vai gerar mais de 120
mil empregos no Brasil em 2020

SEGUNDO A ENTIDADE, O SETOR TRARÁ MAIS DE R$
19,7 BILHÕES EM NOVOS INVESTIMENTOS E UMA

ARRECADAÇÃO DE MAIS DE R$ 5 BILHÕES NO ANO.

Projeções da Associação
Brasileira de Energia Solar Fo-
tovoltaica (ABSOLAR) apon-
tam que a fonte solar fotovol-
taica deverá gerar mais de
120 mil novos empregos aos
brasileiros em 2020, espalha-
dos por todas as regiões do
País. Segundo a avaliação da
entidade, os novos investi-
mentos privados no setor po-
derão ultrapassar a cifra de
R$ 19,7 bilhões este ano, so-
mando os segmentos de gera-
ção distribuída (sistemas em
telhados e fachadas de edifí-
cios) e centralizada (grandes
usinas solares).

As perspectivas para o
setor são de encerrar 2020
com um total acumulado de
mais de 250 mil empregos
no Brasil desde 2012, distri-
buídos entre mais de 15 mil
empresas de todos os elos
produtivos do setor. A mai-
or parcela destes postos de
trabalho deverá vir das mais
de 14 mil pequenas e médi-
as empresas do segmento de
geração distribuída, respon-
sáveis por mais de 162 mil
empregos acumulados.

Dos R$ 19,7 bilhões de
investimentos deste ano, a
geração distribuída corres-
ponderá a cerca de R$ 16,4

bilhões. Pela análise da AB-
SOLAR, serão adicionados
mais de 4 gigawatts (GW)
de potência instalada, so-

mando as usinas de grande
porte e os sistemas distri-
buídos em telhados, facha-
das e pequenos terrenos.
Isso representará pratica-
mente o dobro da capacida-
de instalada atual do País,
hoje em 4,4 GW.

No caso da geração dis-
tribuída solar fotovoltaica,
a ABSOLAR projeta um cres-
cimento do segmento de
170% frente ao total acumu-
lado até 2019, passando de
2,0 GW para 5,4 GW. Já no
segmento de usinas solares
de grande porte, o cresci-
mento previsto será de 25%,
saindo dos atuais 2,4 GW
para 3,0 GW.

A entidade projeta, ain-
da, que o setor solar fotovol-
taico brasileiro será respon-
sável por um aumento líqui-
do na arrecadação dos go-
vernos federal, estaduais e
municipais de mais de R$ 5,3
bilhões este ano. Isso con-
tribui para o fortalecimento
dos orçamentos públicos e a
prestação de melhores servi-
ços para a sociedade brasi-

leira. O valor já contabiliza
a economia dos consumido-
res em suas contas de eletri-
cidade, mostrando que o be-
nefício econômico do setor é
favorável também para o
poder público.

Para o presidente do Con-
selho de Administração da
ABSOLAR, Ronaldo Ko-
loszuk, manter a expansão
da energia solar é uma me-
dida estratégica ao Brasil e
alinhada ao grande debate
mundial sobre competitivi-
dade e sustentabilidade eco-
nômica e social. “Neste mo-
mento, as grandes nações
discutem qual será o futuro
das próximas gerações,
como visto no Fórum Econô-
mico Mundial, em Davos. A
energia solar se apresenta
como uma das melhores so-
luções para combater pro-
blemas críticos no Brasil e
no mundo, como, por exem-
plo, o aquecimento global,
além de contribuir para o
crescimento econômico e
para uma melhor distribui-
ção de renda. Apenas em
2020, iremos gerar uma mé-
dia de 332 novos empregos
por dia aos brasileiros. Isso
faz toda a diferença para a
população”, ressalta.

“Este será mais um ano
radiante para o mercado so-
lar fotovoltaico brasileiro,
repleto de oportunidades e
trazendo progresso ao Bra-
sil. A solar fotovoltaica é a
fonte renovável mais compe-
titiva do País, sendo uma
forte locomotiva para o de-
senvolvimento econômico,
social e ambiental, com ge-
ração de emprego e renda,
atração de investimentos,
diversificação da matriz elé-
trica e benefícios sistêmicos
para todos os consumidores
brasileiros. O Brasil tem
tudo a ganhar com a fonte e
está avançando bem para se
tornar uma liderança mun-
dial no setor, cada vez mais
estratégico no mundo”, des-
taca o CEO da ABSOLAR, Ro-
drigo Sauaia.Fonte: ABSOLAR, 2019. Última atualização 21/01/2020
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Coronavírus chega à internet: cibercriminosos
aproveitam surto para disseminar malware

AS TECNOLOGIAS DE DETECÇÃO DA KASPERSKY ENCONTRARAM MALWARES DISFARÇADOS DE DOCUMENTOS COM INFORMAÇÕES SOBRE O CORONAVÍRUS.

Uma pesquisa realizada pela Federação Brasi-
leira de Bancos (Febraban), mostra que o número
de pessoas que usam aplicativo no celular para
realizar operações bancárias ultrapassou a quan-
tidade daqueles que recorrem ao in-
ternet banking. A mudança de com-
portamento é expressiva.

