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01 - Gripe Asiática e Covid-19: pandemias parecidas e que já 
mataram até presidente do Brasil 

 

A gripe asiática de 1956/1958 e a Covid-19 dos tempos atuais 
 
Carlos Alberto Teixeira de Oliveira 
 
Já se dizia que a história é sempre a mesma, só muda os personagens e, um povo que não a 
conhece, está condenado a repeti-la. Sim, é a pura verdade! 
 
Foram várias as pandemias que assolaram a humanidade A pandemia do novo coronavírus é a 
bola da vez. O Covid-19 infectou, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 4 
milhões de pessoas no mundo até o dia 9 de maio, causando mais de 280 mil mortes. O Brasil está 
6º lugar entre os países com mais mortes confirmadas: 10.627 pessoas já haviam morrido em 
decorrência da covid-19 no país, de acordo com o Ministério da Saúde e, naquele dia, o número 
de contaminados alcançava 155.939 pessoas. Os Estados Unidos lideram o ranking mundial, com 

https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Saude/noticia/2020/03/entenda-diferenca-entre-epidemia-pandemia-endemia-e-surto.html
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2020/03/imagens-mostram-coronavirus-sars-cov-2-matando-celula-humana.html
https://brasil.elpais.com/noticias/covid-19/
https://brasil.elpais.com/noticias/ms-ministerio-saude-brasil/
https://brasil.elpais.com/noticias/ms-ministerio-saude-brasil/
https://brasil.elpais.com/noticias/ms-ministerio-saude-brasil/


 

 

 

 

 

1.274.036 ocorrências de contaminações e 77.034 mortes constatadas provocadas pelo vírus 
covid-19, até o dia 9 de maio último. 
 
O cenário atual é semelhante ao que já aconteceu em outros momentos da humanidade, em que 
doenças se espalharam pelo mundo e causaram estragos. 
 
O Brasil já teve até um presidente que morreu por causa do vírus do surto chamado Gripe 
Espanhola. Trata-se de Rodrigues Alves, que havia sido eleito presidente do Brasil, pela segunda 
vez, em 1º de março de 1918. Acometido pela doença, não pode tomar posse no dia 15 de 
novembro de 1918, tendo seu vice, Delfim Moreira (1868 – 1920), assumido o cargo em seu lugar. 
Rodrigues Alves faleceu meses depois, em janeiro de 1919, confinado em sua casa na rua Senador 
Vergueiro, no Rio de Janeiro. 
 
Conheça, a seguir, algumas das principais pandemias que assolaram o planeta. 
 
1. Peste bubônica 

A peste bubônica é causada pela bactéria Yersiniapestis e pode se disseminar pelo contato com 
pulgas e roedores infectados. Seus sintomas incluem inchaço dos gânglios linfáticos na virilha, 
na axila ou no pescoço. Outros sintomas são febre, calafrios, dor de cabeça, fadiga e dores 
musculares. A doença é considerada, historicamente, a causadora da Peste Negra, que assolou 
a Europa no século 14, matando entre 75 e 200 milhões pessoas na antiga Eurásia. No total, a 
praga pode ter reduzido a população mundial de 450 milhões de pessoas para 350 milhões. 

 
2. Varíola 

A doença atormentou a humanidade por mais de 3 mil anos. O faraó egípcio Ramsés II, a 
rainha Maria II da Inglaterra e o rei Luís XV da França tiveram a temida “bixiga”. O 
vírus Orthopoxvírusvariolae era transmitido de pessoa para pessoa, por meio das vias 
respiratórias. Os sintomas eram febre, seguida de erupções na garganta, na boca e no rosto. 
Felizmente, a varíola foi erradicada do planeta em 1980, após campanha de vacinação em 
massa. 

 
3. Cólera 

Sua primeira epidemia global, em 1817, matou centenas de milhares de pessoas. Desde então, 
a bactéria Vibriocholerae sofre diversas mutações e causa novos ciclos epidêmicos de tempos 
em tempos e, portanto, ainda é considerada uma pandemia. 
 
Sua transmissão acontece a partir do consumo de água ou alimentos contaminados, e é mais 
comum em países subdesenvolvidos. Um dos países mais atingidos pela cólera foi o Haiti, em 
2010. O Brasil já teve vários surtos da doença, principalmente em áreas mais pobres do 
Nordeste. No Iêmen, em 2019, mais de 40 mil pessoas morreram devido à enfermidade. 
 
Os sintomas são diarreia intensa, cólicas e enjoo. Apesar de existir vacina contra a doença, ela 
não é 100% eficaz. O tratamento é à base de antibióticos. 
 

4. Gripe Espanhola 
Acredita-se que entre 40 e 50 milhões de pessoas tenham morrido na pandemia de gripe 
espanhola de 1918, causada por um vírus influenza mortal. Mais de um quarto da população 
mundial na época foi O vírus veio da Europa, a bordo do navio Demerara. O transatlântico 
desembarcou passageiros infectados no Recife, em Salvador e no Rio de Janeiro. 

https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Arqueologia/noticia/2020/02/esqueletos-de-48-vitimas-da-peste-bubonica-sao-descobertos-na-inglaterra.html
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Arqueologia/noticia/2020/03/ossadas-em-caverna-poem-em-xeque-teoria-sobre-peste-negra-na-africa.html
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2018/02/partes-de-estatua-do-farao-ramses-ii-sao-encontradas-no-egito.html
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Saude/noticia/2020/03/larry-brilliant-o-cientista-que-ajudou-erradicar-variola-e-previu-covid-19.html


 

 

 

 

 

 
É causada por uma cepa denominada H1N1, subtipo do vírus da gripe suína. A aglomeração de 
tropas na Primeira Guerra Mundial facilitou sua proliferação. Alguns países, como o Reino 
Unido, sofreram novas ondas infecciosas até 1920. O total de mortos é estimado entre 40 e 50 
milhões, deles 17 milhões na Índia, 600 mil nos EUA e 200 mil no Reino Unido. 
 
A doença é conhecida como “gripe espanhola” porque somente a imprensa da Espanha 
publicava notícias sobre o assunto. 
 
Os sintomas da doença eram muito parecidos com o atual coronavírus Sars-CoV-2, e não 
existia cura. Em São Paulo, a população foi atrás de um remédio caseiro feito com cachaça, 
limão e mel. De acordo com o Instituto Brasileiro da Cachaça, foi dessa receita supostamente 
terapêutica que nasceu a caipirinha. 

 
5 – Gripe Asiática 

Em 1957, houve um surto de um vírus conhecido como gripe asiática, que se desenvolveu no 
norte da China, na província de Guizhou e avançou para Ásia, Oceania, África, Europa e Estados 
Unidos. Alastrou-se mundo afora em dez meses, principalmente por terra e mar. 

 
A gripe asiática é uma doença respiratória viral causada pela cepa H2N2 da influenza tipo A e é 
o resultado da gripe aviária – isto é, uma gripe normalmente encontrada em aves – cruzada 
com um vírus da gripe humana. 
 
A gripe asiática resulta em sintomas semelhantes a muitas outras cepas da gripe, incluindo 
febre, dores no corpo, calafrios, tosse, fraqueza e perda de apetite. 
 
Foi responsável por uma pandemia de gripe de categoria 2, de 1956 a 1958, o que significa que 
se tratava de uma disseminação mundial do vírus com uma proporção de casos fatais entre 0,1 
e 0,5%. 
 
A gripe é uma doença causada por muitos subtipos que podem mudar, sofrer mutação e se 
cruzar com outras cepas. 
 
Ocasionalmente, uma gripe aviária ou animal pode recombinar seu material genético, 
atravessar a barreira de espécies animais-humanas e começar a infectar a população humana. 
 
A gripe asiática H2N2 foi o resultado de um cruzamento entre um vírus encontrado em patos 
selvagens e um vírus da gripe humana. 
 
À época, Juscelino Kubitschek de Oliveira, que era médico, exercia o seu mandato como 
Presidente da República e proferiu o seguinte pronunciamento, sobre o “Surto da chamada 
Gripe Asiática, transmitido do Rio de Janeiro à Nação, através da Voz do Brasil, em 08 de 
agosto de 1957: 

 
“O governo acompanha com vivo interesse a marcha, através de países 

vizinhos, da epidemia de gripe, que, embora sem letalidade apreciável, 
constitui motivo de grave preocupação para as populações, praticamente 
desarmadas diante da invasão e da expansão universal da doença. 

 

https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2020/03/estudo-conclui-que-coronavirus-sars-cov-2-so-pode-ter-evoluido-naturalmente.html


 

 

 

 

 

Empenhado em promover, por todos os meios ao meu alcance, a defesa do 
povo brasileiro contra essa irrupção epidêmica, declaro que não pouparei 
esforços no sentido de articular as providências, coordenar as equipes, 
empregar os recursos disponíveis e tudo fazer, com decisão e pontualidade, 
para enfrentar o mal evitando-o se possível, ou pelo menos impedindo que se 
alastre, nas proporções calamitosas de que falam as notícias que nos chegam 
dos países atingidos. 
 

 Como atos preliminares, decidi convocar os meus auxiliares diretos e, 
em reunião de ministros e assessores técnicos, em que cada um traga a 
contribuição dos serviços especializados, encetar o que chamarei de 
mobilização "médico-sanitária" para a defesa das populações, nesta 
conjuntura, que, não devendo causar maiores alarmes à coletividade, todavia 
exige dos poderes públicos, e, à frente destes, do chefe do Estado, a vigilância, 
o cuidado e a atenção de todos os momentos, pois na verdade não há minuto a 
perder, quando se trata da saúde, das condições de trabalho e do bem-estar do 
povo brasileiro. 
 

 Quero antes de tudo dirigir à nobre classe médica, a que me acho 
vinculado pela profissão e pelo espírito, um apelo patriótico e insistente, para 
que, prontificando-se a ajudar ao governo e às populações na emergência a 
que aludi, desde já se considere mobilizada para o esforço humanitário que 
será chamada a realizar, onde quer que ele seja reclamado.  
 

Confio nessa solidariedade e, certo de que a minha palavra nesta hora 
satisfaz à ansiedade e responde à interrogação do Brasil inteiro, digo, com fé 
em Deus e perfeita confiança na ação, que será desenvolvida, que nada faltará 
para que cumpramos exata e rigorosamente o nosso dever.” 

 

O vírus chegou aos Estados Unidos em silêncio, com uma série de pequenos surtos no verão de 
1957. O país detinha, àquela época, quase a metade da população atual, 334 milhões de 
habitantes. 
 
Quando as crianças voltaram à escola no outono daquele ano, espalharam a doença nas salas de 
aula e a levaram para casa para suas famílias. 
 
As taxas de infecção foram maiores entre crianças em idade escolar, adultos jovens e mulheres 
grávidas em outubro de 1957. A maioria das mortes relacionadas a influenza e pneumonia 
ocorreu entre setembro de 1957 e março de 1958. Os idosos tiveram as taxas mais altas de 
morte. Em dezembro de 1957, o pior parecia ter acabado. 
 
Uma vacina para H2N2 foi introduzida em 1957, e a pandemia diminuiu. Como a tecnologia 
médica estava mais avançada em relação à epidemia anterior, foi possível detectar o agente com 
rapidez e trabalhar em novas soluções, como as vacinas. Infelizmente, não foram fabricados 
imunizantes em quantidade suficiente e o número de mortes foi bem alto, chegando a cerca de 
dois milhões – das quais cerca de 70 mil nos Estados Unidos. 
 
No entanto, durante janeiro e fevereiro de 1958, houve outra onda de doença entre os idosos. 
Este é um exemplo da potencial “segunda onda” de infecções que podem se desenvolver durante 
uma pandemia. 



 

 

 

 

 

 
A doença infecta um grupo de pessoas primeiro, as infecções parecem diminuir e as infecções 
aumentam em uma parte diferente da população. 
 
Embora a doença tenha infectado humanos em todo o mundo, ela permaneceu como uma 
pandemia relativamente leve e foi classificada como Categoria 2 na Tabela do Índice de Gravidade 
Pandêmica dos Centros de Controle de Doenças dos EUA.  
 
Em 1968, a gripe asiática H2N2 desapareceu da população humana e acredita-se que tenha sido 
extinta na natureza. Frascos de gripe H2N2 permanecem em laboratórios em todo o mundo. 
 
O H2N2 foi extinto na natureza por volta de 1968. 
 
 
 

02 – Evolução da Covid-19 – Brasil x Mundo 
 

 
Data base: 08 de maio de 2020 
 

 

 

http://www.lcaconsultores.com.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

03 - Heróis e Jalecos  

Em algum momento de suas vidas, todos os profissionais da saúde fizeram do cuidado com o 
outro a sua escolha, mesmo entendendo os riscos inerentes à sua profissão.  
 
E, nesse momento delicado e de muitas incertezas que todo fator desconhecido carrega em sua 
experiência, a saúde emocional de todos esses heróis também é colocada em teste.  
 
Como todo fator estressante, essa condição promove episódios de ansiedade, tristeza, 
desconforto, insegurança, medo e impotência o que pode em muitos casos, implicar em um 
estado de paralisia.  
 
Por isso, mesmo em uma pandemia como a que estamos vivendo, mais que tudo é preciso 
manter-se em equilíbrio e permanecer, em benefício do seu bem-estar integral.  
 
Os profissionais de saúde conhecem as regras do jogo melhor do que ninguém e devem estar 
atentos à sua saúde física, emocional e espiritual. 
 
Pequenos, rápidos e simples exercícios diários podem ajudar nesse objetivo.Queremos que 
continuem seu trabalho enquanto for preciso, mas com segurança, cuidando também de si 
mesmos. 
 
Experimentem silenciar a mente por 3 minutos diários, gerar emoções positivas por meio de boas 
lembranças, praticar a gratidão junto aos colegas ou fazer pausas para assimilação dos desafios 
diários.  
 
Nós enxergamos vocês como nossos heróis de todo um país que deposita em suas mãos cansadas, 
toda a esperança de sobrevivência diante da grave crise que assola o Brasil e o mundo. 
 
Não desistam nunca, continuem na sua luta porque seus nomes já estão na galeria dos grandes 
heróis e heroínas e, mesmo depois da crise, vocês serão sempre lembrados por todos nós. 
 
Gratidão, paz e bem! 
 
Benedito Nunes Rosa, Diretor Executivo do Instituto Movimento pela Felicidade e Aline Calixto, 
terapeuta ocupacional, associada ao Instituto Movimento pela Felicidade. 

 
 



 

 

 

 

 

04 - DEBATE ECONÔMICO - A dramática e crítica situação das finanças 

públicas de Minas Gerais 
 

 
Carlos Alberto Teixeira de Oliveira 
 
Administrador, Economista e Bacharel em Ciências Contábeis. Presidente da ASSEMG-Associação 
dos Economistas de Minas Gerais.  Ex-Presidente do BDMG e ex-Secretário de Planejamento e 
Coordenação Geral de Minas Gerais; Coordenador Geral do Fórum JK de Desenvolvimento 
Econômico. Diretor da MinasPart – Desenvolvimento Empresarial e Econômico, Ltda. Vice-
Presidente da ACMinas – Associação Comercial e Empresarial de Minas. Editor Geral de 
MERCADOCOMUM. 
 
Qualquer análise que se queira elaborar, presentemente, em relação às contas públicas do Estado 
de Minas Gerais, não pode desconsiderar o pressuposto da existência de alguns relevantes fatores 
antecedentes que provocaram a situação atual – além da repercussão, principalmente, de várias 
decisões governamentais federais, que imputaram pesados ônus aos cofres estaduais. 
 
Também, merece ser ressaltado, o notável esforço feito pela atual administração pública do 
Estado, na busca de soluções eficazes, em sua maioria dissociadas de populismos e demagogias, 
como outrora muitas vezes ocorreram e, quando nelas aqui se encontrou, terreno fértil e amplo, 
para a sua propagação. 
 



 

 

 

 

 

Em outra vertente, torna-se necessário o entendimento de que, em boa medida, a situação atual 
deriva de várias circunstâncias estruturais, mas também, é relevante explicitar o grau de 
influência de vários aspectos conjunturais anteriores provocados por decisões incorretas tomadas 
pelo Executivo estadual. E são muitos os casos e ocorrências, como a realização de inúmeras 
obras faraônicas e desnecessárias, desperdícios, gastos despudorados em publicidade e, 
notadamente, falta de visão de futuro, bem como e ainda, a incompreensão, falseamento e 
desentendimento em relação a questões graves e complexas, como a imprudência cometida no 
caso das aposentadorias e no trato das questões relacionadas à previdência do funcionalismo 
público estadual. 
 
Nesse sentido, merece ser aplaudido um rol de medidas acertadas tomadas pelo governo Romeu 
Zema e salientar que seria inimaginável conseguir chegar, ao quadro atual, sem incorrer em 
severos transtornos  e problemas de toda a sorte, em função das mais completa exaustão de 
recursos e notória falência do Estado principalmente, dada a constatação da  mais extensa 
carência de alternativas e de fontes factíveis de captação de recursos, diante de um grave quadro 
de recessão econômica, que já vem se arrastando desde 2014, com amplas repercussões 
negativas na arrecadação estadual. Acrescente-se, a tudo isso e ademais, as implicações 
socioeconômicas decorrentes do rompimento das barragens da Samarco e Vale, de Mariana e de 
Brumadinho, queda dos preços do minério de ferro e do café, principais pautas de exportação 
estadual. 
 
E, também, é devido mencionar que a atual administração não pode, em nenhuma hipótese, ser 
considerada responsável ou culpada pela situação caótica do quadro atual e que, ao contrário, 
vem conseguindo superar, com considerável maestria, acertos e qualidade técnica, várias de suas 
inúmeras dificuldades – muitas delas antes vistas como absolutamente intransponíveis. Quaisquer 
críticas, nesse sentido, merecem ser consideradas infundadas e desprovidas de qualquer 
conteúdo que mereça atenção mais séria ou especial! 
 
É relevante,ainda explicitar, outro grau de influência de vários aspectos conjunturais, em especial 
na atualidade, como aqueles que já são provocados pela pandemia do Covid-19, de magnitude e 
repercussões ainda imprevisíveis, com prováveis impactos negativos diretamente na economia e 
nas contas públicas de Minas, o que pode vir a deteriorar e agravar, forte e notadamente, o já 
caótico quadro herdado. 
 
Explicito, a seguir, alguns antecedentes que levaram os cofres públicos de Minas Gerais à situação 
de insolvência atual: 
 
1 –Recessão econômica dos anos 2015 a 2017 
O texto, a seguir, foi publicado pelo O Estado de S. Paulo, em 07.08.2018. 
 
“Se o aumento da folha de pagamentos dos Estados deflagrou uma crise fiscal em parte deles, a 
queda na arrecadação com tributos decorrente da recessão escancarou essa situação - o que será 
um dos maiores desafios para os governadores que assumirem em 2019. 
 
A recessão custou R$ 278 bilhões para os Estados entre 2015 e 2017, segundo cálculos do 
economista Raul Velloso, especialista em contas públicas. O montante seria suficiente para 
construir 1.070 hospitais semelhantes ao que o Sírio-Libanês está erguendo em Brasília, com 144 
leitos em 30 mil metros quadrados. ‘Os Estados contariam com R$ 278 bilhões a mais se não 
tivesse ocorrido a recessão. Daria para pagar o aumento com a Previdência, mas também serviria 



 

 

 

 

 

para mascarar o problema das contas públicas’, afirmou Velloso. 
 
Os R$ 278 bilhões equivalem à quantia extra que os Estados teriam tido de receita tributária se 
tivessem mantido, durante a recessão, a média de crescimento registrada na arrecadação entre 
2002 e 2014, período que também inclui episódios de crise. ‘Muitos (dos futuros governadores) 
vão encontrar caixas quebrados e fila de pessoas com quantias a receber. Mesmo que haja 
melhora na arrecadação neste ano, será difícil, pois há um acúmulo de outros três anos de crise’, 
disse ele”. 
 
Como a economia de Minas Gerais detém cerca de 9% do total nacional, pode-se afirmar, 
seguindo o raciocínio e o cálculo do estudo elaborado por Raul Velloso, que a arrecadação 
tributária do Estado tenha sofrido uma perda de R$ 25 bilhões no referido período. 
 
2 –Perdas com a Lei Kandir 
Segundo a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o Estado deixou de arrecadar R$ 135 bilhões (e 
dos quais R$ 50 bilhões pertencentes aos municípios) de 1996 a 2017, devido em grande parte 
pelo não recolhimento do ICMS da exportação de minério, atividade importante para a economia 
mineira. A isenção tributária gera incentivos para as empresas exportadoras de matéria prima, 
sendo um dos motivos para que esse setor se desenvolvesse em larga escala, a despeito das 
atividades industriais de maior valor agregado. 
 
3 –Renegociação dos termos e dívida de Minas Gerais com a União 
O contrato inicial de renegociação da dívida pública de Minas Gerais com a União foi firmado em 
fevereiro de 1998, envolvendo, como contrapartida do refinanciamento do passivo por 30 anos, a 
reestruturação do sistema financeiro estadual, privatizações e a observância obrigatória de 
diversas metas relacionadas, por exemplo, aos gastos com o funcionalismo, superávit primário, 
nível de endividamento, dentre outras. Esse processo obrigou Minas a um redesenho da política 
fiscal, ao impor um conjunto de obrigações e de metas de desempenho, concomitante à sensível 
mudança no padrão de financiamento do gasto público, que passou a ser sustentado, 
primordialmente, na arrecadação tributária própria e nos repasses legais e voluntários da União. 
 
A dívida de Minas Gerais com a União Federal totalizou R$ 87,87 bilhões em 31/01/2019 e suas 
renegociações posteriores tiveram amparo na Lei Complementar nº 148/2014, bem como em um 
acordo federativo celebrado em 20/06/2016 que foi viabilizado pela edição da Lei Complementar 
Federal nº 156/2016, permitindo o alongamento da dívida dos Estados com a União. 
 
A negociação de 1998 com a União envolveu, também, o refinanciamento da dívida referente ao 
saneamento de bancos no âmbito do Programa de Apoio Reestruturação e Ajuste Fiscal dos 
Estados - PROES, no valor de R$ 4,34 bilhões com a justificativa de promover o saneamento e a 
privatização dos bancos estaduais, sendo que Minas ficou com o passivo desses bancos. 
 
Foram dois contratos assinados assumindo comprometimento de 13% da Receita Líquida Real do 
Estado de MG – acrescidos de juros: - de 7,5% a.a. para o contrato que englobou as LFTE e de 6% 
a.a., para o contrato que promoveu o saneamento dos bancos - PROES. Em ambos, a correção 
inflacionária adotada foi pelo IGP-DI. 
 
É inadmissível que um Estado que assumiu uma dívida com a União de R$ 14,52 bilhões em 1998 e 
já pagou mais de R$ 40 bilhões, ainda tenha uma dívida de quase R$ 90 bilhões. O governo Itamar 
tentou questionar os contratos de renegociação da dívida mineira com a União, mas ficou sozinho. 



 

 

 

 

 

Quem não se lembra da “moratória” e depois “calote” do governo de Itamar em Minas? Agora 
todos ficam sabendo que ele tinha razão. Essa dívida, nas condições em que foi assinada, é 
absolutamente impagável. A União vem agindo como verdadeiro agiota em cima dos Estados. A 
celeuma que envolve essa negociação vem se arrastando desde sua assinatura. 
 
Minas chegou ao absurdo de pagar à União, de janeiro/99 a dezembro/2016, uma remuneração 
sobre a dívida de 1.606%, enquanto a inflação medida pelo IPCA foi de 228%. Isto é, uma variação 
entre a remuneração da dívida/variação IPCA de 1.378%. Como se pode verificar, trata-se de uma 
agiotagem explícita o que nos leva a questionar se realmente o País é uma federação nos termos 
da sua Constituição Federal. 

 
 
 

4 – Forte expansão dos gastos com o funcionalismo público estadual 
De acordo com o documento “Diagnóstico da Situação Fiscal – Minas Gerais”, divulgado pela 
Secretaria do Tesouro Nacional em março do ano passado, o “Tesouro mineiro direciona boa parte 
dos seus recursos para o pagamento de salários e aposentadorias dos seus servidores. Reajustes 
salarias concedidos aumentaram os gastos com servidores ativos e inativos. E houve queda do 
quadro de ativos e aumentos consideráveis de inativos durante os últimos anos. A segregação das 
massas dos segurados, realizada em 2002, fora desfeita em 2013. Os recursos do antigo plano 
previdenciário foram utilizados para pagamento de todos os benefícios previdenciários. 
Atualmente, o Regime Próprio de Previdência do Estado possui déficit financeiro e atuarial. Assim, 
o aporte do Tesouro se faz cada vez mais necessário para cobrir o déficit previdenciário”. 
Durante o governo AntonioAnastasia/Alberto Coelho, foram concedidos aumentos salariais ao 
funcionalismo estadual que representaram uma expansão nominal de gastos nesta rubrica, de 
2011 a 2014, de 64,41%. No acumulado, do mesmo período, o crescimento da Receita Corrente 
Líquida alcançou 43,60%. 
 
Já, durante o governo Fernando Pimentel – de 2015 a 2018, os aumentos salariais concedidos ao 



 

 

 

 

 

funcionalismo estadual totalizaram, em termos nominais, 40,13% - contra uma expansão da 
Receita Corrente Líquida de 18,26%. 
 
Considerado o acumulado dos oito anos dos governos AntonioAnastasia/Alberto 
Coelho/Fernando Pimentel, no período de 2011 a 2018 os salários do funcionalismo público 
estadual de Mina, em termos nominais s mais que dobraram e cresceram 130,39% -enquanto a 
Receita Operacional Líquida registrou expansão nominal de apenas 69,82% no acumulado do 
mesmo período. 
 
MINAS GERAIS 
EVOLUÇÃO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL X 
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ESTADUAL POR GOVERNO – 2011 A 2019 
- Em R$ milhões correntes 
 

Ano   Receita Corrente Líquida   Despesa Total com Pessoal 
 

Governo  -Antonio Anastasia (1) 
2011   37.284,18  25.571,71 
2012  40.371,09  29.183,06 
2013  43.141,24  32.423,94 
2014  47.644,24  36.552,73 
Variação %                    43,60          64,41 
 
Governo -  Fernando Pimentel (2) 
2015  51.643,24  43.440,11 
2016  53.731,47  46.924,09 
2017  55.174,58  49.885,55 
2018  56.345,45  51.222,16 
Variação %                     18,26          40,13 
Total – (1) + (2)              69,82        130,39 
 
Governo - Romeu Zema 
2019  64.068,17  51.512,54 
Variação                        13,71            0,57 
Década 2011/19              93,10        131,69 
Fonte: SEF/MG – MinasPart Desenvolvimento 

 
5 – Explosão das despesas previdenciárias com o funcionalismo público estadual 
O déficit previdenciário com o funcionalismo público de Minas Gerais saltou, em termos nominais, 
de R$ 7,378 bilhões em 2011 para R$ 18,621 bilhões – equivalente a um crescimento de 152,39% 
no período. 
 
Durante o período de 2011 a 2019, o déficit previdenciário estadual acumula, em termos 
nominais, um total deR$108,163bilhões, mas, no mesmo período, o déficit fiscal (equivalente à 
diferença entre as receitas totais e as despesas totais apuradas) alcançou o total de R$ 48,799 
bilhões. Com esse resultado pode-se afirmar que, se não houvesse tido a magnitude desse déficit 
previdenciário muito provavelmente as contas públicas de Minas Gerais poderiam ter sido 
superavitárias sobrando, inclusive, recursos para investimentos e redução dos níveis de 
endividamento. 
 



 

 

 

 

 

MINAS GERAIS – DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO* 
X RESULTADOS ORÇAMENTÁRIOS – 2011/2019 

R$ milhões correntes 

Ano 
Resultado 

Previdenciário 
Resultado 

Fiscal 

2011 -7.378 152 

2012 -8.274 -2.076 

2013 -7.889 -948 

2014 -7.364 -2.165 

2015 -10.285 -8.964 

2016 -14.861 -4.163 

2017 -16.478 -9.767 

2018 -17.283 -12.236 

2019 -18.621 -8.632 

Total do período -108.163 -48.799 

 
*Regime Público de Previdência Social de Minas Gerais – Valores Correntes 
Fonte: SEF-MG/MinasPart Desenvolvimento 
 

Para o governador Romeu Zema, “o desequilíbrio do Estado é estrutural. O gasto com pessoal é o 
que mais pressiona as contas públicas. Nele, está inserida a despesa para cobrir o déficit da 
Previdência”. Segundo ele, “conforme estudos da Secretaria de Fazenda e do Tesouro Nacional, as 
contas públicas mineiras são fortemente afetadas pelo gasto previdenciário”. 
 
Para este ano, a diferença entre o que se arrecada para quitar essa despesa e o que é pago aos 
beneficiários deverá ser próxima de R$18 bilhões. Isso é dinheiro do Tesouro Estadual para cobrir 
o rombo. 
 

Resultado das contas públicas de Minas em 2019 

 
MERCADOCOMUM teve acesso ao documento intitulado “Balanço Geral do Estado – Exercício de 
2019”, elaborado pela Superintendência Central de Contadoria Geral, ligada à Subscretaria do 
Tesouro Estado, da Secretaria de Estado de Fazenda do Governo de Minas Gerais. 
 
Anualmente, nos termos do inciso XII do artigo 90 da Constituição Estadual, compete 
privativamente ao Governador do Estado apresentar à Assembleia Legislativa, dentro de sessenta 
dias da abertura da sessão legislativa ordinária, a Prestação de Contas referentes ao exercício 
anterior. Disciplinando a organização e a apresentação das Contas de Governo, o Tribunal de 
Contas de Minas Gerais editou a Instrução Normativa nº 13/2011 que define os documentos 
contábeis a serem encaminhados pelo Chefe do Poder Executivo Estadual, dentre eles o Balanço 
Geral do Estado.  
 
De acordo com o referido documento, “conforme o referido normativo do TCE/MG, o Balanço 
Geral do Estado – exercício 2019 é composto pelas demonstrações contábeis atinentes à 
execução orçamentária, financeira e patrimonial da Administração Pública Direta, das Autarquias, 



 

 

 

 

 

das Fundações, dos Fundos Estaduais e a execução orçamentária das Empresas Estatais 
Dependentes. Tais demonstrações foram elaboradas de acordo com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e pautadas nas determinações constantes na Lei Federal 
nº 4.320, de 17 de março de 1964, na Lei Complementar Federal nº 101 de 04 de maio de 2000 – 
Lei de Responsabilidade Fiscal, no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e 
no Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), ambos da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).  
 
Também integram a Prestação de Contas do Governador, o Relatório Contábil previsto na IN/TCE 
nº 13/2011, elaborado pelo Órgão Central de Contabilidade da Administração Estadual, bem 
como o Balanço Social, que evidencia os instrumentos de planejamento e avaliação social na 
forma da Lei 15.011, de 15 de janeiro de 2004”.  
 
Acrescenta o estudo que “É nesse sentido que a Superintendência Central de Contadoria Geral da 
Secretaria de Estado de Fazenda, dentre suas competências institucionais, apresenta o Relatório 
Contábil em questão, que contém a análise das demonstrações contábeis do Governo Mineiro, 
evidenciando o desempenho da gestão fiscal, orçamentária, financeira e patrimonial, do exercício 
de 2019.” 
 
Os resultados do exercício de 2019, começando-se pela execução do orçamento fiscal do Estado 
de Minas Gerais, evidenciou uma receita efetivada de R$ 99,548 bilhões e uma despesa realizada 
de R$ 108,181 bilhões, incorrendo em um déficit orçamentário da ordem de R$ 8,632 bilhões, 
confirmando assim a previsão deficitária da lei orçamentária anual, porém com uma redução de 
R$ 2,812 bilhões. 
 
Em termos de contingenciamento dos gastos, destaca-se a existência de um passivo de anos 
anteriores de aproximadamente R$ 28 bilhões. Incluem-se neste montante os Restos a Pagar de 
exercícios passados, inclusive os valores não pagos do décimo terceiro de 2018. 
 
Além disso, a apuração final das contas de 2018 revelou ainda uma série de despesas pendentes 
no que se refere à aplicação mínima em saúde e educação e ao repasse de consignados. Isto 
posto, no decorrer do exercício de 2019, foram negociados pagamentos com os diversos setores 
conforme organização do fluxo de caixa e projeção de novas arrecadações que pudessem 
financiar tais despesas”, revela o documento.  
 
