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1º de junho – Dia Mundial do Leite 

A cultura como alicerce em tempos de incerteza 

A Crise da COVID-19 e a Carga Tributária. Como equilibrar?  

Agostinho Patrus liderou luta por R$ 8,7 bilhões para Minas 

ANA passa a disponibilizar dados sobre sistemas que abastecem Belo Horizonte, 
Brasília e São Paulo 

Após 50 dias de fechamento, lojistas de shopping registram R$ 27 bilhões em prejuízos 

 

 

 

 



Após 60 dias, Sistema  Unimed  cria quase 500 novos leitos para pacientes da COVID-
19 

Arrecadação federal atinge R$ 101,2 bilhões em abril - queda real de 28,9% 

A visão do FED sobre os efeitos da Covid-19 

Banco Inter e MRV lançam parceria inédita para consórcio imobiliário 

Brasil é o país de maior incerteza se comparado a outros 20 no mundo 

Brasil pode ter retração de até 10% no PIB, diz economista da Messem Investimentos 

Caem os volumes exportados para todos os mercados, exceto para os países asiáticos 

Cartórios do Brasil passam a fazer divórcios e escrituras de compra e venda de imóveis 
por videoconferência 

Cinco dicas para ensinar empreendedorismo em tempos de crise 

Com juros e correção monetária: o Brasil paga caro pela falta de concorrência entre os 
Bancos 

Comércio brasileiro tem queda de 75% nos primeiros meses de isolamento social, 
aponta estudo da Accenture 

Como a nova queda histórica da Selic para 3% afeta o crédito imobiliário? 

Conab sustenta estimativa de produção acima de 250 milhões de toneladas 

Confiança da Indústria de maio registra segundo menor valor da série 

Confiança da indústria eletroeletrônica permanece no menor patamar da série 
histórica 

Conta corrente registra superávit de US$ 3,8 bilhões em abril 

Crise antecipa em cinco anos processos de modernização de empresas brasileiras 

Crônica de várias mortes anunciadas 

Dá para empreender no Brasil atual? Especialista dá dicas de como se diferenciar no 
mercado em crise 

Déficits Previdenciários do funcionalismo são a principal causa dos rombos das contas 
públicas de Minas Gerais 

Déficit nominal do setor público brasileiro foi de R$ 545,7 bilhões no acumulado dos 
últimos doze meses até abril – 7,5% do PIB. Dívida bruta atingiu 79,7% do PIB. 



Dificuldade de acesso a crédito piora cenário para empresas 

Em um ano, número de Empresas Simples de Crédito cresceu oito vezes  

Em vídeo de reunião ministerial, Paulo Guedes diz que não vai perder dinheiro com 
empresas "pequenininhas" 

Ensino Não Presencial x Educação a Distância 

Estados Unidos e Brasil celebram 18ª plenária do diálogo comercial EUA-Brasil 

Exportações mundiais de café atinge 11,06 milhões de sacas de 60 kg 

Fundação Dom Cabral é classificada a 9ª melhor escola de negócios do mundo pelo 
ranking do Financial Times 

Investimentos externos com fraco desempenho em abril 

KPMG destaca tendências e desafios para o setor de agronegócio frente ao cenário de 
pandemia 

Lojas de shopping fechadas já deixaram 120 mil desempregados 

Lufthansa Group amplia frequência de voos do Brasil para Frankfurt em junho 

Lumpenempresariat brasileiro 

McCain e Prefeitura de Araxá firmam parceria para construção de fábrica 

Nova piora na avaliação do governo Bolsonaro 

NovoAgro Ventures: programa busca startups para levar inovação ao agronegócio 

o agronegócio vai bem? Então aproveite para refletir e se preparar, pois perdemos 

o controle de quando uma crise pode chegar 

o crédito deve chegar às empresas antes que elas morram 

o Direito, a Constituição e a Ordem Pública 

o presidente do Bacen e o limite dos juros  

Os vencedores do XXV Prêmio TOP OF MIND – MERCADOCOMUM - MARCAS DE SUCESSO – MINAS 

GERAIS – 2020 

Otimismo com o setor de minério de ferro 

OURO - Preço pode chegar a US$ 2 mil/onça 

Para especialistas, PIB pode ter queda de 10% em 2020 



Pesquisa mostra que 86% dos pequenos negócios que buscaram crédito não 
conseguiram ou aguardam empréstimo 

Pesquisa realizada pela Falconi  com centenas  de empresas aponta efeitos da COVID-
19 no setor privado 

PIB cai 1,5% no 1º trimestre de 2020 

Pottencial Seguradora pratica a solidariedade durante pandemia 

Produção brasileira de aço bruto tem queda de 14,3% até abril  

Quais as principais oportunidades a serem exploradas pelo setor de construção civil no 
pós-pandemia? 

Rede Mater Dei é parceira de projeto inovador para a produção de respiradores 

Relação entre o transporte rodoviário de carga e PIB pode chegar a 29% 

Repensando JK e o Brasil de hoje 

Restaurantes e lanchonetes perdem 69% da receita com pandemia 

Restrições a brasileiros nos Estados Unidos trarão impacto econômico no segundo 
trimestre 

Retomada econômica com cautela é defendida pela FIEMG  

Revisão do Orçamento Federal: Relatório do 2º bimestre de 2020 e impacto das 
medidas extraordinárias 

Sebrae seleciona dicas para requerer empréstimos 

Setenta anos atrás, as contas do governo de Minas também já eram um verdadeiro 
desastre. Os exemplos de JK para saneá-las 

Shopping Centers - O desafio da reinvenção 

Sinal Vermelho: Vale e Eletrobras são cortadas do fundo soberano da Noruega 

Trabalho: o que vem pela frente 

Trabalho remoto: uma boa alternativa para gerar novos negócios 

Uber lança opção de viagens para enviar artigos pessoais em BH 

Vale e Eletrobras excluídas de fundo 
 
   
 



 

 
 

25 Anos de Marcas de Sucesso - Minas Gerais  
 

Os vencedores do XXV Prêmio TOP OF MIND – MERCADOCOMUM - 

MARCAS DE SUCESSO – MINAS GERAIS – 2020 
 
A premiação, que em 2020 está completando 25 anos, reconhece as Marcas de Sucesso de 
Minas Gerais, escolhidas por critérios eminentemente técnicos e através de pesquisa de 
opinião, encomendada com exclusividade, por MERCADOCOMUM, ao Instituto Olhar de Pesquisa 
e Informação Estratégica.  
 
Assim como vinha ocorrendo, ao longo de um quarto de século, MercadoComum estaria 

realizando, no dia 21 de maio último, a solenidade de premiação do 25º Prêmio Top of Mind – 

Marcas de Sucesso – Minas Gerais, no Espaço Institucional da ACMinas – Associação Comercial 

e Empresarial de Minas.  

 

No entanto, imposições óbvias e decorrentes da pandemia do Corona Vírus impedem MC de 

fazer, novamente e neste ano, esse relevante evento, já consagrado como o mais significativo 

no sentido de homenagear e enaltecer todas aquelas Marcas que mais se destacam junto aos 

consumidores mineiros. 

 

Para não deixar despercebida e desconhecida, esta tradição que já se incorporou como uma 
das mais significativas iniciativas de seu gênero em Minas Gerais, a direção de MC, por razões 
imperiosas e emanadas em dispositivos legais irá realizá-la, mas desprovida da solenidade de 
premiação física aos vencedores e, também, sem a circulação de uma edição especial 
impressa. No entanto, optou-se por uma edição especial eletrônica e a sua inclusão, passando 
a ser integral no site oficial da publicação – devendo a mesma ser transmitida a um mailing 
especial composto por mais de 120 mil formadores de opinião, no Estado e no País. 



 
Nesse sentido, a premiação deste ano continuará a reconhecer as Marcas de Sucesso de Minas 
Gerais, escolhidas por critérios eminentemente técnicos e através de pesquisa de opinião 
encomendada com exclusividade por MERCADOCOMUM ao Instituto Olhar de Pesquisa e 
Informação Estratégica.  
 
Cada empresa detentora de marca vencedora poderá comemorar o evento através de um 
troféu ricamente estilizado, juntamente com um diploma, ambos em aço inox e um certificado 
impresso - para cada marca premiada.   
 
A edição eletrônica de MercadoComum circulará no mês de agosto, contendo o descritivo 
completo da pesquisa e sua metodologia, além de matérias jornalísticas específicas sobre cada 
marca vencedora e a sua repercussão junto aos dirigentes das suas respectivas empresas. 
Destacará, ademais, a importância e o relevante papel exercido por esta iniciativa, que é 
também o de procurar ampliar a divulgação da imagem econômica e social de Minas, 
aumentando as chances de atração de novas empresas para o Estado e de amplificar os 
negócios daquelas aqui já presentes.  
 
MERCADOCOMUM – ora em seu 27 ano de circulação, assim continuará realizando e sem 
interrupção, a premiação Top of Mind e, pela vigésima-quinta vez consecutiva, efetivará o 
Prêmio TOP OF MIND – MERCADOCOMUM – MARCAS DE SUCESSO – MINAS GERAIS – 2020. 
 
Este 25º PRÊMIO TOP OF MIND – MERCADOCOMUM – MARCAS DE SUCESSO – MINAS GERAIS-2020 já 
conta, inicialmente, com os apoios especiais da ACMinas – Associação Comercial e Empresarial 
de Minas; ASSEMG-Associação dos Economistas de Minas Gerais; IBEF-MG – Instituto 
Brasileiro de Executivos de Finanças de Minas Gerais; Fórum JK de Desenvolvimento 
Econômico, MinasPart-Desenvolvimento Empresarial e Econômico Ltda. e Rosenberg & 
Associados/LCA Consultores Econômicos. 
 
Nestes 25 anos de Top of Mind em Minas Gerais, as Marcas campeãs em premiações anuais 
foram: 
 



-25 premiações: Fiat Automóveis; Produtos Itambé; Plano de Saúde Unimed-BH e Unimed-MG. 
-24 premiações: Café 3 Corações 
-22 premiações: Rádio Itatiaia 
 
Além das Marcas vencedoras das Categorias Expressão, Liderança e Excelência, em número de 
78, outras consideradas como as de maior resposta e citação dos entrevistados receberão 
também o Troféu Top do Top – uma Categoria Especial, cujos escolhidos serão conhecidos 
apenas através da edição especial. 

 
O 1º Top of Mind de Minas Gerais foi realizado em 1994, nos espaços da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo 
Horizonte – CDL-BH 

 

 
O ex-presidente da República Itamar Franco foi uma presença constante em algumas das solenidades das 
premiações e sempre prestigiou os eventos de MercadoComum. 

 



 
A Drogaria Araujo é uma tradicional vencedora da premiação e a marca mais lembrada de Belo Horizonte. 

 

 
O XII Prêmio Top of Mind de Minas Gerais foi realizado nos salões do Automóvel Clube de Minas Gerais. 
 
 

 
 



 

 
A CEMIG é uma tradicional vencedora do Top of Mind de Minas Gerais. 

Na foto especial, Djalma Bastos de Moraes, presidente, ao receber o XI Prêmio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Edição de MercadoComum comemorativa da 10ª Premiação Top of Mind 

 



 

Cerca de 3 mil convidados participaram do coquetel realizado durante a solenidade do VI Prêmio Top of Mind, 
realizado no MinasCentro, em Belo Horizonte - MG 

 

As Marcas campeãs dos Top of Mind de Minas Gerais: Itambé (Jacques Gontijo, presidente) e Unimed-BH (Helton 
Freitas, presidente). 



Alguns dos troféus do Prêmio Top of Mind. 

 

 

A solenidade de premiação VII Prêmio Top of Mind, no ano de 2001, foi realizado no MinasCentro e contou com a 
presença do governador Itamar Franco e de inúmeras autoridades. 



A marca Hermes Pardini é tradicional vencedora da premiação. Na foto, Dr. Ricardo Guimarães e Roberto Santoro, 
presidente da empresa. 

Os premiados da Categoria Excelência do  XVI Prêmio Top of Mind de Minas Gerais 

 



Jantar de confraternização após a solenidade do XV Prêmio Top of Mind, ocorrida nos salões do Automóvel Clube de 
Minas Gerais, em Belo Horizonte - MG 

Dr. João Batista Caetano, presidente da Federação das Unimeds de Minas Gerais, que participou de todas as 
premiações e vencedora constante como a Marca mais citada e lembrada do Interior do Estado. 



O auditório do MinasCentro, em Belo Horizonte, ficou lotado durante a realização do VI Prêmio Top of Mind, 
realizado em 2000 

A solenidade de premiação do XVIII Prêmio Top of Mind, seguida de jantar aos participantes, foi realizada nos salões 
do Automóvel Clube de Minas Gerais, em Belo Horizonte. 

 



Vencedores da Categoria Liderança, do XV Prêmio Top of Mind, realizado em 2010. 

 
1 – METODOLOGIA 
Estabeleceu-se uma amostra de 1.500 entrevistas em 50 das maiores cidades de Minas Gerais 
considerando o número de habitantes. Isso corresponde a 53,08% da população estadual total. 
A amostra foi selecionada proporcionalmente ao sexo e a faixa etária. As definições de 
margem de erro da pesquisa levaram em consideração um intervalo de confiança de 95%, 
alcançado 4,9% de erro amostral para a capital Belo Horizonte, 2,9% para o interior (para o 
somatório de todos os municípios) e 2,5% para Minas Gerais (Capital mais Interior), 
significando que, se a pesquisa fosse realizada outras mil vezes, o resultado seria praticamente 
o mesmo em 950 vezes. A amostra efetivamente coletada foi um pouco superior para garantir 
a representatividade de cada segmento e corrigir os desvios de cota (que ocorrem quando a 
quantidade de entrevistados de determinado sexo ou faixa etária é maior do que o planejado, 
gerando desproporção). Em Belo Horizonte foram 404 os entrevistados e no interior do 
estado, 1.165. O número de entrevistas em cada cidade foi proporcional à população nela 
residente. Após a aplicação dos questionários obteve-se uma amostra final de 1.569 
entrevistas. 
 
No interior, houve dificuldade em obter respondentes com idade entre 15 e 19 anos; por essa 
razão, foi utilizado um ajuste de ponderação para adequar a distribuição de faixas etárias 
observada na pesquisa ao Universo em questão. Nesse contexto, na hora de contabilizar a 
preferência por uma determinada marca, o peso de um entrevistado mais jovem é maior, pois 
deveríamos ter uma maior representatividade desse segmento, considerando o paralelo com a 
proporção populacional do Censo 2010. Esse ajuste corrige essa desproporção, sem promover 
mudanças drásticas na escala dos dados, sendo as variações sempre inferiores a 2%. As faixas 
etárias - e seus respectivos pesos aproximados - são as seguintes: 15 a 19 anos (1,87), 20 a 29 
anos (1,02), 30 a 39 (0,90). 40 a 49 (0,95) e 60 ou mais (0,90). 

 
2 - SIGNIFICADO DAS CATEGORIAS DA PREMIAÇÃO 
Categoria Especial – Top do Top - Reservada às premiações especiais. Geralmente, destina-se 
à premiação das marcas que se destacaram de forma substancial e diferenciada em relação às 
demais, conforme aferição da pesquisa. Na atual versão são aquelas mais citadas pelos 



entrevistados, ou seja, as que obtiveram o maior percentual de respostas da pesquisa 
realizada. Serão premiadas as marcas mais lembradas de BH e Interior. As classificações serão 
divulgadas apenas durante a solenidade de premiação. 
 
Foram classificadas as seguintes Marcas: 
 
Café 3 Corações, Colchões Ortobon, Drogaria Araujo, Hermes Pardini, Leite Itambé, Localiza, 
Livraria Leitura, Tintas Suvinil; Uber, Unimed-BH e Unimed-Federação. 
 
             Estas “Marcas Top do Top of Mind de Minas Gerais” – ou seja, aquelas que obtiveram o 
maior percentual de respostas espontâneas dos mineiros serão apenas conhecidas e divulgadas 
durante a solenidade de entrega dos prêmios e consistirá na premiação das cinco primeiras 
marcas que obtiveram a maior resposta geral em relação à Capital e ao Interior do Estado. No 
tocante aos grupamentos por sexo, faixa etária e classe social e grau de instrução serão 
destacadas aquelas que conquistaram o 1º lugar da pesquisa. 
 
Categoria Excelência – É a Categoria mais elevada. Nesta situação, significa que a marca 
vencedora obteve mais de 50% das respostas válidas e espontâneas dos entrevistados, de um 
determinado segmento. A margem de erro prevista de 2,5% (para cima ou para baixo) sempre 
é considerada. São praticamente nulas as chances de se ocorrer empates técnicos. Neste ano 
são em número de 13 os vencedores desta Categoria. 
 