De acordo com o estudo, de 2017
para 2018 houve uma queda de 7%
de contas que usaram o internet
banking – que consiste no acesso via
navegador instalado em computador.
Foi a primeira vez que o número de
acessos ao sistema caiu no país. Já o
número de contas que acessaram ser-
viços via celular somaram 70 milhões
em 2018, um crescimento de 23%. “A
facilidade em poder resolver questões
financeiras apenas usando o celular,
e a economia de tempo, são pontos
cruciais para esse crescimento”, ava-

Número de transações bancárias via
celular ultrapassam as de internet banking

AO MENOS 60% DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS ACONTECEM VIA ALGUM CANAL DIGITAL.

Os documentos maliciosos apresentam os
formatos .pdf, .mp4, .docx e seus nomes in-
dicam que eles contêm instruções em vídeo
sobre como se proteger contra o surto da
doença, atualizações sobre a ameaça e até
procedimentos de detecção do vírus.

Na verdade, esses arquivos contém
uma série de ameaças, que vão de trojans
a worms, capazes de destruir, bloquear,
modificar ou copiar dados, além de inter-
ferir na operação de computadores ou re-
des de computadores.

Os produtos Kaspersky detectam os
malwares relacionados ao “coronavírus”
com os seguintes nomes de detecção:

Worm.VBS.Dinihou.r
Worm.Python.Agent.c

lia a superintendente da Unicred Central Multirre-
gional, Ana Carolina Ramos.

Para Ana Carolina, o uso da tecnologia tam-
bém avançará nos demais serviços financeiros,

como reconhecimento de assinaturas em cheques
e validação de transações. “A sofisticação do tipo
de serviço acessado pelo celular está aumentan-
do, e o cliente cada vez mais busca por comodi-

dade. A tendência é que a maioria
das transações se convertam para
o digital”, acredita.

Na Unicred, por exemplo, o coo-
perado conta com canais digitais que
possuem layout clean e navegabilida-
de mais intuitiva, para facilitar a in-
teração. Outro recurso disponibiliza-
do pela instituição é o depósito de
cheque online. “A utilização dos nos-
sos canais digitais passou de 49% nas
transações para 60% no último ano.
Isso não exclui a importância do aten-
dimento diferenciado e personalizado
das agências de nossas cooperativas,
mas chega para somar esforços para
uma melhor experiência”, afirma.

UDS: DangerousObject.Multi.Generic
Trojan.WinLNK.Agent.gg
Trojan.WinLNK.Agent.ew
HEUR: Trojan.WinLNK.Agent.gen
HEUR: Trojan.PDF.Badur.b

Para evitar ser vítima deste tipo de
golpe, a Kaspersky recomenda:

• Evitem links suspeitos, prometendo
conteúdo exclusivo. Consulte fontes ofici-
ais para obter informações confiáveis e legí-
timas.

• Veja a extensão do arquivo baixado.
Os documentos e arquivos de vídeo não de-
vem ter os formatos .exe ou .lnk.

• Para bloquear malwares escondidos,
use uma solução de segurança confiável.

48% das empresas de tecnologia financeira dobraram de tamanho em 2019
PESQUISA APONTA QUE 15% DAS FINTECHS BRASILEIRAS

RECEBERAM INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS.
A Associação Brasileira de Fintechs (ABFintechs) e a consultoria e auditoria PwC

Brasil anunciam o lançamento da pesquisa Fintech Deep Dive 2019, produzida com
base nas respostas de 205 fundadores de companhias brasileiras de tecnologia finan-
ceira, ouvidos no segundo semestre de 2019. Em sua segunda edição, a pesquisa
revela que, atualmente, 73% das fintechs brasileiras estão concentradas na região
Sudeste, com mais da metade do total presente no Estado de São Paulo.

Os números também mostram que 48% dessas fintechs dobraram de tamanho e
mais de um quarto pretende dominar tecnologias de biometria e gestão de identidades
em 2020, abrindo caminho para uma transformação na experiência do consumidor,
com a eliminação de pontos de atrito. “Esses números revelam o otimismo que per-
meia as fintechs: 50% delas esperavam um crescimento de mais de 100% da receita
neste ano e quase a totalidade desse número conseguiu. A redução do percentual que
espera atingir o breakeven (ponto de equilíbrio) nos próximos dois anos - de 85%, em
2018, para 66% nesta edição - também demonstra que as empresas estão mais madu-
ras, trabalhando de outra maneira”, afirma Luis Ruivo, sócio da PwC Brasil.

Das 205 empresas consultadas, 8% estão na fase de idealização ou desenvolvi-
mento de um produto viável mínimo (MVP, na sigla em inglês), sem clientes e em
processo de validação; 62% estão em fase de início de operação (com clientes e fatu-
ramento abaixo de R$ 5 milhões) e 30% estão em processo de expansão ou consolida-
ção (com clientes, já validadas pelo mercado e com faturamento acima de R$ 5 mi-
lhões ou R$ 20 milhões, respectivamente). O destaque se dá aos segmentos de meios
de pagamento (22,4%) e crédito (21%), que continuam sendo os setores com mais
fintechs atuantes.