Acrescenta o documento que, “Nesse sentido, foram quitados aproximadamente R$ 7 bilhões de 
Restos a Pagar, além do pagamento integral de todo o 13º do funcionalismo referente ao 
exercício de 2018, o qual foi garantido até o mês de outubro último, antes da escala prevista. 
Outro ponto importante refere-se à negociação, junto à Associação Mineira dos Municípios 
(AMM), do passivo do Estado relativo a repasses do ICMS, IPVA e FUNDEB – deste, R$ 6 bilhões de 
débitos deixados pela administração passada, relativos aos anos de 2017 e 2018, e outro R$ 1 
bilhão relativo ao repasse em atraso de janeiro de 2019. Conforme negociação, as parcelas serão 
pagas de janeiro de 2020 até setembro de 2022. Foram empenhados ainda em 2019, R$ 984,5 
milhões de despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde referente à parcela faltante da 
aplicação de 2018, de modo a quitar essa obrigação do Estado junto à União e ao povo mineiro.  
 
Ainda sob o ponto de vista da despesa, a execução de 2019 trouxe contenções quanto a 
participação de pessoal na Receita Corrente Líquida do Estado. Esta foi viabilizada, em grande 
medida, pela reforma administrativa concretizada ainda no primeiro semestre de 2019 (Lei nº 
23.304 de 30/05/2019). Conforme aprovado, as Secretarias de Estado foram reduzidas de 21 para 



 

 

 

 

 

12, com compressão da estrutura interna, a exemplo da supressão do cargo de secretário-adjunto 
em diversas Secretarias, extinção de cargos em comissão, gratificações e funções gratificadas. As 
medidas previstas propiciaram a redução da despesa de pessoal do Poder Executivo em 
aproximadamente R$ 360 milhões, na comparação entre os anos 2019 e 2018.” 
 
Cabe destacar que,no exercício de 2019 o crescimento do déficit orçamentário foi interrompido, 
apresentando uma queda de 23,15%. Tal retração decorreu da adoção de ações de austeridade 
no controle da despesa pela atual gestão, bem como pela apresentação de bons resultados no 
desempenho da receita tributária. 

 
 

MINAS GERAIS - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 

 
 
Fonte: Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO/SEF)   
 



 

 

 

 

 

MINAS GERAIS 
 RESULTADO DAS CONTAS PÚBLICAS DO ESTADO – EM R$ BILHÕES CORRENTES - 

Período de 2011 a 2019* 
 

Ano/Governo Receita Total Despesa Total Resultado 
Anastasia/Alberto Coelho 

2011 54,8 -54,7 0,1 
2012 65,3 -63,2 2,1 

2013 71,0 -72,0 -1,0 
2014 73,4 -75,5 -2,1 

Total (1) 264,5 -265,4 -0,9 

    Fernando Pimentel 
2015 76,2 -85,1 -8,9 

2016 84,0 -88,1 -4,1 
2017 88,6 -98,4 -9,8 

2018 91,7 -103,0 -11,2 
Total (2) 340,5 -34,1 -374,6 

Total (1) + (2) 605,0 -660,0 -35,0 

 Romeu Zema 

2019 99,6 -108,2 -8,6 
 

Fonte: SEF-MG/MinasPart Desenvolvimento 
 
Receita Orçamentária Fiscal 
De acordo com o Balanço Geral do Estado, em 2019 “Ao avaliar a arrecadação de impostos 
observou-se que, igualmente aos exercícios anteriores, o Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) foi o responsável por 77 % do montante tributário, 
atingindo R$ 52 bilhões, posto que, sua base arrecadatória está relacionada às áreas de mercado 
fortemente concentrada no comércio, na energia elétrica, no setor de comunicação e também 
combustíveis derivados do petróleo. Incluem-se ainda no rol da receita tributária o IPVA, o IRRF, o 
ITCD e as taxas que juntos perfizeram pouco mais de R$ 15 bilhões, ou seja, 23% do total da 
referida receita.” 
 
O documento revela que: 
 
- No setor Industrial o montante de receita acumulou R$ 24,640 bilhões, tendo as maiores 

relevâncias em:  
• Produção de Combustíveis, R$ 9,106 bilhões;  
• Produtos Alimentícios, R$ 2,115 bilhões;  
• Bebidas, R$ 1,771 bilhão;  
• Material de Transporte e Outros Equipamentos de Transporte, R$ 1,548 bilhão;  
• Metalurgia Básica – Ferrosos, R$ 1,174 bilhão;  
• Produção de Energia Elétrica, R$ 989 milhões;  
• Demais atividades industriais atingiram patamar de 24% do total.  



 

 

 

 

 

 
- Relativamente ao segmento comercial que somou R$ 13,640 bilhões, a maior concentração de 

recursos foi identificada nas seguintes atividades:  
• Comércio Atacadista, R$ 8,688 bilhões;  
• Comércio Varejista – Outros, R$ 3,175 bilhões;  
• Revenda de Veículos, R$ 789 milhões;  
• Supermercados, R$ 584 milhões;  
• Lojas de Departamentos; R$ 405 milhões.  

 
- Quanto ao setor de serviços, que totalizou R$ 12,282 bilhões, foram identificados:  

• Distribuição de Energia Elétrica, R$ 6,101 bilhões;  
• Serviços de Comunicação, R$ 2,809 bilhões;  
• Distribuição de Combustíveis, R$ 1,726 bilhão;  
• Serviços de Transportes e Outros Serviços, R$ 1,646 bilhão. 

 
 
- Quanto ao IPVA, o volume arrecadado em 2019 apontou uma elevação da ordem de 9% em 

relação ao exercício anterior, atingindo a cifra de R$ 5,987 bilhões entre valores do principal, 
multas e juros e dívida ativa.  

 
Identificou-se que, da arrecadação total do imposto sobre veículos, R$ 2,387 bilhões foram 
destinados ao Estado, ao passo que a parcela entregue aos municípios atingiu R$ 2,997 bilhões e 
os valores destinados à formação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) – Cota parte Estado alcançou R$ 602 
milhões. 
 
- Neste contexto identificou-se uma elevação da ordem de 14,67% em relação ao exercício de 

2018 referente as seguintes Taxas:  



 

 

 

 

 

• Taxa de Segurança Pública, R$ 1,975 bilhão, com destaque para:  

 Polícia Civil, R$ 967 milhões;  

 Licenciamento Anual de Veículos, R$ 889 milhões;  

 Polícia Militar e Bombeiro Militar, R$ 120 milhões;  
• Taxa de Fiscalização Judiciária, R$ 756 milhões;  
• Taxa de Fiscalização de Recursos Minerários – TFRM, R$ 320 milhões;  
• Taxa Florestal, R$ 113 milhões;  
• Taxa Ambiental, R$ 70 milhões;  
• Demais Taxas do Poder de Polícia, R$ 51 milhões.  

 
No que tange à prestação de serviços, a arrecadação com Taxas Estaduais alcançou a cifra de R$ 
326 milhões, proveniente de:  

• Emolumentos e Custas Judiciais do Poder Judiciário, R$ 218 milhões;  
• Taxa de Expediente e demais Taxas, R$ 108 milhões. 

 
O Balanço Geral do Estado de Minas Gerais - exercício de 2019 especifica o desempenho das 
diversas receitas auferidas pelos cofres públicos estaduais e, em especial: 
 

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 
Conforme mandamento constitucional, os estados, o Distrito Federal e os municípios podem 
instituir contribuições a serem cobradas de seus servidores com o objetivo do custeio e benefícios 
nas áreas de assistência e Previdência Social.  
 
Neste sentido a Receita de Contribuições em 2019 arrecadou o montante de R$ 7,938 bilhões em 
contribuições de servidores e parte patronal para suportar os gastos com previdência e saúde.  
 
A contribuição patronal para a previdência somou R$ 3,747 bilhões, ao passo que as contribuições 
de servidores acumularam o montante de R$ 2,290 bilhões. No que diz respeito às contribuições 
para a saúde, valores da ordem de R$ 938 milhões foram oriundos dos servidores, enquanto que a 
parte patronal atingiu R$ 864 milhões. Recursos de R$ 98 milhões foram arrecadados nas demais 
contribuições, como seguros, pecúlios e outras garantias. 
 

RECEITAS PATRIMONIAS 
Os ingressos realizados através da utilização do patrimônio estatal, sejam por meio de bens 
mobiliários/imobiliários, rendimentos financeiros e dividendos, ou concessões, permissões e 
cessões, totalizaram uma Receita Patrimonial da ordem de R$ 2,513 bilhões em 2019, já incluídos 
os valores intraorçamentários. 
 

Em relação ao exercício anterior verificou-se uma oscilação positiva da ordem de 80,54 % no total 
da Receita Patrimonial, tendo em vista que, na rubrica de Exploração de Recursos Naturais, do 
total de R$ 967 milhões, foram registrados R$ 891 milhões referentes ao bônus de assinatura de 
Contrato de Concessão, referente ao 3º Termo Aditivo para exploração industrial, comercial, 
institucional e residencial dos serviços de gás canalizado celebrado entre o Estado de Minas 
Gerais e Companhia de Gás Canalizado de Minas Gerais (Gasmig), tendo como interveniente a 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. 

 
- Receita de Valores Mobiliários com R$ 1,092 bilhão, distribuídos em:  
- Dividendos oriundos das empresas de economia mista, R$ 478 milhões;  
- Remuneração de depósitos bancários, R$ 407 milhões;  



 

 

 

 

 

- Juros sobre o capital próprio, R$ 204 milhões;  
- Outras receitas de valores mobiliários, R$ 3 milhões.  
  
-Receita sobre Cessão de Diretos provenientes de Operacionalização de Pagamentos – Folha, na 

ordem de R$ 387 milhões;  
 
-Receita sobre a Delegação de Serviço Público mediante Concessão, Permissão e Autorização, 

R$ 48 milhões, sendo que R$ 41 milhões para exploração da infraestrutura de transporte 
rodoviário para o setor privado e R$ 7 milhões para prestação de serviços do mesmo setor;  

 
-Receita de Patrimônio Imobiliário e demais Receitas Patrimoniais contabilizaram o montante de 

R$ 20 milhões, sendo que os valores referentes aos aluguéis e arrendamentos atingiram cerca 
de R$ 10 milhões, ficando R$ 9 milhões a cargo das demais concessões, permissões e 
autorizações, e para as Demais Receitas Patrimoniais com R$ 863 mil.  

 

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 
Nesta origem de receita estão assinalados os recursos provenientes de repasses constitucionais 
de outras esferas de governo, do ente privado por meio de convênios, de pessoas jurídicas e 
físicas. Em 2019 o volume das Transferências Correntes alcançou o valor de R$ 15,766 bilhões, 
representando 15,84% da receita total arrecadada no exercício, sem considerar os valores 
intraorçamentários. 
 
Ressalta-se que os valores da receita intraorçamentária referentes às transferências são 
decorrentes do repasse do Estado para o Fundo Estadual da Saúde de acordo com a LC 141/2012, 
que atingiu R$ 2,350 bilhões.  
 
Retomando a análise sem os valores intraorçamentários, observou-se uma concentração de 
recursos nas transferências do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), que alcançaram o montante acima de R$ 8,0 
bilhões, representando 48,66% do total das transferências.  
 

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 
As Transferências da União somaram R$ 7,672 bilhões nas seguintes especificações:  

• Fundo de Participação dos Estados, R$ 4,384 bilhões;  
• Transferências do SUS, com a cifra de R$ 907 milhões nas seguintes divisões:  

o Prestadores Ambulatoriais e Hospitalares, R$ 797 milhões;  
o Vigilância Sanitária e Epidemiológica e HIV/Aids, R$ 64 milhões;  
o Medicamentos Básicos e Excepcionais, R$ 46 milhões.  

• Transferências do FNDE, R$ 804 milhões;  
• Transferências do IPI, Cide e comercialização do ouro, R$ 693 milhões;  
• Transferências de Bônus de Assinatura da Cessão Onerosa pela Exploração do Pré-sal, R$ 

414 milhões, valor recebido da União em 31/12/2019 por Pagamento de Bônus (PBA);  
• Transferências Exploração Recursos Naturais, R$ 408 milhões;  
• Demais transferências da União, R$ 63 milhões. 

 

RECEITAS DE SERVIÇOS 
Quanto às Receitas de Serviços, identificou-se um montante de R$ 1,297 bilhões, já considerados 
os valores intraorçamentários, o que representou 1,30% de participação na receita total do 
estado em 2019, com um crescimento de 29,49% em relação ao exercício anterior, com as 



 

 

 

 

 

seguintes participações:  
• Serviço de Atendimento à Saúde, R$ 683 milhões com destaques para:  

o Serviços hospitalares com coparticipação de segurados, R$ 482 milhões;  
o Serviços prestados ao SAI/SUS, R$ 155 milhões;  
o Serviços odontológicos, R$ 18 milhões;  
o Serviços prestados a particulares, R$ 16 milhões;  
oOutros serviços de saúde incluindo ambulatoriais, tecidos biológicos, radiológicos e 

ambulatoriais e demais serviços de saúde, R$ 11 milhões.  
• Serviços Administrativos com R$ 499 milhões, a saber:  

o Administração de Depósitos Judiciais e Outros serviços ligados ao Poder Judiciário, 
R$296 milhões;  

o Gestão de Veículos Apreendidos, Gestão de Sistemas e Procedimentos, Reserva de 
Placa Especial, todos ligados à Polícia Civil de Minas Gerais, R$ 159 milhões;  

o Demais Serviços Administrativos pulverizados nas diversas unidades orçamentárias do 
Estado, R$ 44 milhões.  

• Serviços de Registros, R$ 69 milhões;  
• Demais Serviços, R$ 46 milhões.  

 
As Demais Transferências Correntes atingiram R$ 93 milhões, em sua maioria, ou seja R$ 81 
milhões, foram provenientes de convênios realizados entre municípios com órgãos estaduais, 
notadamente a Emater com volume de R$ 69 milhões, seguidos da Unimontes com R$ 8 milhões, 
R$ 3 milhões para Polícia Militar e o restante oriundos de instituições privadas, organismos 
internacionais e de pessoas físicas, pulverizados em diversos setores do Estado, assim 
distribuídos:  

• Transferências de municípios, com R$ 81 milhões;  
• Transferências de Instituições Privadas, valores de R$ 7 milhões e  
• Transferências dos estados, organismos internacionais e de Pessoas Físicas, total R$ 5 

milhões; 
 

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 
Esta origem de receita, em 2019, atingiu o valor de R$ 11,055 bilhões, sendo que os registros na 
receita intraorçamentária foram responsáveis por R$ 9,789 bilhões decorrentes dos Aportes 
Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS de todos dos poderes do Estado.  
 
Ainda na rubrica Outras Receitas Correntes, o montante de R$ 1,266 bilhão está assim distribuído:  

• Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais com R$ 671 milhões, com destaque para:  
o Sobre legislação de trânsito, R$ 399 milhões;  

 o Por danos ambientais, R$ 168 milhões;  
 o Obrigações acessórias, R$ 51 milhões;  
 o Sobre Direitos Difusos, R$ 35 milhões;  
 o Demais multas, R$ 17 milhões.  

• Indenizações, Restituições e Ressarcimentos com R$ 313 milhões, segmentado por:  
oRestituições, R$ 305 milhões;  
oIndenizações e Ressarcimentos, R$ 8 milhões.  

• Demais Receitas Correntes com 282 milhões, para:  
o Recursos decorrentes do rompimento da Barragem da Mina do Córrego do Feijão em 

Brumadinho, cifra de R$ 108 milhões;  
o Notários e Registradores ligados ao Fundo Especial do Poder Judiciário, R$ 38 

milhões;  



 

 

 

 

 

 o Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o Regime Próprio de Previdência 
dos Servidores, R$ 35 milhões;  

o  Rendas de Loterias R$ 18 milhões;  
o Diversas Receitas Correntes não listadas nas origens anteriores, R$ 82 milhões.  

 
 

RECEITAS DE CAPITAL 
Receitas de Capital são aquelas provenientes da realização de recursos financeiros oriundos da 
constituição de dívidas e da conversão, em espécie, de bens e direitos, como também de recursos 
recebidos de outras pessoas de direito público ou privado com o propósito de atender Despesas 
de Capital. Relatório Contábil – 2019 35  
 
Acusando uma retração da ordem de 57% em relação às realizações do ano anterior, as Receitas 
de Capital em 2019 atingiram o patamar de R$ 248 milhões, sendo que a única origem que 
apresentou elevação foi a operação de crédito interna na rubrica do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) – Prevenção de Áreas de Risco no município de Contagem, registrando valor 
próximo de R$ 16 milhões. Não obstante a realização de operações de crédito que representaram 
6,43% do total da rubrica de Capital, as Transferências de Capital foram responsáveis por 47,27% 
da categoria, seguida pela Amortização de Empréstimos e Alienação de Bens com 30,52% e 
20,78%, respectivamente, das realizações. 
 
 

DESPESA ORÇAMENTÁRIA FISCAL 
Em 2019, o total das despesas empenhadas pelo Estado atingiu o montante de R$ 108,181 
bilhões, o que representou um aumento nominal de 5,04% em relação ao ano de 2018. Desse 
total, as despesas correntes6 somaram R$ 101,687 bilhões, registrando um aumento de 3,65%, ao 
passo que as despesas de capital7 alcançaram uma variação positiva de 33,17%, com um 
incremento de aproximadamente de R$ 1,6 bilhão, atingindo um total de R$ 6,493 bilhões, 
 
Em uma análise de série histórica de 2014-2019, observa-se um crescimento nominal na ordem 
de 43,26% na despesa total, destacando-se o crescimento nos juros e encargos da dívida, ao passo 
que as despesas de capital, sobretudo afetadas pela retração dos investimentos, apresentaram 
uma queda de 23,84%. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

Despesa por Grupos 2014/2019 
R$ milhares 

 
 

Descrição 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Despesas 
correntes  

66.985.778  78.005.766  83.548.474  93.026.193  98.110.158  101.686.597  

Pessoal e 
Encargos Sociais  

36.576.264  43.461.280  46.950.950  50.078.341  51.777.136  52.276.325  

Juros e Encargos 
da Dívida  

2.842.739  3.309.966  1.389.034  2.815.773  4.510.948  6.013.958  

Outras Despesas 
Correntes  

27.566.775  31.234.519  35.208.490  40.132.078  41.822.074  43.396.315  

Despesas de 
capital  

8.527.147  7.113.270  4.580.624  5.365.476  4.876.484  6.493.988  

Investimentos  5.625.568  3.609.031  3.064.599  3.850.146  1.905.798  
2.937.548  

 
Amortização  
da Dívida  

2.901.579  3.504.239  1.516.026  1.515.330  2.970.685  3.556.440  

Despesa total  75.512.925  85.119.036  88.129.098  98.391.669  102.986.642  108.180.585  
 

Fonte: DCICF/SCCG/STE/SEF  

 
 
DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO 
Em uma análise por grupos de despesa, observa-se que “Pessoal e Encargos Sociais” foi o grupo 
com maior execução em 2019, o qual reflete os dispêndios com pessoal ativo, inativo, 
pensionistas e terceirizados. Sua execução representou 48,32% do total da despesa empenhada 
em 2019 e um aumento de 0,96% em relação ao exercício de 2018. O grupo “Outras Despesas 
Correntes” aparece como a segunda maior participação representando 40,11% da despesa total, 
seguido por “Serviço da Dívida” (somatório dos juros e encargos e da amortização da dívida), 
“Investimentos” e “Inversões Financeiras”. 

 
 
DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR PODER 
Um aspecto importante de análise é a distribuição das despesas por Poder.  
 
O Poder Executivo, por concentrar a maior parte da estrutura administrativa do Estado, foi 
responsável por 89,22% da despesa realizada, percentual que, ao se considerar a Defensoria 
Pública, eleva-se a 89,68%. O Poder Judiciário, por sua vez, representou 6,17%, seguido pelo 
Poder Legislativo que, considerando o Tribunal de Contas, foi responsável por 2,12% e o 
Ministério Público por 2,04%. 
 
 

DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO 
Observa-se que o maior volume de dispêndio de recursos em 2019 foi alocado na função Encargos 
Especiais, o qual abarca despesas referentes ao Serviço da Dívida, às Transferências 
Constitucionais, dentre outras, representando uma agregação ampla de despesas10. A segunda 
função com maior representatividade na despesa total é a Previdência Social, seguida pela 
Segurança Pública, Educação e Saúde. Essas funções foram responsáveis por 87,26% da despesa 
total do Estado. 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

Despesa Total do Estado por Função – 2019/2018 
 Em R$ Milhares 

Função  Despesa Empenhada  

 
2019 2018               Variação 

Encargos Especiais  36.282.766 34.632.194 4,77% 

Previdência Social  17.966.117 16.770.918 7,13% 

Segurança Pública  17.051.271 16.970.953 0,47% 

Saúde  12.743.928 9.945.953 28,13% 

Educação  10.349.713 10.713.161 -3,39% 

Judiciária  4.924.101 4.506.677 9,26% 

Administração  2.482.514 2.963.304 -16,22% 

Essencial a Justiça  2.293.967 2.183.655 5,05% 

Legislativa  1.553.972 1.523.496 2,00% 

Demais  2.532.236 2.776.330 -8,79% 

Total  108.180.585 102.986.642 5,04% 

Fonte: Armazém Siafi/MG  

 
a) Encargos Especiais 
Segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), da Secretaria do Tesouro 
Nacional, a função “Encargos Especiais” contém aquelas despesas que não podem ser associadas 
a um bem ou serviço, englobando despesas com dívidas, ressarcimentos, indenizações, 
transferências, dentre outras.  
 
É possível identificar que, do montante empenhado na função Encargos Especiais, 96,76% está 
concentrado em Transferências a Municípios, Complementação do Regime de Previdência e 
Gestão da Dívida. Consequentemente, a maior parte da sua execução se dá na Unidade Executora 
1910026 – Encargos Gerais do Estado – Tesouro Estadual. 



 

 

 

 

 

 
 

Despesa com Encargos Especiais por Projeto/Atividade – 2019 
R$ milhares 

Projeto-Atividade  Despesa Empenhada 

Transferências Constitucionais a Municípios  16.001.329  

Complementação Financeira do Regime Próprio de Previdência Social  9.861.023  

Gestão da Dívida Fundada Contratual Interna  7.520.815  

Gestão da Dívida Fundada Contratual Externa  1.722.950  

Demais Projetos/Atividades  1.176.649  

Total  36.282.766  
 

Fonte: Armazém Siafi/MG  
 

Comparando com o exercício de 2018, a execução na função Encargos Especiais apresentou um 
aumento de 4,77%, impulsionado por uma expansão de R$ 1,990 bilhão na Gestão da Dívida 
Interna e Externa. Por sua vez, a Complementação Financeira para o Regime Próprio de 
Previdência apresentou uma redução de R$ 1,290 bilhão.  
 
 

b) Previdência Social 

 
 
A função “Previdência Social” abarca os gastos com o regime próprio de previdência social, como 
aposentadorias, reformas e pensões.  
 
Em 2019 tal função passou a ser a segunda maior despesa do Estado, apresentando um 
aumento de 7,13% em relação ao ano anterior. Em torno de 40% dos recursos alocados nessa 
função foram destinados aos benefícios previdenciários da Secretaria de Educação, com um 
registro de R$ 7,285 bilhões. O crescimento dos dispêndios em previdência social se relaciona ao 
aumento dos servidores que se aposentaram em 2019 por temor à reforma da previdência 
aventada desde 2018.  



 

 

 

 

 

  

c)Segurança Pública 
Nas despesas referentes à função “Segurança Pública” Minas Gerais registrou um gasto de R$$ 
R$ 17,051 bilhões, que representou 15,76% do total das despesas do Estado.  
 
Em 2018 foi a segunda função com maior participação na despesa total e, em 2019, ao 
apresentar um acréscimo de 0,47%, foi ultrapassada, como já mencionado, pelos gastos com 
previdência social. 

 
Despesa com Segurança Pública por Projeto/Atividade – 2019 

R$ milhares 
Projeto-Atividade  Despesa Empenhada  
Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais  7.097.406  
Proventos de Inativos Militares  6.705.066  
Custódia e Ressocialização de Presos    1.854.894  
Demais Projetos/Atividades  1.393.905  
Total  17.051.271  
Fonte: Armazém Siafi/MG  

 
Evidenciando a frequente procura pela aposentadoria, já mencionado anteriormente, os valores 
despendidos para proventos de inativos militares cresceram 5,14% em contrapartida de um 
decréscimo de 1,89% na remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.  
 
Destaca-se também, nos demais Projetos/Atividades da função Segurança Pública, o aumento 
nas construções, reformas e ampliações de unidades, com um incremento de R$ 19 milhões em 
2019. Por outro lado, ações com policiamento ostensivo geral, formação e aperfeiçoamento, e 
estruturação do Sistema Estadual de Inteligência de Segurança Pública sofreram recuos 
importantes de, respectivamente, 36%, 84% e 94%.  
 

d)Saúde  
Na função saúde foi investido o montante de R$ 12,743 bilhões, representando a quarta maior 
despesa realizada. Sua performance apresentou um aumento de 28,13% em relação ao ano de 
2018 e, destes valores, R$ 9,982 bilhões foram destinados às subfunções de Assistência 
Hospitalar e Ambulatorial, de Administração Geral e de Atenção Básica, o que representou 
78,33% do valor despendido na função. 
 
Dentre as ações da função, é possível observar comportamentos que evidenciaram o aumento 
dos investimentos em saúde. A ação de Apoio e Fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial, 
por exemplo, saltou de um aporte de R$ 7,5 milhões em 2018 para R$ 231,6 milhões em 2019, 
um aumento na ordem de 2.976%. Por sua vez, as ações de Vigilância Ambiental, Vigilância 
Epidemiológica e Vigilância Sanitária cresceram, respectivamente, 1.791%, 1.187% e 820%. Por 
outro lado, a ação relativa ao Complexo MG Transplantes e as ações de Abastecimento de 
Medicamentos apresentaram, respectivamente, um decréscimo de 92% e 30%.  

 
e) Educação 
Na função Educação foram investidos os valores de R$ 10,349 bilhões, representando uma queda 
de 3,39% se comparado com o ano anterior. Destes, 87,75% foram alocados em dois programas, 
quais sejam a Valorização e Formação dos Profissionais da Educação e Escolas Sustentáveis, 



 

 

 

 

 

conforme demonstrado na Tabela 19. O primeiro programa contém ações de despesas com 
pessoal e encargos sociais. Grande parte das ações finalísticas de educação, por sua vez, foram 
alocadas no programa Escolas Sustentáveis, que, lançado em 2015, buscou assegurar às escolas 
estaduais os recursos para a implementação de adequações de infraestrutura e para o 
desenvolvimento de iniciativas voltadas para a sustentabilidade ambiental, englobando ações 
como transporte, alimentação, infraestrutura e manutenção escolar. 
 
Evidenciando a queda dos valores investidos em educação, verificou-se um decréscimo de 75% 
na ação do PlugMinas - Centro de Formação e Experimentação Digital, que é um projeto da 
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais direcionado aos jovens que estudam ou se 
formaram na rede pública de ensino fundamental e médio de Belo Horizonte ou Região 
Metropolitana. O projeto tem como objetivo ampliar as oportunidades dos jovens estudantes, 
abrindo novos caminhos para seus repertórios de conhecimento e pesquisa e propiciar inovações 
pedagógicas aos professores que vivenciam o cotidiano da escola integral/integrada12. Foram 
aplicados no Projeto PlugMinas recursos da ordem de R$ 6 milhões em 2018, enquanto no 
exercício de 2019 este projeto consumiu aproximadamente R$ 1,5 milhão.  
 
Na ação de Ensino Profissional, a queda foi na ordem de 92%. Por outro lado, as ações de 
Manutenção Escolar do Ensino Médio e Manutenção Escolar do Ensino Fundamental, cresceram, 
respectivamente, 719% e 111%.  
 
As ações com maior impacto financeiro, quais sejam as de despesas com pagamento de pessoal, 
incluindo apoio administrativo, apresentaram uma queda de aproximadamente 10%, o que 
contribuiu sobremaneira para a redução das despesas com educação.  
 
A redução dos valores com pagamento de pessoal, assim como evidenciado na função de 
Segurança Pública, pode ser compreendida como um reflexo do aumento das despesas com 
Previdência Social (Aposentadorias), uma vez que a Educação concentra grande parte do 
quantitativo dos servidores do Estado. 
 
 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR CATEGORIA ECONÔMICA 
 

DESPESAS CORRENTES 
As despesas correntes são todas aquelas que não contribuem, de maneira direta, para a formação 
ou aquisição de um bem de capital13. São os gastos que se destinam, basicamente, à manutenção 
dos serviços e programas sociais existentes, às despesas de custeio e às transferências correntes. 
Como já visto, notadamente é a categoria de despesa com os valores mais expressivos nos 
volumes de recursos despendidos. 
 
Com base no ano de 2018, as despesas correntes de 2019 apresentaram um aumento de 3,65% 
cujo aumento mais expressivo se deu no grupo Juros e Encargos da Dívida, com um incremento de 
R$ 1,503 bilhão, mas que representou uma participação de apenas 5,91% do total das Despesas 
Correntes.  
 

a) Pessoal e Encargos Sociais 
O grupo de despesa mais representativo no total da categoria, seguindo a tendência de anos 
anteriores, foi aquele relacionado às despesas com pessoal e encargos sociais, que representou 



 

 

 

 

 

51,41% das despesas correntes. Seu crescimento em comparação ao ano de 2018, por sua vez, foi 
tímido, na ordem de 0,96%.  

 
 

DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS – 2019/2018 
R$ milhares 

Pessoal e Encargos Sociais  2019 2018 
Ativos  29.295.503  29.932.850  
Inativos  18.859.673  17.861.407  
Pensionistas  3.771.591  3.626.378  
Terceirizados  349.554  356.500  
Total  52.276.324  51.777.136  
 

Fonte: Armazém Siafi/MG  
 
 
Como se verifica, a rubrica “Vencimentos e vantagens fixas” aloca o montante mais expressivo de 
R$ 21,832 bilhões, sendo R$ 17,368 bilhões para o pessoal civil e R$ 4,463 bilhões para o pessoal 
militar.  
 
As aposentadorias do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), Reservas e Reformas somaram 
R$ 18,86 bilhões, ao passo que as Pensões do RPPS e do Militar atingiram o montante de R$ 3,53 
bilhões. As Obrigações Patronais, por sua vez, totalizaram R$ 5,498 bilhões, representando 
10,52% do total.  
 
Nos valores alocados em “Demais Elementos de Despesa”, destacam-se as Despesas de Exercícios 
Anteriores, na ordem de R$1,413 bilhão, 2,70% do total. As pensões especiais e as sentenças 
judiciais corresponderam, respectivamente, R$ 233 milhões e R$ 231 milhões, também sendo 
valores importantes na composição das despesas com pessoal.  
 
Na segregação das despesas com pessoal e encargos sociais por função, o Estado apresentou o 
mesmo comportamento de gastos dos últimos anos, onde 33,90% das despesas foram alocadas 
na função Previdência Social, seguida pela Segurança Pública e pela Educação. Tais funções 
representaram juntas 79,09% do total das despesas com pessoal. 
 
 
 

MINAS GERAIS –  
EVOLUÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO ESTADO  

– Período de 2017 a 2019 – Em R$ Milhões Correntes 
 

Despesa com Pessoal 2017 2018 2019 
Ativo 27.916,81 28.672,72 26.912,98 
Inativo+Pensionistas 21.489,23 22.666,14 24.180,21 
Terceirizados 672,30 438,27 419,34 
Total 50.078,34 51.777,13 51.512,53 

 

Fonte: SEF-MG – MinasPart Desenvolvimento 
 
 



 

 

 

 

 

 

MINAS GERAIS 
EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO TOTAL X RECEITA CORRENTE L[QUIDA  

 Período de 2011 a 2019 – Em R$ Milhões Correntes 
 

Ano a – Despesa com Pessoal b) – Receita Corrente            c) – a/b 
                       Líquida 
2011  25.571,71   37.284,18  68,59 
2012  29.183,06   40.371,09  72,29 
2013  32.423,94   43.141,30  75,16 
2014  36.552,73   47.644,24  76,72 
2015  43.440,11   51.643,24  84,12 
2016  46.924,09   53.731,47  87,33 
2017  49.885,55   55.173,58  90,42 
2018  51.222,16   56.345,45  90,91 
2019  51.512,54   64.068,17  80,40 
 

Fonte: SEF-MG/MinasPart Desenvolvimento 
 
 
 

MINAS GERAIS 
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL X RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – 2019 
 
a - Despesa Líquida com Pessoal: R$ 43.215,04 
b - Receita Corrente Líquida: R$ 64.068,17 
c – (a/b): 67,45% 
Limite Máximo Legal: 60,0%      -      Excedente: 7,45% 
 

Fonte: SEF-MG/MinasPart Desenvolvimento 
 
 
 

DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS POR FUNÇÃO - 
R$ milhares 

Função  2019 2018 Variação  
Previdência Social  17.719.568  16.619.275  6,62%  
Segurança Pública  15.196.297  15.070.036  0,84%  
Educação  8.426.889  9.414.077  (10,49%)  
Judiciária  3.601.775  3.392.375  6,17%  
Essencial à Justiça  1.879.199  1.750.562  7,35%  
Saúde  1.695.843  1.708.555  (0,74%)  
Administração  1.334.504  1.397.678  (4,52%)  
Legislativa  1.249.715  1.214.626  2,89%  
Demais Funções  1.172.535  1.209.953  (3,09%)  
Total  52.276.325  51.777.136  0,96%  
 

Fonte: Armazém Siafi/MG  
 
 



 

 

 

 

 

“O elemento de despesa tem por finalidade identificar os objetos de gasto, tais como 
vencimentos e vantagens fixas, juros, diárias, material de consumo, serviços de terceiros 
prestados sob qualquer forma, subvenções sociais, obras e instalações, equipamentos e material 
permanente, auxílios, amortização e outros de que a administração pública se serve para a 
consecução de seus fins”. 
 