Categoria Liderança – Significa que a marca não obteve mais de 50% das respostas válidas e 
espontâneas dos entrevistados, de um determinado segmento. No entanto, o percentual de 
respostas obtido confere a ela a liderança daquele segmento. A margem de erro prevista de 
2,5% (para cima ou para baixo) é considerada e pode haver mais de uma marca vencedora, 
configurando-se nesta situação, a existência de empate técnico. A premiação deste ano 
constatou a existência de 40 marcas vencedoras nesta Categoria. 
 
Categoria Expressão – Significa que a marca obteve mais de 10% das respostas válidas e 
espontâneas dos entrevistados, de um determinado segmento. No entanto, o percentual de 
respostas não é o suficiente para conferir a ela a liderança ou a excelência desse segmento. A 
margem de erro prevista é de 2,5% (para cima ou para baixo) e pode haver mais de uma marca 
nessa condição, considerando-se a existência de empate técnico. A premiação deste ano 
constatou a existência de 24 marcas vencedoras nesta Categoria. 
 
MercadoComum circulará, em junho, com uma edição especial alusiva ao evento contendo o 
descritivo da pesquisa e matérias jornalísticas sobre as marcas campeãs de Minas Gerais. 
 

3 - OS NÚMEROS DO TOP OF MIND EM MINAS GERAIS 
 
Durante os 25 anos deste estudo foram: 
 

-  32.795 entrevistas realizadas 
-  1.432 Segmentos pesquisados 
-  2.243 Marcas premiadas em diversas Categorias 

 
A distribuição das variáveis sexo, idade e renda foram proporcionais aos dados do IBGE – 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, enquanto a variável classe socioeconômica foi 
baseada no critério de classificação econômica Brasil da ABEP – Associação Brasileira de 
Empresas de Pesquisa. Por se tratar de um estudo cujo foco está diretamente relacionado ao 



consumo, optou-se por privilegiar as classes e regiões de maior potencial de consumo, tendo 
sido entrevistados somente moradores de regiões urbanas. 
 
Todas as respostas das entrevistas são espontâneas, isto é, não são apresentadas opções aos 
entrevistados. Neste aspecto, a pesquisa encomendada por Mercado Comum pode se 
diferenciar significativamente das demais, por não levar em conta outras respostas por parte 
dos entrevistados e, ainda, devido ao fato de elas serem exclusivamente espontâneas, não 
sofrendo qualquer tipo de influência por parte dos entrevistadores. Também, a cada ano são 
sorteados dez segmentos que deixam de participar da pesquisa e outros dez novos são 
incluídos, o que permite oferecer uma dinâmica diferente ao público a cada premiação. 
 
A pergunta-chave e considerada como básica da pesquisa, junto aos entrevistados é: “Qual é a 
primeira marca que lhe vem à cabeça, quando se fala em ....(por exemplo arroz, cerveja, 
drogaria, leite etc)?” Os resultados obtidos ganham relevância bastante especial no meio 
empresarial, de marketing e de comunicação, pois se transformam numa série histórica 
importante sob o ponto de vista mercadológico. 

4 - AS MARCAS VENCEDORAS DO 25º PRÊMIO TOP OF MIND – 
MERCADOCOMUM 

A relação completa dos vencedores do 25º Prêmio Top of Mind – MercadoComum – Marcas de 
Sucesso – Minas Gerais – 2020 encontra-se a seguir. Os resultados foram apurados após 
pesquisa contratada com exclusividade e realizada durante o mês de janeiro de 2020 pelo 
Instituto Olhar – Pesquisa e Informação Estratégica. 

 
RELAÇÃO DAS MARCAS VENCEDORAS 

1 – MARCAS VENCEDORAS POR ORDEM ALFABÉTICA 
 

Marca   Segmento   Categoria 
3 Corações  Café    Excelência 
Adidas   Artigos Esportivos  Liderança* 
Americanas  Site de Compras Online  Expressão 
Araujo   Drogaria/Farmácia (BH)  Excelência 
Azul   Cia. Aérea   Expressão* 
Banco do Brasil  Banco    Liderança* 
BH Shopping  Shopping Center (BH)  Liderança* 
BH   Supermercado (BH)  Excelência 
BH   Empresa Mineira  Expressão* 
BH FM 102  Emissora de Rádio  Expressão 
Bradesco  Banco    Expressão* 
Bradesco Seguros Seguros   Expressão 
Braunas  Tijolos (BH)   Excelência 
Caloi   Bicicleta   Excelência 
Caixa   Banco    Liderança 
Casas Bahia  Loja Prods. Eletrodomésticos Liderança 
CEMIG   Empresa Mineira  Expressão 
Cemil   Leite    Expressão 
Cristal   Açúcar    Liderança 
Colgate   Produtos de Higiene Pessoal Liderança 
Del Valle  Suco de Frutas   Liderança  
Fiat   Carro Nacional   Liderança 



Fiat   Empresa Mineira  Expressão* 
Estado de Minas Jornal Mineiro   Liderança* 
Forno de Minas  Pão de Queijo   Liderança 
Gol   Cia. Aérea   Liderança 
Hermes Pardini  Lab. Anal. Clínicas – BH  Excelência 
Ibis   Hotel – BH   Expressão 
Itambé   Leite    Liderança 
Itatiaia   Emissora de Rádio  Liderança 
Itaú   Banco    Liderança* 
Latam   Cia. Aérea   Expressão* 
Leitura   Livraria/Papelaria – BH  Excelência 
Leroy Merlin  Loja Mat. Construção – BH Liderança 
Localiza   Aluguel de Veículos  Excelência 
Lojas Americanas Site de Compras  Expressão 
Magazine Luiza  Loja Prods. Eletrodomésticos Expressão* 
MasterCard  Cartão de Crédito  Liderança* 
Mater Dei  Hospital – BH   Liderança*  
Mercado Livre  Site de Compras Online  Liderança 
Mercedes-Benz  Caminhão   Liderança 
Minas Shopping Shopping Center (BH)  Liderança* 
MRV   Const. Residencial  Liderança 
Natura   Cosméticos   Liderança* 
Natura   Meio Ambiente   Liderança 
Nike   Artigos Esportivos  Liderança* 
O Boticário  Cosméticos   Liderança* 
Oi   Operadora de Celular  Liderança* 
Orthocrin  Colchão (BH)     Expressão 
Ortobom  Colchão (BH)   Excelência 
O Tempo  Jornal Mineiro   Expressão 
Óticas Diniz  Ótica    Liderança 
Óticas do Povo  Ótica    Expressão 
Ouro Minas  Hotel (BH)   Liderança 
Petrobras  Empresa Nacional  Liderança 
Pif Paf   Pão de Queijo   Expressão 
Pif Paf   Alimentos Congelados  Expressão 
Porto Seguro  Seguros   Liderança 
Prato Fino  Arroz    Liderança 
Ricardo Eletro  Lojas Prods. Eletrodomésticos Expressão* 
Sadia   Alimentos Congelados  Liderança 
Santander  Banco    Expressão* 
Super Notícia  Jornal Diário    Liderança* 
Suvinil   Tinta    Excelência 
Tang   Suco de Frutas   Expressão* 
Telha Norte  Loja Mat. Construção BH Expressão 
Tial   Suco de Frutas   Expressão* 
Tim   Operadora de Celular  Liderança* 
Uber   Aplic. Transp. Urbano  Excelência 
União   Açúcar    Expressão  
UNIMED-BH  Plano de Saúde (BH)  Excelência 
UNIMED-BH  Hospital (BH)   Liderança* 
UNIMED-MG  Plano de Saúde (MG)  Excelência 
Usiminas   Empresa Mineira  Expressão* 



Veja   Prods. Limpeza Doméstica Liderança 
Visa   Cartão de Crédito  Liderança* 
Vivo   Operadora de Celular  Liderança* 
Ypê   Prods. Limpeza Doméstica Liderança* 

 
                           *Empate Técnico 
 
 

5 - PESQUISA REALIZADA 
 

A - AMOSTRA POR REGIÃO DE MINAS GERAIS 
 

 

 
B - AMOSTRA POR MUNICÍPIO 
 

Cidade 
% População 

MG 
% 

Acumulada 
% da 

pesquisa 
Definido Realizado 

Belo Horizonte 11,87% 11,87% 26,67% 400 404 

Uberlândia 3,27% 15,13% 5,80% 87 87 

Contagem 3,14% 18,27% 5,60% 84 91 

Juiz de Fora 2,69% 20,96% 4,80% 72 72 

Betim 2,08% 23,03% 3,67% 55 62 

Montes Claros 1,93% 24,96% 3,47% 52 52 

Ribeirão das Neves 1,58% 26,55% 2,80% 42 43 

Uberaba 1,58% 28,12% 2,80% 42 42 

Governador Valadares 1,32% 29,45% 2,33% 35 35 

Ipatinga 1,24% 30,69% 2,20% 33 33 

Sete Lagoas 1,13% 31,82% 2,00% 30 34 



Divinópolis 1,13% 32,95% 2,00% 30 30 

Santa Luzia 1,04% 33,98% 1,87% 28 32 

Ibirité 0,85% 34,83% 1,53% 23 23 

Poços de Caldas 0,79% 35,62% 1,40% 21 21 

Patos de Minas 0,72% 36,35% 1,27% 19 21 

Pouso Alegre 0,71% 37,06% 1,27% 19 19 

Teófilo Otoni 0,66% 37,72% 1,20% 18 19 

Barbacena 0,65% 38,37% 1,13% 17 19 

Sabará 0,64% 39,01% 1,13% 17 19 

Varginha 0,64% 39,65% 1,13% 17 19 

Conselheiro Lafaiete 0,61% 40,26% 1,07% 16 19 

Vespasiano 0,60% 40,86% 1,07% 16 18 

Itabira 0,57% 41,43% 1,00% 15 17 

Araguari 0,55% 41,99% 1,00% 15 16 

Ubá 0,55% 42,53% 1,00% 15 16 

Passos 0,54% 43,07% 0,93% 14 16 

Coronel Fabriciano 0,52% 43,59% 0,93% 14 15 

Muriaé 0,51% 44,11% 0,93% 14 15 

Araxá 0,50% 44,61% 0,87% 13 15 

Ituiutaba 0,49% 45,10% 0,87% 13 14 

Lavras 0,49% 45,59% 0,87% 13 14 

Nova Serrana 0,49% 46,08% 0,87% 13 13 

Itajubá 0,46% 46,54% 0,80% 12 13 

Nova Lima 0,45% 46,98% 0,80% 12 13 

Pará de Minas 0,44% 47,43% 0,80% 12 13 

Itaúna 0,44% 47,87% 0,80% 12 13 

Paracatu 0,44% 48,31% 0,80% 12 13 

Caratinga 0,43% 48,74% 0,80% 12 13 

Patrocínio 0,43% 49,17% 0,73% 11 12 

Manhuaçu 0,43% 49,60% 0,73% 11 12 

São João del Rei 0,43% 50,02% 0,73% 11 12 

Timóteo 0,42% 50,45% 0,73% 11 12 

Unaí 0,40% 50,85% 0,73% 11 12 

Curvelo 0,38% 51,22% 0,73% 11 11 

Alfenas 0,38% 51,60% 0,67% 10 11 

João Monlevade 0,38% 51,98% 0,67% 10 11 

Três Corações 0,38% 52,36% 0,67% 10 11 

Viçosa 0,37% 52,73% 0,67% 10 11 

Cataguases 0,35% 53,08% 0,67% 10 11 

Total 53,08% - 100,00% 1500 1569 

 



DEBATE ECONÔMICO 
 

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 e Vice-Presidente da ACMinas – Associação Comercial e 
Empresarial de Minas. Presidente/Editor Geral de MercadoComum. 
 
 

 
 

1 - Déficits Previdenciários do funcionalismo são a principal causa dos 

rombos das contas públicas de Minas Gerais; 
 
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 em 2019– equivalente a um 
crescimento de 152,39% no período.Isso significa necessidade de dinheiro do Tesouro Estadual 
para cobrir o rombo. 
 
Durante o período de 2011 a 2019, o déficit previdenciário estadual acumula, em termos 
nominais, um total deR$108,163bilhões, mas, no mesmo período, o déficit fiscal (equivalente à 
diferença entre as receitas totais e as despesas totais apuradas) alcançou o total de R$ 43,647 
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. 
 
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$18 bilhões, o que aumentará o rombo total acumulado 
nesta década de 2011/2020 para cerca de R$ 126 bilhões, superior a toda a dívida pública 
contratada pelo Estado de Minas Gerais. E esses valores só tendem a aumentar, ano a ano, se 
nada for feito para solucioná-los e, principalmente, para reduzi-los para que possa caber 
dentro do orçamento público estadual. 
 
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”. Mas 



foram, também, afetadas por generosas expansões da folha de pagamento do funcionalismo 
público estadual, conforme se pode verificar através das tabelas oficiais abaixo. 
 

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 -11.236 

2019 -18.621 -8.632 

Total do período -108.163 -43.647 
*Regime Público de Previdência Social de Minas Gerais – Valores Correntes 
Fonte: SEF-MG/MinasPart Desenvolvimento 

 
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, mais que dobraram e cresceram 130,39% -enquanto a 
Receita Operacional Líquida registrou expansão nominal, de apenas 69,82%, no acumulado do 
mesmo período. 
 
Já no Governo Zema, a Receita Corrente Líquida de Minas registrou expansão nominal de 
13,71% -, enquanto a Despesa Total com Pessoal apresentou crescimento de apenas 0,57% e 
inferior à inflação do período, de 4,31%.  



 

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 

 
 

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 -11,3 

Total (2) 340,5 -374,6 -34,1 

Total (1) + (2) 605,0 -640,0 -35,0 

 Romeu Zema 

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

Fonte: SEF-MG/MinasPart Desenvolvimento 



2 – Setenta anos atrás, as contas do governo de Minas também já eram 
um verdadeiro desastre. Os exemplos de JK para saneá-las. 
 
Em 24 de abril de 1951, menos de três meses após assumir o governo de Minas, Juscelino 
Kubitschek fez o seguinte pronunciamento – transmitido através da Rádio Inconfidência, sobre a 
situação das contas públicas do Estado: 
 
“De minha parte, digo-o sem jactância, não me arreceio de ombrear com todos aqueles que, 
em Minas Gerais, nestes três meses, possam afirmar ter passado mais horas debruçados sobre 
o trabalho. Tendo passado, não raro, vinte horas numa faina incessante, de madrugada a 
madrugada, estudando, discutindo, examinando e não arredando pé da sala de trabalho 
enquanto não ache a solução procurada, a ideia perseguida, a fórmula que há de resultar em 
maiores benefícios para o. Estado e para os mineiros. 
 
Felizmente, esse trabalho não tem sido em vão.  
 
Duas preocupações principais têm absorvido a nossa atenção e a nossa atividade: sanear as 
finanças e reerguer a economia mineira. A interdependência que entre elas existe faz com 
que não se possa cuidar do reerguimento econômico, desatendendo ao lastreamento 
financeiro, o que constitui preceito elementar de administração. 
 
E eis o que vimos fazendo, no sentido de normatizar as finanças do Estado tão rapidamente 
quanto possível. A depreciação dos títulos públicos foi sustada, o pagamento do funcionalismo 
está sendo regularizado, apreciável parcela da dívida flutuante foi satisfeita, a arrecadação já 
melhorou. Reiteramos que nenhum serviço essencial foi sacrificado pela política de restrição 
nos gastos, pois, ao contrário, é nosso propósito possibilitar maior amplitude e eficiência a 
todos os setores administrativos de evidente alcance reprodutivo. 
 
Porque isso – vitórias – nós as haveremos de ter. E grandes. Não assumi o governo de Minas 
para vir chorar como Jeremias, nem para dizer aos mineiros que vamos de mal a pior, porque 
para isso eu não precisava ser eleito – ficava na oposição. Assumi o governo para trabalhar. 
Para fitar um objetivo de enriquecimento e grandeza de Minas e meter mãos à obra, sem 
receios nem hesitações. O resto há de vir como já está vindo. Naturalmente, não posso encarar 
este microfone e dizer a todos os mineiros que situação é um mar de rosas. Todo mundo sabe 
que não o é, e os que não sabem ouçam este esquema muito simples da situação financeira do 
Estado encontrada em 1º de fevereiro de 1951: 
 
- Dívida Flutuante, isto é, dívida dependendo de pronto pagamento, com os credores todo dia 

à porta – 800 milhões de cruzeiros; 
 
- Promissórias emitidas – 630 milhões de cruzeiros; 
 
- Cheques emitidos e não pagos – 220 milhões de cruzeiros; 
 
- Total desses compromissos urgentes: um bilhão, 650 milhões de cruzeiros. 
 