Portaria Interministerial STN/SOF nº163 de 04/05/2001 
 
Observa-se que, as funções Saúde e Educação representaram juntas 19,36% das despesas com 
pessoal do Estado, número que representa um encolhimento em relação a 2018, uma vez que 
houve retração nominal de, respectivamente, 0,74% e 10,49%.  
 

 
b) Outras Despesas Correntes 
O segundo grupo com maior participação nas despesas correntes, é o intitulado “Outras Despesas 
Correntes”, também conhecido como despesas de custeio, que, em 2019, representou 42,68% 
das despesas da categoria e um aumento de 3,76% em relação ao ano anterior.  
 
As despesas de custeio incluem, dentre outros, os dispêndios com as transferências 
constitucionais aos municípios e os aportes para a cobertura do déficit atuarial do RPPS, dois dos 
elementos de maior composição, respectivamente, R$ 16,001 bilhões e R$ 9,860 bilhões. Tais 
elementos foram executados, em sua maior parte, pela Unidade Orçamentária “EGE – Secretaria 
da Fazenda – Encargos Diversos”, que contém a unidade executora do tesouro estadual.  
 
Em uma análise segmentada por unidade orçamentária, é possível verificar aquelas que 
registraram os valores mais expressivos nas despesas de custeio, conforme explicitado na Tabela 
23. Cabe destacar, também, a participação do Fundo Estadual de Saúde, que executou R$ 6,978 
bilhões dessas despesas. 
 
 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 2019  
R$ milhares 

Unidade Orçamentária  Despesa Empenhada 
EGE Secretaria de Fazenda – Encargos Diversos  26.674.300  
Fundo Estadual de Saúde  6.978.661  
Secretaria de Estado de Educação  1.490.786  
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais  948.601  
Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais  829.592  
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais  741.177  
Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública  731.883  
Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas 
Gerais  

 
649.523  

Fundação Ezequiel Dias  518.726  
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais  406.022  
Demais  3.427.044  
Total  43.396.315  
Fonte: Armazém Siafi/MG  

 



 

 

 

 

 

A tabela seguinte expande a análise das despesas de custeio por elemento, evidenciando o 
comportamento com relação ao ano anterior. Dentre os elementos listados é possível observar 
algumas variações, como os Aportes para Cobertura do Déficit Atuarial que registraram uma 
queda de 11,57%, as Contribuições com um aumento de 37,90% e as Indenizações e Restituições 
com uma queda significativa de 44,46%. As Subvenções Sociais, por sua vez, apresentaram um 
aumento de 121,86%, assim como as Despesas de Exercícios Anteriores, com aumento de 77,13%. 

 
 
 

Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas  
Esse elemento corresponde às despesas decorrentes da transferência a outras esferas de governo 
de receitas tributárias, de contribuições e de outras receitas vinculadas, prevista na Constituição 
ou em leis específicas, cuja competência de arrecadação é do órgão transferidor15. Em Minas 
Gerais tal elemento abarca a distribuição dos tributos, como IPVA, ICMS, IPI e Cide e sua execução 
apresentou a seguinte performance:  
 

oA cota parte do ICMS, por se tratar do principal tributo arrecadado pelo Estado, 
apresentou os maiores valores nesse elemento, com R$ 12,828 bilhões, um aumento na 
ordem de R$ 651 milhões em relação a 2018.  

 

oA cota parte do IPVA foi o segundo item com maior valor, com um incremento de R$ 220 
milhões se comparado ao ano anterior.  

 

oO IPI, por sua vez, registrou um decréscimo de R$ 34 milhões em 2019.  
 

oA CIDE, com a menor participação no elemento, sofreu uma queda de cerca de 52%, 
influenciada por uma redução de 39,5% em sua arrecadação.  

 

Aporte para a Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS  
O segundo maior elemento dentre as despesas de custeio em 2019 é representado pelos repasses 
ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado para complementar os recursos para o 
pagamento de inativos e pensionistas, uma vez que a arrecadação das contribuições 
previdenciárias foi insuficiente para cobrir tais gastos.  



 

 

 

 

 

 
Conforme o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), 6º Bimestre/2019, as Receitas 
Previdenciárias totalizaram R$ 6,079 bilhões e as Despesas Previdenciárias alcançaram o 
montante de R$ 24,706 bilhões, o que provocou um déficit previdenciário da ordem de R$ 18,628 
bilhões, o requereu a necessidade de aporte para a cobertura do déficit do RPPS. 
 
 

CONTRIBUIÇÕES 
 o  Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais, R$ 11 milhões;  
 o  Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais, R$ 230,5 milhões;  
 o  Fundação Ezequiel Dias, R$ 560 milhões;  
 o  Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, R$ 1,421 bilhão;  
 o  Secretaria de Estado de Administração Prisional, R$ 110,85 milhões;  
 o  Secretaria de Estado de Segurança Pública, R$ 13,29 milhões;  
 o  Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas, R$ 1,43 milhão.  
  
As contribuições corresponderam a 13,63% das despesas de custeio em 2019, apresentando uma 
alta de 37,90% se comparado com o ano anterior. Os maiores valores foram registrados nas 
contribuições de ações relacionadas à saúde referentes a repasses do Fundo Estadual de Saúde 
aos órgãos do Poder Executivo, que, em 2019, atingiram o montante de R$ 2,349 bilhões, assim 
distribuídos:  
 
 

• Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Esse elemento é composto pelas despesas decorrentes de prestação de serviços por pessoas 
jurídicas para os diversos órgãos públicos. Em Minas Gerais, tais valores estão pulverizados em 
diferentes áreas, sobretudo relacionadas à saúde e segurança pública. Cerca de 54,59% da 
despesa registrada nesse elemento é relacionada à área de saúde, onde destacam-se os itens de 
“Serviços de Saúde Prestados por Pessoa Jurídica” e “Serviços de Saúde Executados com Recursos 
do SUS” que juntos somam R$ 1,855 bilhão. Outra área relevante foi a segurança pública, com 
19,15% de participação no gasto, onde destaca-se o Fornecimento de Alimentação, responsável 
por R$ 333 milhões. Relatório Contábil – 2019 51  

 
 

• Locação de Mão de Obra 
O quinto elemento de maior volume de recursos gastos com custeio refere-se àquelas despesas 
com prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos, nos casos em que o 
contrato especifique o quantitativo físico do pessoal a ser utilizado16. O maior valor foi destinado 
aos serviços de apoio administrativo contratados junto a Minas Gerais Administração e Serviços 
(MGS), em um montante de R$ 534 milhões, cerca de R$ 79 milhões a menos que em 2018.  

 
 

• Subvenções Sociais 
As Subvenções Sociais correspondem aos recursos para a cobertura de despesas de instituições 
privadas de caráter assistencial ou cultural. Em 2019 apresentaram o expressivo aumento de 
121%. Dentre as funções contratantes, o valor mais expressivo foi registrado na educação, com R$ 
623 milhões e um aumento de 213% em relação a 2018. A função saúde, representando a terceira 
maior função entre as subvenções sociais (atrás da segurança pública), registrou o maior 



 

 

 

 

 

aumento, com 1.071% de acréscimo em relação a 2018 (de R$ 5.6 milhões em 2018 para R$ 65.7 
milhões em 2019). Em termos de ações, a mais relevante, com um dispêndio de R$ 314,6 milhões, 
foi a “Alimentação Escolar”, representando 37,74% do total da despesa com subvenções sociais.  

 
 

• Despesas de Exercícios Anteriores 
As Despesas de Exercícios Anteriores são aquelas despesas relativas a exercícios encerrados para 
as quais o respectivo orçamento consignou crédito próprio e que não foram processadas na época 
própria17. Quase a totalidade dos valores registrados nesse elemento corresponderam às 
“despesas de exercícios anteriores – outras despesas”, representando 99,98% do total do 
elemento. Em comparação a 2018, aumentaram 78,55% e representaram R$ 223,8 milhões. 
 
 

DESPESAS DE CAPITAL 
 
O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público conceitua como despesa de capital aquela 
despesa que contribui, de forma direta, para a formação ou aquisição de um bem de capital. É, 
portanto, aquela que produz alteração qualitativa e quantitativa no patrimônio público, sendo 
abarcada pelos investimentos, pelas inversões financeiras e pela amortização da dívida.  
 
As despesas de capital totalizaram R$ 6,493 bilhões em 2019 apresentando um aumento de 
33,17% e um acréscimo de R$ 1,617 bilhão em relação ao ano anterior. O maior incremento foi 
registrado nos valores despendidos em investimento, com um aumento de 68,10%, passando de 
R$ 1,534 bilhão em 2018 para R$ 2,579 bilhões em 2019. Outro valor relevante foi aquele 
relacionado às despesas com a amortização da dívida, que cresceu 19,72% em 2019, com um 
aumento de R$ 585 milhões. As inversões financeiras, por sua vez, se mantiveram no mesmo 
patamar, com uma leve redução de 3,5% em 2019. 
 
 

a) Investimentos  
O Grupo Investimentos contempla as despesas com o planejamento e execução de obras, 
softwares e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente18. Em 2019 
representou 39,71% do total das despesas de capital executadas nos elementos constantes, 
conforme demonstrado a seguir: 
 

 

INVESTIMENTOS POR ELEMENTO – 2019 
R$ milhares 

Elemento de Despesa 2019 
Auxílios  1.613.210  
Obras e Instalações  580.161  
Equipamentos e Material Permanente  256.073  
Demais Elementos de Despesa  129.444  
Total  2.578.888  

 

   Fonte: Armazém Siafi/MG  
 
Dentre as despesas com investimentos, os auxílios assumiram como elemento de despesa mais 
representativo, com 62,55% de participação no total dos investimentos e um crescimento de 



 

 

 

 

 

413% se comparado a 2018. Tal elemento corresponde às despesas orçamentárias destinadas a 
atender despesas de investimentos ou inversões financeiras de outras esferas de governo ou de 
entidades privadas sem fins lucrativos.  
 
Os maiores valores foram alocados nas funções de saúde e educação, respectivamente, com R$ 
1,206 bilhão e R$ 172 milhões, representando 85% do total dos auxílios. Dentre os programas, 
aquele com maior dispêndio de recursos foi o “Vigilância em Saúde”20, com R$ 467 milhões. Na 
função de educação, quase a totalidade dos valores foram registrados no programa “Escolas 
Sustentáveis”.  
 
Ainda dentre os valores mais relevantes em Investimentos, as despesas com obras e instalações 
apresentaram uma queda de 25% com decréscimo de R$ 203 milhões. Os maiores valores foram 
registrados na execução de obras por contrato de bens não patrimoniáveis e patrimoniáveis, 
respectivamente com R$ 235 e R$ 264 milhões. O que representa, simultaneamente, uma queda 
de 47% e um acréscimo de 27% em relação a 2018. Dentre as obras de bens patrimoniáveis, os 
maiores valores foram alocados nas áreas de urbanismo, educação, judiciária e segurança pública, 
que aglutinaram 96,20% dos recursos executados. Já dentre a execução das obras não 
patrimoniáveis, 96% dos recursos foi alocado em urbanismo, sobretudo no programa “Estradas de 
Minas: Infraestrutura Logística”, o qual objetiva a construção de rodovias, adequação de 
capacidade, manutenção e recuperação da malha pavimentada e não pavimentada e construção e 
reforma de obras de artes especiais, tanto por iniciativa independente ou em parceria.  
 
Já nas despesas com equipamentos e material permanente a função de segurança pública foi a 
mais relevante, com R$ 55 milhões, englobando aquisição de veículos, equipamentos de 
comunicação e telefonia, armamento, dentre outros. A segunda área mais relevante nos 
dispêndios com equipamentos e material permanente foi a função judiciária, com R$ 52 milhões, 
onde 80% foi empenhado na aquisição de veículos e equipamentos de informática.  
 
 

b) Amortização da Dívida 
O grupo de maior representatividade nas despesas de capital, entretanto, foi aquele que registra 
as despesas com a Amortização da Dívida que, em 2019, apresentou crescimento de 19,72% e 
atingiu o montante de R$ 3,556 bilhões. Para o melhor entendimento dos desembolsos da dívida 
pública, portanto, deve-se considerar, também, o grupo de juros e encargos da dívida, classificado 
como despesas correntes. Os juros e encargos e as amortizações compõem o denominado Serviço 
da Dívida.  
 
Em 2019, o Serviço da Dívida apresentou crescimento da ordem de 28%, atingindo o patamar de 
R$ 9,570 bilhões, impulsionado pelo aumento de 33% nos Juros e Encargos da Dívida e do já 
mencionado aumento nos valores da Amortização da Dívida. 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

SERVIÇO DA DÍVIDA POR CONTRATO – 2019 
R$ milhares 

Descrição  Amortizações Juros e Encargos Total 
I - Contratual Interna  2.217.024  5.303.790  7.520.815  
União Federal  1.592.639  4.501.256  6.093.896  
Caixa Econômica Federal  4.168  9.236  13.404  
Banco do Brasil  549.275  680.383  1.229.658  
BNDES  65.010  109.736  174.746  
Banco do Nordeste do Brasil - BNB  5.932  3.178  9.110  
II - Contratual Externa  1.090.462  632.488  1.722.950  
Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID  

70.225  31.690  101.916  

Banco Interam. Reconstrução e 
Desenvolvimento – Bird  

457.806  226.418  684.224  

Agência Francesa de Desenvolvimento – 
AFD  

94.546  41.028  135.573  

CreditSuisse Nassau A.G.  467.884  333.352  801.237  
Subtotal - Dívida Contratual: (I) + (II)  3.307.486  5.936.279  9.243.765  
III - Institutos de Previdência1  203.672  55.341  259.013  
IV - Dívida Pasep  45.282  22.337  67.620  
Total Geral (I) + (II) + (III) + (IV)  3.556.440  6.013.958  9.570.397  
 

Fonte: DCGD/SCGOV/STE  
 

Nota: (1) Consideram-se despesas intraorçamentárias os juros e encargos da dívida com o 
Instituto de Previdências dos Servidores Militares de Minas Gerais no valor total de R$ 
45.819.931,68. 
 

 
Os dispêndios com a Dívida Contratual compreendem quase a totalidade das despesas com o 
Serviço da Dívida, qual seja 97%. Em se tratando da Dívida Contratual, 81,36% é concentrada na 
Dívida Interna, onde a União Federal aparece como o maior credor, com um crescimento de 
27,85% nos gastos em comparação ao ano anterior.  
 
O segundo maior credor da Dívida Interna do Estado é o Banco do Brasil, com um total de R$ 
1,229 bilhão e um aumento de 8% em relação a 2018 e com uma distribuição mais equânime 
entre a Amortização e os Juros e Encargos.  
 
Por outro lado, a Dívida Contratual Externa correspondeu a 18,64% da dívida contratual, tendo o 
CreditSuisse Nassau A.G. como maior credor com R$ 801 milhões, contrato cuja amortização teve 
começo em 2018. Outro credor de destaque é o Banco Interamericano para Reconstrução e 
Desenvolvimento (BIRD), que foi destinatário de R$ 684 milhões das despesas com o serviço da 
dívida.  
 
As Inversões Financeiras22, por sua vez, representaram 5,52% das Despesas de Capital, sendo 
concentradas em dois elementos: “Despesas decorrentes de contratos de parceria público-
privada exceto subvenções econômicas, aporte e fundo garantidor”, e “Constituição ou aumento 
de capital de empresas”, que juntos representaram 87% das inversões financeiras. 
 



 

 

 

 

 

RESTOS A PAGAR (1)* 
 

Restos a Pagar, segundo conceito do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, são 
todas as despesas empenhadas e que não foram pagas ou canceladas até o último dia do 
exercício de referência. São seccionados, portanto, em restos a pagar processados, 
correspondentes àquelas despesas que percorreram a fase da liquidação e que não foram pagas, 
e em restos a pagar não processados, que são aquelas despesas que estão na fase “a liquidar” ou 
“em liquidação”23 e que terão continuidade nos seus estágios de execução no exercício seguinte.  
 
O Estado de Minas Gerais iniciou o ano de 2019 com R$ 28,245 bilhões de Restos a Pagar inscritos 
em exercícios anteriores segmentados em R$ 6,967 bilhões 
 
Em 2019, a atual gestão envidou esforços para a quitação dos valores inscritos em anos 
anteriores, quando foram pagos R$ 9,644 bilhões e cancelados R$ 1,810 bilhão de Restos a Pagar, 
terminando o exercício com um saldo de R$ 16,790 bilhões referente aos exercícios anteriores. 
*Ver, mais adiante, complemento 

 

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR – 2019 
R$ milhares 

Restos a Pagar  
Inscritosexercícios 

anteriores 
Pagos Cancelados Saldo 

Não Processados  
 

6.968.891  
 

1.801.070  
 

874.686  
 

4.293.134  
Processados  21.275.939  7.843.203  935.526  12.497.211  
Total  28.244.830  9.644.273  1.810.212  16.790.345  
Fonte: Armazém Siafi/MG  

 
 
 

EVOLUÇÃO DOS PAGAMENTOS E INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR - 2019/2016 
R$ milhares 

Ano Pagos Inscrição do exercício 
2019 9.644.273  23.140.833  
2018 11.190.509  19.781.978  
2017 8.534.315  16.238.692  
2016 7.421.907  11.816.507  

Fonte: Armazém Siafi/MG  
 
 

Caixa e Equivalentes de Caixa  
Segundo o MCASP, este grupo constitui-se do somatório dos valores em caixa, bancos, aplicações 
financeiras e operações equivalentes, que representam os recursos com livre movimentação para 
aplicação nas operações das entidades e para os quais não possuam restrições para uso imediato.  
 
O Estado de Minas Gerais faz a gestão financeira do Caixa Único conforme disposto na Lei 
Estadual 6.194, de 26/11/73, a qual dispõe sobre a unidade de tesouraria e a execução financeira 
do Estado e regulamentado pelo Decreto 39.874 de 03/09/1998. O numerário é depositado em 
banco oficial, atendendo disposto no art. 164, § 3º da Constituição Federal de 1988. 



 

 

 

 

 

 
 
As disponibilidades em Caixa e Equivalente de Caixa de todos os poderes em 2019 e 2018. 

 
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA – 2019/2018 

R$ milhares 
Descrição  2019 2018 
Caixa  855  973  
Bancos Conta Movimento  7.055.317  3.856.625  
Depósitos Bancários a Compensar  60  60  
Aplicações Financeiras  1.048.675  930.215  
Aplicações do RPPS  506.922  500.401  
Demais Caixa e Equivalentes  738.094  53  
Total  9.349.922  5.288.327  
Fonte: Balanço Geral do Estado  

 
 
 

Dívida Ativa Tributária  
A conta “Dívida Ativa Tributária” registra os créditos relativos a tributos não recebidos no prazo 
legal pelo Estado após apuração de sua certeza e liquidez. Incluindo os créditos de recebimento 
de curto e longo prazo, a referida conta acumula os montantes constantes na tabela seguinte: 
 
 

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – 2019/2018 
R$ milhares 

Dívida Ativa Tributária  2019 2018 
Curto Prazo  483.313  463.757  
Longo Prazo  58.623.195  59.378.773  
Total  59.106.507  59.842.529  
Fonte: Balanço Geral do Estado  

 
 
 

AJUSTE PARA PERDA DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 
R$ milhares 

Descrição  2019 2018 
Dívida Ativa Tributária  59.106.507  59.842.529  
(-) Ajuste para Perda de Dívida Ativa 
Tributária  

(57.211.596)  (58.151.718)  

Dívida Ativa Tributária após dedução de 
ajuste de perdas  

1.894.912  1.690.811  

Fonte: Balanço Geral do Estado  
 
Conforme a Superintendência do Crédito e Cobrança (Sucred/SEF), 76,59% do total da Dívida 
Ativa Tributária era composta por juros e multas em 31/12/2019. 
 
 



 

 

 

 

 

Investimentos  
O Grupo Investimentos compreende as participações permanentes em outras sociedades, bem 
como os bens e direitos não classificáveis no ativo circulante nem no ativo realizável a longo prazo 
e que não se destinem a manutenção da atividade da entidade. A composição deste Grupo está 
demonstrada a seguir. 
 

Investimentos – 2019/2018 
R$ milhares 

Descrição  31/12/2019 31/12/2018 
Integralizadas  8.650.028  8.581.367  
A Integralizar  565.276  507.324  
Outros Investimentos  329.703  174.533  
Total  9.545.007  9.263.224  
Fonte: Balanço Geral do Estado  

 
O grupo Investimentos totalizou R$ 9,545 bilhões em 31/12/2019 representado por ativos 
decorrentes de participações em sociedades e outros investimentos e contribuiu com 15,46% 
para a formação do Ativo Total. 
 
 

Empréstimos e Financiamentos a curto prazo  
Os Empréstimos e Financiamentos compreendem as obrigações financeiras externas e internas da 
entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o 
fornecedor, com vencimentos no curto prazo.  
 
Os valores dos Contratos Internos e Externos registrados neste Grupo representam a Dívida 
Contratual a Curto Prazo, cuja composição, de acordo com o tipo do contrato, para as datas de 31 
de dezembro de 2019 e 2018. 

 
Empréstimos e Financiamento Interno e Externo – 2019/2018 

R$ milhares 
Descrição  2019 2018 
Juros e Amortização – Contratos Internos  10.998.144  3.539.322  
Juros e Amortização – Contratos Externos  1.529.216  - 
Total  12.527.360  3.539.322  
Fonte: Balanço Geral do Estado  

 
O Passivo Circulante da Dívida Pública do Estado de curto prazo, composta por amortizações e 
juros, atingiu um montante de R$ 12,527 bilhões e apresentou um crescimento de 253,95% em 
relação a 2018, tendo em vista a suspensão do pagamento no exercício de 2019 lastreada por 
liminares obtidas pelo Estado de Minas Gerais junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), 
 

Fornecedores e Contas a Pagar  
Este grupo compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e 
outros materiais utilizados nas atividades operacionais do Estado, bem como as obrigações 
decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia 
elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os 
precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.  



 

 

 

 

 

 
Apresenta-se na Tabela 57 a composição de Fornecedores e Contas a Pagar para as datas de 31 de 
dezembro de 2019 e 2018, com a apresentação dos saldos por Poder. 
 
 

Fornecedores e Contas a Pagar por Poder – 2019/2018 
R$ milhares 

Descrição  31/12/2019 31/12/2018 
Executivo  8.702.337  6.986.069  
Judiciário  7.139  7.076  
Legislativo  24.983  25.328  
Ministério Público  2.112  3.450  
Total  8.736.570  7.021.924  
Fonte: Balanço Geral do Estado  

 
O grupo “Fornecedores e Contas a Pagar” contribuiu com 26,01% para a formação do Passivo 
Circulante no valor de R$ 8,737 bilhões. Deste total, R$ 4,062 bilhões referem-se a registros 
efetuados pelo FES decorrentes dos Programas “Atenção Primária a Saúde”, “Atenção Hospitalar”, 
“Redes de Atenção à Saúde”, “Vigilância a Saúde”, dentre outros. Destacam-se, também, outros 
registros efetuados pelo EGE-SEF relativos Remuneração a Pagar – Depósitos Judiciais ao TJMG e 
valores devidos aos municípios pelo Estado, não repassados relativo ao ICMS e IPVA (fato 
referenciado na Nota Explicativa n.º 6.5), os quais totalizaram R$ 2,863 bilhões; bem como os 
registros efetuados pela SEE em subvenções diversas relativas as caixas escolares no valor de R$ 
634 milhões. 
 
Remuneração a Pagar 
– Depósitos Judiciais ao TJMG e valores devidos aos municípios pelo Estado, não repassados 
relativo ao ICMS e IPVA (fato referenciado na Nota Explicativa n.º 6.5), os quais totalizaram R$ 
2,863 bilhões; bem como os registros efetuados pela SEE em subvenções diversas relativas as 
caixas escolares no valor de R$ 634 milhões. 
 
Demais Obrigações a Curto Prazo  
Compreendem as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, 
com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com 
vencimento no curto prazo.  
 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

Valores Restituíveis 
Este Grupo é composto por Valores Restituíveis e Outras Obrigações a Curto Prazo. Evidencia-se 
na Tabela 58 a composição dos Valores Restituíveis para as datas de 31 de dezembro de 2019 e 
2018. 

 
Notas:  
a) Depósitos de Terceiros: encerrou o exercício de 2019 com um montante de R$ 1,108 bilhão, 

onde 96,65% dos valores foram registrados pela Secretaria de Estado de Fazenda – Encargos 
Gerais do Estado, Polícia Civil e pelo Fundo Estadual do Poder Judiciário em são decorrentes 
de garantias de parcerias público e privada, Renainf e depósitos judiciais.  

 
b) Contribuições/Retenções/Descontos/Entidades de Institutos de Previdência: saldo de R$ 

352,931 milhões pulverizado em várias unidades orçamentárias, cabendo destaque às 
contribuições relativas ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), as quais 
representaram 58,44% do total e se referem, em sua maioria, à contratação do pessoal do 
magistério.  

 
c) Repasse de Recursos Constitucionais/Legais: registra os valores a serem transferidos para o 

Fundeb. Do saldo apresentado em 31/12/2019 de R$ 1,492 bilhão, 99,01% refere-se a 
valores não repassados em 2018, fato referenciado na Nota Explicativa n.º 6.5.  

 
d) Quanto a “Outras Obrigações a Curto Prazo”, que totalizou o montante de R$ 2,392 bilhões, 

destacam-se os investimentos, que representaram 95,27%, decorrentes de ações na área da 
Saúde: Assistência Farmacêutica Relatório Contábil – 2019 80  

 
e) Atenção à Saúde – Vigilância a Saúde; na área de pesquisa apoio a indução e a inovação 

científica e tecnológico e na área da Educação: infraestrutura, organização escolar etc. 



 

 

 

 

 

OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – 2019/2018 
R$ milhares 

Descrição  2019 2018 
Investimentos  2.278.470  1.784.409  
Inversões Financeiras  102.929  114.441  
Receita a Realizar Agentes Lotéricos  4.271  3.631  
Recursos Financeiros Centralizados Conta Única a 
Repassar – Arrecadação DAE  

181  413  

Crédito Financeiro a Repassar – UFC – Empresas 
Estatais Dependentes  

5.659  35.475  

Outras Obrigações a Curto Prazo  72  72  
Total  2.391.582  1.938.441  

Fonte: Balanço Geral do Estado  
 
 

Passivo Não Circulante  
O Passivo Não Circulante compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a 
nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante e, em 2019, totalizou R$ 
118,963 bilhões evidenciando um crescimento nominal de 3,12% em comparação com o exercício 
de 2018, decorrente do parcelamento de valores a repassar para o Fundeb conforme Termo de 
Acordo celebrado com AMM 

 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE – 2019/2018 
R$ milhares 

Descrição  2019 2018 
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo  109.380.432  110.242.824  
Provisões a Longo Prazo  550.215  555.909  
Demais Obrigações a Longo Prazo  8.956.784  4.532.595  
Resultado Diferido  75.203  37.504  
Total  118.962.634  115.368.832  
Fonte: Balanço Geral do Estado  

 
 

Empréstimos e Financiamentos  
O Grupo compreende as obrigações financeiras do Estado a título de empréstimos com 
vencimentos no longo prazo e estão representados por 49 Contratos da Dívida Pública. 
 
Em 2019, a Dívida Pública Contratual Interna e Externa a longo prazo totalizou R$ 109,380 bilhões 
representando 91,95% do Passivo Não Circulante. 
 
No montante da Dívida Pública apurado em dezembro de 2019, qual seja de R$ 109,380 bilhões, a 
União é o maior credor e detém 78,06% do total equivalente a R$ 85,378 bilhões, conforme 
demonstrado na Tabela 61. 
 
Verifica-se que a dívida com a União Federal totalizou R$ 85,378 bilhões em 31/12/2019 e suas 
renegociações tem amparo na Lei Complementar nº 148/2014, bem como em um acordo 
federativo celebrado em 20/06/2016 que foi viabilizado pela edição da Lei Complementar Federal 
nº 156/2016, permitindo o alongamento da dívida dos Estados com a União.  



 

 

 

 

 

 
O estoque da dívida externa totalizou R$ 13,018 bilhões, 11,90% do endividamento total, sendo o 
maior credor o Bird com R$ 6,463 bilhões, seguido de CreditSuisse com R$ 4.607 milhões, a 
Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) com R$ 1,177 bilhão e o BID com R$ 769 milhões. 
 
 

Demais Obrigações a Longo Prazo  
Este Grupo compreende as obrigações com vencimento a longo prazo do Estado junto a terceiros 
não incluídas nos grupos anteriores e estão dispostas na tabela apresentada a seguir.  
 
O Grupo totalizou R$ 9,683 bilhões e está representado em 46,26% por valores devidos a 
Precatórios, os quais alcançaram o montante de R$ 4,479 bilhões em 2019 apontando uma 
redução de 1,15% em relação ao exercício de 2018, quando alcançaram o valor de R$ 4,531 
bilhões. 

Demais Obrigações a Longo Prazo – 2019/2018 
R$ milhares 

Descrição  2019 2018 
Passivos de Entidade Fundacional absorvida pelo 
Estado  

100.712  100.712  

Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo  858  835  
Plano Financeiro – Provisões de Benefícios  549.358  555.074  
Reserva Atuarial de Benefícios  438  451  
Sentença Judicial – Precatórios Posteriores a LRF  4.479.331  3.129.045  
Sentença Judicial – Atualização  0  1.402.316  
Cota Parte do Fundeb  3.447.001  0  
Outras Obrigações Assumidas pelo Estado  1.030.014  783  
IPVA Recebido Antecipadamente  75.203  37.504  
Total  9.682.915  5.226.720  

Fonte: Balanço Geral do Estado  
 
 

Patrimônio Líquido  
O Patrimônio Líquido “é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus 
passivos. Ou seja, é o resultado da subtração entre o conjunto de bens e direitos (Ativos) e as 
dívidas, ou obrigações (Passivo) de um órgão ou entidade pública.  
 
Em 31/12/2019 o Patrimônio Líquido do Estado atingiu o montante de R$ 90,823 bilhões 
negativos que, comparativamente ao exercício de 2018 apresentou uma discreta variação de 
0,39%. 

 
 



 

 

 

 

 

 
 
 

OUTRAS CONSIDERAÇÕES RELEVANTES 
 
Observa-se que houve uma variação positiva em todos os tipos de tributos do grupo de Impostos 
e Taxas, destaque para o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), 
que contribuiu com 77,49% do total desta rubrica. 
 
Em relação ao grupo de Contribuições registrou-se uma arrecadação de R$ 2,637 bilhões em 
2019, sendo de R$ 1,797 bilhão referente a contribuições previdenciárias advindas dos servidores 
estaduais, perfazendo 68,15% do total das receitas do grupo, na rubrica Outras Contribuições 
Sociais tem-se R$ 739 milhões para a saúde, ou seja, 28,01% do total das contribuições. Os 
recursos da ordem de R$ 91,703 milhões são relativos a pecúlio, seguro coletivo e do cônjuge 
registrados no Fundo de Assistência ao pecúlio dos servidores do estado, ademais consta também 
registro por parte do Iplemg no valor de R$ 9,699 milhões decorrente de outras contribuições 
sociais relativas ao Patronal e Servidor do instituto.  
 
Verifica-se a rubrica de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos apresentou um saldo em 
2019 de R$ 2,482 bilhões cujas principais movimentações são relativas de arrecadação 
proveniente de contrato de cessão para exploração concedida a Gasmig no valor de R$ 891 
milhões, cessão do direito de operacionalização de pagamento da Folha de Pessoal R$ 386 
milhões, depósitos judiciais R$ 278 milhões, veículos apreendidos R$ 130 milhões e de Serviços de 
atendimento à Saúde R$ 591 milhões.  



 

 

 

 

 

 

 
 

MINAS GERAIS – DÍVIDA FLUTUANTE – 2019 

Item R$ milhões 

- Despesas com Pessoal 2.323,29 

- Benefícios Previdenciários 2.781,51 

- Encargos Sociais 3.121,57 

- Empréstimos de curto prazo – Int.             4.289,65 

- Juros + Encargos a pagar de empr. 
  e financ. curto prazo – Interno 

8.237,71 

- Fornecedores e Contas a pagar 8.736,67 

- Valores Restituíveis 4.014,10 

- Outras Obrigações – curto prazo               2.385,74 

- Restps a Pagar – não processados 8.059,48 

Total Geral 43.949,72 

 
 

MINAS GERAIS – EVOLUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR 
– EM R$ BILHÕES CORRENTES –Período de 2015 A 2019 – 

Período de Inscrição 
Estoque de 

 Restos a Pagar 
Anteriores a 2015 0,8 
2015 0,8 

2016 1,9 
2017 5,0 

2018 19,0 
2019 12,4 

Total acumulado existente atual                 39,9 
Fonte: STN-MF – MinasPart Desenvolvimento 



 

 

 

 

 

 

MINAS GERAIS – EVOLUÇÃO DA DISPONIBILIDADEDE CAIXA 
 APÓS APURAÇÃO DOS RESTOS APAGAR E DISPONIBILIDADES EXISTENTES DO ESTADO 

– R$ MILHÕES CORRENTES – Período de 2011 a 2019* 
Ano  R$ Milhões 
2011     2.164,92 
2012     4.101,71 
2013     3.746,24 
2014     2.024,04 
2015    -4.266,14 
2016    -8.029,06 
2017  -15.796,91 
2018  -27.981,30 
2019  -36.911,69 
 

Fonte: SEF-MG/MinasPart Desenvolvimento 

 
 

Dívida Consolidada Líquida  
Parte integrante do Relatório de Gestão Fiscal – RGF o Demonstrativo da Dívida Consolidada 
Líquida (DCL), evidencia a capacidade de endividamento no exercício de referência comparado 
com o exercício anterior, englobando os valores de todos os poderes do Estado e com 
observância de limite máximo de comprometimento em relação à RCL, definido pelo Senado da 
República.  
 
Em 2019 a DCL foi de R$ 122,689 bilhões, com um aumento da ordem de 15,23%, ou seja, R$ 
16,214 bilhões em relação ao ano anterior. As maiores variações foram identificadas nas rubricas 
“Outras Dívidas – cota parte do Fundeb, outras obrigações assumidas pelo Estado” e “Dívida 
Contratual – Empréstimos – Internos”, conforme disposto nas notas explicativas.  
 
Não obstante ao aumento verificado na DCL em relação a 2018, o Estado de Minas Gerais se 
enquadrou nos ditames estabelecido pelo Senado Federal para o exercício em tela, ou seja, 
abaixo do limite máximo de duas vezes o valor da Receita Corrente Líquida para o mesmo 
período, atingindo 191,50%, conforme apresentado no Gráfico 56. 
 
 

Inadimplemento da Dívida Pública Contratual  
Foram ajuizadas junto ao STF, nos exercícios de 2018 e 2019, as Ações Cíveis Ordinárias pelo 
Estado de Minas Gerais contra a União n.º ACO 3108, ACO 3215, ACO 3225, ACO 3233, ACO 3235, 
ACO 3244, ACO 3252 e ACO 3270, as quais continham os principais requerimentos:  

• suspender as execuções de contragarantias dos contratos firmados pelo Estado;  
• inibir a União de bloquear valores do Tesouro Estadual em suas contas bancárias 

perante o Banco do Brasil ou qualquer outra instituição financeira;  
• suspender os reflexos de restrições que impeçam o acesso e a obtenção de novos 

financiamentos, vedando a inscrição do Estado nos cadastros de inadimplência da 
Administração Federal em razão de débitos;  

• e devolver os valores eventualmente bloqueados.  
 



 

 

 

 

 

Nas Ações Cíveis Ordinárias ajuizadas, o Estado apresentou os seguintes argumentos para 
justificar o pleito:  

• A União não poderia executar a contragarantia, nem restringir novos processos de 
concessão de garantia sem oportunizar o contraditório;  

• Ofensa ao pacto federativo e ao devido processo legal, pois o bloqueio de recursos causa 
“apagão” na prestação de serviços essenciais a partir de interpretação unilateral do 
contrato;  

• A própria União está negociando um Plano de Recuperação Fiscal para resgate do 
Estado;  

• A União tem responsabilidade na crise fiscal enfrentada pelo Estado, em razão de 
políticas tributárias que prejudicam os ingressos em favor do ente estadual;  

• A execução da contragarantia viola os princípios da intranscendência 29das sanções, da 
isonomia, da vedação ao comportamento contraditório e da solidariedade entre os entes 
públicos.  

 
Além disso, alega o Estado de Minas Gerais já ter manifestado interesse em aderir ao regime de 
recuperação fiscal dos Estados e do Distrito Federal, nos termos previstos pela Lei Complementar 
nº 159/2017. Por tal razão, o próprio dever de solidariedade entre os órgãos e os entes federais 
vedaria o bloqueio de receitas do Estado-membro.  
 
Outro ponto a ser destacado nas Ações é que o autor ainda sustenta não ser novidade a 
existência de litígios com a ré a envolver contratos, em razão do momento de extrema dificuldade 
e de crise por que passam muitos Estados. Diante disso, menciona a ACO 2972 (Rel. Min. Ricardo 
Lewandowski), em que foi concedida pela Ministra Carmen Lúcia, decisão de teor semelhante em 
favor do Estado do Rio de Janeiro. 
 
Nessa situação, o Estado de Minas Gerais, inadimplente quanto suas dívidas contratuais, ficou 
protegido de sofrer penalidades pelo deferimento das ACO’s citadas anteriormente.  
 
A Dívida Pública Contratual disposta no Passivo Circulante alcançou o montante de R$ 12,527 
bilhões em 2019, sendo R$ 4,290 bilhões em Amortizações e R$ 8,238 bilhões em Juros e 
Encargos. 
 

Parcelamento do Débito com os Municípios  
Em face da situação de calamidade financeira enfrentada pelo Estado de Minas Gerais, 
reconhecida pelo Decreto Estadual nº 47.101/2016 e ratificada pela Resolução nº 5.513/2016 da 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais, durante os exercícios de 2017 e 2018 não foram 
efetuados os repasses a título de ICMS, IPVA e Fundeb devidos aos municípios, os quais 
totalizaram R$ 7.177.190.435,92. Tais valores encontram-se registrados no Passivo do Balanço 
Patrimonial de 2019. 

Diante disso, foi celebrado em 04/04/2019 o Termo de Acordo entre o Estado de Minas Gerais, 
representado pela Secretaria de Estado de Fazenda (SEF/MG) e Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão (Seplag/MG), e a Associação Mineira dos Municípios (AMM) com o 
objetivo de solucionar consensualmente as ações judiciais em curso patrocinadas pelos 
municípios associados à AMM.  
 
O acordo prevê que a dívida com os municípios deverá ser paga a partir de janeiro de 2020 
conforme demonstrado na tabela seguinte. 



 

 

 

 

 

REGISTRO CONTÁBIL DOS VALORES CONSTANTES NO 
 TERMO DE ACORDO ESTADO/AMM 

Em Reais 
Conta Contábil  Valor 
2188117 – Repasses de Recursos Constitucionais / legais (Fundeb) – 
Saldo 31/12/2019  

1.492.131.516,29  

Transferências Constitucionais/Legais – Ano origem 2019 que não 
entraram no Acordo  

(14.845.386,48)  

228910106 – Outras Obrigações a Longo Prazo - Cota Parte Fundeb 
– Saldo 31/12/2019  

3.447.000.969,72  

(A) Total Fundeb constante no Termo de Acordo  4.924.287.099,53  
2131101 – Fornecedores e Contas a Pagar – Transferências a 
Municípios– Saldo 31/12/2019  

2.104.237.772,31  

Movimentação de abril a dezembro de 2019  27.507.240,39  
(B) Total Impostos constante no Termo de Acordo (ICMS/IPVA)  2.131.745.012,68  
(C) 2131101 – Fornecedores e Contas a Pagar – Transporte Escolar – 
Saldo 31/12/2019  

121.158.323,69  

Total constante no Termo de Acordo ( A + B + C)  7.177.190.435,90 
 

MONTANTE DO PARCELAMENTO AOS MUNICÍPIOS 
Em Reais 

Descrição da 
despesa 

Prazo de Pagamento Valor 

IPVA  3 parcelas de janeiro a março de 2020  533.441.680,34  
ICMS  3 parcelas de janeiro a março de 2020  476.342.219,56  
ICMS  30 parcelas de abril de 2020 a setembro de 2022  1.121.961.112,80  
Fundeb  30 parcelas de abril de 2020 a setembro de 2022  4.924.287.099,53  
Transporte 
Escolar  

10 parcelas de março a dezembro de 2019  121.158.323,69  

Total do Parcelamento  7.177.190.435,92  
 

Fonte: Termo de Acordo Estado de Minas Gerais/AMM  

 
 

Obrigações com Precatórios  
Em 31/12/2018, o valor devido pelo Governo do Estado de Minas Gerais a título de Precatórios 
alcançava o montante da ordem de R$ 4,531 bilhões e estava registrado nas contas contábeis 
demonstradas na tabela abaixo –  
 
 

PRECATÓRIOS DEVIDOS EM 31/12/2018 
Em Reais 

Conta Contábil  Valor 
22891010502 – Sentença Judicial – Precatórios Posteriores a LRF  3.129.045.186,26  
22891010503 – Sentença Judicial – Atualização  1.402.316.027,73  
Total  4.531.361.213,99  
Fonte: SIAFI/MG  

 



 

 

 

 

 

 
Restos a Pagar – Detalhamento e esclarecimentos adicionais (2) 
Segundo a definição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, os restos a pagar são 
todas aquelas despesas empenhadas que não foram pagas até o último dia do seu exercício de 
referência. São divididos em dois tipos: os restos a pagar processados, que são aquelas despesas 
empenhadas, liquidadas e não pagas, e os restos a pagar não processados, que são todas aquelas 
despesas empenhadas que estão, no último dia do exercício de referência, na fase “a liquidar” ou 
“em liquidação”.  
 
O exercício de 2019, que abarcou os restos a pagar com origem nos anos anteriores, iniciou com 
um saldo a executar de R$ 28,245 bilhões, sendo R$ 6,967 bilhões de restos a pagar não 
processados e R$ 21,275 bilhões de restos a pagar processados.  
 
Durante o exercício foram pagos os valores de R$ 9,644 bilhões, sendo R$ 1,801 bilhão de restos a 
pagar não processados e R$ 7,843 bilhões de restos a pagar processados. Por sua vez, os valores 
cancelados ficaram na casa de R$ 1,810 bilhão.  
 
Ao final do exercício, considerando apenas os restos a pagar com origem em anos anteriores a 
2019, o saldo a executar atingiu o montante de R$ 16,790 bilhões, sendo R$ 4,293 bilhões de 
restos a pagar não processados e R$ 12,497 bilhões de restos a pagar processados. Dentre os 
valores dos restos a pagar não processados, aqueles que foram liquidados no exercício, mas não 
foram pagos, compõem o saldo de restos a pagar processados no ano subsequente30. No 
exercício de 2019, esses valores corresponderam a R$ 1,369 bilhão, que passaram a compor o 
saldo de restos a pagar processados para o ano de 2020.  
 
Registra-se que, nas despesas executadas no exercício 2019, as inscrições em Restos a Pagar não 
Processados atingiram o montante de R$ 5,154 bilhões, com destaque para as despesas de 
custeio que representaram 54% dos valores inscritos, seguidas pelos investimentos com 23% das 
inscrições, conforme evidenciado a seguir: 
 
 

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR GRUPO DE DESPESA 
R$ milhares - Fonte: Armazém Siafi/MG 

Restos a Pagar não 
Processados 

Inscritos em 
Exercícios Anteriores 

(a) 

Inscritos em 
31/Dez de 2019 

(b) 

Saldo (c) = 
(a+b) 

Pessoal e Encargos Sociais  685.662  61.018  746.680  
Juros e Encargos da Dívida  -  483.355  483.355  
Outras Despesas Correntes  1.439.907  2.790.428  4.230.335  
Investimentos  796.089  1.127.671  1.923.760  
Inversões Financeiras  2.827  61.686  64.513  
Amortização da Dívida  -  630.786  630.786  
Total  2.924.484  5.154.944  8.079.429  

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR GRUPO DE DESPESA 

R$ milhares - Fonte: Armazém Siafi/MG 
Restos a Pagar 

Processados 
Inscritos em exercícios 

anteriores (a) 
Inscritos em 31/dez 

de 2019 (b) 
Saldo (c) = 

(a+b) 
Pessoal e encargos sociais  2.764.067  5.317.434  8.081.502  
Juros e encargos da dívida  2.753.156  5.484.558  8.237.714  
Outras despesas correntes  5.025.664  3.841.914  8.867.577  
Investimentos  1.576.404  695.978  2.272.382  
Inversões financeiras  102.929  -  102.929  
Amortização da dívida  1.643.642  2.646.005  4.289.646  
Total  13.865.861  17.985.889  31.851.750  
 

Os valores de restos a pagar processados inscritos no grupo de despesa Pessoal e Encargos Sociais 
incluir as despesas não pagas da folha de pagamento referente a salário de dezembro de décimo 
terceiro salário, uma vez que essas despesas são liquidadas automaticamente depois do seu 
empenho. Assim como as despesas com pessoal são aquelas com maior representatividade na 
execução orçamentária, os valores de sua inscrição em restos a pagar são proporcionalmente 
expressivos. 

 
Assim, o saldo de Restos a Pagar em 31/12/2019, incluindo as inscrições do exercício de 2019, foi 
de R$ 39,931 bilhões, sendo R$ 8,079 bilhões de Restos a Pagar não Processados e R$ 31,852 
bilhões de Restos a Pagar Processados.  
 
Grande parte dos valores inscritos no exercício de 2019 refere-se ao serviço da dívida que, ao 
somar restos a pagar processados e não processados, alcançaram o valor de R$ 9,245 bilhões. 
Essa expressiva inscrição se deu pela suspensão do pagamento da dívida pública contratual. 



 

 

 

 

 

 
Ao se comparar os saldos de restos a pagar, observa-se que o valor do saldo no final do exercício 
2019 é 41 % maior do que o saldo no final do exercício de 2018, representando um incremento de 
R$ 11,686 bilhões, sobretudo em função das obrigações da dívida contratual não pagas, mas 
devidamente reconhecidas no passivo circulante. Deve-se ressaltar o esforço do governo 
estadual, no contexto do fluxo de caixa para quitar os restos a pagar de anos anteriores. Nesse 
sentido foram pagos em 2019 valores de aproximadamente R$ 10 bilhões. 
 
 

 

 

05 - FIEMG divulga novas estimativas econômicas diante da 
pandemia da Covid-19  

 
Estudo mostra que Minas sentirá impacto maior que o Brasil  
 

 2020  2021 

 BR  MG  BR  MG  

Agropecuária  4,5%  3,2%  3,2%  1,6%  

Indústria  -4,9%  -5,3%  4,3%  9,5%  

Indústria Extrativa  0,5%  1,3%  3,2%  9,8%  

Indústria de Transformação  -6,2%  -8,5%  4,7%  12,9%  

SIUP  -1,6%  -0,4%  4,1%  7,3%  

Construção  -6,1%  -4,7%  3,8%  1,5%  

Serviços  -6,9%  -8,8%  5,2%  1,3%  

PIB  -5,7%  -7,0%  4,9%  3,3%  

 
A intensidade e a extensão dos impactos econômicos resultantes da pandemia do novo 
coronavírus ainda são desconhecidas, mas especialistas da Federação das Indústrias de Minas 
Gerais (FIEMG) projetam que o Produto Interno Bruto (PIB) mineiro terá uma queda, em 2020, de 
7%. Na avaliação nacional, a queda do PIB deverá ser de 5,7%.  
 
Segundo a gerente de Economia e Finanças Empresarias da FIEMG, Daniela Britto, o estudo 
aponta que a pandemia terá um custo econômico elevado para o país e maior ainda para o estado 
de Minas Gerais. "Em Minas, é esperado um agravamento da deterioração fiscal. Além disso, as 
atividades da Industria e os Serviços são mais concentradas que a nacional e tendem a registrar 
uma contração maior. Os setores industriais que mais contribuem para essa projeção de queda 
são o automotivo, refino de petróleo, autopeças e a siderurgia", explica Britto. 
 



 

 

 

 

 

Entre as premissas consideradas para as projeções, destaca-se o elevado nível de incerteza no que 
se refere ao desempenho das medidas econômicas de preservação do emprego e da renda, assim 
como em relação à duração e à extensão das medidas de isolamento social. A retomada 
econômica tenderá a ser lenta, no formato de uma curva em "U", ou seja, definida por uma rápida 
e aguda queda no PIB, seguida de uma recuperação mais demorada, o que deverá ocorrer 
somente em 2022.  
 
No Brasil e em Minas Gerais, A FIEMG avalia que o setor agropecuário será o menos afetado pela 
crise do novo coronavírus. Segundo explica Britto “nossas perspectivas são de crescimento do 
setor de 4,5% no país e de 3,2% no estado em 2020. Em Minas Gerais, as estimativas são de alta 
de 26% na produção de café e de 10,4% na produção de soja, tendo em vista o clima mais 
favorável, com chuvas regulares”.  
 
Revela o estudo que, “na contramão da agropecuária, o setor de serviços deve ser o mais 
impactado negativamente pelo surto do novo coronavírus. As projeções apontam da entidade 
apontam para uma queda de 6,9% do setor no Brasil, e de 8,8% em Minas Gerais, em 2020. No 
Brasil, assim como em Minas Gerais, os segmentos comércio, transportes, turismo, hotelaria e 
alimentação estão sendo duramente afetados pelas medidas de isolamento social.   
 
Para a indústria geral, é esperada queda da atividade neste ano, no Brasil (-4,9%) e em Minas 
Gerais (-5,3%). Nas duas regiões, a indústria extrativa mineral deve prestar uma contribuição 
positiva em 2020, após o fraco desempenho registrado em 2019, reflexo do rompimento da 
barragem de rejeitos em Brumadinho. Entretanto, as perspectivas são negativas para a atividade 
de extração de óleo e gás brasileira, fortemente impactada pelo excesso de oferta e pela queda 
da demanda de petróleo e, consequentemente, pela redução drástica do preço da commodity. O 
avanço do nível de ociosidade da indústria de transformação corrobora a expectativa de 
contração da atividade no Brasil, de 6,2% em 2020. Em Minas Gerais, dada a concentração 
manufatureira em poucos setores, a contração tende a ser mais profunda, de 8,5%.  
 
No Brasil, os setores industriais que tendem a sentir as maiores quedas na atividade em 2020 são: 
refino de petróleo e coquerias (-8,5%), automóveis, caminhões e ônibus (-5,8%), autopeças e 
acessórios (-3,6%) e energia elétrica, gás natural e outras utilidades (-2,9). 
 
Em Minas Gerais, os setores são:  automóveis, caminhões e ônibus (-6,0%), refino de petróleo e 
coquerias (4,1%), autopeças e acessórios (-3,7%) e siderurgia (-3,7%). 
 
Assim como a indústria geral, a atividade de construção civil sentirá os efeitos negativos da queda 
da renda e da confiança. O nível de ociosidade da indústria da construção deve ser afetado a 
partir do segundo semestre do ano, quando a postergação das decisões de investimentos em 
imóveis e de compras para uso próprio passarão a desincentivar a realização de novas obras. As 
projeções apontam para uma contração do setor de 6,1% no Brasil e de 4,7% em Minas Gerais em 
2020. 
 

Conclusões  
A combinação de uma crise na saúde com uma crise econômica após a mais profunda recessão da 
história brasileira impõe muitos desafios para os formuladores de políticas públicas brasileiros. A 
ausência de um plano estratégico nacional e claro para lidar com esses dois enormes problemas 
torna os exercícios de previsão de curto e médio prazo mais difíceis. As projeções de queda da 
economia brasileira variam de 3% a 10% em 2020 entre os analistas de mercado.   



 

 

 

 

 

 
Em meio à pandemia, ocorre, ainda, uma crise política, marcada por uma queda de braço entre os 
três poderes da república e pela ameaça de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Quem 
estará no poder em 2021?  
 
Há elevada incerteza no que se refere ao desempenho das medidas econômicas de preservação 
do emprego e da renda, assim como dos auxílios às pessoas e aos setores mais vulneráveis. 
Quantos serão os desempregados no Brasil ao final de 2020?  
 
A todas elas, soma-se um novo componente – o futuro fiscal. O aumento do déficit e do 
endividamento público e a enorme dificuldade de aprovação de reformas estruturais diante de 
um ambiente político desfavorável são muito preocupantes. Qual será o custo de financiamento 
da dívida pública mais adiante?   
 
Há muitas dúvidas ainda sem respostas. Até que elas sejam minimamente elucidadas, os 
exercícios de previsão do desempenho da economia brasileira serão revisados com frequência, 
conclui o estudo.” 
 
 

 
 

06 - Máquinas e Equipamentos apontam para recessão 
prolongada na Indústria brasileira 

 

Baixa na compra de equipamentos indica pessimismo dos industriais 
 

O IBGE informou queda da produção industrial de 9,1% em março na comparação com fevereiro, 
muito abaixo dos -2,5% estimados pelo próprio instituto. O novo número deverá afetar 
negativamente as expectativas do PIB para 2020. A forte queda de 23 dos 26 setores produtivos 
analisados indica que o freio ocorreu antes mesmo do início da quarentena, em meados do mês 
de março. 
 
De acordo com Cristina Helena Pinto de Mello, economista e pró-reitora nacional de pós 
graduação da ESPM, o dado mais importante é o da queda entre máquinas e equipamentos. "Os 



 

 

 

 

 

números mostram que os empresários brasileiros estão reduzindo seus investimentos em 
máquinas e equipamentos, o que é um dado objetivo de pessimismo em relação ao futuro. Esse é 
um setor chave, pois dá dinâmica macroeconômica e tem o poder de iniciar processos de 
expansão ou retração econômica. Máquinas e equipamentos são bons termômetros das 
expectativas futuras", afirma. 
 
Para ela, a influência da covid-19 pode ser mais notada nos setores exportadores e de bens de 
consumo: "Os setores da indústria exportadores são mais integrados a cadeias de produção 
globais e, portanto, mais sensíveis ao contexto internacional. Ou seja, são mais afetados pelas 
quarentenas no exterior. No plano interno, a queda da renda dos trabalhadores tem impacto 
direto sobre os bens de consumo. O isolamento social no Brasil é uma parte do quadro, mas não 
explica todos os números negativos", afirma. 
 

 
 

 

07 - Até final de maio, 42,8% dos transportadores devem reduzir 
quadro de empregados 

 

A segunda rodada da Pesquisa de Impacto no Transporte, realizada pela CNT, tem foco 
nas relações trabalhistas afetadas pela pandemia 
 
Ainda que trabalhem pela manutenção dos empregos, 33% dos transportadores já precisaram 
realizar demissões devido à crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Do total de 
transportadores que ainda não demitiram (54,3%), 18,1% pretendem realizar cortes. Assim, é 
possível que, até o final de maio, 42,8% dos transportadores tenham realizado redução nos seus 
quadros de empregados. Dos transportadores entrevistados que já realizaram demissões, 72,7% 
demitiram até 49 empregados; outros 11,1% realizaram a demissão de cem ou mais empregados.  
 
Os dados fazem parte da segunda rodada da Pesquisa de Impacto no Transporte - Covid-19, que 
tem foco nas relações trabalhistas, publicada nesta segunda-feira (4). O levantamento foi 
realizado com 600 empresas de transporte de cargas e de passageiros de todos os modais, entre 
os dias 20 e 24 de abril. A primeira fase da pesquisa foi divulgada no início de abril.  

https://yederesisanve.i-mpr.com/link.php?code=bDpodHRwJTNBJTJGJTJGd3d3LmNudC5vcmcuYnIlMkZhZ2VuY2lhLWNudCUyRnRyYW5zcG9ydGUtc29mcmUtcXVlZGEtZGVtYW5kYS1hdGl2aWRhZGVzLWRlbWlzc29lczozNDU1OTk3MzM3OnJldmlzdGFtY0B1b2wuY29tLmJyOmRiZjhiMw==


 

 

 

 

 

De acordo com a pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Transporte, o cenário de 
demissões poderia ser ainda pior caso não houvesse as alternativas previstas na medida 
provisória n.º 936/2020, que prevê a possibilidade de suspensão temporária dos contratos de 
trabalho e de redução da carga horária com proporcional redução de salário.  
 
Para evitar cortes no quadro de pessoal, dos transportadores entrevistados, 47,5% já 
suspenderam ou pretender suspender, temporariamente, os contratos de trabalho nos próximos 
30 dias. Dos que já suspenderam, 52,5% realizaram a suspensão do contrato de até 49 
empregados; e 23,2%, de cem ou mais empregados.  
 
Além disso, 47,9% poderão reduzir a carga horária dos seus empregados até o final de maio. O 
total de transportadores que já reduziu as jornadas chega a 33,2%. Entre os transportadores que 
optaram pela redução da jornada de trabalho com proporcional redução salarial, 60,8% decidiram 
pela redução de 25%; 49,7%, pela redução de 50%; e 30,7%, pela redução de 70%. Essas são as 
três faixas previstas na MP.  
 
A segunda rodada da pesquisa realizada pela CNT revela um agravamento da crise vivenciada 
pelas transportadoras, com consequências diretas sobre os empregos. "Apesar de entender a 
importância das medidas já adotadas para reduzir os impactos da crise, os transportadores 
acreditam na necessidade da aplicação de medidas de apoio mais consistentes. É fundamental 
que essas medidas sejam aplicadas a todas as empresas, independentemente de seu porte. Só 
assim será possível assegurar empregos e manter a operação dos serviços de transporte, 
essenciais para o abastecimento do país", destaca Vander Costa, presidente da Confederação 
Nacional do Transporte. 
 
Alguns destaques da segunda rodada da Pesquisa de Impacto no Transporte - Covid-19: 
 
DEMISSÕES 

- 33% dos transportadores já precisaram realizar demissões 
- 42,8% devem realizá-las até o final de maio 
- 72,7% das demissões foram de até 49 empregados; 11,1%, de cem ou mais 

 
SUSPENSÃO DE CONTRATOS 

- 33% dos transportadores já suspenderam contratos de trabalho temporariamente 
- 47,5% devem suspendê-los até o final de maio 
- 52,5% das suspensões foram em contrato de até 49 empregados; 23,2%, em contrato de mais 

de cem empregados 
 
REDUÇÃO DA JORNADA E DO SALÁRIO 

- 33,2% dos transportadores optaram pela redução da jornada de trabalho e de salários, 
proporcionalmente 

- 60,8% optaram pela redução de 25%; 49,7%, pela redução de 50%; e 30,7%, pela redução de 
70% 

- Entre os transportadores que já aplicaram a redução da jornada, 43,2% acreditam na 
necessidade de realizar novas reduções 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

08 - Brasileiros sem rendimentos e empregos por conta da 
pandemia somam 41% 

 

Pesquisa do Grupo Croma revela que a situação entre os mais pobres pode se agravar a 
cada semana durante a pandemia 
 
O Instituto de Pesquisa & Data Analiytics Croma Insights, realizou 9080 entrevistas divididas em 
nove ondas no período de 15 de fevereiro a 29 de abril de 2020, analisando o comportamento do 
brasileiro na pandemia Covid-19 Coronavírus. A metodologia usada foi painel on-line Toluna 
aplicada em todo o Brasil e analisada pelo Grupo Croma 1*. Padrões comportamentais, a grande 
preocupação frente à pandemia e a insegurança dos entrevistados com os serviços de transações 
on-line são os destaques desta nova onda, bem como o surgimento de novas marcas lembradas 
pelos brasileiros. 
 
O impacto financeiro é visível principalmente para o grupo de 26% que estão sem rendimentos 
por não poderem trabalhar, mas também atingem outros grupos como aqueles que já tiveram 
suas jornadas de trabalho reduzidas (10%) ou com férias forçadas (10%) e os que já estavam sem 
emprego antes da pandemia (15%). Mais de 1,2 milhão de trabalhadores perderam empregos só 
no primeiro trimestre, destes 800 mil eram informais e 400 mil perderam a carteira assinada.  A 
cada onda da pesquisa realizada, o número percentual de empregados demitidos cresce e 
paralelo a estes números, os inscritos em programas sociais ou emergenciais do governo. 
Indústrias, comércios e serviços foram os mais afetados na ordem de demissões.  
 
“A indústria e o varejo devem começar imediatamente a preparar planos de atuação para atender 
aos sobreviventes da crise, ainda durante a pandemia e, especialmente, depois dela. Mais do que 
nunca, marcas deverão orientar e interferir positivamente e com utilidade o cotidiano das pessoas, 
com ofertas de linhas de crédito e muita inovação de alguns negócios. O mundo já não está mais 
tolerante a comportamentos herméticos demais. O momento é totalmente propício para inovar”, 
afirma Edmar Bulla, CEO do Grupo Croma. 
 
A pesquisa ainda mostra que 60% não compraram nenhum bem de consumo nos últimos meses, 
poupando as reservas para contas, alimentação e itens de higiene. Com medo que a quarentena 
ainda se perdure por meses, o pouco do dinheiro que entra será usado para necessidades 



 

 

 

 

 

essenciais. Para o dia das mães, o comércio deverá manter as suas portas fechadas, causando a 
maior queda de vendas no dia das mães dos últimos anos.  
 
1* Fonte: Pesquisa on-line Toluna. Análise: Instituto de Pesquisa & Data Analytics Croma Insights. 
Onda 1: 19/02/2020 (n = 1.013), Onda 2: 04/03/2020 (n = 995), Onda 3: 18/03/2020 (n = 
965), Onda 4: 23/04/2020 (1005), Onda 5: 30/03/2020 (1014), Onda 6: 05/04/2020 (1082), Onda 
7: 12/04/2020 (1002), Onda 8: 19/04/2020 (1003), Onda 9: 29/04/2020 (1001).  
 
O Grupo Croma se dedica ao design de inovações em três unidades de negócios: CONSULTING & 
TECH: soluções ágeis em projetos de consultoria e inovação tecnológica. RESEARCH & DATA 
ANALYTICS: instituto de pesquisa e análises avançadas. EXPERIENCE & GROWTH: jornadas de 
capacitação e eventos. Com a missão de oferecer soluções para qualquer desafio de negócios, o 
Grupo Croma atua em diversos países e atende diferentes segmentos, sendo responsável por 
transformações significativas e resultados comprovados. 
 

 

 
 

09 - Retomada das conversações diminui tensão entre EUA e 
China 

 
Segundo divulgou a agência de notícias estatal chinesa Xinhua em 03 de maio último, o vice-
primeiro-ministro da China, Liu He, conversou com o representante comercial dos EUA, Robert 
Lighthizer, e com o secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin. Nessa conversa, ficou 
acertado que os dois países se comprometem em melhorar a cooperação na área da saúde 
pública e criar condições favoráveis para que se implemente a fase 1 do acordo comercial, 
assinado em janeiro.  
 
A retomada das conversações reduziu o nervosismo dos investidores, pois nas últimas semanas, o 
presidente americano, Donald Trump, tem criticado o governo chinês e até ameaçou em romper 
com o acordo comercial se a China não comprasse bens e serviços dos EUA como prometido. 
 



 

 

 

 

 

 

10 - Produção da Kinross chega a 567 mil onças 
 
A Kinross atua nas atividades de pesquisa e desenvolvimento mineral, mineração, beneficiamento 
e comercialização de ouro. É uma das maiores produtoras de ouro do Brasil, responsável por 22% 
da produção nacional. 

Com operação na mina Morro do Ouro, em Paracatu, noroeste de Minas Gerais, e escritório em 
Belo Horizonte, a empresa integra a Kinross Gold Corporation, grupo canadense com presença na 
América do Sul (Brasil e Chile), América do Norte (Estados Unidos e Canadá), África (Gana e 
Mauritânia) e Eurásia (Rússia). 

Importante empreendimento industrial de Paracatu, a Kinross responde por cerca de 22% dos 
postos de trabalho formais do município. São cerca de 1.800 empregos diretos e quase 3 mil 
terceirizados. 
 