Isso sem falar da dívida fundada e consolidada, com prazos de vencimentos fixados e em dias 
designados. São um bilhão e 650 milhões de cruzeiros de obrigações encontradas a vencer em 
um ano, num Estado que tem de custear seus serviços normais – funcionalismo, obras 
públicas, escolas, Polícia Militar, justiça, professorado – no valor de 1 bilhão e 531 milhões de 
cruzeiros anuais e que, no ano passado, só arrecadou um bilhão e cinco mil cruzeiros! 



 
A situação, por conseguinte, não é boa. Longe disso, o meu secretário das Finanças, Dr. José 
Maria Alkmim, acha que é até muito má!” 
 
Os textos sobre as contas públicas de Minas Gerais apresentado, a seguir, é de autoria do 
próprio JK: 
 
“Nenhum programa administrativo – e ainda mais sua indispensável disponibilidade financeira 
– poderá ter êxito se não se formar, para sustentá-lo, uma mentalidade otimista que mobilize 
a seu favor as reservas do entusiasmo da comunidade, em benefício da qual ele será 
executado. No Governo de Minas, passei pela primeira experiência desse processo de 
mobilização psicológica do povo. Constituiu uma espécie de psiquiatria de massa, tendo por 
objetivo desfazer o complexo de inferioridade de que os mineiros, pela timidez e pela omissão 
de alguns dos seus Governos, vinham sendo vítimas, substituindo-o por uma noção clara da 
sua capacidade de empreendedorismo. 
 
Em 1950, a renda total de Minas não alcançava a casa de um milhão de contos e, desse total, 
cerca de oitocentos mil contos eram destinados ao pagamento do funcionalismo. Entretanto, 
segundo um levantamento feito pela Secretaria de Finanças, após iniciado o meu Governo, a 
situação financeira de Minas, em março de 1951, era a seguinte: a dívida flutuante se elevava a 
800 milhões, o Estado devia ainda 630 milhões em promissórias e 220 milhões em cheques 
emitidos e não pagos, perfazendo o total de um bilhão e 650 milhões de contos. 
 
Para se ter uma ideia da coragem de que me revesti e da audácia com que me atirei à 
execução da minha tarefa, basta dizer que em setembro – oito meses após minha posse – 
estipulei, em conferência com Lucas Lopes, o mínimo de gastos da CEMIG – Centrais Elétricas 
de Minas Gerais – que seria um milhão, ou seja, o total da receita estadual. 
 
Se a receita do Estado era ridícula, o fato não podia deixar de ser atribuído, tão somente, à 
falta de visão dos meus antecessores. Desde muito, vinha sendo testemunha da desconfiança, 
do retraimento e – por que não dizê-lo – da hostilidade com que qualquer iniciativa do capital 
privado era recebida pelas autoridades. Fábricas deixavam de ser construídas, por falta de 
estímulos oficiais, e outras, já em funcionamento, paralisavam suas atividades e tinham suas 
máquinas desmontadas, para uma precipitada transferência para São Paulo, literalmente 
expulsas do Estado por uma insuportável e incompreensível carga fiscal”. 
 
 “A tradição, em Minas, era o povo assistir de longe ao que o Governo tentava realizar. 
Verificava-se um verdadeiro divórcio entre a atuação das autoridades e as preocupações da 
opinião pública. Em face dessa situação, teria que sacudir o Estado, arrancá-lo da inércia, para 
que suas energias adormecidas fossem postas em ação, em benefício de todos. E nenhum 
processo poderia ser mais eficiente do que magnetizá-lo pelo exemplo. 
 
 Infelizmente, o maior obstáculo ao progresso – escreveu o professor Edmund Leach, 
reitor do King’s College, de Cambridge – ‘ainda é representado pelo poder exercido pelos 
velhos na formação das nações jovens’. Em Minas, mais do que em qualquer outro Estado, 
prevalecia a mesma mentalidade dos tempos da República Velha. Teria de substituir essa 
mentalidade, que refletia um mundo em pleno ocaso, por outra que encarasse com confiança 
o futuro. 
 
 O planejamento constituiu, assim, a primeira fase da minha atividade administrativa e 
nela se incluiu a revisão dos projetos já em andamento e de outros paralisados. Todos os 
aspectos do problema foram atacados: conclusão das obras em marcha, estabelecimento de 



novas usinas e a construção da rede básica de linhas de transmissão e instalação de 
subestações abaixadoras”. 
 

AUMENTO DE SALÁRIO DAS PROFESSORAS MINEIRAS 
 
 Quatro meses após haver assumido o governo de Minas Gerais, falando pelo rádio, JK 
teve a oportunidade de fixar, numa imagem rústica mas objetiva, o quadro das dificuldades 
que teria de enfrentar. Referia-se à visita que fizera à fazenda de um amigo, situada no lado 
paulista do Rio Grande: 
 Na casa desse amigo, disse então, “reside uma parenta que é professora rural, dando 
aulas na escola da fazenda para uma classe de 30 alunos, com a frequência média de 20 
crianças. Ganha para isso, do Governo de São Paulo, 2 400 cruzeiros mensais. O fato me 
entristeceu, pensando nos miseráveis salários das professoras mineiras e que são uma 
consequência da falta de recursos que oprime Minas. Perguntar-me-ão com certeza: Então, 
por que não aumenta o ordenado das professoras mineiras? Respondo: É o que vou fazer. 
 
Mas, para isso, preciso construir estradas e instalar usinas (elétricas), a fim de dar ao Estado 
produção e transportes que o enriqueçam, para então poder atribuir àquelas que educam 
nossos filhos a remuneração a que fazem jus”. 
 
 

Déficit nominal do setor público brasileiro foi de R$ 545,7 
bilhões no acumulado dos últimos doze meses até abril – 7,5% 
do PIB. Dívida bruta atingiu 79,7% do PIB. 
 
De acordo com o Banco Central, o setor público consolidado não-financeiro (exclusive 
Petrobras e Grupo Eletrobras) registrou, em abril, déficit primário de R$ 94,3 bilhões, sendo -
R$ 92,2 bilhões do Governo Central, -R$ 1,9 bilhões dos governos regionais e -R$ 0,2 bilhão das 
empresas estatais.  
 
No acumulado em 12 meses, o déficit primário consolidado atingiu R$ 164,4 bilhões (2,25 % do 
PIB).  
 
Os juros nominais, incorridos no mês, foram de R$ 21,5 bilhões, incluída a despesa de R$ 8,3 
bilhões com as operações de swap cambial do Banco Central. Assim, a conta de juros 
acumulada em 12 meses ficou em R$ 381,3 bilhões (5,3% do PIB).  
 
Desta forma, o resultado nominal foi -R$ 115,8 bilhões em abril e -R$ 545,7 bilhões em 12 
meses (déficit equivalente a 7,5% do PIB). 
 
A dívida líquida do setor público atingiu R$ 3.845,3 bilhões (52,7% do PIB) em abril, alta de 1,0 
p.p em relação do mês anterior.   A dívida bruta do governo geral, por sua vez, totalizou R$ 
5.817,9 bilhões (79,7% do PIB), alta de 1,3 p.p em relação ao mês anterior. 
 
 

PIB cai 1,5% no 1º trimestre de 2020 
 
O IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou, no dia 29 de maio, os 
resultados do PIB – Produto Interno Bruto brasileiro correspondente ao 1º trimestre de 2020. 
 



O Produto Interno Bruto (PIB) apresentou retração de 1,5% no primeiro trimestre de 2020 
(comparado ao quarto trimestre de 2019), na série com ajuste sazonal. Na comparação com 
igual período de 2019, o PIB teve variação negativa de 0,3%. No acumulado nos quatro 
trimestres, terminados em março de 2020, registrou aumento de 0,9%, comparado aos quatro 
trimestres imediatamente anteriores.  
 
Em valores correntes, o PIB no primeiro trimestre de 2020 totalizou R$ 1,803 trilhão, sendo R$ 
1,538 trilhão referente ao Valor Adicionado (VA) a preços básicos e R$ 265,0 bilhões aos 
Impostos sobre Produtos líquidos de Subsídios. 
 
No primeiro trimestre de 2020, a taxa de investimento foi de 15,8% do PIB, acima da observada 
no mesmo período de 2019 (15,0%). O material de apoio das Contas Nacionais Trimestrais está 
à direita desta página. 
 

 
 

PIB recua 1,5% em relação ao trimestre imediatamente anterior 
Afetado pela pandemia e distanciamento social, o PIB apresentou contração de 1,5% na 
comparação do primeiro trimestre de 2020 contra o quarto trimestre de 2019, na série com 
ajuste sazonal. A Indústria (-1,4%) e os Serviços (-1,6%) apresentaram recuo, enquanto a 
Agropecuária (0,6%) cresceu. 
 
Entre as atividades industriais, a queda foi puxada pelas Indústrias Extrativas (-3,2%), mas 
também apresentaram taxas negativas a Construção (-2,4%), as Indústrias de Transformação (-
1,4%) e a atividade de Eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos (-
0,1%). 
 
Nos Serviços, houve resultados negativos em Outros serviços (-4,6%), Transporte, 
armazenagem e correio (-2,4%), Informação e comunicação (-1,9%), Comércio (-0,8%), 
Administração, saúde e educação pública (-0,5%), Intermediação financeira e seguros (-0,1%). 
A única variação positiva veio das Atividades imobiliárias (0,4%). 



 
Pela ótica da despesa, a Despesa de Consumo das Famílias (-2,0%) registrou queda, enquanto a 
Formação Bruta de Capital Fixo (3,1%) e a Despesa de Consumo do Governo (0,2%) tiveram 
variações positivas em relação ao trimestre imediatamente anterior. 
 
No que se refere ao setor externo, as Exportações de Bens e Serviços tiveram contração de 
0,9%, enquanto as Importações de Bens e Serviços cresceram 2,8% em relação ao quarto 
trimestre de 2019. 
 
 

PIB varia -0,3% na comparação com o 1º tri de 2019 
Quando comparado a igual período do ano anterior, o PIB teve contração de 0,3% no primeiro 
trimestre de 2020. O Valor Adicionado a preços básicos teve variação negativa de 0,2% e os 
Impostos sobre Produtos Líquidos de Subsídios recuaram em 0,4%. 
 
A Agropecuária registrou crescimento de 1,9% em relação a igual período do ano anterior. Este 
resultado pode ser explicado, principalmente, pelo desempenho de alguns produtos da lavoura 
com safra relevante no primeiro trimestre, como a soja, e pela produtividade, visível na 
estimativa de variação da quantidade produzida vis-à-vis a área plantada. 
 
A Indústria apresentou variação negativa de 0,1%. Nesse contexto, a atividade de Eletricidade 
e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos (-1,8%) registrou a maior queda sendo 
desfavorecida, além da pandemia e distanciamento social, pelo verão mais ameno. 
 
O segundo maior recuo veio da Construção (-1,0%), com queda no emprego e na fabricação 
dos seus insumos típicos. A Indústria de Transformação (-0,8%) também sofre retração, sendo 
seu resultado influenciado, principalmente, pela indústria automobilística, confecção de artigos 
de vestuário e fabricação de outros equipamentos de transporte. 
 
As Indústrias Extrativas (4,8%), por sua vez, tiveram alta, sendo beneficiadas, principalmente, 
pelo crescimento da extração de petróleo e gás que compensou a queda na extração de 
minérios ferrosos. 
 
Os Serviços tiveram queda de 0,5% na comparação com o mesmo período do ano anterior, com 
destaque para Outras atividades de serviços (-3,4%), com destaque para os serviços prestados 
às famílias, Transporte, armazenagem e correio (-1,6%), Administração, defesa, saúde e 
educação públicas e seguridade social (-0,4%). As que tiveram expansão foram Atividades 
financeiras, de seguros e serviços relacionados (2,0%), Atividades Imobiliárias (1,6%), 
Informação e comunicação (1,3%) e Comércio (0,4%). 
 
O Consumo das Famílias teve queda de 0,7%. Esse resultado pode ser explicado pela pandemia 
aliada ao distanciamento social que afetou negativamente o mercado de trabalho, 
prejudicando a demanda, além dos efeitos sobre a oferta. 
 
A Formação Bruta de Capital Fixo avançou 4,3% no primeiro trimestre de 2020. Este 
crescimento é justificado pelo aumento da importação líquida de máquinas e equipamentos, 
principalmente para a atividades de petróleo e gás, que compensou a queda da produção 
nacional de bens de capital e da Construção. A Despesa de Consumo do Governo apresentou 
estabilidade (0,0%) em relação ao primeiro trimestre de 2019. 
 
No setor externo, as Exportações de Bens e Serviços apresentaram queda de 2,2%, ao passo 
que as Importações de Bens e Serviços avançaram 5,1% no primeiro trimestre de 2020. Dentre 



as exportações de bens, aqueles setores que contribuíram mais para o resultado negativo 
foram: máquinas e equipamentos, extração de minerais metálicos e veículos automotores. Na 
pauta de importações de bens, a alta se deu principalmente por máquinas e equipamentos; 
metalurgia e aparelhos elétricos. 
 

PIB cresce 0,9% no acumulado em quatro trimestres 
O PIB acumulado nos quatro trimestres terminados em março de 2020 cresceu 0,9% em 
relação aos quatro trimestres imediatamente anteriores. Esta taxa resultou do avanço de 0,9% 
do Valor Adicionado a preços básicos e de 1,3% nos Impostos sobre Produtos Líquidos de 
Subsídios. O resultado do Valor Adicionado neste tipo de comparação decorreu dos seguintes 
desempenhos: Agropecuária (1,6%), Indústria (0,7%) e Serviços (0,9%). 
 
Na análise da despesa, a Formação Bruta de Capital Fixo apresentou alta de 3,0% e a Despesa 
de Consumo das Famílias de 1,3%. Já a Despesa de Consumo do Governo teve variação 
negativa de 0,4%. No setor externo, as Exportações de Bens e Serviços recuaram 2,7%, 
enquanto as Importações de Bens e Serviços apresentaram crescimento de 2,9%. 
 

Taxa de Investimento foi de 15,8% no 1º trimestre 
A taxa de investimento no primeiro trimestre de 2020 foi de 15,8% do PIB, acima do observado 
no mesmo período do ano anterior (15,0%). A taxa de poupança foi de 14,1% no primeiro 
trimestre de 2020 (ante 12,2% no mesmo período de 2019). 
 
A Necessidade de Financiamento alcançou R$ 58,3 bilhões ante R$ 57,5 bilhões no mesmo 
período do ano anterior. O aumento da Necessidade de Financiamento é explicado, 
principalmente, pela redução de R$ 8,0 bilhões no saldo externo de bens e serviços e pela 
redução de R$ 6,6 bilhões em Renda Líquida de Propriedade enviada ao Resto do Mundo. 
 
 

 

Para especialistas, PIB pode ter queda de 10% em 2020 
 

Levantamento do Yubb aponta estimativas de principais órgãos econômicos do Brasil 
 
Não existe estimativa de crescimento do PIB brasileiro neste ano. Por conta do coronavírus e 
seu impacto de recessão econômica, órgãos econômicos acreditam que o país encerrará o ano 
negativamente. O melhor cenário é nulo, em 0%, enquanto o pior cenário é de queda de até -
10%. Para o Ministério da Economia, a queda será de -4,7%. É o que aponta levantamento 
realizado pelo Yubb (https://yubb.com.br/), maior buscador de investimentos do país.  
 
“A consultoria global UBS foi a que apontou a pior estimativa. Para eles, existe uma 
possibilidade de recuperação rápida da atividade econômica à medida que o distanciamento 
social for sendo flexibilizado, e apontaram três possíveis cenários que o país deverá vivenciar”, 

https://yubb.com.br/


explica Bernardo Pascowitch, fundador do Yubb. “Nos cenários 1 e 2, que são mais otimistas, 
UBS pensa que encerraremos 2020 com o PIB entre -5,5% a -7,7%. Entretanto, no cenário 3, o 
PIB atingirá -10,1%”.  
 