A Kinross Gold Corporation produziu 567.327 onças de ouro atribuíveis no primeiro trimestre de 
2020, enquanto as vendas chegaram a 552.742 onças de ouro equivalentes no trimestre. O lucro 
líquido quase dobrou, para US$ 122,7 milhões e o lucro líquido ajustado somou US$ 127,4 
milhões no período, um aumento de 53% na comparação com o mesmo trimestre de 2019.  
 
O fluxo operacional de caixa atingiu US$ 299,6 milhões entre janeiro e março deste ano, enquanto 
fluxo de caixa operacional ajustado alcançou US$ 418,6 milhões, crescimentos de 19% e 81%, 
respectivamente, na comparação com os três meses iniciais de 2019. Em 2 de março de 2020, a 
Moody's elevou o rating de crédito da Kinross para o grau de investimento. A dívida da Kinross 
agora é classificada como grau de investimento por cada uma das agências que a cobrem - 
Moody's, S&P Global Ratings e Fitch Ratings.  
 
As três maiores minas produtoras - Paracatu, Kupol e Tasiast - entregaram 62% da produção total 
e alcançaram um custo médio de vendas de US$ 642 por Au eq. oz., com custos médios inferiores 
ao trimestre anterior. A Tasiast, pelo segundo trimestre consecutivo, alcançou uma produção 
trimestral recorde e uma taxa de produção média recorde de 16.100 toneladas por dia, pois a 
mina continua a se beneficiar da expansão da Fase Um. Em 10 de março de 2020, um novo 
relatório técnico de Paracatu foi arquivado, confirmando os benefícios de um programa de 
otimização de ativos na mina, o que resultou em um aumento de 24% na vida útil da produção da 
mina em comparação com o relatório anterior.  



 

 

 

 

 

 
Durante o primeiro trimestre, todas as minas da Kinross permaneceram em operação e não foram 
impactadas materialmente pela COVID-19. No entanto, as operações podem ser desafiadas ao 
longo do tempo, dados os futuros impactos globais de uma crise prolongada. A companhia 
comprometeu US$ 5,3 milhões para apoiar governos e comunidades anfitriões em sua resposta 
ao COVID-19, com foco no fornecimento de suprimentos médicos, segurança alimentar e 
assistência a grupos vulneráveis. Os protocolos e planos de contingência da Kinross, iniciados no 
final de janeiro, continuaram a proteger a saúde e a segurança dos funcionários, suas famílias e 
comunidades locais. Com o apoio dos governos anfitriões, planos de continuidade de negócios 
foram preparados e implementados para cada local, a fim de mitigar os riscos operacionais e da 
cadeia de suprimentos. (Fonte: Brasil Mineral – 07.05.2020) 
 

 

11 - Fitch rebaixa para negativa a perspectiva de nosso rating, que 
segue em BB-  

 
Esta revisão é resultante da deterioração das perspectivas econômicas e fiscais do Brasil, e os 
riscos negativos para ambas devido às renovadas incertezas políticas e as incertezas quanto à 
duração e intensidade da pandemia de coronavírus.  
 
Esta situação pode prejudicar a capacidade de o governo promover os ajustes fiscais e 
implementar reformas econômicas após a pandemia de covid-19. O relatório da agência também 
destaca que a recessão causada pelo coronavírus aumentará o endividamento público, reduzirá a 
flexibilidade fiscal e aumentará a vulnerabilidade a choques. A Fitch prevê que o PIB sofrerá uma 
contração de 4% em 2020. A expectativa para 2021 é de um avanço de 3,0%. As incertezas 
políticas são um risco relevante para esta recuperação.  
 
A agência considerou como adequada a capitalização dos bancos brasileiros. A boa saúde 
financeira dos bancos mais as medidas de expansão da liquidez, adotadas pelo BC, serão 
importantes no enfrentamento da crise gerada pelo Covid-19.  
 
Por outro lado, diz a agência, o rating do Brasil é sustentado por sua "ampla e diversificada" 
economia, alta renda per capita em relação aos seus pares e capacidade de absorver choques 
externos. A agência também destaca a taxa de câmbio flexível e as reservas internacionais 
"robustas" do País. (Fonte: LCA-Consultores Econômicos) 



 

 

 

 

 

 

12 - Condomínios do Rio de Janeiro registram a maior 
inadimplência da série histórica 

 
Pesquisa da APSA aponta que a taxa de atraso das cotas subiu, em abril, 100% 

na comparação com março. A empresa está lançando, em parceria com a G5 Partners, 
fundo de crédito para garantir o valor total da cota condominial dos inadimplentes 
pelos próximos 12 meses 
 
Os condomínios já estão sentindo os efeitos do coronavírus. Pesquisa da APSA aponta que a taxa 
de atraso das cotas subiu, em abril, 100% na comparação com março no Rio de Janeiro e está em 
14%. Há elevação projetada para maio, o que pode comprometer radicalmente o funcionamento 
das unidades de moradia, já que é com esse dinheiro que os síndicos e gestores pagam salário dos 
funcionários, limpeza, segurança, água e energia; tão importantes nesse momento em que as 
pessoas estão em distanciamento social, trabalhando de casa. Desde o início do estudo, em 2002, 
a taxa de atraso de cotas condominiais nunca esteve acima de 10%. Para esse estudo, a APSA 
levantou dados de mais de 2800 condomínios representando cerca de 20% dos condomínios 
administráveis da capital carioca. 
 
Por conta desse cenário, a APSA está anunciando para o mercado parceria com a G5 Partners, a 
maior empresa independente de serviços financeiros do Brasil. Vão colocar à disposição dos 
clientes crédito de um Fundo gerido pela G5, que possibilita receber o valor total da cota 
condominial dos condôminos inadimplentes e garantir o recebimento pelos próximos 12 meses. 
"Temos procurado junto com os síndicos auxiliar com as medidas de contenção de despesas. É 
hora de calma, buscar soluções que privilegiem reduzir os custos, mas sem afetar a vida de todos! 
Os condomínios tem que funcionar! Imaginem condomínio sem portaria, segurança, água, 
energia, limpeza? Temos que evitar afetar também a vida dos funcionários", destaca Fernando 
Schneider, diretor-superintendente da APSA. 
 
Rapidamente a APSA estruturou, em parceria com a G5 Partners, o produto ‘Condomínio em Dia’. 
"Através dele o condomínio pode ceder o crédito a um Fundo gerido pela G5, receber o valor total 
da cota condominial dos condôminos inadimplentes e garantir o recebimento em dia pelos 
próximos 12 meses. "O ‘Condomínio em Dia’ nos possibilita atuar do outro lado da balança, ou 
seja, na garantia de receita, ajudando a manter o equilíbrio orçamentário do condomínio", 
esclarece Fernando Schneider. 
 
O produto é uma exclusividade da APSA que tem expectativa de com isso viabilizar uma melhor 
gestão financeira para cerca de 15 % de seus condomínios afetados com arrecadação financeira. 
 
"Várias estruturas sociais caminham para entrar em colapso, observamos uma rápida 
deterioração dos fundamentos econômicos, por isso entendemos que o momento é de união de 
forças. A APSA é nossa parceira histórica na estruturação de operações financeiras para 
condomínios, e preocupada em viabilizar a gestão financeira dos seus clientes nos procurou, por 

isso, criamos uma linha de crédito de R﹩ 10 milhões para atender os condomínios com 

dificuldade financeira decorrentes desta fase. Após rápida análise do pedido de cessão, o crédito 
será feito em até cinco dias diretamente na conta do condomínio", afirma Renato Klarnet, que é 
sócio da G5 Partners. 



 

 

 

 

 

 
Criada em 1931, a APSA é referência e uma das maiores empresas do Brasil em soluções para o 
viver bem em propriedades urbanas. Líder no mercado nacional de administração de 
condomínios, conta com uma carteira de mais de 100 mil imóveis distribuídos em mais de 2,9 mil 
condomínios. Em locação, são cerca de 9 mil imóveis administrados. A APSA também atua com 
compra e venda de imóveis. É a primeira administradora nacional digital, além de possuir rede de 
atendimento espalhada por várias capitais do país - Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, 
Brasília, Salvador, Recife, Fortaleza e Maceió.  
 

 
 

13 - PEC Orçamento de Guerra e ajuda aos estados e municípios 
são aprovados  
 

O plenário do Senado Federal aprovou, no dia 8 de maio último, novo texto para o PLP 
39/2020.  
 
Os senadores aceitaram a desidratação da lista de categorias de servidores que não terá reajuste 
salarial até o fim de 2021. O auxílio financeiro aos estados, Distrito Federal e municípios poderá 
chegar a R$ 125 bilhões, com o objetivo de ajudar no enfrentamento da pandemia da covid-19 e 
suas consequências sociais e econômicas. O Senado acatou a inclusão de novos setores que 
ficarão fora do congelamento de salários de servidores públicos. Além dos profissionais de saúde, 
de segurança pública e das Forças Armadas, foram excluídos do congelamento os trabalhadores 
da educação pública, servidores de carreiras periciais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, 
guardas municipais, agentes socioeducativos, profissionais de limpeza urbana, de serviços 
funerários e de assistência social. Assim, a economia com pessoal ficará em R$ 43 bilhões, 
segundo o Ministério da Economia. Se todas as categorias tivessem seus vencimentos congelados, 
a economia poderia chegar a R$ 130 bilhões em 18 meses.  
 
Também nesta quarta-feira, a Câmara federal aprovou, em segundo turno, o texto do Senado 
para a chamada PEC do "orçamento de guerra" (Proposta de Emenda à Constituição 10/20), que 
permite a separação do orçamento e dos gastos realizados para o combate à pandemia de Covid-



 

 

 

 

 

19 do orçamento geral da União. Esta PEC também autoriza o Banco Central a comprar e vender 
títulos do Tesouro Nacional, nos mercados secundários local e internacional e direitos de crédito e 
títulos privados no âmbito de mercados secundários nos setores financeiro, de capitais e de 
pagamentos. Estes títulos deverão ter uma classificação de risco equivalente a BB- ou maior por, 
ao menos, uma das três maiores agências de classificação de risco.(Fonte: LCA-Consultores Econômicos 

 
 

 
 

14 - AMM: Esclarecimento à população mineira sobre o auxílio 
emergencial federal aos municípios 

 

Auxílio representa apenas um terço das perdas de receitas das cidades em 
consequência da queda econômica. Não é dinheiro extra, é reposição de parte do 
prejuízo. 
 

Os 5.570 municípios brasileiros vão receber, no total, R$ 23 bilhões do Governo 
Federal, mas o prejuízo na arrecadação municipal será de R$ 74 bilhões. 
 
Em nota divulgada à imprensa em 7 de maio, “a Associação Mineira de Municípios (AMM) 
reconhece o empenho do Congresso Nacional, que possibilitou a apreciação e aprovação do PLP 
39/2020, estabelecendo o Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, o que viabilizará 
emergencial apoio aos estados e municípios, amenizando o impacto financeiro da crise nas 
cidades. 
 
É de extrema importância esclarecer a toda a população de Minas Gerais que a proposta 
aprovada consolida apenas uma parte de reposição do Governo Federal das perdas que os 
municípios estão sofrendo com a queda em suas receitas em consequência da paralisação das 
atividades econômicas. Ressalta-se que esse auxílio federal não significa ajuda ou favor aos 
municípios. É um dever federativo. É na União que se concentra a maior parte dos recursos 
arrecadados com impostos pagos por todos os brasileiros, e são os municípios, com a menor parte 
desses recursos, que prestam os serviços básicos à população como saúde, educação, limpeza 
urbana, assistência social. 
 
Fica claro então que não entrará dinheiro extra nos cofres municipais. Ao contrário, o recurso a 
ser enviado aos municípios é bem menor do que as perdas. Ele representa apenas um terço dessa 
impactante queda de receita em todos os municípios com reflexo imediato no atendimento à 
população. Ou seja, teremos uma queda de R$ 74 bilhões de receita e o repasse federal será de 
R$ 23 bilhões.” 

 



 

 

 

 

 

 
Foto: Clarissa Barçante / ALMG 

 

15 - Tarifas e serviços da Cemig são tema de debate presidido por 
Agostinho Patrus 

 

Conta de luz mais cara e outras críticas pautaram sabatina com o presidente da 
Companhia na ALMG; secretária de Agricultura também respondeu a questionamentos 
 
Queixas de usuários e parlamentares sobre aumento nas contas de energia elétrica, parcelamento 
de débitos, manutenção dos investimentos e o tratamento diferenciado aos consumidores 
durante a pandemia foram temas da sabatina com o presidente da Cemig, Reynaldo Passanezi 
Filho, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Em Reunião Especial conduzida pelo 
presidente da ALMG, deputado Agostinho Patrus (PV), na quarta-feira (6/5), os deputados 
também demostraram preocupação com o comércio e a indústria no Estado, no contexto de 
avanço do coronavírus. 
 
“O momento exige da Cemig o compromisso social que cabe aos prestadores de serviços públicos. 
Apresentamos reclamações e questionamentos sobre a atuação da Companhia durante a 
pandemia ao presidente da Cemig, reforçando nossa preocupação com os usuários no momento 
delicado em que vivemos”, pontuou o presidente Agostinho Patrus. 
 
O destaque da discussão aconteceu em torno do aumento na tarifa de energia elétrica, desde o 
início da crise decorrente do coronavírus, questionamento recorrente entre os consumidores e 
lembrado por deputadas e deputados. O presidente da Companhia afirmou que microempresas e 
hospitais públicos e filantrópicos podem parcelar débitos. No caso de unidades de saúde, a 
empresa está instalando geradores para garantir o fornecimento. Já no caso dos consumidores 
comerciais e industriais, a companhia está fazendo o diferimento entre o contratado e o 
consumido, cobrando pela segunda referência. 
 
Também estão suspensos cortes de serviços emergenciais até o fim de junho. Os consumidores 
residenciais que consomem até 220 kWh terão as tarifas de energia pagas pela União, por três 



 

 

 

 

 

meses. A empresa também comunicou que mantém contato com municípios e com a União sobre 
a possibilidade de isenção da taxa de iluminação pública e das incidências de PIS e Cofins. O 
presidente Agostinho Patrus destacou que a Casa continuará fiscalizando o cumprimento de 
recomendações e pedidos de providências apresentados pelo Parlamento estadual. 
 
Agronegócio 
Na mesma reunião presidida por Agostinho Patrus, também realizada em sistema remoto, foi 
ouvida por deputadas e deputados a secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Ana Maria Valentini, que abordou as medidas da pasta para mitigar os efeitos da 
pandemia da Covid-19. 
 
Questionada pelos parlamentares sobre os setores mais prejudicados pela pandemia, a secretária 
enumerou, além da produção de flores, a indústria leiteira, o setor sucroalcooleiro e a agricultura 
familiar em geral. Deputados manifestaram preocupação com a agricultura familiar, em especial 
com a interrupção das compras de alimentos para merenda por meio do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar. A adesão da ALMG à campanha “Envie um abraço em forma de flor”, em 
favor dos produtores de flores em Minas, também teve destaque na reunião. 
 

 
 

16 - Ventiladores pulmonares inteligentes desenvolvidos em MG 
estão próximos de se tornar realidade 

 
O equipamento foi enviado ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas, onde está sendo 
submetido a novos testes; expectativa é de que a certificação seja concedida pela 
Anvisa nos próximos dias 
 
Por meio do projeto social InspirAR e com o apoio da Federação das Indústrias do Estado de 
Minas Gerais (Fiemg), a empresa mineira de soluções tecnológicas Tacom desenvolveu, em 20 



 

 

 

 

 

dias, um protótipo de um ventilador pulmonar inteligente para dar suporte no tratamento dos 
pacientes infectados pelo novo Coronavírus. Na última terça-feira, 05, o equipamento foi enviado 
ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), onde está sendo submetido a novos testes, e a 
expectativa é de que seja homologado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) já 
nos próximos dias. “Desafio maior do nosso projeto sempre foi agilizar esse processo de 
homologação, que, em situação normal, dura de 6 a 12 meses. Mas acreditamos que agora, após 
passar por esta etapa, o equipamento seja finalmente certificado”, conta o diretor comercial da 
empresa, Marco Antônio Tonussi. 
 
De fácil manuseio e com custo aproximado de R$ 15.000,00, os ventiladores são 
significativamente mais baratos que os respiradores importados existentes no mercado, cujo 
preço médio gira em torno de US$ 30 mil. Mas, além do custo, outros pontos colocam o 
ventilador em vantagem frente aos respiradores comuns. O equipamento evita o vazamento de ar 
contaminado, expirado pelos respiradores convencionais e possibilita, ainda, que profissionais da 
saúde especialistas em ventilação mecânica possam se dedicar a casos mais graves, já que os 
ventiladores são controlados remotamente, bastando apenas um profissional para controle de até 
50 equipamentos simultaneamente. 
 
Para o desenvolvimento do ventilador pulmonar participaram do projeto médicos intensivistas de 
uma grande rede de hospitais de Minas Gerais, uma equipe de 35 engenheiros, além de 
programadores e desenvolvedores. “Nos países mais atingidos, a falta de respiradores foi o 
principal motivo dos óbitos. Pensando nisso e na tentativa de salvar vidas, decidimos nos 
movimentar para desenvolver um novo modelo de ventilador pulmonar”, explica Tonussi. 
 
Depois de fabricados, os equipamentos serão doados ao governo estadual, que se encarregará da 
destinação aos hospitais de campanha e demais instituições hospitalares das cidades mais 
afetadas pela pandemia. A capacidade inicial de produção será de até cem respiradores por dia e, 
até o final de maio, a expectativa é entregar mil unidades para a rede pública de saúde. 

 

17 - Tribunal de Contas mineiro atua para minimizar impactos da 
pandemia na Educação 

 
O Tribunal de Contas do Estado de Minas Geriu aderiu ao projeto “A educação não pode esperar”, 
desenvolvido pelo Instituto Rui Barbosa (IRB) em parceria com o Interdisciplinaridade e Evidências 
no Debate Educacional (Iede). O objetivo do projeto é atuar para minimizar os impactos no ensino 
provocados pelas ações de enfrentamento à Covid-19. Em ações conjuntas, os Tribunais de Contas 
que participam do projeto emitirão recomendações e sugestões aos gestores municipais e 
estaduais para dar suporte aos profissionais que atuam na área da Educação. 
 



 

 

 

 

 

“A educação não pode esperar” vai auxiliar as redes de ensino, neste momento em que 47,9 
milhões de alunos somente da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 
Médio) estão longe das salas de aulas e sem prazo ainda para retornar. A intenção é identificar 
boas práticas entre os municípios pesquisados tanto em relação aos mecanismos para 
aprendizagem remota como também ao planejamento para a retomada das aulas presenciais. 
 
Entre as ações que o projeto, gerenciado por meio do Comitê Técnico da Educação do Instituto 
(CTE-IRB), pretende estimular estão o monitoramento efetivo da utilização dos recursos 
financeiros voltados à educação, da distribuição de alimentação escolar, da oferta de conteúdos a 
distância para os estudantes e o planejamento das redes de ensino para o período de volta às 
aulas. 
 
Dinâmica do projeto em MG 
O TCEMG irá pesquisar 12 redes municipais de Educação, além da respectiva rede estadual (SEE-
MG). As cidades foram definidas pelo Iede, por sorteio, sendo seis entre os municípios com mais 
baixo nível socioeconômico e outros seis entre as cidades com mais alunos matriculados nas redes 
de ensino. Assim, os técnicos do TCEMG irão buscar as informações necessárias, via questionário 
online e também por meio de entrevistas, a serem realizadas com as secretarias municipais 
selecionadas. As informações serão enviadas ao Iede para elaboração do relatório final do 
projeto. 
 
No início de junho, será entregue o produto principal desta parceria, um relatório, escrito em 
conjunto pelos Tribunais de Contas, Iede e Comitê Técnico da Educação do IRB, com 
recomendações às redes de ensino para este momento e, especialmente, para o período de volta 
às aulas. Além disso, ao término do projeto, o Iede entregará a cada Tribunal participante um 
relatório individualizado que possa contribuir com o aprimoramento de suas ações futuras. 
 
Bruna Salomão, analista de Controle Externo do TCEMG e integrante do projeto, destaca 
importância das ações. “Ao considerar o cenário atual, em que milhões de estudantes estão em 
casa, sem previsão de retorno às aulas, o desenvolvimento do projeto “A educação não pode 
esperar” mostra-se de essencial relevância, na medida em que fornecerá orientações aos 
gestores, para que possam lidar, de forma mais subsidiada e efetiva, com os pontos mais sensíveis 
relacionados ao planejamento e à execução de ações em prol da educação, durante esse período. 
Nesse aspecto, o referido projeto contribuirá para a tomada de decisões pelos gestores, visando 
à redução dos impactos ocasionados pela pandemia, em especial no que tange aos alunos que se 
encontram em situação de maior vulnerabilidade”. 
 
Análise do ensino virtual 
Um dos principais pontos a serem discutidos é o ensino à distância, na modalidade virtual. De 
acordo com o informe enviado pelo IRB aos Tribunais de Contas, “alguns estudos exploratórios 
têm buscado entender como as redes e os professores, especificamente, têm se adaptado a essa 
nova realidade. Entre os dias 23 e 27 de março, o Instituto Península ouviu 2.400 professores da 
Educação Básica, das redes pública e privada, de todas as regiões do país, para entender como se 
sentem e como mudaram sua atuação. A pesquisa mostra que enquanto 65,3% dos docentes da 
rede privada dizem que sua escola está oferecendo suporte à distância aos alunos, entre os que 
lecionam na rede estadual o percentual é de 36,2%. Entre os professores que atuam na rede 
municipal é ainda menor: somente 14,1%”. Uma das possíveis soluções encontradas seriam 
parcerias com emissoras de televisão locais para a oferta de conteúdos pedagógicos, “de forma 
ampla e aberta”. 

https://irbcontas.org.br/comite/comite-tecnico-de-educacao/


 

 

 

 

 

 
A diretora da Escola de Contas e Capacitação do TCEMG, NailaMourthé, destaca a importância das 
discussões em busca da qualificação da educação neste período. “Precisamos ser proativos e, 
evidenciando a função pedagógica dos tribunais de contas, atuar assertivamente para contribuir 
para que as redes públicas de ensino consigam se reorganizar o mais breve possível para diminuir 
os impactos da pandemia na educação”. 
 
De acordo com o cronograma do projeto, na próxima semana, o documento final com 
recomendações às redes de ensino será divulgado. Em seguida, os TCs entrevistarão secretarias 
de educação, até o próximo dia 22. Até o final do mês, cada Corte de Contas enviará as 
informações obtidas ao Iede, que se compromete a enviar o relatório final a cada Tribunal até o 
dia 08 de junho. 

 

 
 

18 - Parceria entre Stefanini e BDMG 
 

Implantação de Processo DevOps é case de sucesso  
 
O que esperar da aplicação de um conjunto de práticas para integrar equipes de desenvolvimento 
de softwares, de operações (infraestrutura) e de apoio de áreas envolvidas (como controle de 
qualidade), além de adotar processos automatizados para produção rápida e segura de aplicações 
e serviço? O resultado não poderia ser melhor tanto para a instituição que vê em poucos meses 
suas iniciativas implementadas e rodando com eficiência quanto para quem fornece tais 
ferramentas para o seu cliente, como é o caso da Stefanini , referência em soluções digitais.  
 
Foi com esse propósito que a multinacional brasileira teve participação fundamental na 
implementação de soluções no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), banco de 
fomento do Estado de Minas Gerais. Com um prazo de um ano estimado no edital da instituição 
bancária para fazer as atualizações das novas soluções contratadas, em menos de 6 meses o 
BDMG viu seus resultados esperados atingidos com êxito, em um trabalho conjunto realizado 
entre os profissionais da Stefanini e do banco mineiro.  
 
Com acentuado ganho de produtividade, a implementação teve foco na automatização do 
processo de desenvolvimento de software, antes feito manualmente. A partir deste novo 
processo criou-se rastreabilidade de aprovações internas, contando com a aplicação da 
metodologia DevOps que reúne um conjunto de práticas de gestão de software e permite a 
comunicação para integrar desenvolvedores (Dev) e profissionais de infraestrutura (Ops) de 
Tecnologia da Informação (TI). O resultado foi ganho de agilidade e governança nos processos 
internos do BDMG, ampliando a integração das áreas de negócio com a TI por meio da 
implantação de 7 Squads de Negócio, melhorando a qualidade nas entregas e reduzindo o tempo 
de resposta ao cliente.  

https://yederesisanve.i-mpr.com/link.php?code=bDpodHRwJTNBJTJGJTJGc3RlZmFuaW5pLmNvbSUyRnB0LWJyOjE2Mjg1OTIyODc6cmV2aXN0YW1jQHVvbC5jb20uYnI6OTRlZTc5


 

 

 

 

 

 
Entre os desafios enfrentados pelas equipes atuantes no projeto está a realização das muitas 
customizações na ferramenta Azure DevOps para atender um modelo de processo complexo 
como o da instituição e que suportasse as contínuas e necessárias melhorias. O Azure DevOps, 
produto da Microsoft, tem a capacidade de fornecer o controle de versão, relatórios, 
gerenciamento de requisitos e de projetos, compilações automatizadas, entre outros recursos.  
 
Outro desafio superado foi o de possibilitar que o BDMG realizasse o faturamento para os seus 
fornecedores de TI por meio da ferramenta Azure DevOps, evidenciando, de forma assertiva, todo 
o trabalho dessa área incluindo dados para futuras auditorias. Entre outras tantas facilidades, com 
a implementação feita, criou-se também uma plataforma de Business Inteligente (BI), com a 
capacidade de consolidar todo o processo de desenvolvimento de software do banco.  
 
"Entre os inúmeros benefícios desta importante implementação que estamos realizando, está a 
padronização do modelo de gestão na área de TI, com um processo de trabalho seguindo as 
competências do modelo de gestão do banco BDMG. Mantivemos toda a infraestrutura 
necessária para atender à regulamentação do Banco Central, sem contar a continuidade dos 
nossos processos de auditoria e a gestão completa de nossas demandas internas e externas. Além 
da vantagem adquirida com toda a agilidade gerada na plataforma do banco. Estamos certos de 
que estas ações contribuirão para tornar o Banco cada vez mais sintonizado com as 
oportunidades geradas pela transformação digital e seu impacto nos modelos de negócio", 
destaca João Edison Vaz Lopes, superintendente de TI do BDMG.  
 
Segundo William Melo, diretor executivo da Stefanini, "superamos nossa expectativa nesse 
projeto com o BDMG, com melhorias, agilidade e criando facilidade no faturamento detalhado e 
automatizado dos serviços do banco. Além disso, tivemos a consolidação no cenário atual de 
implantação de práticas e ferramentas DevOps", afirma Melo.  
 
Atualmente em fase de melhorias e extensão do que já foi implantado, com expansão da 
ferramenta e processos implementados, a iniciativa passa agora por adequações para entrar em 
modelo de cloud computing. Também está prevista a adoção de metodologia de transformação 
ágil a fim de facilitar operações internas e uso do core bancário para aberturas de pedidos de 
empréstimo.  
 
A Stefanini é uma multinacional brasileira com 32 anos de atuação no mercado, que investe em 
um completo ecossistema de inovação para atender as principais verticais e auxiliar os clientes no 
processo de transformação digital. Com ofertas robustas e alinhadas às tendências de mercado 
como automação, cloud, Internet das Coisas (IoT) e User Experience (UX), a empresa vem sendo 
reconhecida com várias premiações na área de inovação. Atualmente, a multinacional brasileira 
conta com um amplo portfólio, que mescla soluções inovadoras de consultoria e marketing, 
mobilidade, campanhas personalizadas e inteligência artificial a soluções tradicionais como 
Service Desk, Field Service e outsourcing (BPO).  
 
Presente em 41 países, a Stefanini foi apontada, pelo quarto ano consecutivo, como a quinta 
empresa transnacional mais internacionalizada, segundo ranking da Fundação Dom Cabral de 
2018.  
 
O BDMG é o agente estratégico do Estado de Minas Gerais na promoção do desenvolvimento 
socioeconômico sustentável. O Banco apoia os setores público e privado, ofertando crédito para 



 

 

 

 

 

empresas, prefeituras e concessionárias de serviços públicos municipais. O BDMG também é o 
estruturador oficial das operações de concessões públicas, comuns e em modelos de PPPs, 
prestando todo o apoio metodológico, jurídico e econômico-financeiro à prefeitura ou aos 
consórcios públicos de municípios 

 

 
 

19 - Bolsonaro pode levar o país à ingovernabilidade 
*Luiz Carlos Borges da Silveira 
 
O governo Bolsonaro caminha para uma situação insustentável com risco de ingovernabilidade 
auto-preparada pelo estilo descomedido do presidente, não raro coadjuvado pelos filhos.  A mim 
a postura do presidente não surpreende. Conheci Jair Bolsonaro quando ele foi eleito pela 
primeira vez deputado federal em 1990 pelo PDC, partido do qual na época eu era o presidente 
nacional. Tratava-se de uma pessoa de trato muito difícil. Sua passagem pela Câmara Federal foi 
marcada por uma personalidade controversa e atitudes claramente populistas, o que de certa 
forma o ajudaria na campanha presidencial. 
  
Em 2018, quando ele foi candidato à Presidência da República, conseguiu representar o 
antilulismo e promoveu ampla mobilização da opinião pública, especialmente pelas redes sociais. 
Encarnou a figura do paladino contra os problemas daquele momento, entre os quais a corrupção 
e aquilo que chamava de velha política, o sistema de cooptação, o popular toma lá dá cá. O 
candidato falava o que o povo queria ouvir. Inúmeras vezes eu alertei amigos e pessoas de grupos 
da minha convivência, como na Associação Comercial do Paraná e na Maçonaria, que na sua 
maioria eram bolsonaristas. Ponderava que eu conhecia Bolsonaro e que ele não tinha nem 
capacidade nem postura para o cargo. 
  



 

 

 

 

 

Foi eleito e iniciou o governo com alguns ministros competentes, preparados, adotando uma 
política de recuperação da economia e encaminhou as reformas, começando pela trabalhista e 
previdenciária, que se tornaram processos difíceis por falta de permanente e eficiente articulação 
com o Congresso e setores envolvidos. Na sequência, devido a reiterados atritos com o Congresso 
e com a própria equipe foi perdendo ministros e apoio parlamentar, sendo o fato mais recente a 
saída do ex-juiz federal Sérgio Moro, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que mais do 
que uma crise interna provocou abalo no governo, sobretudo pelas revelações e troca de farpas 
nos dias que se seguiram ao episódio. Moro acabou saindo com ainda maior respeito e prestígio 
na opinião pública o que o consolida como potencial candidato, caso decida seguir na política.  
  
O governo Bolsonaro vem sendo pontuado por seguidas divergências internas e externas, a 
maioria desnecessárias e provocadas por atitudes imprudentes com o Legislativo e o Judiciário, 
colocando em risco a imperiosa harmonia entre os poderes, fundamental para a governabilidade 
e a estabilidade institucional e política do país. 
  
É inegável que a convivência não é fácil, porém é necessária, é inerente ao exercício democrático 
e requer habilidade política, mesmo quando se trata, por exemplo, de e um presidente da Câmara 
Federal com o estilo e o perfil do atual. Rodrigo Maia exerce forte liderança na Câmara dos 
Deputados, tem colaborado para aprovação de projetos do governo e de interesse nacional, mas 
também patrocina medidas que podem inviabilizar os próximos governos. Maia é declaradamente 
pré-candidato e trabalha nesse projeto com idêntica obsessão de João Doria, que revelou seu 
verdadeiro caráter político ao deixar o cargo de prefeito de São Paulo depois de quinze meses 
(mesmo tendo firmado compromisso público de cumprir o mandato até o fim), para concorrer ao 
governo do estado, traindo vergonhosamente seu padrinho político Geraldo Alckmin, que lhe 
havia bancado politicamente a candidatura à Prefeitura. Na eleição presidencial Doria não 
retribuiu o apoio ao então candidato Alckmin. 
  
Para compensar a perda de aliados no Parlamento e tentar neutralizar a estratégia de Rodrigo 
Maia, o governo tenta aproximação com o chamado Centrão, negociando com Roberto Jefferson 
e Valdemar Costa Neto, que representam o pior que pode existir na política, dados a todo tipo de 
negociações espúrias. Caso isso venha a se consolidar (apoio de grupos desses políticos) o 
presidente Bolsonaro descumpre outra promessa de campanha e adere ao que ele mesmo 
rotulou de velha política, pois esse grupo de parlamentares condiciona o apoio à compensação 
por parte do governo através de Ministérios, cargos no segundo escalão e outras vantagens. É o 
famigerado toma lá dá cá. Outra derrota pessoal do presidente nos últimos dias foi a sucessiva e 
crescente perda de seguidores nas redes sociais, segundo revelaram empresas de consultorias 
que monitoram essas contas. 
  
É visível que Jair Bolsonaro não tem demonstrado equilíbrio emocional nem habilidade política, 
requisitos essenciais para a condução do país. Talvez, por exemplos como esses é que se comenta 
ser muito apropriada a necessidade de candidatos a cargos eletivos majoritários serem 
submetidos a testes de sanidade mental – pela responsabilidade que têm na gestão da coisa 
pública e, indiretamente, na vida das pessoas.  
  
Enfim, esse é o cenário.  
 
Recentemente, o ex-presidente José Sarney disse que o Brasil está num labirinto sem saber para 
que lado sair. Concordo e acrescento: o labirinto está totalmente às escuras, principalmente pelo 
inevitável e difícil período de pós-pandemia, quando os governos terão a árdua tarefa de 



 

 

 

 

 

reorganizar, refazer, recuperar setores de vital importância, entre os quais a saúde pública e a 
economia. Isso vai exigir dos governantes muita firmeza, visão política, capacidade de agregação e 
sobretudo equilíbrio emocional.  
  
O que gera apreensão é o fato de que no Brasil temos vivenciado governos do dia-a-dia, sem visão 
de futuro, nenhum planejamento estratégico nem projetos e programas de médio e longo prazo. 
A preocupação é com o cotidiano, provocar e contornar crises e movimentar peças do xadrez 
político-eleitoral. Isto nos leva a lembrar a frase que Tancredo Neves costumava repetir: “O 
estadista trabalha para as próximas gerações, o político para as próximas eleições.” 
  
No Brasil, infelizmente temos poucos políticos com o perfil de estadista. 
 
*Luiz Carlos Borges da Silveira é médico, empresário e professor. Foi Ministro da Saúde e 
Deputado Federal. Como ministro foi o criador do “Zé Gotinha”. 
 
(Os artigos e comentários não representam, necessariamente, a opinião desta publicação; a 
responsabilidade é do autor da mensagem) 
 

20 – BLOG DO PCO – Paulo Cesar de Oliveira 
 

 
 

Legislativo e Judiciário sob ataque de todos 
 

Vivemos tempos difíceis. Tempos de intolerância e de desmedidas críticas aos Poderes Legislativo 
e Judiciário. Até que em relação ao Legislativo, não se pode dizer que seja uma novidade. Desde 
sempre vereadores, deputados e senadores são vítimas de todo tipo de xingamento. São, no 
mínimo, desonestos e no máximo filhos de alguma coisa. Esta relação entre o cidadão e o 
Legislativo é no mínimo interessante. Não é correto dizer que a relação é entre os eleitores e os 
parlamentares, pois muitos nem mesmo votam, mas se sentem no direito de xingar Para um 
Poder tão execrado, os níveis de renovação são baixos. O que significa dizer que o eleitor xinga, 
esbraveja, mas, na urna é fiel ao seu “bandido” de estimação. Não são raros os parlamentares de 
cinco, seis mandatos consecutivos, mostrando que o eleitor não tem seriedade em seus 

https://vbcomunicacao.us11.list-manage.com/track/click?u=dfb58de7f991b97357d8defe0&id=9438db8953&e=c8d336f2b3
https://vbcomunicacao.us11.list-manage.com/track/click?u=dfb58de7f991b97357d8defe0&id=c6a4b8f151&e=c8d336f2b3


 

 

 

 

 

posicionamentos e em seus votos. Mas o que se vê hoje é uma migração da ira da população que, 
é verdade, não se esqueceu dos parlamentares, mas voltou sua raiva contra o Judiciário. Gente 
com algum conhecimento, gente sem a menor ideia do que fala, e gente até muito bem 
informada, mas com interesses pessoais ou corporativos, transformaram o Judiciário brasileiro, 
em todos os seus níveis, na Geni, da música de Chico Buarque, da vez. O antes distante e 
respeitadíssimo Judiciário caiu na roda e não há uma só decisão sua que não seja contestada com 
virulência por quem se sentiu atingido. O Supremo Tribunal Federal, por onde passam os casos 
mais escabrosos da vida política brasileira, e que deveria ser intocável por ser instância final de 
julgamento, virou assunto de discussão em todas as rodas. Se decide de uma forma é acusado 
pelo que se convencionou chamar de esquerda. Se decide de outra, é a direita pittbull que se 
sente no direito de contestar, não com base em fundamentos jurídicos, mas com a histeria de 
quem se sentiu prejudicada por uma decisão muitas vezes em tudo igual a outra proferida em 
situação envolvendo o outro lado. É bem verdade que se pode alegar que houve uma queda na 
composição do STF. Gente que, aparentemente não tem os notórios saberes jurídicos exigido para 
o cargo de ministro, tão notório assim, tomou assento por lá. Mas não é isto que preocupa os 
grupos de interesse. Desde que atendam suas pretensões, não interessa em que as decisões 
foram embasadas. O importante é que os ministros, e este parece ser o que norteará as próximas 
escolhas, estejam terrivelmente comprometidos com uma linha de pensamento. E nós que 
pensávamos que não tinha por onde piorar! Estamos sim correndo risco real de um desmonte de 
nossas instituições. A tática, e aí envolve esquerda, direita e imbecis, é desmoralizar o Judiciário o 
que, somos obrigados a reconhecer, não é tarefa assim tão difícil. É hora, e esta hora começa a 
passar, do Judiciário se impor, de não aceitar os ataques a que tem submetido. Se conseguirmos 
manter de pé o Judiciário seremos capazes de fazer a faxina, pelas urnas, nos outros Poderes. 
 
(Os artigos e comentários não representam, necessariamente, a opinião desta publicação; a 
responsabilidade é do autor da mensagem) 

 

21 - O novo cenário político em tempos de pandemia 
Luiz Domingos Costa* 
 
A crise da Covid-19 redefiniu os termos e as peças do jogo político no Brasil. Durante o ano 
passado, o confronto era entre o poder executivo e a liderança do Congresso Nacional, 
normalmente em função das pautas de segurança pública e das questões morais da agenda de 
Bolsonaro. Em fevereiro deste ano, o conflito progrediu para as atribuições orçamentárias do 
Congresso, situação na qual a Câmara ameaçou ampliar o seu poder sobre os gastos da União e 



 

 

 

 

 

retirar discricionariedade do Executivo. Essa disputa culminou nos atos em favor do presidente, 
em 15 de março. Em meio às pressões por isolamento social, esse ato não aparece sem custos, 
pois afasta o presidente da parte da população inclinada a seguir as recomendações médicas. 
 
A partir da segunda quinzena de março, as medidas tomadas pelos governos estaduais para 
restringir a circulação abriram nova frente de batalha. Daí em diante, a disjuntiva saúde pública 
versus economia tem pautado as relações entre o Congresso e o Presidente. Do lado do 
Congresso se perfilaram os governadores e os profissionais da saúde. Ao passo que Bolsonaro 
conta com apoio mais aguerrido de seus apoiadores — que agora retornaram à guerra digital e às 
manifestações nas ruas —, somados com os comerciantes, eles próprios inflados pela narrativa 
presidencial. 
 
O choque com os governadores não é um fato pequeno. Desde a redemocratização, os governos 
estaduais perderam importância na política nacional e tinham dificuldades de contar com apoio 
popular local em função das dificuldades impostas pelas leis de austeridade fiscal. Agora, diante 
da importância da coordenação das políticas de saúde estaduais e do afrouxamento das regras 
orçamentárias aprovadas pela Câmara, ganham mais espaço para protagonizar a superação da 
crise do novo coronavírus. 
 
Em abril, o conflito com os governadores e o Congresso se expandiu para o interior do Poder 
Executivo federal. O ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, após oscilar entre as medidas 
mais rígidas de isolamento e o afrouxamento proposto pelo seu chefe, finalmente se alinhou ao 
discurso dos governadores e das autoridades sanitárias. A popularidade de Mandetta e o desafio 
às determinações de Bolsonaro (orquestrado pelos governadores) levaram à sua demissão, 
destacando mais um desafeto de Bolsonaro com elevada aprovação popular. 
 
Não bastasse tudo isso, o último milagre da multiplicação de inimigos se deu em um gabinete 
longínquo das crises recentes. Bolsonaro quis trocar o cargo de diretor da Política Federal e viu 
Sérgio Moro — o seu ministro mais popular — se demitir, não sem antes dar uma entrevista 
estarrecedora sobre as pretensões do presidente sobre a direção da instituição. Diante da decisão 
inusitada de prosseguir com uma troca desgastante a essa altura, as especulações de que 
Bolsonaro prepara a sua blindagem para o impeachment começaram a crescer. A insistência na 
substituição na PF em plena crise da pandemia e crise de governo só faz sentido como uma 
estratégia defensiva, seja para monitorar investigações, seja para agradar setores do Congresso 
recém-chegados à marquise do Planalto. A seu favor, resta o apoio popular, estimado em um 
terço da população. 
 
O paradoxo da atual situação é que o presidente não contava com uma pandemia quando 
resolveu governar de modo minoritário, sem apoio dos partidos no Congresso. À medida que essa 
conjuntura acelerou o seu isolamento político, é também o tempo da pandemia que ditará o 
ritmo da agenda política, deixando o impeachment em modo de espera. A sorte de Bolsonaro 
depende de como usará esse tempo. 
 
*Professor de Ciência Política e integra o Observatório de Conjuntura do Grupo Uninter 
 
(Os artigos e comentários não representam, necessariamente, a opinião desta publicação; a 
responsabilidade é do autor da mensagem) 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

22 - Governos sacrificam a transparência pública durante a 
pandemia 

Alexsandro Ribeiro* 
 
Uma das regras básicas da boa gestão durante o gerenciamento de crise é garantir o fluxo de 
informações e a transparência pública nas decisões. Esconder dados e ocultar responsabilidades 
são medidas que agravam um cenário de omissão e de ilegalidades. Na prática, a teoria é outra, e 
um dos principais direitos do cidadão é infringido: o acesso à informação. Nesta época de 
pandemia, isso não é exclusividade do Brasil. À população, cabe vigiar, denunciar e contar com o 
apoio de instituições sólidas de defesa da democracia. 
 
Aqui no país, no início das políticas de isolamento, a Lei de Acesso à Informação (LAI) foi vítima de 
uma interferência sem tamanho por parte do Governo Federal. Em março, o governo editou uma 
medida provisória suspendendo os prazos de retorno dos pedidos de informação, sobretudo em 
departamentos com funcionários em trabalho remoto por conta da Covid-19. O Ministério Público 
negava também o direito a contestar as decisões de negativas de informação. Pela lei, o prazo 
para responder um pedido de informação é de 20 dias, com possibilidade de prorrogação por 
mais 10 dias. 
 
Mesmo com a digitalização de praticamente todo processo de gestão do governo, a medida 
permitia se apoiar no MP para negar toda e qualquer informação solicitada, inclusive sobre o 
andamento das ações para conter a pandemia. A regra proposta pelo governo colocava no 
“limbo” até pedidos que estavam pendentes de reposta, criando uma espécie de retorno padrão 
para todo questionamento. Seria uma volta ao paradigma da negativa à informação e da idade 
das trevas dos dados públicos. Contestada pela sociedade civil, a atitude do governo, barrada pelo 
Supremo Tribunal Federal (STF) feria o direito à informação, à transparência e à publicidade. 



 

 

 

 

 

 
E olha que esta não é a primeira vez que a LAI e o acesso à informação sofrem tentativas de 
mudanças. Logo no início da gestão, pelas mãos do vice-presidente, o governo editou um decreto 
que permitia dar poderes a uma parcela significativa de comissionados para decretar sigilo em 
dados públicos. Na prática, pessoas com cargos com indicação política teriam o direito de 
determinar que um documento não poderia ser revelado. A medida, também derrubada diante 
da pressão da sociedade civil, colocaria em xeque uma das principais ferramentas da sociedade 
quando o assunto é transparência passiva. 
 
E não estamos sozinhos nesta. Ao menos 18 países, dentre os quais o Brasil, Estados Unidos, El 
Salvador, França, Canadá, Paquistão e Montenegro integram uma lista produzida pela Global 
Right to Information Rating denunciando tentativas de suspensões ou alterações nas leis de 
acesso à informação. A instituição internacional não governamental que mapeia e fiscaliza a 
aplicação dos direitos à informação no mundo registrou ainda onze alterações de leis e inclusão 
de obstrução nos países. 
 
Na prática, usando o discurso de estado de emergência, os países e estados decretaram a 
suspensão dos prazos das leis ou ainda a suspensão do atendimento aos pedidos de informação. 
O resultado disso é um quadro de generalizada negativa de dados à sociedade, sobretudo em um 
momento em que seria fundamental um quadro de transparência da administração pública, ainda 
mais quando são aprovados neste mesmo momento o alargamento das responsabilidades fiscais 
e orçamentos que dão maior liberdade para os entes públicos. A exceção abre espaço para a 
corrupção e violação de direitos como a transparência em gastos sem licitações e resultantes de 
orçamentos paralelos. 
 
A participação da sociedade na gestão pública e o princípio da transparência são estruturas que 
foram se consolidando na democracia brasileira, e são direitos e ferramentas que não podem ser 
colocadas em xeque ou alteradas sem consultas públicas ou ainda ao sabor da temperatura da 
gestão pública. As medidas de cerceamento à Lei de Acesso à Informação no Brasil e nos outros 
países mostra que a fragilidade no direito aos dados e à transparência na gestão não é algo 
medido apenas pela idade da lei, se considerarmos que na lista da Global Right to Information 
Rating destacam-se países como os Estados Unidos, com larga história de ações pró-
transparência. 
 
Mas é dependente, de fato, do fator ativo dos cidadãos, que a partir de entidades sólidas da 
sociedade civil buscam reafirmar a cultura da transparência. É preciso estar alerta e defender o 
direito à informação, sempre! 
 
 *Professor dos cursos de Publicidade e Jornalismo do Centro Universitário Internacional Uninter 
 
(Os artigos e comentários não representam, necessariamente, a opinião desta publicação; a 
responsabilidade é do autor da mensagem) 
 
 



 

 

 

 

 

 
23 - Micro e Pequenas empresas – Fator de desenvolvimento e 

estabilidade social  
Marcelo Guimarães Camargo* 
 
A República Federativa do Brasil tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da 
pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre inciativa e o pluralismo político. Os 
objetivos fundamentais são uma sociedade livre, justa e solidária, garantia do desenvolvimento 
nacional, erradicação da pobreza, da marginalização, redução das desigualdades sociais e 
regionais e promoção do bem de todos, sem preconceitos e discriminação.  
 
Nesse contexto, a importância das microempresas não passou desapercebida dos constituintes. 
De modo expressivo deliberaram que dentre os princípios da atividade econômica notabilizava o 
tratamento favorecido às empresas de pequeno porte e às microempresas o tratamento 
diferenciado. 
 
A previsão constitucional tem razão de ser. A capilaridade e simplicidade das microempresas 
torna-as o instrumento mais eficaz à concretização dos princípios fundamentais ao Estado 
Democráticos de Direito e para a realização dos fundamentos da República Federativa do Brasil: a 
cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre inciativa, a 
função social da propriedade, a busca do pleno emprego.  
 
Nos períodos recessivos, as microempresas preservam a força de trabalho experiente dos sócios 
instituidores e mantêm o emprego formal de grande parte dos trabalhadores. Não há dúvida que 
o desemprego e a ocupação informal generalizada provocam desajustes sociais. As 
microempresas, portanto, estimulam a atividade econômica como fator de estabilidade social.  
 
Em situações como a atual pandemia do COVID 19 enfrentamos desconhecidos desafios. A As 
medidas anunciadas pelo executivo federal são insuficientes à retomada. A disponibilidade de 
linhas de créditos sem a proteção institucional quanto a eventuais inadimplências, sabe-se 
infrutífera. A mercadoria dinheiro, mais do que outras, visa lucro com elevadas garantias. As 
suspensões dos contratos de trabalho, redução de jornada e salário e abono emergencial, embora 
necessárias, são insuficientes para o tamanho da retração prevista. 
 



 

 

 

 

 

A quebra das empresas, o aumento do desemprego e informalidade são iminentes. Os 
empréstimos às microempresas devem ser concedidos diretamente pelo Banco do Brasil, Caixa 
Econômica Federal, bancos regionais e Bancos de Desenvolvimento. Ao BDMG – Banco de 
Desenvolvimento de Minas Gerais, por exemplo, compete atender as microempresas, com 
prioridade, e em condições absolutamente especiais. A utilização de fundos garantidores 
solidários e com participação estatal são imprescindíveis para ajudar o Banco na operação, 
somada ao necessário subsídio.   
 
As microempresas devem ser informadas e preparadas para atuar em novos e velhos modelos de 
negócios para, se caso, serem incentivadas a reverem os objetivos sociais. O estímulo à atividade 
econômica é diretamente proporcional à capacidade em manter a inteligência das empresas, dos 
empregos e das rendas.  
 
Nesse contexto, os empréstimos concedidos às microempresas devem ser facilitados, com 
exclusão ao máximo de juros, burocracia e garantias. A manutenção das empresas e do emprego, 
o pagamento dos salários são medidas eficazes para o estímulo da retomada da atividade 
econômica na medida em que desfavorecem a informalidade nas relações de trabalho, 
proporcionando rendas. 
 
O tratamento favorecido e privilegiado a ser concedido às empresas de pequeno porte 
econômico, em especial, às microempresas, como a simplificação das obrigações tributárias, 
previdenciárias e creditícias, visam a estabilidade social.  A rede de fomento federal, estadual e 
municipal, com mecanismos suficientes a permitirem medidas de maior alcance as já tomadas, se 
obrigam a atenderem os objetivos a que se destinam. É a hora do Sebrae e de todas as 
instituições do Sistema S, dos Bancos de Desenvolvimento e fomento regionais, se obrigarem ao 
seu destino. 
 
*Advogado, sócio titular de Marcelo Guimarães Advogados Associados; Empresário;  Fundador e 
ex-presidente da AMME – Associação Mineira das Microempresas e Pequenas Empresas; 
Fundador e ex-vice-presidente regional da Confederação Nacional das Associações de 
Microempresas 
 
(Os artigos e comentários não representam, necessariamente, a opinião desta publicação; a 
responsabilidade é do autor da mensagem) 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

24 - Sebrae e BID divulgam canal para pequenos negócios 
expandirem vendas no exterior 

 

Plataforma gratuita possibilita às micro e pequenas empresas acesso ao 
mercado internacional, além de oferecer cursos e webinars 
 
Os pequenos negócios passaram a ter uma nova oportunidade de vendas para o exterior. 
Iniciativa desenvolvida pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) com o apoio do 
Sebrae proporciona a inscrição em plataforma online em que as micro e pequenas empresas 
brasileiras interessadas em expandir suas vendas ou prestação de serviços para o mercado 
internacional podem se cadastrar gratuitamente. Trata-se da Connectamericas, que fomenta o 
comércio exterior e investimentos nos países da America Latina e Caribe. 
 
“Em um ambiente de negócios confiável, os donos de pequenos negócios têm acesso a 
comunidades de clientes, fornecedores e investidores de várias partes do mundo, segmentados 
por indústria em todas as áreas de atividades”, explica a analista da Unidade de Competitividade 
do Sebrae Nacional, Andrea Restrepo. Segundo ela, mesmo nesse momento de crise em função 
da pandemia do Covid-19, há oportunidades para buscar o mercado externo por meio de 
ferramentas digitais, como a plataforma Connectamericas. 
 
Andrea compara o sistema a uma vitrine de negócios: “Ao se cadastrar, a micro e pequena 
empresa pode encontrar clientes e fornecedores por meio de anúncios de compra, receber dicas 
de como internacionalizar o negócio, participar de cursos e webinars com especialistas, entre 
outros benefícios”. Mais de 4,8 milhões de visitantes já foram registrados e 320 mil empresas 
cadastradas no Connectamericas. No Brasil, cerca de 10 mil empresas já aderiram à rede, sendo 
mais de 80% de micro e pequenas empresas de estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. 
 
A maior parte das micro e pequenas empresas brasileiras que expõe seus negócios nesta 
plataforma é voltada para o ramo de alimentos e bebidas, mas contempla todo tipo de ramo 
econômico, inclusive serviços. De acordo com estudo do Sebrae de 2019, mais de 40% das 
empresas exportadoras brasileiras são pequenos negócios e foram responsáveis por vendas 
externas no montante de US$1.239 milhões no ano de 2018. 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

25 - Copom reduz cautela, corta Selic em 75 pontos-base e sinaliza 
que outro corte, de até 75 pontos-base, será promovido na 
próxima reunião  

 
De acordo com relatório da LCA – Consultores Econômicos, “em reunião realizada no dia 06 de 
maio último, o Copom decidiu acelerar o ritmo de flexibilização monetária, determinando um 
corte de 75 pontos-base na taxa básica Selic, para 3% ao ano. No comunicado da decisão, o 
Copom afirmou entender que "neste momento, a conjuntura econômica prescreve estímulo 
monetário extraordinariamente elevado", embora tenha reforçado que "há potenciais limitações 
para o grau de ajuste [monetário] adicional", sobretudo associadas aos riscos fiscais de longo 
prazo.  
 
Apesar de reforçar a percepção de que existem limites para a queda da Selic, o Copom sinalizou 
que o ciclo de flexibilização não se encerrou. O comunicado afirma que, para a próxima reunião, 
que ocorrerá em 17 de junho, o "Comitê considera um último ajuste, não maior do que o atual, 
para complementar o grau de estímulo necessário como reação às consequências econômicas da 
pandemia da Covid-19".  
 
O comunicado revelou, ademais, que dois membros do Copom ponderaram que poderia "ser 
oportuno prover todo o estímulo necessário de imediato, em conjunto com a sinalização de 
manutenção da taxa básica de juros pelos próximos meses". Prevaleceu, contudo, "a avaliação de 
que, frente à conjuntura de elevada incerteza doméstica, o espaço remanescente para utilização 
da política monetária é incerto e pode ser pequeno".  
 
Está claro, pelo conteúdo do comunicado, que esse espaço remanescente para flexibilização 
monetária, na ótica do Banco Central, é de até 75 pontos. Como esperamos que as expectativas 
econômicas continuem a piorar nas próximas semanas, num contexto de queda adicional de 
projeções de inflação, consideramos relevante a probabilidade de que o Copom opte por nova 
redução de 75 pontos na próxima reunião, mesmo num cenário de deterioração também das 
expectativas fiscais.  



 

 

 

 

 

 
Qualquer que seja o tamanho do corte a ser implementado em junho - avaliamos como quase 
certo que será entre 50 e 75 pontos -, avaliamos que a taxa básica de juros não voltará a ser 
majorada antes do 2º trimestre de 2021 (a partir de quando o cumprimento da meta de 2022 
passará a ter peso preponderante nas decisões do Copom). Nossa curva projetada para a Selic 
está sendo reavaliada à luz da decisão do dia 06 de maio e das revisões que estamos promovendo 
nas projeções para o desempenho do PIB de curto e médio prazos.” 
 
 
 

 
 

26 - Redução da taxa Selic para 3,0% na visão da ACMinas 
 
A redução da Selic, para 3,0% ao ano já era esperada pelo mercado. Ao lançar mão da medida, o 
Banco Central tem como objetivo intensificar a redução do custo do crédito por meio do 
arrefecimento dos juros. “Na minha visão três fatores justificam a nova redução: o fraco 
desempenho da atividade econômica brasileira, a inflação doméstica baixa e a onda deflacionária 
global. Desde julho de 2019, o BC reduz continuamente a Selic, porém, nos dois últimos cortes 
ocorridos em fevereiro e março deste ano, a expansão monetária não foi sentida pelo mercado”, 
comentou Aguinaldo Diniz Filho, presidente da ACMinas. 
 
Outro fator que temos que levar em conta é a pandemia mundial do Corona Vírus. “A não 
ampliação do mercado creditício dificulta a captação de recursos financeiros pelas empresas, que 
neste contexto de crise econômica e de isolamento social registram uma redução drástica de 
faturamento. Este arrefecimento das receitas eleva a demanda por financiamento de capital de 
giro - recurso necessário para a manutenção das atividades das empresas e, principalmente, dos 
postos de trabalho”, 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
27 - Corte na Selic pode não aumentar consumo, e deve afastar 

capital estrangeiro diz especialista 
 
Com o corte de 0,75 ponto percentual na Selic, anunciado ontem (6) pelo Comitê de Política 
Monetária do Banco Central (Copom), e o estabelecimento da taxa em 3% ao ano, o primeiro 
impacto que deve ser sentido no mercado, de acordo com o head de renda variável da Messem 
Investimentos, William Teixeira, é o barateamento do crédito para empresas e consumidores.  
 
"Apesar disso, não imagino que o consumo das pessoas aumente em curto prazo, principalmente 
pela falta perspectivas e devido as incertezas causadas pela paralisação de diversos setores e do 
desemprego.  
 
O especialista da Messem Investimentos pondera, ainda, que a Selic elevada aumentaria a 
presença dos especuladores no mercado financeiro. "Quanto maior for a diferença entre os juros 
de nações desenvolvidas em relação ao Brasil, maior será o prêmio de risco que o investidor 
estrangeiro receberá ao aplicar no País", explicou.  
 
De acordo com Teixeira, a expectativa é de que na próxima reunião do Copom, em 16 e 17 de 
junho, ocorra mais um corte na taxa de juros, entre 0,5 e 0,75 ponto percentual.  
 
A Messem Investimentos foi criada em 2007, em Caxias do Sul (RS), a empresa é, hoje, o maior 
escritório de investimentos do Brasil, com 15 mil clientes e mais de sete bilhões de reais sob sua 
administração. É o único premiado por três vezes, pela própria XP Investimentos, reiterando o 
título de melhor escritório de investimentos do país. Detentora do selo Great Place to Work, a 
Messem conta com mais de 120 assessores, atendendo nas unidades Messem de Caxias do Sul, 
São Paulo, Porto Alegre e Brasília. 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

28 - Banco Central anuncia a Regulação do Sistema Financeiro 
Aberto no Brasil 

Marcelo Chiavassa* 
 
O Banco Central do Brasil (Bacen) anunciou essa semana a regulação do Open Banking no Brasil, 
por meio da Resolução Conjunta nº 1 (dispõe sobre a implementação do Sistema Financeira 
Aberto) e da Circular nº 4015 (dispõe sobre o escopo de dados e serviços do Sistema Financeiro 
Aberto), ambas de 04 de maio de 2015. 
 
A definição de Open Banking é dada pela própria Resolução (art. 2º, I): "compartilhamento 
padronizado de dados e serviços por meio de abertura e integração de sistemas". Em outras 
palavras, por meio do Open Banking, instituições financeiras e empresas que estejam sujeitas à 
regulação do Bacen (fintechs, inclusive) poderão, mediante consentimento expresso do titular dos 
dados, compartilhar dados cadastrais e financeiros com outros integrantes do sistema financeiro 
igualmente sujeitos à mesma regulação.  
 
O consentimento deve ser solicitado de maneira clara, objetiva e adequada. Deve, ainda, 
especificar a finalidade do compartilhamento e o prazo de validade de acordo com a finalidade 
solicitada (máximo 12 meses). Ademais deve indicar quais dados serão compartilhados, mediante 
identificação do cliente. Por fim, o consentimento deve ser obtido após a data de entrada em 
vigor da Resolução, a saber 01 de junho de 2020, com as ressalvas previstas no art. 55 da 
Resolução. 
 
A ideia é trazer maior agilidade e serviços - mais baratos e mais eficientes - direcionados à 
sociedade. Além disso, a proposta incentiva à inovação e está alinhada com práticas de outros 
países ao redor do mundo (Europa, inclusive).  
 
Por se tratar de compartilhamento de dados pessoais, é totalmente aplicável a Lei Geral de 
Proteção de Dados (Lei 13709/2018) que entra em vigor a partir de maio de 2021 (MP 959/2020). 
A esse respeito, o Banco Central identificou os seguintes princípios que deverão ser observados, 
todos em consonância com a LGPD: transparência, segurança e privacidade; qualidade dos dados; 
tratamento não discriminatório; reciprocidade e interoperabilidade. 
 
Os dados mínimos (as instituições participantes podem ofertar o acesso a outros dados, além 



 

 

 

 

 

destes) a serem compartilhados pelo sistema de open banking são aqueles elencados no art. 5º da 
Resolução, dentre os quais destacam-se dados de seguros, previdência complementar aberta, 
operações de câmbio, operações de crédito, contas correntes e contas poupança, dentre outras. 
Estão expressamente excluídos da transferência (são proibidos) os dados sensíveis, dados 
referentes às notas ou pontuação de crédito e dados de autenticação do cliente.  
 
A Resolução estabelece que as Instituições classificadas como S1 e S2, em síntese, os grandes 
bancos, deverão obrigatoriamente participar do Open Banking no que concerne ao 
compartilhamento de dados, ao passo que as demais instituições poderão aderir de maneira 
voluntária (uma vez aderido, não poderão voltar atrás). Em relação ao compartilhamento de 
serviço de iniciação de transação de pagamento, a adesão será obrigatória em relação as 
instituições detentoras de conta e as instituições iniciadoras de transação de pagamento. 
 
Deve ser mencionado, ainda, a interessante solução adotada pelo Bacen no que diz respeito à 
autorregulação do Open Banking. O art. 44 da Resolução estipula que as instituições participantes 
devem criar as regras, mediante convenção, dos padrões tecnológicos e aos procedimentos 
operacionais para a viabilidade do Open Banking, sempre mediante participação e supervisão do 
Banco Central. 
 
Os dados foram lançados. O Open Banking já é uma realidade.  
 
*Professor de Direito Digital e Direito da Inovação da Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Campinas.  
 

(Os artigos e comentários não representam, necessariamente, a opinião desta publicação; a 
responsabilidade é do autor da mensagem) 
 

 
 

29 - Política Monetária e retomada do crescimento no Brasil 
César Manoel de Medeiros 
 
O Presidente Lula propõe que o governo atual injete dinheiro novo na economia por meio de 
emissão de moeda: “a gente tem que colocar a máquina para rodar dinheiro. Você não vai gerar 
inflação. Você acha que o Roosevelt estava preocupado com o orçamento quando fez o New 
Deal?, citou, lembrando o Plano dos EUA para sair da crise de 1929”. 
 
A ex-Presidente Dilma Roussef diz “que é chegada a hora de uma reflexão drástica sobre o papel 



 

 

 

 

 

do Estado e da saúde pública na região, dizendo que a crise do coronavírus abre oportunidade 
para discutir uma nova arquitetura financeira e econômica que não seja neoliberal e que permita 
reduzir a desigualdade”.  
 
As orientações dos ex-presidentes Lula e Dilma estão são completamente corretas.  
 
A teoria quantitativa da moeda em sua mais simples apresentação: M (quantidade da moeda em 
circulação) vezes a velocidade de circulação da moeda (V) é igual ao nível de preços multiplicado 
pela produção ou renda disponível (YD). Ou seja: MV = PY.  
 
É praticamente consenso que o Banco Central pode emitir moeda, comprar títulos públicos e 
privados e monetizar a economia sem impacto inflacionário. O que é da maior importância, 
todavia, é a seletividade da dotação de crédito e o papel da iniciativa dos Bancos Públicos (BNDES, 
BB, CEF) no processo de redução da capacidade ociosa da maioria dos setores, no incentivo a 
retomada de investimentos e no apoio às micro e pequenas empresas.  
 
Tendo em conta que as restrições para uso intensivo de política fiscal através de aumentos de 
gastos governamentais resultarão em significativa elevação da dívida pública, cabe uma política 
monetária seletiva a canalização de recursos visando reduzir a capacidade ociosa de setores 
prioritários intensivos em mão de obra; viabilizar investimentos, particularmente em 
infraestrutura; garantir renda das famílias de menor poder aquisitivo; linhas de crédito de apoio 
às micro e pequenas empresas e geração de emprego.  
 
Estas proposições estão, de certa forma, na contramão do Ministério da Economia e do Banco 
Central que vem adotando modesta política fiscal e expansão monetária que favorecem os 
bancos, inclusive, para aplicações livres sem quaisquer seletividades no que diz respeito aos 
objetivos e públicos alvos acima mencionados.  
 
Segundo a argumentação de economistas neoliberais considerados “novos-clássicos”, que 
comandam o Ministério da Economia e do Planejamento no Brasil, a moeda é neutra e exógena, 
as expectativas são, ou devem ser racionais, e as informações são relativamente simétricas. Logo, 
qualquer aumento da oferta de moeda terá fortes impactos no nível de preços. Esta corrente 
considera que o Banco Central tem, como tarefas fundamentais de política monetária: construir e 
controlar expectativas na direção das metas previamente fixadas para os níveis de inflação e 
garantir solidez do sistema financeiro. 
 