Confira o ranking completo: 
 

Empresa Projeção Data da projeção 

UBS de -10,1% a -5,5% 28/04/2020 

Bank of America -7,7% 13/05/2020 

JPMorgan -7,0% 10/05/2020 

Santander -6,4% 18/05/2020 

Banco Central (Focus) -5,1% 18/05/2020 

Morgan Stanley -5,1% 28/04/2020 

Ministério da Economia -4,7% 13/05/2020 

Itaú Unibanco -4,5% 11/05/2020 

Goldman Sachs -3,4% 27/03/2020 

Asa Bank -3,0% 19/03/2020 

Credit Suisse 0% 
17/03/2020 

 

 
Em posicionamento mais otimista, o banco Credit Suisse acredita que o crescimento do PIB 
será de 0%, isso porque o desempenho da atividade econômica no Brasil durante o primeiro 
trimestre de 2020 não foi tão afetado pelos impactos do coronavírus, já que o país foi um dos 
últimos a apresentar a propagação da doença. “Apesar da visão mais otimista, o Credit Suisse 
destacou que não é possível desconsiderar um cenário de maior recessão. Isso vai depender 
do tempo que o governo vai levar para conter o impacto negativo causado pela pandemia do 
covid-19”, detalha Bernardo. 
 
O Yubb é um buscador online e gratuito, conhecido como o “buscapé dos investimentos”, pois 
mapeia todos os investimentos do país e recebe mais de 8 milhões de buscas por mês. Com 
três anos de funcionamento e uma proposta isenta, o Yubb não realiza nenhum tipo de 
transação, tendo a imparcialidade como o grande diferencial da plataforma. 
 
 

 

Brasil pode ter retração de até 10% no PIB, diz economista da 
Messem Investimentos 
 
Se o País continuar com um grande crescimento no número de casos da Covid-19, sem uma 
possível melhora para que ocorra a flexibilização, e um cenário de confinamento ainda após a 
metade do ano, a economia pode ter problemas maiores para iniciar uma retomada. Assim, o 



Produto Interno Bruto (PIB) nacional pode registrar queda de até 10% no final deste ano, 
segundo o economista da Messem Investimentos, Álvaro Villa.  
 
"Se ocorrer a flexibilização sem se estabilizar a curva de casos da Covid-19, podemos ficar até o 
final do ano sem sair de casa. Com isso, a retração pode chegar a 10% no PIB. Há algumas 
casas financeiras que falam de até 15%", revelou Villa. Na manhã desta segunda-feira (11), o 
dólar chegou a R$ 5,80 e somente este ano já acumula alta de 43%.  
 
No novo anúncio do Boletim Focus, existe uma projeção de queda do PIB nacional de 4,11%, 
além da expectativa de que a moeda norte-americana fique em R$ 4,83 no ano que vem, mas 
Villa discorda disso. "Esse valor de R$ 4,83 no próximo ano é muito difícil, principalmente 
porque o País não está crescendo e tem um déficit fiscal muito grande. Num cenário otimista 
para 2021, pensando em um Brasil estabilizado, o dólar estaria em um valor estimado de R$ 
5,50", informou.  
 
Com o PIB caindo e a dívida do Brasil aumentando, o Boletim Focus também projetou que esse 
ano deva terminar com inflação de 1,76%. Porém, para 2021, a previsão é de 3,25%.  
 
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. 
 

 

Revisão do Orçamento Federal:  
Relatório do 2º bimestre de 2020 e impacto das medidas 
extraordinárias  
 
O governo federal fez uma apresentação em duas partes na última sexta-feira. Na primeira 
parte, divulgou o relatório bimestral, uma exigência legal da LDO, com a avaliação das receitas 
e despesas primárias até abril e projeções para os valores do restante de 2020 que serão 
incorporadas no orçamento público. Devemos destacar que o documento conta com algumas 
limitações. Em primeiro lugar, a avaliação usa como insumos as projeções preparadas por 
diversos órgãos e secretarias internas, em uma combinação de coleta de informações e prazos 
de entrega diferentes.    
 
Em segundo lugar, existem diretrizes formais que restringem a incorporação, nos números 
oficiais, de impactos de projetos de lei e medidas legislativas que ainda não foram 
sancionadas. O relatório segue cumprindo sua função de transparência, no entanto por esses 
dois motivos, e em um ambiente de rápidas mudanças de cenário, pode trazer informações 



um pouco defasadas. Os parâmetros usados nas projeções foram aqueles publicados pela 
Secretaria de Política Econômica (SPE) em 13/05: PIB -4,7%, IPCA +1,8%, INPC +2,4%, Câmbio 
R$ 5,00 e Petróleo US$ 35,7/barril. No quadro abaixo estão as projeções divulgadas e as 
principais diferenças desde a avaliação do 1º bimestre, em 22/março.  
 

 
 
Na segunda parte da apresentação, o foco esteve nas perspectivas do lado da despesa, com o 
impacto fiscal esperado dos programas extraordinários já implementados e outros que 
poderão ser incorporados aos números nas próximas avaliações. Essa parte da apresentação 
contempla medidas em tramitação no congresso ou projetos ainda não sancionados.  
 
Em resumo, a projeção do governo central com as últimas informações é de um déficit 
primário de R$ 675,7 bilhões, onde medidas extraordinárias devem somar R$ 399,5 bilhões. – 
Fonte: LCA – Consultores Econômicos 
 

 
 
 

 

Arrecadação federal atinge R$ 101,2 bilhões em abril  - queda 
real de 28,9% 
 
De acordo com a Secretaria da Receita Federal (SRF), a arrecadação federal total atingiu R$ 
101,2 bilhões em abril, acimadas expectativas de mercado em R$ 99,4 bilhões, de acordo com 
a Agência Estado. O desvio verificado foi concentrado na receita administrada por outros 
órgãos, composta majoritariamente por royalties do petróleo, que ficou acima do esperado. 



Com esse resultado, houve recuo real de 28,9% no mês, quando comparado ao mês período 
do ano passado. No acumulado do ano, a variação foi de -7,4% em relação ao mesmo 
quadrimestre de 2019.  
 
 

 
 
 
Dentre os eventos extraordinários que explicam o resultado abril, destacam-se a renúncia com 
a zeragem do IOF sobre crédito, em R$ 1,6 bilhão, e os diferimentos parciais de diversos 
tributos como COFINS, PIS/PASEP e Contribuição Previdenciária, em R$ 35,1 bilhões. 
Desconsiderados esses dois fatores, a arrecadação total ainda teria apresentado queda, em -
3,2%. A Receita Federal estima que o impacto da retração da atividade econômica tenha sido 
de R$ 4,2 bilhões no mês. Com esse resultado, a projeção para o primário do governo central é 
de -R$ 147,0 bilhões em abril.  
 
 
 

 
 

 



 
 
O presidente do Bacen e o limite dos juros  
 
Numa live da ABDIB, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, comentou sobre a 
questão de um eventual limite dos juros. Segundo Campos, "Há visão diferente do mundo 
acadêmico puro e de quem se dedicou mais ao mercado", afirmou. "O grande debate é se 
quero passar por uma desorganização para encontrar este limite. O processo de achar o 
equilíbrio (da Selic) tem um custo."  
 
O presidente do BC também comentou que os países com dívidas maiores encerram o 
processo de corte de juros com taxas "um pouco maiores também".  
 
Estes comentários de Campos sugerem que o presidente do BCB tem uma visão mais cautelosa 
quanto até onde pode ser reduzida a taxa Selic.  
 
Quanto ao mercado cambial, o presidente afirmou que "Podemos aumentar a atuação se 
entendermos que é necessário". 
 

 

 
 

Conta corrente registra superávit de US$ 3,8 bilhões em abril 
 
Ocorreu superávit de US$ 3,8 bilhões em abril e, com esse resultado, ficou acima de 
estimativas do mercadoe da mediana das expectativas de acordo com a Agência Estado, em 
US$ 3,2 bilhões e US$ 3,1 bilhões, respectivamente (intervalo de -US$ 1,2 bilhão a US$ 3,6 
bilhões).  
 
O maior desvio veio na conta de serviços, que registrou déficit de US$ 1,2 bilhões, ante a 
estimativa de -US$ 1,9 bilhões, com a conta de aluguel de equipamentos em -US$ 0,9 bilhões, 
ante uma estimativa de -US$ 1,2 bilhão. Ainda dentro da conta de serviços, os gastos com 
viagens foram de apenas de US$ 90 milhões (representando 91,2% em termos anuais), 



patamar que deve se manter pelo menos até junho com as restrições de viagens aos 
passageiros brasileiros.  
 
Na rubrica de renda primária, o destaque foi a remessa de lucros e dividendo, virtualmente 
zerada (-US$ 4 milhões). Além da queda dos lucros, as empresas reduziram suas distribuições 
para preservar seu caixa. Por fim, o saldo comercial foi superavitário em US$ 6,4 bilhões 
+25,6% em bases anuais).  

 
 

Para maio, BC projeta um saldo em transações correntes em torno de US$ 3,1 bilhão. Os 
gastos com serviços, como viagens, e as remessas de dividendos continuam próximos da 
estabilidade neste mês.  

   

 
 

Investimentos externos com fraco desempenho em abril 
 
O investimento direto no país - IDP somou US$ 234 milhões, abaixo do piso das expectativas 
de mercado de US$ 1,1 bilhão. Segundo BC, as empresas estrangeiras que já estavam no País 
registraram prejuízo em abril, o que é representado como "lucro negativo", com redução do 
estoque de IDP no mês. Normalmente, as empresas ao registrarem e reterem seus lucros 
aumentam o estoque de investimentos diretos.  
 
Outro fator para o IDP menor em abril foi a virtual estabilidade nos empréstimos 
intercompanhia no mês. Provavelmente, as matrizes no exterior se depararam com uma 
situação de caixa apertada o que conteve os empréstimos a suas subsidiárias no Brasil. Em 
maio, BC projeta um fluxo de IDP em torno de US$ 1,5 bilhão.  



 
Os investimentos estrangeiros continuaram a reduzir suas posições nos mercados locais de 
renda fixa e variável por conta da piora na percepção de risco. Forte contração econômica, 
decorrente das medidas de distanciamento social, problemas políticos e incertezas fiscais são 
os principais fatores dessa piora do risco.  
 

 
 
 

 

A visão do FED sobre os efeitos da Covid-19 
 
Segundo a ata da reunião de abril do Comitê de Mercado Aberto do Fed – Federal Reserve 
Bank dos Estados Unidos - (FOMC), o surto da Covid-19 e a crise de saúde pública poderão 
continuar a pesar negativamente na atividade econômica, inflação e emprego no curto prazo. 
Os diretores do Fomc esperam uma contração econômica muito forte no segundo trimestre.  
 
Os membros do Fomc elogiaram os programas fiscais que tem ajudado famílias, empresas 
durante o shutdown. Também reconheceram que os programas de ajuda financeira do Fed 
ajudaram a manter o fluxo de crédito e o bom funcionamento do mercado financeiro. Estas 
ações de política monetária serão mantidas até que haja segurança na recuperação da 
economia.  
 



Os diretores do Fed destacaram que as instituições financeiras devem preservar seu capital por 
conta da piora do cenário econômico, reduzindo os pagamentos de lucros e de recompra de 
ações. Um fator de preocupação é o elevado endividamento das empresas americanas.  
 
Por conta da forte contração da economia e dos riscos de nova piora do cenário econômico 
por causa da pandemia, os membros do Fomc reafirmaram o seu comprometimento de utilizar 
todos seus instrumentos de política monetária à disposição do Fed. 
 

 
 

O crédito deve chegar às empresas antes que elas morram 
 
*Adilson Seixas e Carlos Ponce de Leon  
 
Com o recente bombardeio de informações e opiniões, é difícil imaginar que muitos dos 
empresários não se sintam confusos ou angustiados. O brasileiro já começa a ter consciência 
da seriedade dessa pandemia, as consequências para a população mais velha ou com baixa 
imunidade, mas ainda é difícil dimensionar os reflexos na economia, certo é que serão meses 
muito difíceis.  
 
O distanciamento social, mesmo que parcial, adotado por alguns estados, tem potencial para 
ocasionar uma profunda crise econômica, como já é observado em alguns países. A dúvida é 
sobre o tempo que isso vai durar. Os mais pessimistas já falam em recuperação somente em 
2021.  
 
Agora, precisamos concentrar nossa atenção em soluções que estão sob nosso controle, e dar 
oportunidades e condições para que as empresas atravessem esse período crítico dos 
próximos meses.  
 
Algumas notícias sobre o crédito para as empresas  
Os primeiros anúncios vieram dos bancos públicos, prometendo reforço nas linhas destinadas 
às pequenas e médias empresas; depois a Febraban, com a postergação, pelos 5 maiores 
bancos, dos pagamentos de empréstimos por 60 dias e, recentemente, o BNDES colocando à 
disposição R$ 5 bilhões em crédito novo e o Banco Central anunciando um pacote de mais de 
R$ 1 trilhão para injetar liquidez na economia. 
 
Apesar da relevância dessas decisões, existe muita dificuldade e demora para que as medidas 
cheguem nas empresas.  
 
1 - Primeiro ponto é que há a dificuldade e burocracia na postergação de dívidas. Em todos os 
bancos que consultamos, para conseguir a postergação será necessário um pedido formal por 
parte das empresas. Ora, se estamos diante de uma crise que vai atingir praticamente todos os 
setores, será que tem alguma empresa que não queira adiar seus pagamentos? Se o objetivo é 



realmente ajudar as empresas, por que não postergar automaticamente os pagamentos dos 
todos elegíveis e tratar exceções?  
 
2 - Em relação ao alardeado aumento de linhas de crédito, que seriam colocadas à disposição 
dos pequenos e médios negócios, ficam as questões: onde estão essas linhas? Como as 
empresas fazem para se candidatar? Que regras e garantias serão exigidas? O que temos visto 
de concreto é a redução de linhas por parte de alguns bancos.  
 

3 - Já no tocante ao anúncio de R﹩ 5 bilhões em dinheiro novo, por parte do BNDES, para 

socorrer pequenas empresas, além de ser muito pouco, diante da magnitude do banco e da 
real necessidade, não ficou claro como esse dinheiro vai chegar no caixa das empresas. De 
quem será o risco desse crédito? É do banco repassador? Que garantias serão necessárias?  
 
4 - Por último, recentemente o Banco Central anunciou uma injeção de mais de R$ 1 trilhão no 
mercado. Claro que isso dá confiança e suporte ao sistema financeiro como um todo. Contudo, 
onde estão os mecanismos para que esse dinheiro não fique parado nos bancos e cheguem ao 
caixa das empresas?  
 
As empresas têm pressa. Precisamos, rapidamente, avançar para a segunda parte desse jogo, 
que é fazer todo esse dinheiro chegar às empresas. Sabemos que a tarefa não é fácil e o 
momento é muito delicado. Entretanto, precisamos urgentemente passar da fase de "o que 
fazer" para o "como fazer". Se não agirmos rápido, correremos o risco de que previsões 
alarmantes como a de 40 milhões de desempregados virem realidade.  
 
*Adilson Seixas e Carlos Ponce de Leon são sócios da Loara - empresa especializada na busca 
de crédito para organizações 
 
(Os artigos e comentários não representam, necessariamente, a opinião desta publicação; a 
responsabilidade é do autor da mensagem) 
 
 

Dificuldade de acesso a crédito piora cenário para empresas 
 

Futuro trará nova realidade mundial e muitas batalhas jurídicas 
 
Recente pesquisa feita por uma consultoria de investimentos revelou ao mercado que 78% das 
companhias brasileiras não tiveram acesso a nenhum tipo de crédito desde o início da 
pandemia. Nesse universo, foram ouvidas empresas com faturamento entre R$ 30 milhões e 
R$ 300 milhões. Para as pequenas, o cenário é o mesmo: segundo o SEBRAE, cerca de 80% dos 
pequenos negócios não conseguiram nada com os bancos. 
 
As dificuldades, segundo especialistas, vêm para todos. Mas atingem mais profundamente 
alguns setores, como turismo (hotéis, agências e aviação), varejo tradicional (lojas físicas como 
de vestuário e calçados), restaurantes lanchonetes e bares, indústria automotiva, de 
cosméticos e construção civil. E uma das maiores dificuldades, nesse momento, tem sido o 
acesso a recursos. “Notamos uma enorme dificuldade, pelas empresas, em obterem crédito 
bancário a valores razoáveis. Os bancos parecem não estar muito dispostos a dar crédito para 
empresários”, avalia Eduardo Gonzaga Oliveira de Natal, professor e tributarista, sócio do 
escritório de advocacia Natal & Manssur. 
 
Um dos motivos que tem levado os bancos a não oferecer crédito atrativo é o receio de calote. 



Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), haverá uma escalada de calotes de 
dívidas. As projeções apontam para inadimplência semelhante à ocorrida em 2008, quando 
chegou a 60%. 
 