Em outras palavras: o BACEN, através da fixação das taxas de juros básicas (SELIC, no caso do 
Brasil) e medidas macroprudenciais (fixação de depósitos compulsórios, requisitos de capitais por 
instituições financeiras, taxas de câmbio, etc..) tem plenas condições para minimizar incertezas e 
induzir o comportamento dos agentes econômicos na fixação de seus preços de modo a garantir 
as metas de inflação.  
 
Sob este enfoque não cabe ao BACEN qualquer atribuição visando estimular a geração de 
emprego e de renda.  
 
Em outras palavras: na medida em que eleva, e sinaliza que poderá adotar novos aumentos das 
taxas de juros reais, o Banco Central espera obter como resultados:  
 
- que as empresas entendam que a elevação exagerada de seus preços e de margens de lucros 



 

 

 

 

 

serão punidos com a elevação de juros e de seus custos financeiros, com a redução da demanda, 
com respectivo aumento da capacidade ociosa e com diminuição de suas margens de lucros;  
 
- que os trabalhadores entendam que reinvindicações salariais superiores aos aumentos da 
produtividade da mão de obra serão punidos com elevação do nível de desemprego resultantes 
da diminuição das atividades produtivas e geração de capacidade ociosa empresarial 
consequentes da própria elevação de juros reais; 
 
- que o governo entenda para a necessidade de evitar gastos superiores as receitas para não 
aumentar a dívida pública, a qual será penalizada com maiores encargos financeiros em prejuízo 
de investimentos governamentais. 
 
É importante chamar a atenção que as elevações de juros que tem sido utilizadas como 
instrumento para controle da inflação, podem estarem contribuindo para gerar aumentos dos 
níveis de preços devido a uma economia oligopolizada como a brasileira, onde as empresas são 
oligopólicas ou monopólicas, por conseguinte, são capazes de garantir elevadas margens de 
lucros.  
 
Além disso, o regime de metas vem gerando efeitos colaterais negativos sobre a estrutura da 
distribuição da riqueza e da renda através do rentismo: transferência de recursos da sociedade 
como um todo para famílias de maior renda (classe A, B e parcela C), das empresas lucrativas e 
das instituições financeiras, através de suas aplicações em títulos de renda fixa (públicos e 
privados) baseadas na taxa SELIC.  Assim, é necessário chamar a atenção para efeitos negativos 
que altas taxas reais de juros promovem a diminuição do PIB potencial na medida em que 
desestimulam investimentos na modernização, na diversificação e na expansão da estrutura 
produtiva; em infraestrutura; em ciência e tecnologia; em educação; em saúde; em programas de 
transferência de renda como o bolsa família, o luz para todos, e o BPC (Benefício de Prestação 
Continuada); o minha casa minha vida; o FIES; o PROUNI etc. 
 
Em suma, é possível a retomada do crescimento no curto e no médio prazos, em um contexto de 
grave crise fiscal no Brasil, depende da mudança da abordagem de política monetária para 
reativar a demanda agregada.  
 
No que tange ao papel dos Bancos Públicos vale ressaltar que, na medida em que o BNDES, o BB, 
a CEF, o BNB e o BASA praticarem prazos de amortizações, juros e spreads adequados, estarão 
induzindo as demais instituições bancárias a seguir o mesmo caminho para não perderem 
participações no mercado financeiro. 
 
Neste contexto cabe lembrar o uso seletivo da antiga conta de movimento experimentada pelo 
Banco do Brasil quando proporcionou a implementação de programas estratégicos capazes de 
elevar a produção, principalmente do setor agropecuário sem consequências inflacionárias. Mas, 
ao mesmo tempo, é necessário impedir o uso da nova conta de movimento para atender 
demandas políticas sem contrapartida produtiva.  
 
*Economista – Doutor pelo IE-UFRJ 
 
(Os artigos e comentários não representam, necessariamente, a opinião desta publicação; a 
responsabilidade é do autor da mensagem) 



 

 

 

 

 

 
 

30 - Credit Suisse atualiza tendências de investimento de longo 
prazo diante de cenário de pandemia sem precedentes 

 
 
O surto de coronavírus (Covid-19) é uma ameaça global sem precedentes que provavelmente 
resultará em mudanças de longo prazo no modo como pensamos, trabalhamos e vivemos - com 
implicações para investidores. Diante de tal cenário, o Credit Suisse acaba de publicar sua 
atualização anual das Supertrends, sua base para investimentos temáticos - de alta convicção e 
longo prazo - em ações. Embora a pandemia de Covid-19 tenha prejudicado a economia global, a 
última atualização reconfirmou os principais aspectos das cinco tendências de investimento 
originais. Além disso, foi adicionada uma sexta tendência que aborda mudanças climáticas. 
 
Lançadas há três anos, as Supertrends do Credit Suisse se concentram em tendências sociais de 
vários anos que, acredita-se, devem trazer oportunidades de negócio de rápido crescimento. Cada 
uma das tendências de investimento identifica oportunidades que, espera-se, devem ter 
desempenho superior em decorrência dessas mudanças. Dito isso, as principais questões sociais, 
políticas, econômicas e ambientais que elas abrangem estão em contínuo movimento; e o 
relatório de hoje, que traz as Supertrends atualizadas, contempla também as mudanças 
ocasionadas pela pandemia de Covid-19. 
 
"O nosso cotidiano foi sendo lentamente paralisado em virtude da pandemia. Essa crise está 
desafiando os sistemas e as estruturas existentes e plantando as sementes de outras mudanças 
futuras, conforme desvendamos as limitações na forma como aprendemos, trabalhamos e 
vivemos. Nossas Supertrends continuam evoluindo junto com o mundo dinâmico que nos rodeia, 
e nós acreditamos que continuarão sendo temas de investimento interessantes para o momento 
presente e para o futuro", explica Michael Strobaek, CIO global do Credit Suisse. 
 
Estas são as tendências atualizadas de investimento de longo prazo, apresentadas pela primeira 
vez em 2017: 
 

 A Supertrend "Mudanças climáticas - descarbonização da economia" se baseia na tese de 
investimento atinente às empresas que contribuírem mais eficientemente para a transição 
para uma economia mundial em que haja menor emissão de carbono. O recente fechamento 
da economia causado pela pandemia de Covid-19 reduziu substancialmente as emissões de 
gases de efeito estufa geradas pelo homem em diversas regiões - isso mostra claramente o 
que pode ser alcançado no futuro com a criação de uma economia global mais sustentável e 
com emissão zero de carbono. Estes são os principais setores nos quais essa tendência de 
investimento se concentra: produção de eletricidade com emissão zero de carbono, 
transporte, pioneiros na transformação do setor de petróleo e gás e agricultura / produção 
de alimentos. 

 



 

 

 

 

 

 A Supertrend "Sociedades ansiosas - capitalismo inclusivo" reflete o fato de que o 
descontentamento popular está agora se voltando mais claramente para questões locais, 
principalmente a desigualdade, do que para supostas ameaças externas e um movimento na 
direção do protecionismo. A raiva agora perdeu espaço para a ansiedade. Com um índice 
recém-criado, o Credit Suisse monitora se a ansiedade está aumentando ou diminuindo. A 
pandemia de Covid-19 mostrou que as ameaças emergentes reais são globais e exigem 
cooperação multilateral, bem como proteção individual. 

 

 "Economia grisalha - investir no envelhecimento da população": O envelhecimento da 
população provavelmente continuará impulsionando oportunidades de negócio e o 
desempenho dos investimentos por vários anos ainda. Em particular, o envelhecimento da 
população em mercados emergentes ocorrerá a uma velocidade ainda não percebida pela 
maioria. 

 

 "Infraestrutura - fechando a lacuna": Os gastos com infraestrutura continuam prestes a 
entrar em uma fase de expansão. Existem lacunas em todos os lugares, à medida que as 
velhas economias lutam para atender às necessidades atuais e novas, avançando na direção 
de uma maior sustentabilidade. Ao mesmo tempo, as novas economias continuam se 
urbanizando em ritmo acelerado. A expectativa de manutenção dos juros em um nível mais 
baixo (e até mesmo negativo em alguns momentos) por um longo período deve oferecer o 
incentivo certo para os investimentos. Como a preocupação climática tem atraído ampla 
atenção pública, fortes catalisadores nas esferas regulatória e política devem aumentar o 
dinamismo desse tema. 

 

 "Tecnologia a serviço das pessoas": As contínuas inovações tecnológicas e os desafios 
expostos pela crise do coronavírus mantêm a atratividade do setor de tecnologia para 
investidores. Os fatores determinantes desse tema de investimento - em termos de demanda 
e de progresso tecnológico - continuam robustos, e as empresas das áreas de foco desse 
tema devem beneficiar-se nos próximos anos. 

 

 Sustentabilidade continua sendo um tema-chave para os "Valores da geração do milênio", 
incluindo o consumo responsável; e nós aplicamos as práticas ambientais, sociais e de 
governança como um critério adicional a toda a seleção de ações. Como a saúde também 
passou a figurar no topo das prioridades da geração do milênio, existe uma crescente 
demanda por alimentos saudáveis e sustentáveis: a dieta planetária. Por isso, juntamente 
com a transição para uma economia circular, incorporamos alimentos sustentáveis neste 
tópico de investimento 

 
Credit Suisse AG é uma das principais prestadoras de serviços financeiros do mundo e faz parte do 
Grupo Credit Suisse ("Credit Suisse"). Nossa estratégia está fundamentada nos principais pontos 
fortes do Credit Suisse: sua posição de líder em gestão de fortunas, suas capacidades 
especializadas de banco de investimentos e sua forte presença em nosso mercado original: a 
Suíça. Buscamos adotar um enfoque equilibrado em gestão de fortunas para aproveitar o amplo 
pool de grandes patrimônios nos mercados maduros, bem como a significativa expansão da classe 
de alta renda na região da Ásia-Pacífico e em outros mercados emergentes, ao mesmo tempo em 
que atendemos importantes mercados desenvolvidos com ênfase na Suíça. O Credit Suisse 
emprega cerca de 48.500 pessoas. As ações nominativas (CSGN) da matriz do Credit Suisse AG, 
Credit Suisse Group AG, estão listadas na Suíça e, na forma de American Depositary Shares (CS), 
em Nova York 



 

 

 

 

 

 
 

31 - Operações de barter podem ajudar o agricultor a planejar a 
próxima safra  

 
Em tempos de instabilidade econômica e variação do câmbio, empresas como a Bayer, 
oferecem este tipo de ferramenta para que o produtor possa comprar insumos e travar 
custos  
 
 
As variações dos preços das commodities e do dólar, a instabilidade econômica, a restrição de 
crédito das instituições financeiras e a falta de previsibilidade do que pode acontecer na próxima 
safra podem gerar insegurança nos produtores rurais no momento de planejar e prospectar os 
custos da produção. Para driblar as incertezas geradas pelo cenário político e econômico, as 
operações de barter podem ser uma opção para que se possa comprar insumos para a safra 
2020/21. Afinal, a permuta permite ao agricultor fixar os custos com insumos utilizando-se das 
perspectivas do mercado para o preço das sacas colhidas.  

 
Esse tipo de operação surgiu nos anos 90, com o interesse das empresas especializadas na 
comercialização de commodities em expandir os seus negócios em soja na região centro-oeste, 
mas na época ainda era uma prática pouco conhecida e de alcance regional. No entanto, por ser 
uma opção segura para agricultores adquirirem insumos em períodos de juros altos e crédito 
difícil, essa ferramenta de nome diferente logo se popularizou e hoje é bem conhecida por 
produtores em todo o Brasil. Barter, que significa escambo ou permuta em inglês, é uma 
modalidade de pagamento que responde por cerca de 20% ou mais do faturamento das grandes 
empresas do agronegócio. É um modelo tão bem sucedido que já foi exportado para a Argentina e 
leste europeu. 
 
Nas últimas duas décadas, a modalidade de negócios por meio de barter foi além do cultivo da 



 

 

 

 

 

soja e hoje inclui os principais cultivos do agronegócio nacional, como algodão, café, cana-de-
açúcar e milho. Também se tornou atraente para fornecedores de maquinário. De 2015 para cá, 
os principais fabricantes de máquinas agrícolas também passaram a oferecer a operação como 
forma de pagamento. Por isso, nas grandes feiras agro, não é difícil encontrar produtores 
interessados em saber como trocar suas sacas por implementos, tratores, colheitadeiras e até 
veículos de uso diário, como caminhonetes. 
 
Com uma perspectiva de custo pré-fixada, o agricultor tem uma tranquilidade para se preocupar 
apenas com a produção. O propósito da Bayer em oferecer esse tipo de negociação é para que o 
agricultor se dedique cada vez mais à condução da lavoura, que é onde o seu conhecimento é 
mais valioso.  
 
"A busca por oportunidades de ampliação dos ganhos é inerente à atividade do produtor, uma vez 
que ele vive da receita da venda de sua produção. O custo com a safra pode ser "travado" em -
2/2-qualquer momento, mas o quanto antes o produtor souber os seus gastos, melhor ele 
gerenciará a sua rentabilidade.Ao fazer o barter, ele trava apenas parte da produção, 
correspondente aos seus custos, e a variação da receita do produtor estará restrita ao resto da 
produção", afirma o gerente de nacional de operações de barter da divisão agrícola da Bayer no 
Brasil, Carlos Eduardo Branduliz.  
 
A Bayer oferece a opção de compra por operações de barter desde 2002, para negociações em 
soja, milho, café, algodão, cana-de-açúcar e seus derivados (etanol, açúcar, energia, entre outros). 
No momento de transação com a companhia, o produtor pode escolher entre duas modalidades 
de barter, a física e a financeira. Na primeira, a Bayer precifica a commodity e, ao final da safra, o 
produtor faz a entrega do volume acordado em uma empresa indicada pela companhia. Já no 
contrato feito no modo financeiro, o produtor rural pode vincular o pagamento da sua compra 
com a Bayer ao preço futuro da commodity escolhida, ou seja, sem a necessidade da entrega 
física da sua produção. 
 
Segundo Branduliz, além de controlar melhor os custos e manter o dinheiro do agricultor em 
caixa, o barter também ajuda o produtor a gerenciar melhor armazenagem da sua produção, uma 
vez que parte da colheita já foi vendida e tem local de entrega pré-estabelecido.Outro aspecto 
importante é proporcionar ao produtor opções diferentes de comercialização, pois muitas vezes 
levamos opções de Barter em contrapartes que o produtor não tinha acessado ainda. 
 
A Bayer é uma empresa global focada em Ciências da Vida nas áreas de saúde e nutrição. Seus 
produtos e serviços são desenvolvidos para beneficiar pessoas apoiando-as para superar os 
maiores desafios apresentados pelo crescimento e envelhecimento populacional. Além disso, a 
companhia visa criar valor por meio da inovação e crescimento. A Bayer é comprometida com os 
princípios do desenvolvimento sustentável e a marca Bayer representa confiança, credibilidade e 
qualidade ao redor do mundo. No ano fiscal de 2018, com cerca de 117 mil colaboradores, obteve 
vendas de € 39,6 bilhões. Os investimentos totalizaram € 2,6 bilhões e as despesas com Pesquisa 
& Desenvolvimento somaram € 5,2 bilhões. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

32 - Rede Mater Dei implanta mais uma ação contra o coronavírus 
 

Medição de temperatura corporal nos acessos aos prédios dos Hospitais 
 
Com o objetivo de fortalecer, ainda mais, as ações de enfrentamento ao novo coronavírus e para 
a segurança de pacientes, visitantes, colaboradores e corpo clínico, desde 04/05/20 (segunda-
feira), implantamos a aferição de temperatura nos acessos às nossas unidades hospitalares. Todas 
as pessoas que acessarem o Mater Dei Santo Agostinho, o Mater Dei Contorno e o Mater Dei 
Betim-Contagem terão a sua temperatura corporal medida pela equipe assistencial e de portaria. 
 
Os pacientes com sintomas respiratórios e temperatura igual, ou maior, que 37,8º C seguirão o 
fluxo exclusivo de atendimento Covid-19. Para o corpo clínico, acompanhantes, visitantes e 
fornecedores na mesma situação, a orientação será procurar atendimento médico. Os 
colaboradores da Rede Mater Dei de Saúde também terão a sua temperatura corporal medida 
nas entradas exclusivas de funcionários antes do início da jornada de trabalho. Em caso de 
alteração, eles seguirão o fluxo de atendimento da Saúde Corporativa, encaminhados aos 
Prontos-socorros e a liderança imediata será comunicada. 
 
“A implantação da aferição da temperatura nas entradas, aliada a todas a outras barreiras de 
segurança que já existem em nossos Hospitais, faz parte do compromisso da Rede Mater Dei de 
Saúde para que tenhamos um ambiente seguro para todos. Nos Hospitais, além da separação 
total de casos suspeitos ou positivos para Covid-19, toda a comunidade usa os Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs) de acordo com a área de atuação e temos álcool em gel acessível em 
todos os locais”, destaca o Presidente da Rede Mater Dei de Saúde, Henrique Moraes Salvador 
Silva. 
 
OUTRAS AÇÕES ADOTADAS PELA REDE 
Desde janeiro de 2020, a Rede Mater Dei de Saúde está preparada para atender a todos os 
pacientes. São entradas e elevadores diferentes, guichês de atendimento, protocolos ainda mais 
rígidos, tudo para que os clientes tenham a segurança necessária e qualidade no atendimento. 



 

 

 

 

 

Hoje, os Hospitais já têm protocolos e fluxos separados para pacientes com sintomas gripais, 
casos suspeitos e/ou confirmados do coronavírus, além de outros fluxos para pacientes que 
precisam frequentar o hospital. Na prática, são entradas e espaços físicos e equipes de 
atendimento separados. 
 
Todas as áreas dos Hospitais da Rede foram preparadas e as equipes capacitadas para garantir a 
realização segura de atendimento e procedimentos. Nas unidades de internação e  de terapia 
intensiva, por exemplo, os andares e alas também são separados. Fizemos uma capacitação 
intensa, com todo o nosso corpo de colaboradores, enfermagem e com o corpo clínico, médicos e 
a equipe multiprofissional. Para ajudar os pacientes a identificarem os casos que não podem 
esperar para buscar atendimento, a Rede Mater Dei de Saúde preparou um material com uma 
lista de sintomas, separados por especialidade, além dos fluxos diferenciados.  
 
Visita virtual 
A Rede Mater Dei de Saúde está trazendo os familiares para mais perto dos pacientes internados 
no CTI exclusivo para pacientes Covid-19. Trata-se da Visita Virtual. A tecnologia tem sido uma 
ferramenta essencial para aproximação de familiares e pacientes que não podem receber visitas. 
A proposta é manter o vínculo afetivo mesmo sem a possibilidade de contato físico. Sabemos que 
a permanência da família ao lado dos pacientes é muito importante para o tratamento e esta 
pode ser uma forma de amenizar a saudade de quem teve o contato físico suspenso neste 
momento.  Para agendar a Visita Virtual, a família deverá procurar a secretaria do CTI, da Unidade 
onde o paciente estiver internado, e seguir as recomendações da equipe. 
 
Telemedicina 
Alguns sintomas necessitam de avaliação médica, mas nem sempre é possível sair de casa. Para 
esses momentos, a Rede Mater Dei de Saúde implantou a Telemedicina Mater Dei. Os clientes 
podem realizar consultas de Clínica Geral, Ginecologia e Obstetrícia e Pediatria pela internet.  
 
Drive-Thru para vacina e coleta de exames 
Para maior comodidade ao realizar exames laboratoriais e vacinas, a Rede Mater Dei de Saúde 
conta agora com o serviço de drive-thru em seu Laboratório da Av. Barbacena, nº 1067. 
 
A nova modalidade da Rede oferece mais agilidade nos atendimentos laboratoriais, sem precisar 
sair do seu veículo. O objetivo é oferecer um atendimento ainda mais personalizado, 
proporcionando aos clientes mais conforto, além de evitar riscos de contaminação. 
 
O atendimento inclui coleta e entrega de materiais para exames laboratoriais, vacinas e testes 
para Covid-19, com horários de funcionamento, para coleta, de segunda a sexta-feira, das 6h às 
16h30, e aos sábados das 7h às 11h. 
 
Para solicitar o serviço, o cliente pode chegar com o carro na entrada do estacionamento do 
Laboratório, e informar que deseja realizar a coleta em drive-thru. Uma equipe devidamente 
equipada conduzirá o atendimento seguindo os padrões de qualidade e segurança adotados pela 
Rede Mater Dei de Saúde. 
 

https://www.google.com/maps/search/Av.+Barbacena,+n%C2%BA+1067?entry=gmail&source=g


 

 

 

 

 

 
 

33 - Liberalismo ganha força: Brasil perde apenas para EUA 
 

Número de estudantes brasileiros envolvidos em frentes liberais tem crescido, 
tornando Brasil o segundo país mais forte nessa corrente, atrás apenas dos Estados 
Unidos 
 
Despontam no Brasil grupos de estudos sobre a filosofia liberal: hoje são 101 espalhados pelo 
país. O número é o segundo maior no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, segundo o 
Students For Liberty Brasil (SFLB). A cidade com mais envolvidos é São Paulo (SP), seguida de 
Santa Maria (RS), Salvador (BA), Porto Alegre (RS) e Aracaju (SE). O SFLB estima que nos últimos 
quatro anos o número de adeptos cresceu mais de 600%, atingindo hoje mais de 1 mil jovens 
estudantes.  
 
"Muitas pessoas ainda associam o liberalismo exclusivamente à economia, mas o movimento vai 
além disso. Nós defendemos todas as liberdades individuais, pois só com combinação de 
liberdade individual e econômica contribuiremos para um mundo mais justo para todos", 
argumenta André Migliore Freo, Diretor Executivo do Students For Liberty Brasil. "Entendemos 
que todo cidadão deve ser livre para fazer suas escolhas individualmente. Por isso incentivamos o 
debate e o discurso sobre as diferentes filosofias", conclui.  
 
No Brasil desde 2012, a organização sem fins lucrativos tem como propósito educar, desenvolver 
e empoderar a próxima geração de líderes da liberdade. Em nível global, está presente em 110 
países, sendo a maior organização estudantil em prol da liberdade do mundo. O SFLB identifica os 
principais líderes estudantis e os treina para serem agentes de mudança em suas comunidades.  
 
"Esta é a nossa teoria da mudança social: enxergar talentos, desenvolvê-los e gerar transformação 
social a médio e longo prazo. O liberalismo é mais do que um viés político, é uma forma de ver a 
vida. Defendemos todas as liberdades individuais, pois só assim exploraremos nosso potencial 
máximo e contribuiremos para um mundo mais justo para todos", explica Freo. 



 

 

 

 

 

Muitos nomes passaram pela organização, entre eles Geanluca Lorenzon, atual Diretor Federal de 
Desburocratização do Ministério da Economia. Após o período universitário, os líderes que 
atuaram no SFLB colocam em prática os valores liberais nas posições influentes que exercem nas 
áreas acadêmicas, de negócios, jornalismo, organizações sem fins lucrativos e política.  
 
Presente no Brasil desde 2012, a organização é um braço do Students For Liberty, a maior 
organização estudantil em prol da liberdade do mundo, presente em 110 países. A organização 
sem fins lucrativos tem como propósito educar, desenvolver e empoderar a próxima geração de 
líderes da liberdade. 
 

 
 
 

34 - PANDEMIA: O CAMINHO É A NEGOCIAÇÃO! 
Rodrigo Canezin Barbosa*  
 
Depois do anúncio de calamidade e pandemia causado pelo covid-19, que a impositiva 
quarentena para a população e a interrupção de inúmeras atividades, passamos a colher os 
nefastos efeitos. O comércio e a indústria, por exemplo, fortemente atingidos não recuperou nem 
mesmo com os estímulos do governo federal que visa neutralizar a crise econômica. 
 
As atividades empresariais encerradas ou reduzidas já têm gerado entraves em todos os ângulos 
do direito em nosso ordenamento jurídico nacional como a redução e suspensão de 
recolhimentos de impostos em todas as esferas, redução da jornada de trabalho e/ou salários, 
suspensão de contratos e demissões de empregados, impactos no recebimento dos aluguéis, 
entre tantos outros que poderíamos citar. 
 
A eminente quebra de contratos, diante dos múltiplos cenários: impossibilidade material de 
cumprimento do contrato ou desequilíbrio contratual e excessiva onerosidade de uma das partes 
contratantes, ou ainda, por força do evento imprevisível e não imputável a nenhuma das partes 
que é a Covid-19, levou a um aumento da judicialização ao já afogado Judiciário.  
A problemática é tamanha que o Poder Judiciário vem se preparando para enfrentar a situação e 
analisar a peculiaridade de cada caso em concreto.  
 
O Legislativo busca construir saídas para evitar falências de muitas empresas, como é na hipótese 



 

 

 

 

 

o PL 1.397/20 de autoria do deputado Hugo Leal (PSD-RJ), que altera regras da legislação 
falimentar para acomodar o impacto sobre empresas em dificuldades econômicas, suspendendo 
ações judiciais de execução, decretação de falência e instituindo a negociação preventiva com os 
credores. 
 
O Governo Federal editou a Medida Provisória (MP) n.º 958/2020, publicada na manhã da última 
segunda-feira (27.04), no Diário Oficial, retirando, em caráter provisório,uma série de exigências 
às pequenas, médias e micro empresas, no momento de solicitar um empréstimo, estabelecendo 
assim, facilitação de acesso ao crédito até o dia 30 de setembro deste ano. 
 
Por todos os ângulos do direito que se possa analisar, o objetivo principal é de preservar as 
atividades econômicas das empresas, àquelas viáveis e que estão passando por dificuldades 
financeiras momentâneas, via de consequência, garantir a preservação dos empregos. 
 
Em nosso entender, o eixo de equilíbrio do foi alterado, tanto nos contratos em geral como no 
cumprimento de obrigações vencidas ou não, sendo assim, necessário que as partes contratantes 
ou devedores e seus credores, busquem soluções de reequilíbrio das obrigações pactuadas. Não 
haverá vencidos ou vencedores nesta batalha. 
 
 
*Sócio titular da Barbosa Advogados, especialista em direto processual civil, tributário, contratos, 
LL.M em Direito Societário 
 
 

 
 

https://www.camara.leg.br/deputados/141450


 

 

 

 

 

 
 

35 - O papel da análise de dados na transformação digital 
 
Leandro Rodriguez* 
  
Não é segredo que a análise de dados desempenha um papel fundamental nos esforços de 
transformação digital das organizações. A ciência de dados tornou-se um campo que progride 
rapidamente, graças ao papel crucial que ela desempenha na compreensão da big data. 
  
Embora os dados tenham se tornado um verdadeiro recurso para mudar o jogo, muitas empresas 
globais estão lutando para alavancar seus ativos a partir dos dados. Essas estratégias geram uma 
superabundância de informações - e ainda mais perguntas, exigindo mais análises do que a 
maioria pode imaginar. Elas também exigem avanços analíticos contínuos para alcançar uma 
verdadeira transformação digital. 
  
Essa pressão para explorar os dados de novas maneiras e a crescente ênfase na transformação 
digital também exerce uma grande influência nas equipes de análise das organizações. Embora 
muitos estejam investindo pesadamente em tecnologias de dados para transformar suas 
organizações, o acesso rápido as informações e insights ainda é difícil - e muitas organizações 
ainda não conseguem colocar esses dados nas mãos das pessoas de negócios que precisam fazer 
uso deles. 
  
Uma tática essencial para melhorar o acesso aos dados e assim obter conhecimento implica a 
reunião de dois elementos: dados e ciência de dados. Para muitas organizações, entretanto, uni-
los para impulsionar a transformação digital continua sendo um desafio. Todas as verticais e os 
diferentes departamentos precisam absorver conteúdo diferenciado e executar processos 
analíticos complexos para gerar valor a partir do acúmulo maciço de dados escuros armazenados 
pelas organizações. Desbloquear o valor desse material por meio da análise de dados é essencial 
para orientar os líderes a tomar decisões mais informadas. 



 

 

 

 

 

  
Uma das principais maneiras pelas quais as organizações podem unificar dados e ciência de dados 
é alterando o status quo e desenvolvendo uma cultura de análise nos negócios. As equipes 
analíticas servem como a espinha dorsal das transformações digitais, mas, na maioria das vezes, 
descobrimos que elas começam da maneira errada, tentando inovar com processos analíticos 
arcaicos, além de tecnologias obsoletas e pessoas herdadas de outras áreas. Essa situação é uma 
das maiores barreiras ao alinhamento analítico e à inovação. 
  
Uma pesquisa realizada no final de 2019 pela Exec em parceria com a Panorama Research, com 
600 executivos da América Latina, incluindo CEOs e diretores do setor financeiro, de consumo, 
farmacêutico, serviços, tecnologia e indústria, indica que a questão cultural é a maior dificuldade 
para a transformação digital, citada por 33% dos entrevistados.  Em seguida, aparecem como 
empecilhos para 29% dos executivos, a falta de um plano de negócios estruturado e de uma 
estratégia definida - problemas que no Brasil estão ainda mais acentuados, tendo sido 
mencionados por 38% e 44% dos entrevistados, respectivamente. 
  
De fato, os líderes focados na transformação digital devem ter como alvo estratégias culturais e 
tecnológicas que ajudem a criar uma competência analítica para alimentar a inovação. Com a falta 
de mão de obra qualificada e a alta demanda por funções relacionadas a análise de dados, a 
tarefa não é fácil. 
  
Vincular a habilidade no manejo de dados a pessoas com conhecimento vital de negócios é 
fundamental para as organizações que desejam aproveitar ao máximo a análise de dados. Além 
de permitir que a organização entenda a análise de dados em todos os níveis, isso permitirá criar 
um exército de 'cidadãos cientistas de dados'. Segundo o Gartner, um cidadão cientista de dados 
é a pessoa que agrega valor ao processo de análise e é capaz de simplificá-lo usando modelos 
analíticos para diagnósticos avançados, mas não possui formação acadêmica nem sua função no 
trabalho está relacionada ao campo da estatística ou da analítica.  
  
Essa conexão entre o negócio e a análise de dados permite unir departamentos que, de outra 
forma, estariam isolados, gerando análises mais perspicazes e valiosas. Capacitar esses cidadãos 
cientistas de dados é uma oportunidade única para as organizações competirem na economia 
digital de hoje. Esses indivíduos estão ansiosos para aprender e desenvolver novas habilidades 
para melhorar seu desenvolvimento pessoal e contribuir com os negócios, mas só podem ser 
aproveitados com as ferramentas de capacitação, suporte e autoatendimento corretas. Além 
disso, de acordo com uma pesquisa conduzida pela Forbes Insights, as empresas que possuem 
uma diretriz analítica central em sua estratégia geral de negócios têm aproximadamente cinco 
vezes mais chances de alcançar crescimento de receita e margem operacional superior a 15%, em 
comparação com as organizações sem uma visão analítica. 
  
Aproveitar o efeito em rede da conjunção entre dados, pessoas e tecnologias abre caminho para a 
criação de um ciclo sustentável de inovação analítica que impulsiona a transformação digital. 
 
*Vice-Presidente para a América Latina da Alteryx, empresa líder em software de análise de 
dados. 
 



 

 

 

 

 

 
 

36 - Pesquisa inédita da Voxy aponta impactos da covid-19 no 
mundo corporativo na América Latina 

 
Todas as empresas adotaram trabalho remoto, e 74% não tinham registrado 

casos de coronavírus até o dia 17 de abril 
 
A Voxy, empresa de solução personalizada de treinamento de inglês corporativo on-line, divulga 
pesquisa inédita "Impacto da COVID-19 para RH & Treinamento corporativo na América Latina", 
que aponta os impactos da pandemia causada pelo novo coronavírus no mundo corporativo na 
América Latina. Todas as empresas que participaram já adotaram alguma política de trabalho 
remoto, e mais de 90% estão se adaptando ou já estão adaptadas ao novo modelo. Mais 
informações sobre a pesquisa serão apresentadas em webinar homônimo realizado pela Voxy. 
Essa política de prevenção já deu resultados, considerando que não há casos confirmados de 
covid-19 em 74% das empresas participantes. Sobre o retorno à normalidade, 48% acreditam 
que isso acontecerá em até três meses.  
 
Outro ponto, avalia Eliane Iwasaki, VP de Marketing da Voxy, é o protagonismo que a área de RH 
ganha no momento. "Os recursos humanos assumem papel mais estratégico em 82% das 
companhias entrevistadas", comenta a executiva. "As principais prioridades citadas pelos 
executivos de RH neste momento são engajar seus funcionários, desenvolver soft skills e cuidar 
da saúde mental de seus colaboradores." Aqui no Brasil, 44% das empresas afirma que a cultura 
de Treinamento e Desenvolvimento (T&D) está mais relevante, para apoiar seus colaboradores 
durante crise.  
 