Para Caio Bartine, professor e advogado tributarista, sócio do escritório H.G Alves, as carências 
oferecidas tanto pelo poder público para o pagamento de tributos, quanto pelos bancos para o 
pagamento de empréstimos já existentes, não serão suficientes. “As postergações de 90 dias, 
em média, são insuficientes. As empresas já reduziram jornada, postergaram pagamentos, mas 
estão com pouquíssima ou nenhuma receita”, avalia. 
 
Há algumas batalhas judiciais em curso, em que empresas têm solicitado mais prazo para 
pagamento de tributos, por exemplo. Mas os resultados dos julgamentos não têm sido 
favoráveis, na avaliação de Eduardo Natal. Recorrer a investimentos internacionais também 
não é uma alternativa. “Os investimentos externos estão altamente dificultados, seja pela 
questão da crise sanitária mundial, seja pelo ambiente brasileiro. Não há intenção de se fazer 
investimento no Brasil”, alerta o advogado. 
 
André Félix Ricotta de Oliveira aponta outro agravante: “há casos parados na Justiça, em 
relação a questionamento de bens bloqueados indevidamente, por exemplo, que poderiam 
nesse momento ser um recurso a mais para as empresas. Mas ninguém decide nada em 
relação a isso”, aponta. 
 
Nesta segunda-feira, 18 de maio, o presidente Jair Bolsonaro sancionou o Programa Nacional 
de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), com 85% dos recursos 
garantidos pela União. No entanto, Bolsonaro vetou dois itens importantes: o que estabelecia 
carência de oito meses para início dos pagamentos e a prorrogação por mais 180 dias dos 
prazos para pagamento de parcelamentos da Receita Federal e da Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional. O Congresso pode rever esses dois vetos, mas a medida já está valendo. 
 
Futuro  
A nova realidade econômica, não apenas no Brasil, mas no mundo, deverá se impor no pós-
pandemia. Essa é a avaliação de Jorge Henrique Zaninetti, tributarista especialista em Direito 
Empresarial e em Transações Societárias Avançadas pela George Washington University. 
“Batalhas judiciais serão travadas contra a união federal e os estados da federação, na medida 
em que certamente eles vão elevar a carga tributária. Haverá ainda uma disputa sobre as 
condições contratuais, incompatíveis com novo cenário econômico”. Segundo ele, embates 
jurídicos devem afetar concessões de serviços públicos, financiamentos bancários, contratos 
com planos de saúde, financiamentos de longo prazo e condições de pagamento em geral. 
 
Uma lição de casa importante, recomendada às empresas para o futuro em curto prazo, é 
rever seus custos. “Tem muita coisa que pode ser melhorada. As empresas precisam cuidar 
muito bem do seu fluxo de caixa, porque as crises têm sido cada vez menos espaçadas e há 
que se ter um preparo para reduzir essa fragilidade. É aprender na marra a ter mais eficiência”, 
elenca Eduardo Natal. 
 
A mudança no portfólio é outro ponto. “O e-commerce vai ser algo irrefreável e as empresas 
precisam estar atentas a isso. As que ainda não têm devem começar a oferecer seus bens e 
serviços por meio de plataformas digitais”, recomenda Caio Bartine. 
Uma reforma tributária também é bem-vinda, na visão de André Félix. “Diminuir incidência dos 
tributos sobre a atividade empresarial já era necessária antes da crise, agora se torna mais 
urgente”. 
 



 
 

Pesquisa mostra que 86% dos pequenos negócios que buscaram 
crédito não conseguiram ou aguardam empréstimo 
 

Levantamento do Sebrae revela que 90% das empresas de micro e pequeno porte 
registram queda na receita 
 
A ampliação dos impactos econômicos da crise provocada pelo novo coronavírus tem levado 
um número maior de donos de pequenas empresas a buscar empréstimo para manter o 
negócio. De acordo com pesquisa realizada pelo Sebrae, com parceria da Fundação Getúlio 
Vargas, cresceu em 8 pontos percentuais a proporção de empresários que buscou crédito 
entre 7 de abril e 5 de maio. Entretanto, o mesmo estudo mostra que 86% dos 
empreendedores que buscaram tiveram o empréstimo negado ou ainda têm seus pedidos em 
análise. Desde o início das medidas de isolamento no Brasil, apenas 14% daqueles que 
solicitaram crédito tiveram sucesso. 
 
A pesquisa, realizada entre 30 de abril e 5 de maio, ouviu 10.384 microempreendedores 
individuais (MEI) e donos de micro e pequenas empresas de todo o país. Essa é a 3ªedição de 
uma série iniciada pelo Sebrae no mês de março, pouco depois do anúncio dos primeiros casos 
da doença no país. O levantamento do Sebrae confirma uma tendência já identificada em 
outras pesquisas do Sebrae, de que os donos de pequenos negócios têm – historicamente – 
uma cultura de evitar a busca de empréstimo. Mesmo com a queda acentuada no 
faturamento, 62% não buscaram crédito desde o começo da crise. Dos que buscaram, 88% o 
fizeram em instituições bancárias. Já entre os que procuraram em fontes alternativas, parentes 
e amigos (43%) são a fonte de empréstimos mais citada, seguidos de instituições de 
microcrédito (23%) e negociação de dívidas com fornecedores (16%). 
 
Para o presidente do Sebrae, Carlos Melles, esse comportamento pode ter diversas razões, 
entre elas: as elevadas taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras, o excesso de 
burocracia ou a falta de garantias por parte das pequenas empresas. “Por essa razão, o Sebrae 
está trabalhando para ampliar o volume de instituições parceiras para a operação do Fundo de 
Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe). Já contamos com 12 organizações, entre bancos 
públicos e privados, cooperativas de crédito e agências de fomento. Queremos estender esse 
apoio a um número maior de empresários”, comenta Melles. Segundo o presidente do Sebrae, 
em apenas pouco mais de 10 dias de operação do convênio firmado com a Caixa para a 
concessão de crédito assistido, com recursos do Fampe, foram realizadas 3.104 operações e 
concedidos R$ 267,9 milhões em crédito para pequenos negócios. 
 
Agentes financeiros 
Analisando particularmente a procura de crédito junto aos agentes financeiros, a 3ª Pesquisa 
do Impacto do Coronavírus nos Pequenos Negócios mostrou que os mais demandados, desde 
o início da crise, foram os bancos públicos (63%), seguidos dos bancos privados (57%) e 



cooperativas de crédito (10%). Entretanto, avaliando a taxa de sucesso desses pedidos, o 
estudo do Sebrae mostrou que as cooperativas de crédito lideram na concessão de 
empréstimos (31%) e, na sequência, aparecem os bancos privados (12%) e os bancos públicos 
(9%). 
 
Comportamento dos pequenos negócios 
A pesquisa revelou que as medidas de isolamento recomendadas pelas autoridades de saúde 
atingiram a quase totalidade dos pequenos negócios. 44% interromperam a operação do 
negócio, pois dependem do funcionamento presencial. Outros 32% mantêm funcionamento 
com auxílio de ferramentas digitais e 12% mantêm funcionamento, apesar de não contar com 
estrutura de tecnologia digital. Apenas 11% conseguiram manter a operação sem alterações, 
por outras razões, entre segmentos listados como serviços essenciais. 
 
Com relação ao faturamento do negócio, a maioria dos donos de pequenas empresas (89%) 
apontou uma queda na receita mensal. 4% não perceberam alteração de faturamento, apenas 
2% conseguiram registrar aumento de receita no período e 5% não quiseram responder. Na 
média, o faturamento dos pequenos negócios foi 60% menor do que no período pré-crise. 
Apesar de preocupante, esse resultado é melhor do que o identificado nas duas pesquisas 
anteriores. Em março, a queda havia sido de 64%. No 2º levantamento, no início de abril, a 
perda média de receita havia sido ainda maior (69%). 
 
Para tentar superar esse momento, as empresas estão lançando mão de diferentes recursos. 
Para 29% delas, a alternativa foi passar a realizar vendas online, com o uso das redes sociais. 
12% disseram ter começado a gerenciar as contas da empresa por meio de aplicativos e 8% 
passaram a realizar vendas online por aplicativos de entrega. 
 
Quanto à gestão dos recursos humanos das empresas, 12% dos entrevistados revelaram que 
tiveram de demitir funcionários nos últimos 30 dias, em razão da crise. 29% das empresas com 
empregados suspenderam o contrato de funcionários; outros 23% deram férias coletivas; 18% 
reduziram a jornada de trabalho com redução de salários; e 8% reduziram salários com 
complemento do seguro-desemprego; alternativa permitida pela MP 936. 
 
Análise dos Segmentos 
A pesquisa avaliou a perda média de faturamento semanal dos microempreendedores 
individuais, micro e pequenas empresas, de acordo com o segmento de atuação. Embora 
todos os setores tenham registrado perdas, elas foram mais sensíveis na atividade da 
Economia Criativa (eventos, produções etc) (-77%), Turismo (-75%) e Academias de Ginástica (-
72%).  Já os segmentos com menor perda de faturamento, de acordo com o estudo, foram Pet 
Shops e Serviços Veterinárias (-35%), Agronegócio (-43%) e Oficinas e Peças Automotivas (-
48%). 
 
 

Com juros e correção monetária: o Brasil paga caro pela falta de 
concorrência entre os Bancos 
 
Adriano Camargo Gomes* 
 
A pandemia do novo coronavírus e a crise que estamos presenciando deixam muito claro 
como as decisões do presente têm um impacto enorme em nosso futuro. A afirmação é 
evidente. Contudo, essa evidência esconde uma complexa e importante relação entre a 
realidade e os modelos científicos que usamos para tentar explicá-la e compreendê-la. 



 
No domínio do direito antitruste, é frequente a utilização de modelos científicos para analisar 
aspectos relevantes da concorrência em um determinado mercado. A maioria desses modelos 
busca contribuir para a identificação do grau de concentração de um mercado em torno de 
poucos agentes econômicos, bem como do poder que esses agentes possuem para, 
individualmente ou em conjunto, influenciar esse mesmo mercado. 
 
Ao analisar atos de concentração de empresas, como fusões e aquisições, o Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica (Cade) costuma recorrer a esses modelos para tomar suas 
decisões. A análise realizada pelo Cade nesses casos consiste, fundamentalmente, em 
estabelecer uma comparação entre dois cenários do mercado: o cenário real, existente antes 
da concentração, e um cenário hipotético, de como o mercado seria após ela ocorrer. 
 
Ao longo dos últimos 15 anos, o Cade autorizou diversos atos de concentração no mercado 
bancário, todos supostamente corroborados pelos modelos de análise de atos de 
concentração (Santander-Real, Itaú-Unibanco e Bradesco-HSBC, para ficar em alguns 
exemplos). Atualmente, convivemos em um cenário no qual os 5 principais bancos do país –
 dois deles pertencentes ao Estado – dominam mais de 80% dos ativos e dos depósitos 
bancários. Nos Estados Unidos, os 5 maiores bancos concentram menos de 50% do mercado. 
 
Seria possível voltar nossa análise para os modelos, para falarmos de oligopólio e de teorias 
econômicas que possam explicar eventuais falhas de mercado existentes no setor bancário. 
Nosso objetivo, porém, não é explicar as falhas, mas apenas mostrar que elas são facilmente 
identificadas se olharmos para a nossa realidade. E, falando dela, podemos ter a certeza de 
que, caso algum modelo não indique falhas na concorrência do setor bancário, ou não somos 
capazes de entendê-lo ou, então, o modelo está errado. 
 
Em um contexto de concorrência perfeita, as empresas vendem por um preço igual ao custo 
de produzir mais uma unidade de seu produto. No caso dos bancos, boa parte de seu custo diz 
respeito à obtenção de dinheiro, pagando juros que costuma ser próximo ao da taxa básica 
(SELIC). Na outra ponta, os bancos vendem dinheiro a juros, esse é o seu “produto”. A 
diferença entre a SELIC e os juros que pagamos para os bancos é chamada de spread bancário. 
Nosso spread é o segundo maior do mundo. Perdemos apenas para Madagascar. 
 
Costuma-se justificar esse problema a partir da alta taxa de inadimplência e da baixa 
efetividade na recuperação dos créditos. Esse argumento, porém, cai por terra quando se 
constata que, mesmo nas crises econômicas vividas nos últimos 15 anos, em que bancos 
mundo afora quebraram ou tiveram prejuízo, os lucros dos bancos brasileiros não pararam de 
crescer. Das cinco empresas de capital aberto do país com maior lucro em 2019, quatro são 
bancos. A Caixa Econômica Federal só não está na lista porque não tem o capital aberto. Se 
estivesse, ocuparia o quarto lugar. Juntos, os cinco grandes bancos lucraram mais de R$ 100 
bilhões no ano passado. 
 
Mas não é só. Em março deste ano, o Banco Central anunciou medidas que injetaram R$ 1,2 
trilhão no mercado, ampliando a liquidez dos bancos. Essa disponibilidade gigantesca de 
recurso, em um mercado competitivo, deveria produzir maior oferta de empréstimos a juros 
menores – os Bancos disputariam mercado. Em razão da crise atual, há ainda a expectativa de 
novas medidas, indicando a disponibilidade de mais de R$ 600 bilhões. Nada disso parece ser 
suficiente. Qualquer empresário que precisa de crédito para enfrentar a crise já percebeu: a 
oferta não aumentou e, aproveitando a crise, os juros cobrados estão mais altos. O oligopólio 
dos bancos controla o mercado. A disponibilidade de recursos não impacta na curva de oferta, 
apenas no aumento da demanda. Assim, com a crise, os empréstimos ficaram mais caros. 



Como se tudo isso não fosse suficiente, ainda há indícios de que os bancos formaram cartéis 
no mercado de câmbio nacional e internacional, motivo pelo qual estão sendo investigados 
pelo Cade. 
 
O resultado é desastroso: os consumidores, industriais, produtores rurais, comerciantes e 
autônomos brasileiros, que movem o país por meio da produção e aquisição de bens e 
serviços, são estrangulados por um mercado de crédito perverso. Um mercado que paga 
pouco pelo nosso dinheiro e que vende seu dinheiro mais caro do que quase todos os outros 
bancos do mundo. Um mercado que não conhece a crise econômica que todos nós vivemos 
nos últimos anos e que, diante dela, ganha ainda mais dinheiro. Há muito tempo pagamos, 
com juros, o preço das escolhas e dos modelos errados que fizemos no passado. Não há 
economia que possa crescer se a produção e o consumo são reféns do capital financeiro. Desta 
vez, num contexto de crise, o preço que vamos pagar por esses erros será ainda mais alto. Os 
bons modelos mostrarão isso no futuro. 
 
*Advogado, doutor pela USP, mestre pela Universidade de Oxford, é professor da Escola de 
Direito e Ciências Sociais da Universidade Positivo.  
 
(Os artigos e comentários não representam, necessariamente, a opinião desta publicação; a 
responsabilidade é do autor da mensagem) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabalho: o que vem pela frente 
 

José Pastore* 
 
As Medidas Provisórias (MPs) 927 e 936 foram rapidamente publicadas pelo governo e 
adotadas de pronto por empregados e empregadores. No conjunto, elas estão ajudando a 
manter cerca de 30% dos empregos formais graças à simplificação de regras para a concessão 
de férias antecipadas ou coletivas, extensão do banco de horas, redução da jornada e de 
salário, suspensão do contrato de trabalho, antecipação do abono salarial e complementação 
parcial das perdas dos trabalhadores. Cerca de 10 milhões de empregos foram poupados. Sem 
elas, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de ontem teria mostrado 
uma perda de uns 3 milhões de empregos formais.  
 
Essas MPs trouxeram, também, a necessária segurança jurídica para a prática do teletrabalho, 
que já chega a 30% – era de 12% antes da pandemia. Para grande parte dos desempregados e 
trabalhadores informais, o auxílio emergencial de R$ 600 mensais está sendo crucial para a sua 
sobrevivência e para manter um reduzido consumo do pequeno comércio. 
 



O grosso dos acordos individuais de suspensão do contrato de trabalho termina até meados de 
julho e os de redução de jornada, até meados de agosto. O auxílio emergencial tem vigência 
por 90 dias. E depois de toda essa ajuda? 
 
Várias incertezas preocupam. A mais imediata diz respeito à demora dos parlamentares para 
converter em lei as referidas medidas provisórias. Preocupam ainda mais certas mudanças 
propostas pelos deputados-relatores que desfiguram e esterilizam a força daquelas MPs. Uma 
delas é a tentativa de reintroduzir a exigência da negociação coletiva em vários temas depois 
da decisão do Supremo Tribunal Federal em favor de contratos individuais expeditos para 
enfrentar o ritmo alucinante das infecções e mortes causadas pelo coronavírus. 
 