A maioria das empresas (78%) contava com programas de treinamento majoritariamente ou 
completamente presenciais. Tanto que a principal prioridade dessas empresas no momento é 
substituir programas presenciais por opções virtuais (70%). As videoconferências - ou reuniões 
virtuais - devem continuar fazendo parte da rotina dos profissionais. Constatou-se ainda que 



 

 

 

 

 

80% das empresas gostariam de manter esse formato, e outras 72% afirmaram que os 
treinamentos on-line serão mantidos após a crise.  
 
"Como constatamos que mais de 90% das empresas já se adaptaram ou estão se adaptando ao 
trabalho remoto, e 60% dos entrevistados acreditam que manterão esta política, a adoção de 
programas de treinamento corporativo online será cada vez mais relevante", comenta Eliane. 
A pesquisa "Impacto da COVID-19 para RH & Treinamento Corporativo na América Latina" foi 
realizada entre os dias 13 e 17 de abril com empresas presentes em mais de 20 países, 
principalmente no Brasil, México, Colômbia, Peru e Chile. A Voxy trará mais informações sobre a 
pesquisa durante webinar homônimo, que será realizado nesta quinta-feira (7), às 11h (horário 
de Brasília).  
 
A Voxy é uma solução de treinamento digital em inglês que ajudou empresas multinacionais 
como Air France, AT&T e DHL a melhorar carreiras e desempenhos por meio de um aprendizado 
personalizado em escala no idioma. As lições da Voxy podem ser acessadas tanto pela web 
quanto por celulares, por meio de aulas on-line 24 horas por dia, com professores certificados. A 
Voxy oferece insights personalizados para cada aluno, fazendo com que o usuário fique engajado 
no aprendizado e melhore sua proficiência. Com o apoio de investidores líderes em educação e 
tecnologia, a sede da Voxy fica em Nova York, com escritórios em São Paulo, Cidade do México e 
em Cingapura. 

 
 

 
 

37 - 69% dos brasileiros acreditam que o pior cenário da 
pandemia no Brasil ainda está por vir 

 

Estudo realizado pela Demanda monitora as percepções da população frente às 
informações recebidas acerca da pandemia pelos meios de comunicação 
 
Entre os dias 18 e 21 de abril, a Demanda Pesquisa, Desenvolvimento e Marketing entrevistou 
uma amostra de 1045 pessoas de todo o país. O estudo verificou qual a percepção da população 
de acordo com as informações recebidas pelos meios de comunicação. O principal destaque é 
que 69% das pessoas concordam em parte ou totalmente que ainda não chegamos ao pior 
cenário possível da pandemia no Brasil. O estudo tem nível de confiabilidade de 95% e margem 
de erro de 3%. 



 

 

 

 

 

 
“Uma das armas contra a pandemia do coronavírus é a informação, por isso dedicamos nossa 
expertise em análise de informação e mapeamento de tendências para entendermos o 
verdadeiro impacto do coronavírus na vida das pessoas. Dessa forma, a Demanda pretende dar 
sua parte de contribuição ao país em um momento que exige união de todos”, explica Gabriela 
Prado, diretora executiva da Demanda Pesquisa, Desenvolvimento e Marketing. 
 
89% dos entrevistados consideram estar muito bem informados sobre a proteção contra o 
coronavírus 
 
Quando questionados se estão bem informados sobre as formas de prevenção ao coronavírus, 
82% das pessoas consideram estar muito bem informadas. Já quanto às informações acerca do 
tema coronavírus em geral, este total é de 69% que afirmam estar bem informadas. Ambos 
indicadores são maiores do que os registrados em março, na primeira edição da pesquisa, 
quando os percentuais eram 78% e 62%, respectivamente. 
 
A pesquisa apresentou algumas frases que retratam opiniões ou sentimentos quanto à 
pandemia e pediu para os entrevistados dizerem o quanto concordam ou não com cada uma 
dessas ideias. Cerca de 79% concordam em parte ou totalmente que é importante a mídia 
manter o tema do coronavírus em destaque para as pessoas permanecerem alertas. Apesar 
disso, 28% afirmam já não dar tanta importância às informações que recebem quanto davam 
anteriormente. “Percebemos que as pessoas reconhecem a gravidade do tema, e nesse sentido 
apoiam a cobertura ampla dos veículos. Por outro lado, com o passar do tempo, é natural que 
essa agenda comece a cansar um pouco, como acontece com tudo aquilo que é discutido à 
exaustão”, opina Gabriela. 
 
Também foram apresentadas afirmações quanto a gravidade do problema e acerca do uso da 
cloroquina. Para 41% a pandemia no Brasil será menos grave que em países como Itália e 
Estados Unidos, contra 36% que pensam exatamente o contrário, o que revela bastante divisão 
sobre essa perspectiva. Já 70% concordam em parte ou totalmente que para se usar a cloroquina 
em larga escala são necessários mais testes e avaliações de sua eficácia e segurança, mas 32% 
acreditam que ela deve ser utilizada imediatamente no maior número possível de pacientes. 
 
Sobre a Demanda 
A Demanda é uma boutique de pesquisa de mercado que desde sua fundação em 1967 já 
desenvolveu mais de 6.400 projetos de pesquisa de mercado e opinião pública para mais de 800 
empresas e entidades governamentais do Brasil e do mundo. São mais de cinco décadas de 
experiência e aprendizado constantes, totalmente voltados à satisfação de nossos clientes. 
Temos orgulho de atender algumas das maiores e mais exigentes organizações de todo o 
mundo. Apoiamos o lançamento de centenas de produtos e serviços. 
 
Como em uma boutique, aqui cada cliente é único. Todos os projetos, além de serem 
desenhados sob medida, de forma exclusiva, para nossos clientes, são acompanhados de perto 
em todas as suas etapas, desde o planejamento até a apresentação dos resultados. Nossos 
diretores e gerentes de projetos estão preparados para propor as metodologias mais adequadas, 
trabalhando sempre em conjunto com o cliente, valorizando a transparência e a boa 
comunicação. 
 
Gabriela Prado, Diretora Executiva da Demanda, é pesquisadora com mestrado em 



 

 

 

 

 

Infraestrutura Sustentável pelo Royal Institute of Technology (Kungl Tekniska Högskolan), 
Stockholm, Suécia e doutorado em Política e Administração de Recursos Minerais pelo IG-
UNICAMP. Tem 20 anos de experiência em pesquisa de mercado e atuado na empresa desde 
2007. Liderava estudos qualitativos e quantitativos no Brasil e LatAm, 
 
Silvio Pires de Paula fundou, em 1967, a empresa da qual hoje é Presidente.  Sob sua 
responsabilidade direta, a Demanda já desenvolveu mais de 6.400 projetos completos de 
pesquisa de mercado e opinião pública tanto no Brasil como em 20 outros países. Ele é 
Graduado e pós-graduado em Administração de Empresas pela Escola de Administração de 
Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, e ocupou cargos de Presidente ou Vice-
Presidente de instituições como ABIPEME, ABEP, CFA e, atualmente, é Vice-Presidente do CRA-
SP. 

 
 

38 - Conhecimento em qualquer hora e lugar: Sistema FAEMG 
lança plataforma em EaD com mais de 60 vídeo aulas para o 
agronegócio 

 
A pandemia do novo coronavírus trouxe a necessidade de inovar. Atento às demandas do 
agronegócio nesse período, o Sistema FAEMG / SENAR MINAS / INAES buscou formas de não 
deixar o produtor sem amparo e lança agora vídeo aulas para levar ao meio rural conhecimento 
em diversas áreas, dando a liberdade de escolher onde e quando estudar. 
 
São mais de 60 títulos, abrangendo uma gama de temas, que vão desde saúde até agricultura de 
precisão. As aulas estão disponíveis na recém-criada plataforma EaD da entidade, gerida pelo 
Instituto Antônio Ernesto de Salvo (INAES) e pela Coordenadoria de Inovação e Conhecimento 
(CIC) do Sistema FAEMG  
 
De acordo com a coordenadora de Inovação e Conhecimento Tércia Almeida, o conteúdo em EaD 
já era um projeto da entidade, mas a Covid-19 acelerou o processo, dada a demanda pelos cursos 
do SENAR MINAS. “As vídeo aulas são consideradas uma tendência na educação da atualidade 



 

 

 

 

 

pela velocidade de transmissão das informações e as significativas mudanças. São um dos 
principais recursos quando falamos em Educação a Distância e apresentam alto impacto no 
processo educacional”, explica. 
 
“Caminho para inovação “. Vivemos na Era da Agricultura 4.0 e esta plataforma leva ao estudante 
informação de qualidade, em qualquer lugar, a qualquer momento. O Sistema FAEMG é, mais 
uma vez, protagonista no compartilhamento de informações do que há de mais moderno no agro 
no mundo”, afirma a superintendente do INAES, Silvana Novais. 
 
A gestora destaca que plataforma é de fácil acesso, intuitiva e, “neste momento desafiador em 
que se recomenda o distanciamento social, possibilita a continuidade dos estudos e vai ao 
encontro à proposta do INAES de promover a inovação”. 
 
Nesta primeira etapa, a iniciativa é totalmente gratuita. O material está disponível a qualquer 
interessado e será oferecido em parceria com os Sindicatos dos Produtores Rurais, por meio dos 
mobilizadores. “Após a mobilização, os participantes serão cadastrados na plataforma, receberão 
login, senha de acesso e um tutorial, por e-mail”, acrescenta Tércia Almeida. 
 

 
O gerente regional Dirceu Martins (na ponta, à esquerda), durante gravação no Norte de Minas 

 
Esforço coletivo nas gravações 
Para concretização dessa proposta houve um esforço coletivo das coordenadorias e escritórios 
regionais, todos imbuídos do mesmo propósito. Os instrutores das vídeo aulas são credenciados 
pelo SENAR MINAS, os mesmos que ministram os cursos presenciais. As gravações foram feitas 
em diferentes regiões do Sistema FAEMG em Minas Gerais, sob supervisão dos gerentes 
regionais. 
 
No Norte de Minas, o gerente regional em Montes Claros Dirceu Martins ressalta que foi uma 
novidade: “demonstrou a necessidade real de termos este material como forma de auxiliar nossos 
treinandos e maximizar a visibilidade da entidade nos canais digitais”. Na regional de Governador 
Valadares, o gerente Ulisses Silveira ressalta que é nas dificuldades que sujem as oportunidades: 



 

 

 

 

 

“o momento está sendo muito importante para o Sistema FAEMG avançar nesta direção, sem 
dúvida vai ajudar o produtor e seus familiares a terem acesso ao conhecimento de forma mais 
prática e fácil”. 
 
Na região das Matas de Minas, Márcio Silva, gerente regional em Juiz de Fora, conta que “os 
instrutores, a princípio, ficaram apreensivos, mas, ao ver o resultado, a sensação foi só de 
alegria”. Em Viçosa, o gerente regional Marcos Reis afirma que, em um mundo cada vez mais 
digital, as vídeo aulas vieram para ficar: “foi uma experiência rica, cheia de desafios, mas com 
técnica e resiliência foram superados. Vamos nos aprimorando, o agro precisa de inovações”. 

 

 

39 - Número de desempregados nos EUA fica abaixo do esperado, 
mas dados ainda causam preocupação 

 

Ernani Reis*  
 
No dia 7 de maio último, o Departamento do Trabalho norte-americano divulgou o número dos 
pedidos iniciais de seguro-desemprego referente à última semana do mês de abril. Como 
esperado, os dados permaneceram acima da média do período, registrando 3.169 milhões ante a 
projeção de três milhões. No comparativo anual, em 2019 foram registrados 230 mil pedidos do 
benefício no período. 
 
Apesar de os números ultrapassarem os 30 milhões de desempregados, esta foi a primeira vez em 
que os pedidos iniciais ficaram abaixo da sequência de altas iniciada na última semana de março, 
quando a economia americana foi atingida pela pandemia. Na época, foram registrados 3.283 
milhões de pedidos. Após o pico registrado na primeira semana de abril, os dados divulgados 
ontem completam seis semanas seguidas de queda do indicador. 
 
O processo de demissão nos Estados Unidos foi rápido, possivelmente na intenção de preservar o 
caixa das pequenas e médias empresas ou até mesmo antecipar o fechamento dos negócios que 
já enfrentaram alguma restrição financeira. O modelo de contratação também é diferente e 



 

 

 

 

 

favorece ao trabalhador após a sua dispensa, diferente do modelo europeu que estimula a 
empresa e protege os trabalhadores por leis mais duras. 
 
Outro indicador que colabora para o entendimento que a economia americana pode estar 
próxima de se estabilizar é a geração de novos postos de trabalho (payroll) divulgados na manhã 
desta sexta-feira (8) pela agência de estatística dos EUA. No mês de abril foram cortados 20,5 
milhões postos de trabalho. O número, apesar de alarmante, está dentro do esperado para o 
período, ficando abaixo da projeção inicial de 22 milhões. Outro dado que segue o mesmo 
caminho é a taxa de desemprego, que disparou 14,7% no mês de abril, mas permaneceu abaixo 
da projeção dos 16% para o período. 
 
Não são números a serem comemorados, mas são o suficiente para demonstrar algum 
arrefecimento da crise. No início desta manhã, o S&P 500, índice que representa as 500 maiores 
empresas norte-americanas, sustentava a alta de 1,01%, que vem sendo mantida – sinal de que os 
dados já estavam precificados pelo mercado. 
 
É importante observar que o mesmo deve acontecer aqui no Brasil. Já é consenso que os dados 
do desemprego no País tendem a aumentar significativamente a partir de abril. Sendo assim, o 
momento precisa ser encarado com muita atenção pelas autoridades, que necessitam começar a 
tratar a crise com a seriedade que ela demanda. 
 
*Analista da Capital Research 
 
 

 

40 - Barômetros Econômicos Globais: crise se aprofunda 
 
A edição de maio dos barômetros Coincidente e Antecedente da Economia Global mostra o 
aprofundamento da crise motivada pela pandemia de Covid-19. Após a terceira e até aqui a mais 
expressiva queda, os dois indicadores atingiram os níveis mínimos das respectivas séries iniciadas 
em 1991. O resultado sinaliza a possibilidade de um impacto sem precedentes no PIB Mundial 
deste segundo trimestre de 2020. 
 
O Barômetro Global Coincidente caiu 22,3 pontos em maio na comparação com o mês anterior, 
ao passar de 67,9 pontos para 45,6 pontos, o menor nível da série iniciada em 1991 e 5,5 pontos 
inferior ao menor nível registrado anteriormente, em janeiro de 2009. O Barômetro Global 
Antecedente recuou 39,5 pontos, de 84,6 pontos para 45,1 pontos, também o menor nível da 
série histórica. Ele agora está 8,3 pontos abaixo do nível mínimo anterior, de janeiro de 2009. A 
queda de ambos os indicadores foi disseminada em todos os continentes e sinaliza uma retração 
da economia mundial no início de segundo trimestre de 2020 que já parece ser mais grave que a 
ocorrida no pior momento da crise de 2008-2009. 
 



 

 

 

 

 

"O resultado do barômetro coincidente de maio indica o aprofundamento significativo da crise na 
economia mundial já sinalizada pelo resultado do barômetro antecedente em abril. No momento 
em que se discute alternativas de saídas para a crise, o desempenho negativo sem precedentes na 
série histórica do barômetro antecedente de maio ao longo de todas as regiões e setores fornece 
uma dimensão do tamanho desse desafio nos próximos meses", avalia Paulo Picchetti, 
pesquisador da FGV IBRE. 
 
Barômetro Coincidente - regiões e setores 
A queda do Barômetro Coincidente neste mês ocorreu de forma ainda mais intensa que no mês 
anterior nas três regiões pesquisadas. A região da Ásia, Pacífico e África, cujo indicador havia 
recuado menos em abril, voltou a registrar uma queda intensa e a exercer a maior contribuição 
para a evolução do indicador no mês. A segunda maior contribuição foi dada pela Europa, seguida 
pelo Hemisfério Ocidental (América do Norte, América Latina e Caribe). Em termos setoriais, a 
maior contribuição para a queda no mês veio da Indústria, seguida pelo conjunto de variáveis 
??que refletem a evolução das economias em nível mais agregado (Desenvolvimento Econômico 
Geral). 
 
Barômetro Antecedente - regiões e setores 
O Barômetro Antecedente Global antecipa os ciclos das taxas de crescimento mundial entre três a 
seis meses. Todas as regiões contribuíram para a queda do indicador em maio, com destaque para 
a Europa e o Hemisfério Ocidental, seguidas pela região da Ásia, Pacífico e África, cujo Barômetro 
Antecedente voltou a cair após discreta alta no mês anterior. Houve forte declínio dos indicadores 
setoriais, exceto no Barômetro Antecedente do Comércio, que caiu pouco. A Indústria exerceu a 
maior influência para a queda do indicador geral, seguida pelas variáveis ligadas ao 
Desenvolvimento Econômico Geral, Serviços e Construção. 

 
41 -Emissões no mercado de capitais somam R$ 33,7 bilhões em 

abril 
 

Ofertas concluídas nos quatro primeiros meses do ano chegam a R$ 115,1 bilhões, 
segundo dados da ANBIMA  
 
As ofertas no mercado de capitais concluídas em abril somaram R$ 33,7 bilhões. De acordo com 
dados da ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais), 
nos quatro primeiros meses do ano, as empresas brasileiras realizaram 406 operações, 
totalizando R$ 115,1 bilhões, volume que representa alta de 40,4% sobre o mesmo período do 
ano passado, quando foram movimentados R$ 82 bilhões a partir de 340 emissões. 
 
Enquanto os instrumentos de renda variável não foram utilizados pelas empresas em abril, as 



 

 

 

 

 

operações em renda fixa registraram o maior mensal volume do ano, com R$ 30,4 bilhões. O 
destaque é para as emissões de debêntures, que somaram R$ 15,6 bilhões em abril (34 
operações). No ano, as captações com debêntures atingiram R$ 32,4 bilhões, contra R$ 43,6 
bilhões do mesmo período de 2019 (queda de 25,6%). 
 
As notas promissórias, papéis de renda fixa de prazos mais curtos, saltaram de R$ 1,5 bilhão, em 
março, para R$ 13 bilhões em abril - o maior volume mensal da série histórica da ANBIMA. "Este é 
um movimento pontual. Com o isolamento provocado pela Covid-19, muitas empresas optaram 
pelas notas promissórias, que não necessitam de registro em juntas comerciais, para reforço de 
caixa", afirma José Eduardo Laloni, vice-presidente da ANBIMA. "Recentemente, a CVM lançou 
uma medida provisória, que inclusive atende a pedidos da Associação, prorrogando o prazo de 
registro das escrituras de debêntures. A medida vem justamente para auxiliar as empresas a 
emitirem esses papéis durante a pandemia", completa.  
 
Até o fim de abril, 55 ofertas no mercado de capitais, incluindo debêntures, CRAs (Certificados de 
Recebíveis do Agronegócio), CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários), FIDCs (Fundos de 
Investimento em Direito Creditório) e fundos imobiliários, estão em análise pela CVM (Comissão 
de Valores Mobiliários) ou pelo convênio entre a ANBIMA e a autarquia, podendo chegar a R$ 
11,7 bilhões. 
 
Mercado externo 
As empresas brasileiras não concluíram operações no mercado externo durante abril. No 
acumulado dos quatro primeiros meses do ano, dez ofertas de renda fixa e uma de renda variável 
totalizaram R$ 38,9 bilhões (US$ 9,2 bilhões). 
 
A ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) representa 
mais de 260 instituições de diversos segmentos. Dentre seus associados, estão bancos comerciais, 
múltiplos e de investimento, asset managements, corretoras, distribuidoras de valores mobiliários 
e consultores de investimento. Ao longo de sua história, a Associação construiu um modelo de 
atuação inovador, exercendo atividades de representação dos interesses do setor; de regulação e 
supervisão voluntária e privada de seus mercados; de oferta de produtos e serviços que 
contribuam para o crescimento sustentável dos mercados financeiro e de capitais; e de educação 
para profissionais de mercado, investidores e sociedade em geral. 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

42 - Dia Mundial da Língua Portuguesa 
 

SONHAR BRASÍLIA é o título do livro infanto-juvenil, que reúne textos de autores de 8 
países da CPLP - Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, 
Portugal, Timor-Leste. 
 
Com prefácio do Secretário Executivo da CPLP, Embaixador Francisco Ribeiro Telles, e introdução 
do Secretário de Cultura e Economia Criativa do Governo do Distrito Federal, Bartolomeu 
Rodrigues, o livro será distribuído gratuitamente nas escolas públicas do DF. 
 
Cabo Verde tem a presidência pro tempore da Comunidade de Países de Língua Portuguesa até à 
próxima Conferência de Chefes de Estado e de Governo da CPLP, altura em que Angola assumirá a 
presidência desta organização multilateral 
  
O Dia Mundial da Língua Portuguesa foi proclamado pela Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) em novembro de 2019 e será celebrado pela primeira 
vez enquanto data mundial da nossa língua comum em 2020, ano em que Brasília celebra 60 anos 
de existência.  
  
Em caráter de dupla celebração, as sete Embaixadas dos Países da Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa (CPLP) com representação diplomática no Brasil - Angola, Cabo Verde, Guiné-
Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal e Timor-Leste, em colaboração com o Governo 
do Distrito Federal, a Unesco no Brasil e o Camões, IP, reuniram oito textos, maioritariamente 
inéditos e ilustrados, dedicados à cidade de Brasília.  
  
“Não creio ser um exagero afirmar que Brasília ocupa um lugar de destaque no imaginário da 
nossa Comunidade, não apenas pelo que representa como símbolo de um projeto inovador de 
desenvolvimento económico e social, mas também como exemplo concreto de convivência na 
diversidade”, afirma o Secretário Executivo da CPLP no prefácio do livro. 
  
Dedicado ao público infanto-juvenil, a publicação reúne textos de João de Melo (Angola), 
Conceição Freitas (Brasil), Vera Duarte (Cabo Verde), Jorge Luís Mendes (Guiné-Bissau), 
BienvenidoEbangOtogoObono (Guiné Equatorial), Mia Couto (Moçambique), José Luís Peixoto 
(Portugal) e Tino Freitas (Brasil/Timor-Leste). 
  
SONHAR BRASÍLIA representa, também, a diversidade linguística e cultural da Língua Portuguesa, 
com cerca de 260 milhões de falantes no mundo. Como se decolasse o avião desenhado por Lúcio 
Costa, o livro é um convite aos jovens leitores para uma viagem a bordo da Língua Portuguesa, na 



 

 

 

 

 

sua diversidade e riqueza de olhares sobre a também diversa e plural capital brasileira. Repto que 
José Luís Peixoto explicita no final de “Ler a cidade”: 
 “Tu  
 A cidade és tu. Sim, a cidade és tu. 
E, agora que chegaste aqui, o texto também és tu.” 

 

 
 

43 - Indicadores de Recursos Humanos: uma visão estratégica 
 
Estruturar e fazer funcionar um adequado sistema de performance se constitui em um dos 
principais desafios na implementação da estratégia. Implica em escolha de indicadores com 
capacidade explicativa do desempenho esperado dos objetivos estratégicos definidos.  
  
Muito se argumenta, com razão, que as pessoas são a fonte de vantagem competitiva das 
organizações atuais. Embora o mapa estratégico - como poderoso instrumento de transição entre 
a elaboração e implementação estratégica - posicione de forma clara uma perspectiva para 
contemplar objetivos voltados para as pessoas, ainda persistem dificuldades de vincular os 
investimentos e desempenhos de recursos humanos e os efetivos retornos revelados pelos 
indicadores econômico-financeiros. 
  
Por outro lado, é muito importante a compreensão que indicadores das áreas de recursos 
humanos não se restringem aos objetivos vinculados às perspectivas de pessoas ou patrimônio 
humano. É mais que isso, avança para combinar desempenho em outras perspectivas com 
aquelas estabelecidas para as pessoas, tal como os indicadores de produtividade. 
 
A intenção com este trabalho é provocar reflexões para a efetiva inserção da área de Recursos 
Humanos no Planejamento Estratégico das empresas, apresentando vieses de análise e seus 
reflexos nos resultados tanto operacionais quanto financeiros. 
 



 

 

 

 

 

São 27 (vinte e sete) indicadores apresentados da seguinte forma: 
 
 

 
O livro está disponível neste lin: https://cluedeautores.com.br/livro/indicadores-de-
recursos-humanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

INDICADOR 

FONTE 
onde identificamos a 

necessidade de 
controle 

UTILIZAÇÃO 
qual sua utilidade 

APLICAÇÃO 
onde o controlamos 

no PE 

IMPACTO NO 
DRE 

FÓRMULA 

Taxa de 
sugestões 

implementa-
das 

 
Quantifica as 

sugestões 
implementadas 
em relação ao 

total de 
sugestões 
enviadas. 

 
Matriz SWOT – fatores 
internos (forças ou 
fraquezas) 

 
OKR – Objetivos ou 
Principais Resultados 

 
Relatórios Internos 

 
Indicadores de 
Qualificação/Prêmios 
Empresariais 
 (ETHOS, GPTW, 
Melhores Empresas 
para se Trabalhar) 
 

 
Qualificar a política de 
inovação da empresa 

 
Qualificar o 
desempenho da 
liderança 
 
Implementar 
processos de inovação 

 
Identificar potencial 
de 
melhoria/estabilização 
de resultados 

 
Ação de “processos 
Internos e 
Tecnologia”- PE 

 
Indicador de 
resultado do Plano 
de Ação/Painel de 
Bordo 

 
Avaliar impacto no 
desempenho 
“Econômico-
Financeiro” 

 
Aumento da 
Receita Bruta 

 
Redução de 
despesas com 
Pesquisa & 
Desenvolvimento 
e/ou Processos 
de Melhoria 
Contínua 

TSI

TSE
 x 100 

 
 

TSE- Total de 
sugestões 
implementadas 

 
TSE- Total de 
sugestões enviadas 
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JUSCELINO KUBITSCHEK - Profeta do Desenvolvimento: 

agora em 3 volumes e 2.336 páginas 
 
 
 Juscelino Kubitschek nasceu em Diamantina, em 12 de setembro de 1902. Da pequena 

cidade mineira saiu para se tornar deputado federal (1934-1937), prefeito de Belo Horizonte 
(1940-1945), governador de Minas Gerais (1950-1954) e presidente da República (1956-1961), 
com o slogan “Cinquenta Anos de Progresso em Cinco Anos de Governo”. 

 
 Toda esta expressiva trajetória, que marcou o desenvolvimento econômico e social do 

Brasil, encontra-se relatada nas páginas de “Juscelino Kubitschek – Profeta do Desenvolvimento – 
Exemplos e Lições ao Brasil do Século XXI”, obra composta por três volumes que acaba de ser 
lançada pelo economista Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, Presidente/Editor Geral de 
MercadoComum – Publicação Nacional de Economia, Finanças e Negócios e Presidente da 
ASSEMG – Associação dos Economistas de Minas Gerais e que agora já pode ser adquirida. 

 
A obra está à venda e pode ser entregue em todo o país. Os valores são R$ 175,00 para 

entregas em Belo Horizonte e interior de Minas Gerais; e R$ 199,00, para outras capitais e 
municípios já considerando-se o frete incluso. 

 
 Há desconto de 10% para compras de mais de um conjunto, aceitando-se todos os 

cartões de crédito. A aquisição pode ser feita diretamente na sede de MercadoComum em Belo 
Horizonte (Rua Padre Odorico, 128 – Sobreloja – Bairro São Pedro), pelo telefone (31) 3281-6474 
ou revistamc@uol.com.br. 
 

Os pagamentos devem ser feitos diretamente à conta: 

MERCADOCOMUM– Comunicação e Public. Ltda.  -  CNPJ: 10.712.481/0001-11 
Conta:  52840-8 – Agência:  0925 – Banco:  Itaú S.A. (341) 
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Material inédito 
 Para a realização desta nova edição foram várias as colaborações recebidas ao longo de 

vários anos e, diversas delas, incorporadas, enriquecendo o resultado final. "Cada colaboração 
fluiu como num passe de mágica, trazendo sempre novos e fascinantes detalhes e informações, 
sobre a trajetória de JK, seu caráter de homem público, sua obsessão pelo Brasil e, 
principalmente, sua obra que marcou época na História do País e o alçou à condição de maior 
Presidente do Brasil em todos os tempos”, destaca o autor. 

 

Neste novo estudo sobre o Presidente JK foram incorporados cerca de 400 discursos 
proferidos por ele, quase todos quando no exercício da Presidência da República – e, dos quais, 
250 deles publicados na sua íntegra. "Muitos, ainda desconhecidos, podem ser considerados 
verdadeiras obras-primas sobre a política e a economia nacional. Desses discursos, também foram 
selecionados vários textos e frases, ora publicados nesta nova edição”, completa Teixeira de 
Oliveira. 

 

 De acordo com o autor, quando se fala, comenta ou analisa o desenvolvimento, esta 
relevante expressão não poderá ser considerada, nem compreendida e muito menos imaginada, 
desconectada e separada de outras duas: o econômico e o social. Deve ser, ainda, compreendida 
em sua acepção mais ampla, nas abrangências e nas contextualizações da cultura, da política e do 
direito. 

 

Pontos de vista heterogêneos e opiniões diversificadas, além de um grande número de 
fatos e episódios até então desconhecidos, transformam esta nova obra em uma das mais 
completas e fascinantes publicações já levadas a efeito no País sobre a vida política e a obra do 
ex-Presidente JK. 

 

Um verdadeiro compêndio sobre as realizações e a trajetória política de Juscelino 
Kubitschek, o Presidente da República que, pela sua obstinação, pela sua extraordinária 
capacidade de planejar e executar, conseguiu fazer o País crescer 50 anos em cinco. “Mais do que 
uma obra biográfica, este livro busca resgatar o debate sobre o Desenvolvimento Nacional para 
que o Brasil possa se reconciliar com o crescimento econômico vigoroso, consistente, contínuo e 
sustentável”, finaliza o autor. 

 

A coletânea de 3 livros sobre JK 
Os livros foram editados por MERCADOCOMUM – Publicação Nacional de Economia, 

Finanças e Negócios que circula há 27 anos, sendo desenvolvida e escrita pelo economista  
 Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, e têm apresentação dosrenomados economistas Paulo 
Rabello de Castro e Luis Paulo Rosenberg.  

 

Juscelino Kubitschek – Profeta do Desenvolvimento – Exemplos e Lições ao Brasil do 
Século XXIretrata, de forma inédita, um dos personagens mais importantes da política nacional 
brasileira, em uma obra que resgata de forma definitiva a trajetória histórica daquele que foi 
considerado um dos mais notórios nomes que presidiram o país.  

 

São três volumes, que somam 2.336 páginas: Profeta do Desenvolvimento (Volume I); O 
Desenvolvimento em 1º Lugar – A Construção de uma Nação Próspera e Justa (Volume II); e 
Mensageiro da Esperança – Exemplos e Lições ao Brasil do Século XXI (Volume III). Sobre este 
trabalho, o autor e idealizador da publicação afirma: "Não se trata de uma obra biográfica, nem 
de um documento de natureza acadêmica, porque é muito mais do que simples relato e análise 
de sua vida”, explica o economista Carlos Alberto Teixeira de Oliveira. 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

Publicação Nacional de Economia, Finanças e Negócios  

 

Editor Geral: Economista Carlos Alberto Teixeira de Oliveira 

Administrador, Economista e Bacharel em Ciências Contábeis, com 
vários cursos de pós-graduação no país e exterior. Presidente da 
ASSEMG-Associação dos Economistas de Minas Gerais.  Ex-
ExecutiveVice-President e CEO do Safra National Bank of New York – 
New York/USA. Ex-Presidente do BDMG – Banco de Desenvolvimento 
de Minas Gerais S.A. e ex-Secretário de Planejamento e Coordenação 
Geral de Minas Gerais. Ex-Presidente da ABDE-Associação Brasileira 
de Desenvolvimento e do IBEF Nacional – Instituto Brasileiro de 
Executivos de Finanças. Ex-Reitor da Faculdade Estácio de Sá de Belo 
Horizonte. Vice-Presidente da ACMinas – Associação Comercial e 
Empresarial de Minas e Coordenador-Geral do Fórum JK de 
Desenvolvimento.Diretor-Presidente da MinasPart – 
Desenvolvimento Empresarial e Econômico, Ltda. Editor Geral de 
MercadoComum – Publicação Nacional de Economia, Finanças e 
Negócios – ora em seu 27º ano. Autor de vários livros, entre os quais 
a coletânea de 3 volumes e 2.336 páginas, intitulada “Juscelino 
Kubitschek: Profeta do Desenvolvimento – Exemplos e Lições ao 
Brasil do Século XXI”. 
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