As duas MPs já deveriam ter sido aprovadas porque, mesmo com elas, os brasileiros 
enfrentarão cenários apavorantes nos próximos meses. O desemprego ameaça escalar em face 
da insegurança que cerca a reabertura das atividades das empresas do comércio e dos 
serviços, que responde por mais de 70% dos empregos. A reabertura deverá ser marcada por 
restrições que conspiram contra o emprego: gradualismo, locais e horários limitados, 
revezamento, escalonamento, entrada de poucas pessoas, etc. Será um tempo de abre-e-fecha 
empresas em decorrência de eventuais reinfecções. As empresas procurarão trabalhar com o 
mínimo de empregados, mesmo porque não basta reabrirem, é preciso que os consumidores 
se animem a comprar. A esta altura, muitos empregos terão sido perdidos em definitivo. 
 
Tudo isso sugere a explosão de forte onda de desocupação, em que milhões de pessoas ficarão 
sem trabalho, sem dinheiro e sem perspectiva de trabalhar, nem sequer informalmente. 
 
Num cenário como este, complicar medidas simples que poderiam ajudar a aliviar a situação é 
um sofrimento imperdoável que os referidos parlamentares impõem aos brasileiros que mais 
precisam trabalhar. Na iminência de verdadeira tragédia no campo do trabalho. Afinal, o vírus 
não espera por decisões demoradas e complicadas como querem propor. Já será dificílimo 
gerar empregos no meio de tanta paralisia. Eles deveriam ajudar a preservar os poucos que 
sobrarem. 
 
Nos próximos meses será necessário criar medidas e prorrogar as existentes pelo tempo que 
for necessário. Em paralelo, o Brasil terá de ganhar capacidade de testar-identificar-isolar o 
vírus para reduzir o ritmo de contágio e dar segurança para as empresas funcionarem 
próximas da normalidade e, a partir daí, começarem a empregar lentamente. 
 
*Professor da FEA-USP, membro da Academia Paulista de Letras. Presidente do Conselho de 
Emprego e Relações do Trabalho da FECOMERCIO-SP. 

 
(Os artigos e comentários não representam, necessariamente, a opinião desta 

publicação; a responsabilidade é do autor da mensagem) 

 

Otimismo com o setor de minério de ferro 
 

Vale é uma boa opção de investimento, apesar das questões reputacionais 
envolvendo o nome da companhia no passado recente 
 
 A casa de análises Capital Research lançou, recentemente, um relatório em que analisa a 
situação financeira da Vale e a demanda mundial por minério de ferro. No material, o analista 
Felipe Silveira fala dos impactos das tragédias decorrentes do rompimento das barragens de 



Mariana e Brumadinho, que levaram a empresa a mudar seus métodos de processamento na 
mineração, ter gastos bilionários com as provisões relativas aos dois acidentes e reduzir a sua 
produção de minério de ferro em 21,5%, em 2019, gerando 301,9 milhões de toneladas de 
minério de ferro. Dessa forma, a Vale perdeu o posto de maior produtora da commodity no 
mundo para a anglo-australiana Rio Tinto, que produziu 326 milhões de toneladas no ano 
passado. 
 
Todos esses motivos fizeram as ações da Vale despencarem nos últimos tempos, mas neste 
ano a companhia já está próxima de recuperar o posto de maior produtora de minério do 
mundo. “Neste ano, a Vale voltaria ao topo do ranking, com uma produção entre 340 e 355 
milhões de toneladas, porém, reduziu o guidance por conta dos possíveis impactos do 
coronavírus e agora projeta produzir entre 310 e 330 milhões de toneladas de minério. 
Enquanto isso, a Rio Tinto espera produzir algo entre 324 e 334 milhões de toneladas, ou seja, 
a briga pelo topo pode ser na vírgula, literalmente”, explica Silveira. 
 
Mas apesar da brasileira e da australiana estarem disputando o topo do ranking em termos de 
quantidade, a Vale tem uma grande vantagem: “A commodity teve um começo de década 
mais pressionado em decorrência da expansão na produção de minério, principalmente na 
Austrália, mas também no Brasil. Por aqui, a perspectiva de aumento tinha um nome: S11D, 
um projeto no Pará que adicionou 90 milhões de toneladas de minério de alta qualidade na 
capacidade de produção da Vale, ou seja, mais de 3% da produção mundial”, indica Silveira. 
 
O analista também explica que esse projeto recebeu investimentos de US$ 14,3 bilhões, 
considerando o que foi gasto na mina, na planta de processamento e na área de logística, que 
inclui a construção de uma ferrovia que leva o minério até um porto privado da Vale. Tanto 
investimento é justificado pelo fato de que o S11D, no Pará, “tem um dos menores custos de 
produção do mundo e, por ter qualidade superior, com até 67% de teor de minério de ferro 
contra 62% da média, permite que a companhia negocie o produto com um prêmio em relação 
à cotação básica da commodity”, o que é aumenta a margem da Vale e configura uma 
vantagem competitiva importante em relação a suas concorrentes globais. 
 
A Capital Research traz, ainda, as estimativas futuras do setor: segundo dados da Fitch Ratings, 
uma das três maiores agências de classificação de risco de crédito do mundo, a produção de 
minério de ferro deve crescer a uma taxa anual de 0,8% entre 2020 e 2029, o que representa 
uma forte desaceleração em relação ao visto na década anterior, de 3% ao ano. A Austrália, 
principal responsável pelo crescimento nos anos 2010, com 8,7% ao ano, deve crescer a uma 
taxa de 0,7% nos próximos dez anos, enquanto a projeção para o mercado é de aumento 
moderado. “Um ponto importante é que essas projeções já consideram que a Vale pode voltar 
ao patamar próximo de 400 milhões de toneladas já a partir de 2022”, afirma o especialista. 
 
Já sobre a demanda do produto, Silveira esclarece que a indústria de aço, cujo principal 
representante é a China, tem papel importante, com usos diversificados, principalmente, entre 
construção civil, indústria automotiva e de eletrodomésticos de linha branca, como geladeiras 
e máquinas de lavar. O gigante asiático respondeu por mais da metade da produção de aço do 
mundo, em 2018, produzindo oito vezes mais do que o segundo colocado, a Índia. 
“Basicamente todo o crescimento da produção veio da China a partir do ano 2000. Enquanto 
no resto do mundo houve um aumento de pouco mais de 1% ao ano, a produção chinesa 
cresceu, entre 2000 e 2018, a uma taxa anual de mais de 11%”, comenta Silveira citando os 
dados da World Steel Association. 
 
O relatório de Felipe Silveira, no entanto, faz um alerta: “A grande questão é saber o que 
esperar da China pós-coronavírus. O preço do minério tem se mantido razoavelmente estável 



nesse começo de ano, na contramão das demais commodities. Isso porque a expectativa inicial 
era de que um grande pacote de investimentos do governo chinês, com foco principalmente 
em infraestrutura, pudesse acelerar a retomada do crescimento após os impactos da 
pandemia no primeiro trimestre. Isso ainda não aconteceu, mas a produção industrial chinesa 
já voltou a mostrar uma recuperação em abril, após a saída do país do regime de lockdown”, 
comenta Silveira ao se referir ao aumento de 1,3% da produção de aço da China nos quatro 
primeiros meses deste ano em relação ao mesmo período de 2019. 
 
Apesar dessa dúvida, a casa de análises considera razoável estimar que o crescimento chinês 
na próxima década deve superar com alguma folga a fraca expansão projetada para a oferta de 
minério de ferro e considera que a Vale está bem posicionada no mercado, mas com um preço 
bastante descontado. “Por conta disso, consideramos a Vale uma boa opção de investimento, 
apesar dos impactos sofridos nos últimos anos. É bom destacar, ainda, que ao investir na 
companhia, o investidor também aumenta sua exposição à moeda americana, o que é 
bastante saudável neste momento”, finaliza Silveira. 
 
A casa de análises Capital Research pertence ao grupo Red Ventures, que conta com um 
portfólio de empresas digitais nas indústrias de educação, saúde, home service e serviços 
financeiros. A startup tem como missão entregar conteúdo relevante de forma gratuita aos 
seus usuários, como é o caso da Carteira Capital, que faz recomendações para investidores de 
perfil conservador, moderado e agressivo.  
 

 

Produção brasileira de aço bruto tem queda de 14,3% até abril  
 
A produção brasileira de aço bruto alcançou 10,0 milhões de toneladas nos quatro primeiros 
meses de 2020, o que representa uma queda de 14,3% frente ao mesmo período do ano 
anterior. A produção de laminados no mesmo período foi de 7,1 milhões de toneladas, queda 
de 9,3% em relação a 2019. A produção de semiacabados para vendas totalizou 2,7 milhões de 
toneladas no acumulado de 2020, uma queda de 13,2% na mesma base de comparação*. 
 
As vendas internas foram de 5,6 milhões de toneladas de janeiro a abril de 2020, o que 
representa uma queda de 9,5% quando comparada com igual período do ano anterior. 
 
O consumo aparente nacional de produtos siderúrgicos foi de 6,2 milhões de toneladas no 
mesmo período, o que representa uma queda de 9,4% frente aos primeiros quatro meses de 
2019. 
 



As importações alcançaram 705 mil toneladas no acumulado do primeiro quadrimestre de 
2020, caindo 17,8% frente ao mesmo período do ano anterior. Em valor, as importações 
atingiram US$ 745 milhões, uma queda de 13,4% no mesmo período de comparação.  
 
As exportações atingiram 4,1 milhões de toneladas e US$ 2,1 bilhões de janeiro a abril de 
2020. Esses valores representam, respectivamente, uma queda de 5,1% e de 17,5% na 
comparação com o mesmo período de 2019. 
 
Dados de abril de 2020 
Em abril de 2020 a produção brasileira de aço bruto foi de 1,8 milhão de toneladas, uma queda 
de 39,0% frente ao mesmo mês de 2019. Já a produção de laminados foi de 1,2 milhão de 
toneladas, 36,6% menor do que a registrada em abril de 2019. A produção de semiacabados 
para vendas foi de 599 mil toneladas, representando queda de 23,8% em relação ao mesmo 
mês de 2019*. 
 
As vendas internas recuaram 35,6% frente a abril de 2019, atingindo 976 mil toneladas. O 
consumo aparente de produtos siderúrgicos foi de 1,1 milhão de toneladas, 34,6% abaixo do 
apurado no mesmo período de 2019.  
 
As importações de abril de 2020 foram de 186 mil toneladas e US$ 182 milhões, o que resulta 
uma queda de 24,0% em quantum e de 19,8% em valor na comparação com o registrado em 
abril de 2019. As exportações foram de 883 mil toneladas e US$ 481 milhões, o que significa 
queda de 17,0% e de 21,9%, respectivamente, na comparação com o mesmo mês de 2019. 
 

 
 

Confiança da Indústria de maio registra segundo menor valor 
da série 
 
O Índice de Confiança da Indústria (ICI) da Fundação Getulio Vargas avançou 3,2 pontos em 
maio, ao passar de 58,2 pontos (mínimo da série) para 61,4 pontos, o segundo menor valor da 
série. Esse resultado representa recuperação de apenas 7,4% da perda de 43,2 pontos 
observada entre fevereiro e abril desse ano. 
 
"A Sondagem da Indústria de maio sinaliza acomodação da situação atual em níveis muito 
baixos e alguma calibragem das expectativas para os próximos meses. Apesar da evolução 
relativamente favorável de indicadores como os de estoque, NUCI e produção prevista, ainda é 
cedo para concluirmos se o pior momento da crise ficou para trás. Para os próximos meses, o 
elevado nível de incerteza e de pessimismo em relação ao futuro podem colocar em xeque 
uma recuperação mais consistente da confiança", comenta Renata de Mello Franco, 
economista do FGV IBRE. 



 
Em maio, dez dos 19 segmentos industriais pesquisados apresentaram aumento da confiança. 
O resultado desse mês é atribuído à leve melhora da percepção dos empresários em relação 
ao momento presente e, principalmente, à reavaliação das expectativas para os próximos três 
e seis meses. O Índice de Expectativas subiu 5,3 pontos, para 54,9 pontos. Já o Índice de 
Situação Atual cresceu apenas 1,2 ponto, para 68,6 pontos. Ambos são o segundo menor valor 
de suas respectivas séries históricas. 
 
A maior contribuição para o IE neste mês veio da melhora das expectativas dos empresários 
sobre a produção nos próximos três meses. Após apresentar queda acumulada de 68,0 pontos 
entre abril e janeiro desse ano, o indicador de produção prevista recuperou 12,3 pontos, 
saindo de 34,6 pontos para 46,9 pontos. Houve queda da proporção de empresas prevendo 
nível de produção menor para os três meses seguintes (de 71,6% para 63,9%) e aumento do 
percentual de empresas esperando nível maior (de 6,5% para 13,5%). Os indicadores de 
emprego previsto e tendência dos negócios subiram 0,8 ponto e 2,4 pontos, respectivamente. 
 
Em relação ao ISA, o fraco desempenho do índice resulta da combinação de melhores níveis de 
estoques, da estabilidade do grau de satisfação dos empresários com a situação atual dos 
negócios e de piora da avaliação sobre a demanda atual. O Indicador de estoques cresceu 5,7 
pontos, para 81,9 pontos, enquanto o indicador de situação atual dos negócios ficou 
relativamente estável, variando de 64,2 pontos para 64,7 pontos. Por sua vez, o indicador de 
demanda total atual caiu 2,7 pontos, para 62,2 pontos, o menor valor da série histórica. 
 
O Nível de Utilização da Capacidade instalada teve acréscimo de 3,0 pontos percentuais, de 
57,3% (mínimo da série histórica) para 60,3% (segundo menor valor da série histórica). 
 
 

 

Retomada econômica com cautela é defendida pela FIEMG  
 
Federação acredita que a retomada deve ser customizada para cada região do 
estado 

 
Especialistas nas áreas de saúde e econômica em todo o país têm trabalhado intensamente 
para orientar a tomada de decisão do poder público na elaboração de medidas que permitam 
a retomada das atividades diante da pandemia da Covid-19, sempre com foco na preservação 
da vida. A Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG) enxerga a possibilidade de 
priorizar a saúde das pessoas, adotando políticas que flexibilizem a retomada da atividade 
econômica em ondas e de forma customizada para cada região do estado. 
 
"A flexibilização das medidas de isolamento social deve acontecer aos poucos, considerando as 
especificidades regionais e a capacidade de atendimento dos sistemas de saúde locais. 
Acredito no bom resultado de um trabalho multidisciplinar, ou seja, que envolve especialistas 
de diversas áreas, para calibrar em que medida deve-se flexibilizar ou tornar mais restritivo o 
contato social", explica a gerente de estudos econômicos da FIEMG, Daniela Britto. 
 



Ao mesmo tempo em que evita um colapso dos sistemas de saúde, a estratégica de isolamento 
social tem um custo econômico muito elevado, justificando a busca permanente de protocolos 
seguros de retomada das atividades produtivas. "A preservação da vida, do emprego e da 
renda é o grande desafio imposto por essa crise sanitária", salienta a especialista da FIEMG. 
Com base em dados da Universidade de Oxford, verificou-se que um aumento de 10% do 
isolamento social eleva a queda da atividade econômica em 4%, na média. Em países como a 
França e a Espanha, essa queda é de 6% e 8%, respectivamente. 
 
A despeito destas evidências, alguns estudos tentam demonstrar que as medidas de 
isolamento social diminuem as perdas econômicas ao evitar o adoecimento ou a morte de 
trabalhadores. "Há uma grande inconsistência nesse tipo estudo. Eles desconsideram que a 
quantidade de profissionais que se afastam das atividades laborais em função do isolamento 
social é inúmeras vezes maior que a quantidade dos que serão acometidos pela Covid-19, e 
que, mão de obra parada, gera enormes perdas econômicas.", pondera Britto. 
 
Recuperação 
Segundo dados do IBGE, em março, o Brasil perdeu 1,2 milhão de empregos, 220 mil em Minas 
Gerais. "Juntamente com as perdas de vidas, o aumento do desemprego é a outra face cruel 
dessa crise. A piora do mercado de trabalho, que já tem 12 milhões de desempregados, impõe 
mais dificuldades de recuperação pós pandemia, apesar de todos os esforços do poder 
público. Algumas empresas vão desaparecer, desestruturando cadeias produtivas e piorando 
as condições financeiras das famílias, das empresas e do próprio governo", contextualiza e 
economista da FIEMG.  
 
Britto aponta ainda números preocupantes para a economia. "Com isso, projetamos uma 
queda de 5,7% do PIB do Brasil e de 7,0% do PIB de Minas Gerais em 2020, com uma 
recuperação lenta, prevista para meados de 2022", afirma.  
 
Segundo o presidente da FIEMG, Flávio Roscoe, o momento agora é de agir com racionalidade 
para minimizar os impactos desta crise. "É hora de se planejar a retomada segura da atividade, 
com consciência e proteção". O líder industrial defende que é preciso dosar as ações para 
evitar maior impacto negativo na economia. "Minas Gerais se preparou, fez hospital de 
campanha, empresas fizeram máscaras, a produção de álcool em gel é suficiente e a FIEMG 
apoiou prontamente todas essas medidas. O momento agora é de planejar e usarmos a 
inteligência", afirmou.  
 

 

OURO - Preço pode chegar a US$ 2 mil/onça 
 
O CEO da AngloGold, Kelvin Dushnisky, afirmou em teleconferência que os preços do ouro 
podem chegar a US$ 2.000/onça, enfatizando que a empresa não depende do preço do ouro 
atingindo tais alturas para continuar viável. "Dada à flexibilização quantitativa que estamos 



vendo, a probabilidade de as taxas de juros serem menores por mais tempo e todos esses 
fatores se juntarem, acho que há todas as chances de que o preço do ouro possa exceder US$ 
2.000/onça. Isso não seria uma surpresa", disse Dushnisky.  
 
A companhia pode aumentar os dividendos, uma vez que uma queda inesperada dos preços 
mais altos do ouro compensa as perdas de produção da pandemia, disse o CEO. A AngloGold 
tem uma política de dividendos de pagar 10% do fluxo de caixa livre antes do crescimento do 
capital, e as margens devem aumentar à medida que a empresa gerar fortes fluxos de caixa 
operacionais com um preço mais alto do ouro.  
 
Dushnisky também disse que a venda do portfólio sul-africano da empresa à Harmony Gold fez 
um excelente progresso, com a aprovação incondicional da disputa.  A empresa também 
decidiu não vender sua mina Cerro Vanguardia na Argentina, acreditando que pode obter mais 
valor para os acionistas, desenvolvendo seu potencial restante.(Fonte: Brasil Mineral – 14.05.2020) 

 

Caem os volumes exportados para todos os mercados, exceto 
para os países asiáticos 
 
O saldo da balança comercial foi de US$ 6,7 bilhões em abril, um bilhão acima do resultado de 
abril de 2019. No acumulado do ano, porém, o resultado até abril em 2020 no valor de US$ 
11,8 bilhões foi inferior ao de igual período de 2019. O melhor desempenho da balança 
mensal, na comparação entre os meses de abril de 2019 e de 2020, é explicado pela queda 
mais acentuada das importações (-14,8%) em relação às exportações (-5,0%). 
 
Os índices do ICOMEX permitem uma análise mais detalhada dos fluxos de comércio. Em 
volume, as exportações cresceram 0,3% e as importações caíram 7,6% entre os meses de abril 
de 2019/2020. Observa-se que as importações vinham registrando aumentos na comparação 
mensal interanual, desde dezembro, e em março tiveram um acréscimo de 15,4%. Risco de 
novas desvalorizações e efeitos defasados entre os contratos e a mudança no cenário 
doméstico com a tendência recessiva na economia explicariam esse resultado. A queda nas 
importações, em abril, mostra que o cenário de queda no nível de atividade da economia já foi 
incorporado pelos operadores do comércio exterior. No acumulado do ano até abril, 
entretanto, as exportações recuaram 2,3% e as importações aumentaram 4,2%. Espera-se que, 
nos próximos meses, as importações confirmem a tendência de queda, o que deve reverter o 
sinal do acumulado no ano. 
 
O aumento das exportações é totalmente explicado pelas commodities, que aumentaram 
17,1% em abril na comparação com abril de 2019; na comparação entre os dois primeiros 
quadrimestres de 2019 e 2020 aumentaram 8,1%. O volume exportado das não commodities 
recuou nesses mesmos períodos 30,1% e 18,4%, respectivamente. 
 
A liderança das commodities nos volumes exportados está associada ao setor de agropecuária 
que registrou crescimento de 47,5% entre os meses de abril de 2019 e 2020, enquanto a 
indústria extrativa registrou queda de 5%. A indústria de transformação não se beneficiou da 
desvalorização cambial e num cenário de queda no comércio mundial recuou 17,1%, na 
mesma base de comparação. O resultado desse desempenho é que, entre os primeiros 
quadrimestres de 2019 e 2020, excetuando a agropecuária, todas as indústrias registraram 
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queda nos volumes exportados. 
 
A dependência das exportações das commodities e, em especial, do setor agropecuário se 
traduz na crescente importância da China na pauta de exportações do Brasil. Em abril, o 
volume exportado para a China cresceu 30,9% em relação a igual mês de 2019 e 28,2%. para o 
restante da Ásia. Para todos os outros mercados destacados no Gráfico 4 no press release, o 
volume exportado recuou, seja na comparação mensal, seja no acumulado do ano até abril. 
Destacam-se as quedas para a Argentina (45,2%), demais países da América do Sul (40,5%) e 
Estados Unidos (26,1%). A menor queda no volume de exportações foi a da União Europeia e é 
explicada pela maior presença de commodities na pauta de exportações para esse mercado. 
 
Confirma-se, portanto, a importância do mercado da China atenuando a queda nas 
exportações brasileiras nesse momento de crise no comércio mundial. Como pode ser 
observado no Gráfico 5 no press release, a China explicou 31% das exportações brasileiras e 
21% das importações, no primeiro quadrimestre de 2020. Esse país supera as participações de 
todos os principais mercados de destino das exportações e de origem das importações 
brasileiras. Destaca-se a queda nas exportações para a Argentina, levando o país à quinta 
posição como principal mercado de destino das vendas externas do Brasil, com uma 
participação de 2,6%. 
 
A variação nas exportações por categoria de uso da indústria de transformação foi negativa na 
comparação mensal ou quadrimestral, exceto para bens não duráveis de consumo. Observa-se 
que a queda de 60,2% para os bens de capital em abril, não foi influenciada por transações 
associadas a plataformas de petróleo. No acumulado do ano até abril, a redução nas 
exportações de bens de capital sem plataformas é menor (30%). Nas importações, todas as 
categorias de uso recuaram em abril e, novamente, as plataformas não influenciaram esse 
resultado. Na comparação do acumulado até abril, bens de capital, bens de consumo não 
duráveis e bens intermediários mostram variação positiva, e como já salientado, as 
importações estavam crescendo nos primeiros meses do ano. 
 
O desempenho favorável do setor agropecuário, no mês de abril, explica o aumento de 61,2% 
das suas importações de bens intermediários, enquanto o resto da indústria recuou em suas 
compras. Mesmo com o câmbio em alta, a dependência do setor na compra de insumos 
(fertilizantes e outros produtos químicos) e a demanda da China pelos produtos do setor 
agropecuário explicam esse aumento. A queda nas compras de máquinas para o setor foi 
influenciada pela desvalorização cambial. Ademais, parte do maquinário para o setor possui 
oferta doméstica, como tratores e máquinas de terraplanagem. Para o restante da indústria, as 
compras de máquinas nos meses iniciais refletem em parte as expectativas favoráveis que 
existiam no final de 2019 e início de 2020 em relação à recuperação da indústria. 
 
Por último, os termos de troca apresentam uma tendência crescente desde janeiro de 2020, 
devido a uma queda mais acentuada nos preços importados do que exportados. O Fundo 
Monetário Internacional projeta uma queda de 42% para o petróleo e de 1,1% para não 
commodities. Esse comportamento beneficia o Brasil devido a sua pauta de commodities 
diversificada. 
 
Perspectivas 
A crise de 2008 levou a um aumento das exportações brasileiras para a China que passou a ser 
o nosso principal mercado de exportação. A crise atual acentua essa tendência e a 
consequente comoditização de produtos primários da pauta de exportações brasileiras. Sob 
esse prisma, a manutenção da política externa alinhada com os interesses exportadores do 
Brasil não pode ser negligenciada. 



 

 
 

Brasil é o país de maior incerteza se comparado a outros 20 no 
mundo 
 

Levantamento comparou componente de Mídia de índices de incerteza em abril e nos 
últimos 12 meses, para verificar impacto da pandemia 
 
O Indicador de Incerteza da Economia Brasil (IIE-Br), calculado pela Fundação Getulio Vargas, 
chegou ao mais alto nível da série histórica em abril deste ano, passando dos 200 pontos. O 
indicador é a conjugação do Indicador de Mídia (IIE-Br Mídia), que corresponde a 80%, com o 
Indicador de Expectativa (IIE-Br Expectativa), que representa 20%. O componente de Mídia, 
que tem peso maior no indicador, registrou importante aumento no mês de abril, saltando 
para 195,3 pontos, impactado pela pandemia de Covid-19. 
 
Na prévia de maio, o IIE-Br Mídia mostrou uma certa acomodação (179,4). O movimento não 
foi muito diferente em outros 20 países acompanhados pelo Economic Policy Uncertainty 
Project, que calcula o índice de incerteza dessas nações, com metodologia semelhante ao IIE-
Br Mídia da FGV. A maioria dos países analisados atingiu o pico da Covid-19 em março, quando 
houve aumento abrupto da incerteza, seguido de alguma acomodação. Mesmo tendo 
desacelerado em muitos países, o indicador se manteve historicamente elevado na maioria 
deles. 
 
A comparação foi feita pela economista Anna Carolina Gouveia, pesquisadora do Instituto 
Brasileiro de Economia da Fundação (FGV IBRE), com o objetivo de compreender melhor o 
comportamento da incerteza no Brasil. Em março, houve forte incremento, com uma variação 
superior a 15 pontos em 16 dos 21 países pesquisados. Em abril, China (189,2), Rússia (178,4) e 
Singapura (163,4) foram os que tiveram nível de incerteza (Mídia) mais próximo do registrado 
no Brasil. 
 
"Além da incerteza associada à pandemia de Covid-19, comum a quase todos os países, o 
Brasil conta com alguns fatores que impulsionaram ainda mais o indicador. Primeiro, o país 
apresentava um crescimento fraco mais de três anos após uma grande recessão e buscava 



reequilíbrio macroeconômico. A crise de saúde lançou grande incerteza sobre os próximos 
passos da agenda econômica. Em segundo lugar, enquanto em muitos países a pandemia 
motivou movimentos de união nacional, aqui a incerteza advinda do ambiente político 
também atingiu recordes em abril. Por fim, a própria evolução de número de contágios e 
mortes no país continua em fase ascendente nestes últimos dias", ponderou Anna Carolina. 
 

 
*Fonte: Economic Uncertainty Project e FGV (Brasil) Elaboração: Autora  
 
Obs: para fins de comparação, as séries de indicadores de incerteza de todos os países foram 
padronizadas para apresentarem média de 100 pontos e desvio padrão de 10 pontos entre 
2006 e 2015.  
 
Se for considerado o percentual de elevação nos últimos 12 meses, o Brasil também aparece 
no topo da lista - o crescimento foi de 72,4%, seguido por Estados Unidos (63,7%), México 
(60,2%), Rússia (59,7%) e Coréia do Sul (43,4%).  
 

 
*Fonte: Economic Uncertainty Project e FGV (Brasil) Elaboração: Autora  
 
Um ponto curioso entre os países analisados é que em alguns casos o pico recente da incerteza 
não foi durante a pandemia. A China, primeiro país a apresentar casos de Covid-19, já vinha de 



um ambiente de incerteza elevada desde o ano passado, em função principalmente da guerra 
comercial com os EUA. O Economic Policy Uncertainty Index (EPUI) para aquele país atingiu o 
nível máximo em dezembro de 2019. O Reino Unido viveu um grau de incerteza ainda maior 
que de agora em 2019, durante o período mais tenso do Brexit. O Chile experimentou níveis de 
incerteza próximos aos níveis atuais em novembro e dezembro do ano passado, por conta das 
manifestações que pediam melhorias sócio estruturais.  
 
Aqui no Brasil, a pesquisadora e o economista Aloisio Campelo Jr., superintendente de 
Estatísticas Públicas do FGV IBRE, já haviam identificado nível elevado da incerteza a partir de 
2015 - a média entre meados de 2015 até antes da pandemia ficou em 115,0 pontos para o IIE-
Br (considerando os componentes Mídia e Expectativa), bem acima da média anterior a esse 
período, que foi de 98,5 pontos.  
 
"Entre 2015 e o final de 2019, fatores de instabilidade interna foram preponderantes. Além de 
eventos econômicos como a recessão de 2014-2016, o país foi bombardeado por uma 
sucessão de problemas de natureza política como o impeachment, a crise do governo Temer, a 
turbulenta eleição de 2018 e a instável relação entre Executivo e Legislativo no atual governo. 
A incerteza elevada foi um dos fatores a colaborar para que o investimento produtivo não 
ganhasse tração depois de 2016", analisou.  
 

 
 

Como a nova queda histórica da Selic para 3% afeta o crédito 
imobiliário? 
 
• Cenário de juros caindo e inflação estável é favorável para novos financiamentos 
imobiliários e até antigos, que podem se beneficiar da portabilidade.  
 
• Melhor taxa registrou aumento de 55% nos pedidos de crédito em abril em relação a março 
 
A concorrência entre os bancos e a pressão para a redução das taxas de crédito imobiliário 
devem crescer com os recentes movimentos da Caixa Econômica Federal (CEF) e com a nova 
queda histórica da Selic, de 3,75% para 3% ao ano, anunciada na última quarta-feira pelo 
Copom. Como fica o cenário para os financiamentos imobiliários em meio à pandemia do novo 
coronavírus e levando em conta as sinalizações do Banco Central e de analistas de que a taxa 
básica de juros pode cair ainda mais, chegando a 2,25%? Como avaliar se esse é um bom 
momento para encontrar a melhor oferta? 
 
A Melhortaxa - maior plataforma digital de crédito imobiliário do país - registrou, no último 



mês de abril, um aumento de 55% nos pedidos de crédito imobiliário feitos em sua plataforma 
em relação a março. Rafael Sasso, cofundador da fintech, analisa a seguir as oportunidades 
para o sonho da casa própria, o bom momento para a portabilidade para quem já tinha 
tomado um crédito mais caro no passado e as possíveis movimentações das instituições 
financeiras.  
 
Margem para queda do juro imobiliário é grande 
 
"A nova Selic a 3% ampliou para 4,51 pontos percentuais a sua diferença em relação à taxa 
média de crédito imobiliário efetivamente praticada pelos grandes bancos, que está em 7,51% 
com base nos contratos fechados por intermédio da nossa plataforma", conta Sasso. "Essa 
diferença era de 2,56 pontos percentuais em novembro de 2019, quando a nossa média estava 
em 7,56% enquanto a Selic marcava 5%. "Quer dizer que a diferença hoje é bem grande, o que 
teoricamente pressionaria os bancos a melhorar as condições do financiamento imobiliário. 
Todavia, essa reação não deve ser imediata, demorando um pouco mais por conta do clima de 
incerteza provocado pela Covid-19".  
 
"De toda forma, as taxas atuais já são as mais baixas vistas no mercado imobiliário, o que 
favoreceu o aumento da capacidade de compra dos tomadores, mesmo nesse ambiente de 
incerteza. Acredito que nos próximos meses, com a retomada da economia pós-pandemia, há 
maior probabilidade de um repasse mais forte para as taxas de crédito imobiliário", acrescenta 
o cofundador da Melhortaxa.  

 
Fonte: Melhortaxa 
 

 
Fonte: Melhortaxa 



 
Oportunidade de investimento 
Rafael Sasso lembra que, para quem já vinha se preparando para comprar um imóvel, seja 
para morar ou investir, e possui reserva financeira para manter os planos, as condições de 
financiamento hoje são vantajosas e há oportunidades a serem avaliadas, incluindo as 
novidades nas diferentes linhas (taxas corrigidas pela TR, pelo IPCA e ainda prefixadas). Além 
da queda da Selic, temos um cenário de baixa rentabilidade da poupança e da renda fixa, de 
alta volatilidade no mercado de ações, e a subida dos preços dos imóveis em ritmo abaixo da 
inflação.  
 
"A queda estrutural da Selic ajudou a intensificar a competição entre os bancos e a destravar a 
portabilidade do crédito imobiliário e acelerou a entrada de mais fundos e fintechs nesse 
mercado. Além disso, com a CEF criando produtos que aproximam o mercado de 
financiamento imobiliário do mercado de capitais e gerando diversificação, a procura por 
informações e o fomento a esse mercado cresceram. Temos acompanhado um volume grande 
de pessoas interessadas em financiar um imóvel, até pelo fato de nosso fluxo ser 100% 
online", diz Sasso.  
 
Por outro lado, percebe-se com o avanço da crise um aumento dos SLAs (prazos para retorno 
de cada fase) dos bancos, por conta de as equipes das esteiras estarem remotas e as empresas 
de BPO em home office. Os bancos, por sua vez, ficaram um pouco mais lentos e restritivos, 
com os LTVs de 90%, por exemplo, desaparecendo. 
 
Vantagens da portabilidade 
Os gráficos comprovam que, no ano passado, houve uma mudança cultural da população em 
começar a entender a portabilidade como ferramenta no processo de compra da casa própria 
com crédito bancário. Isso ampliou a pressão sobre a concorrência bancária. "O principal efeito 
da portabilidade é que o comprador não precisa ficar esperando a taxa de juros cair. Ele pode 
efetuar uma compra e, se a taxa cair significativamente no futuro, fazer uma portabilidade", 
comenta Sasso. "Neste momento de crise e incerteza, as famílias buscam formas de 
economizar e, como o crédito imobiliário representa um custo considerável no orçamento 
doméstico, tivemos um aumento significativo de buscas em nossa plataforma", afirma o 
cofundador da Melhortaxa, que foi a primeira fintech do Brasil a implementar um processo 
digital para a portabilidade do crédito imobiliário. 
 
 

Quais as principais oportunidades a serem exploradas pelo 
setor de construção civil no pós-pandemia? 
 
Wanderson Leite 
 
A pandemia do novo coronavírus acelerou a corrida das empresas por estratégias mais 
assertivas. Especialistas em vendas tentam antecipar tendências, analisando as necessidades e 
expectativas dos clientes. E todos querem apenas uma resposta: em um cenário de crise como 
a que enfrentamos, ainda existem oportunidades a serem exploradas? 
 
Costuma-se dizer que o caos é um terreno fértil para a inovação. Mesmo sabendo que o 
empreendedor é um investidor por natureza, ninguém vai querer caminhar de olhos vendados, 
sem ter segurança de que o cenário é promissor e os resultados, compensadores. Nenhum 
investimento é feito sem que os riscos tenham sido muito bem calculados. 
 



Neste momento, os empresários mais abertos às mudanças terão menos dificuldade de 
adaptar seu negócio. Embora a construção civil seja uma área ainda bastante engessada, é 
preciso entender que é hora de se reciclar. Os consumidores que você conhecia antes da 
pandemia não terão as mesmas preferências quando tudo isso acabar. É preciso retomar o 
contato, conhecê-los novamente. 
 
A Prospecta Obras, startup que mapeia as obras em andamento no Brasil, realizou um 
levantamento com quase 35 mil proprietários e profissionais de obras em andamento ou a 
iniciar para entender suas necessidades e anseios. O estudo apontou, por exemplo, que a mão 
de obra é o item do setor que mais precisa ser melhorado, seguido pela diminuição da 
burocracia e o modelo ainda engessado do comércio. 
 
A importância de um marketing digital bem feito também faz diferença: o posicionamento 
digital da marca, em comerciais, site e redes sociais, é o que mais atrai um cliente na hora de 
escolher uma loja para comprar produtos ou solicitar orçamentos pela primeira vez. Quando 
perguntados sobre quais ideias consideravam mais atrativas, mais de 70% dos entrevistados 
gostariam de canais de atendimento mais acessíveis, como WhatsApp, redes sociais e sites. 
 
Em seguida, aparece a criação de um sistema para acompanhar a entrega dos materiais e a 
possibilidade de fazer orçamentos e consultorias online. E o desejo só deve se intensificar com 
a pandemia. Uma outra pesquisa da empresa mostra que 73% dos consumidores da 
construção civil escolhem onde vão fazer orçamentos depois de pesquisar na internet, seja por 
meio de propagandas ou contatos recebidos. Pelo visto, a transformação digital veio mesmo 
para ficar no setor. 
 
Contudo, o maior aprendizado deste momento é que é preciso conhecer os clientes, conversar 
com eles, seja por meio de pesquisas, pelas redes sociais ou por um contato direto. O perfil 
mais conservador, que prefere ir às lojas e escolher os produtos, ainda existe, mas a tendência 
é que ele se digitalize cada vez mais. O empresário precisa pensar: minha empresa está de 
acordo com os clientes do setor? Se não, o público que eu atendo é suficiente para continuar 
meu negócio? Se sim, busque deixá-lo cada vez mais satisfeito. Se não, mude as estratégias 
para atingir esse cliente. O segredo é a cadência. Colocar os planos em ação e fazer ajustes de 
tempos em tempos. Com isso em mente e muito conhecimento sobre o setor, é possível 
encontrar grandes oportunidades mesmo em meio à crise. 
 
 
*Formado em administração de empresas pelo Mackenzie e fundador das empresas 
ProAtiva, app de treinamentos corporativos digitais, ASAS VR, startup que leva realidade 
virtual para as empresas e escolas; e Prospecta Obras, plataforma de relacionamento do 
segmento de construção civil. 
 
(Os artigos e comentários não representam, necessariamente, a opinião desta 

publicação; a responsabilidade é do autor da mensagem) 

 
 
 

 

 

 



 

Vale e Eletrobras excluídas de fundo 
 
O fundo soberano da Noruega excluiu a Vale e a Eletrobras e a egípcia ElSewedy Electric de sua 
carteira de clientes, alegando que as companhias provocam danos ambientais. O fundo 
administra mais de US$ 1 trilhão e decidiu banir também algumas das maiores empresas de 
commodities do mundo, incluindo Glencore e Anglo American, devido à sua produção e uso de 
carvão. 
 
O fundo vetou aportes na elétrica alemã RWE, na petroquímica sul-africana Sasol e na firma 
holandesa de energia AGL Energy, também devido ao uso de carvão. Os noruegueses 
mostram-se cada vez mais atentos ao que as empresas fazem em prol do clima mundial.  
 
O fundo sempre vende participações antes de anunciar exclusões, para evitar movimentos 
excessivos nos mercados. Outras companhias estão em observação caso não tratem a questão 
do uso do carvão. Entre elas, BHP, Uniper, Enel e Vistra Energy. 
 
Criado em 1996, o fundo visa poupar para gerações futuras as receitas da Noruega com a 
produção de petróleo e gás. Ele está entre os maiores investidores do mundo e possui cerca de 
1,5% de todas ações listadas globalmente. O fundo opera sob diretrizes éticas definidas pelo 
parlamento e exclui da carteira empresas que não as respeitam.  
 
O fundo norueguês afirmou que levou tempo para vender as ações de diversas das empresas 
excluídas devido à situação do mercado, incluindo a liquidez em algumas ações. O conselho de 
Ética do fundo recomenda a exclusão de empresas que não respeitem suas diretrizes quanto à 
ética. O conselho do banco central da Noruega então decide quando agir. – (Fonte: Brasil 
Mineral – 14.05.2020) 
 

 

Sinal Vermelho: Vale e Eletrobras são cortadas do fundo 
soberano da Noruega 
 

Ernani Reis* 
 

Você, provavelmente, já ouviu falar de “Green Money”. O movimento, que visa escolher ativos 
relacionados às empresas que apresentam sustentabilidade corporativa, equilíbrio ambiental, 



justiça social e elevada governança corporativa, voltou à cena após o maior fundo soberano do 
mundo, o da Noruega, excluir de sua carteira os investimentos nas companhias brasileiras Vale 
(VALE3) e Eletrobras (ELET3). 
 
A decisão veio do conselho de ética do fundo, apontando a “contribuição a riscos inaceitáveis” 
e por sérios danos ambientais nos episódios da barragem de Mariana (MG) em 2015 e de 
Brumadinho (MG) em 2019. No caso da Eletrobras, o conselho do fundo justificou a decisão 
com a participação da companhia no projeto de Belo Monte, que causou a desestruturação 
social de grupos indígenas e deslocamento de pelo menos 20 mil pessoas. 
 
Apesar da notícia, as ações da Vale encerraram o pregão no dia cotadas a R$ 48,75 e alta de 
2,72%, influenciada pela alta do minério, enquanto as ações da ELET3 encerraram a R$ 20,67, 
com pequena variação de 0,10%. O baixo impacto da notícia nas ações está, em boa parte, 
justificado pelo desconto que já sofreram durante a crise e o momento em que as atenções 
estão voltadas ao combate da pandemia. 
 
O fundo soberano da Noruega é considerado uma referência mundial para os demais fundos e 
possui aproximadamente US$ 9,6 bilhões investidos no Brasil, sendo US$ 7,6 bilhões em ações 
de 136 companhias e US$ 2,0 bilhões em renda fixa. 
A decisão do fundo, que também envolve empresas de outros países, representa uma 
tendência que ganha ainda mais força frente ao enfrentamento da pandemia de Covid-19, em 
especial após forte queda das emissões poluentes durante o isolamento social. Esse cenário 
está sendo antecipado com crise de coronavírus e, certamente, irá refletir sobre as 
governanças das companhias no pós-pandemia. 
 
Investir em sustentabilidade é uma exigência cada vez maior dos grandes fundos e dos 
investidores. Para acompanhar o segmento, temos na B3 o índice de sustentabilidade 
empresarial, ou ISE, formado atualmente por 32 empresas que cumprem as características 
exigidas. Com todas essas novidades, a conclusão é que, daqui para frente, receber um aporte 
dos grandes fundos será quase como um selo de sustentabilidade corporativa. 
  
A casa de análises Capital Researchpertence ao grupoRed Ventures, que conta com um 
portfólio de empresas digitais nas indústrias de educação, saúde, home service e serviços 
financeiros 
 
*Analista da Capital Research 
 
(Os artigos e comentários não representam, necessariamente, a opinião desta publicação; a 
responsabilidade é do autor da mensagem) 
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Lumpenempresariat brasileiro 
 
Stefan Bogdan Salej* 
 
Ninguém sabe ao certo quantos são: 16 milhões, 12 milhões, 4,6 milhões. Cada um, IBGE, 
SEBRAE, Ministério da Economia, fala um número. Número de pequenas, microempresas, 
empreendedores. Os dados mais confiáveis, e que governo menos usa, são do IBGE, que dizem 
que 87% das atividades econômicas do país são exercidas por esse segmento econômico. E 
principalmente social, já que ele é o grande amortecedor do desemprego no país.  
 
Esse segmento é que também emprega o maior número de pessoas, bem maior do que os 35 
milhões que possuem carteira de trabalho assinada. No desemprego, lembra de anos atrás, do 
engenheiro que virou sorveteiro? O brasileiro e a brasileira não têm muita opção senão virar 
“empreendedor” ou seja, trabalhar por conta própria. E vai sobrevivendo da noite para dia, às 
vezes cumprindo as obrigações legais e registrando a empresa dentro de uma legislação um 
pouco mais flexível do que a legislação que rege o mundo empresarial (uma das piores do 
mundo, segundo o Banco Mundial) e na maioria das vezes, informal. É só para sobreviver, 
incluindo a família como um todo no negócio.  
 
Não deixa de ser surpreendente como as pessoas são criativas, trabalhadoras e cumpridoras 
de suas obrigações nesse mundo que Brasil elitizado, seja empresarial, seja governo, 
consideram marginalizado. Basta andar no bairro Jardins, em São Paulo, para ver como a elite, 
consolidada politicamente e empresarialmente, olha com desprezo os camelôs, vendedores da 
rua e outros que não conseguiram emprego e estão defendendo nada mais e nada menos que 
o pão de cada dia.  
 
E nessa situação de hoje, onde está esse lumpenempresariat, os que não chegaram a ser 
empresários, que são chamados de informais, de empreendedores e não sei o que mais, mas 
que representam certamente o maior segmento da população brasileira?  
 
Estão abandonados à sua própria sorte, ao deus dará, porque os negócios estão fechados e os 
governos em todos os níveis os enxergam como um incômodo com o qual não sabem lidar. O 
SEBRAE, que foi criado para desenvolver justamente esse setor, tornou-se uma entidade que 
abriga políticos defenestrados nas eleições, burocratizada, e com sensibilidade de um elefante 
na loja de cristais para tratar esses segmentos econômicos. Respondeu na crise com uma 
campanha publicitária, tradicionalmente um bom canal para se ganhar dinheiro, e com 
propostas para garantir empréstimos, que chegam ser ridículos em relação ao total do 
segmento.  
 



Em resumo, o dinheiro para esse segmento econômico não chegou e a pergunta é se sequer 
vai chegar. Os bancos estatais, BB e Caixa, há muito tratam com desprezo e altivez, apesar de 
terem assento nos conselhos do SEBRAE, os empreendedores. Esse segmento também, apesar 
das palavras bonitas, não é coberto pelas entidades empresariais tradicionais. E o setor não 
tem lideranças que o defendam. Esses “empresários” precisam desde conselho para 
reorganizar seu negócio até recursos financeiros para sobreviver. Há sinais de ajuda de alguns 
setores privados, como o projeto Canguru, que assiste através de mentores de grandes 
empresas, os microempresários, mas não o suficiente para mudar o paradigma da crise.  
 
Com novos desempregados em função da crise da Covid-19, essa massa crítica de 
empreendedores só vai aumentar. Os desempregados, que tinham uma janela de 
oportunidade no empreendedorismo, estão vendo a diminuição de oportunidades e assim o 
amortecedor social vai ser cada vez menos eficaz. Nós estamos encaminhando para uma 
convulsão social desse lumpenempresariat que vai se organizar e que é maior do que os 
sindicatos organizados dos trabalhadores. É a maioria silenciosa para a qual o governo liberal, 
entendendo que a solidificação do crescimento será via sistema financeiro e grandes empresas 
privadas, não dá a mínima.  
 
Hoje, as políticas confusas de combate à epidemia os mantem isolados nos negócios e na vida, 
mas até quando? Se a porteira abrir, esse empresariado estará preparado para um mundo 
novo? E se continuar fechada, até quando aguentarão simplesmente sobreviver?  
 
Há muito discurso, mas nenhum plano de ação que diga que uma solução jabuticaba, que 
levava os desempregados para um mundo empresarial, vai poder continuar nas novas 
condições que o Covid19 nos impõe. Estamos perante uma situação que mescla bem um 
problema social de grandes proporções com uma situação econômica sem solução. Quem sabe 
alguém tem a brilhante ideia de chamar um bombeiro militar para resolver isso. 
 
*Empresário, Ex-presidente da FIEMG – Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais e 
do SEBRAE-Minas. 
 
(Os artigos e comentários não representam, necessariamente, a opinião desta publicação; a 
responsabilidade é do autor da mensagem) 
 
 

 

 

Sebrae seleciona dicas para requerer empréstimos 
 
              Instituição orienta donos de pequenos negócios para que tenham sucesso na 
obtenção de crédito neste momento de crise da pandemia do coronavírus 
 
Em tempos do novo coronavirus, que gerou uma séria crise em milhares de empresas pelo 
país, muitos empreendedores estão buscando socorro nas instituições financeiras e 
cooperativas para evitar a falência. Entretanto, antes de buscar um empréstimo, são 
necessários alguns cuidados para evitar a inadimplência ou o aumento das dívidas futuras. 
Para lidar com os credores, uma das medidas mais importantes é fazer um plano de 



pagamento. O Sebrae preparou algumas dicas para que o empresário tenha sucesso na 
obtenção de crédito sem se complicar. 
 
Um primeiro passo para a obtenção de empréstimos é fazer um plano de fluxo de caixa, o que 
obriga o empreendedor a colocar no papel todos os gastos com a devida justificativa. Depois, o 
empresário deve verificar se há outros recursos que podem ajudar no pagamento das dívidas. 
Para quitar seus débitos ele pode vender veículos, queimar estoques ou se desfazer de 
maquinários. 
 
Conheça as principais dicas para evitar dor de cabeça ao adquirir um empréstimo: 
Recalcule as parcelas da dívida, alterando datas e valores de multas para que tudo possa caber 
no orçamento. 
 
Se o empreendedor tiver mais de uma dívida ele deve organizá-las por ordem de prioridades, 
tendo como base a situação geral da empresa. 
 
Na hora de negociar não trate quem está do outro lado como adversário já que, assim como 
você, o credor está em busca de solução. 
 
Seja verdadeiro e não leve a discussão para o lado pessoal, pois isso pode fazer a diferença. 
Ao fazer o empréstimo tenha em mente duas perguntas: o valor total das parcelas vai ser 
menor que a dívida atual e o valor é maior e dará para refazer seu caixa? 
 
Pesquise linhas de crédito que mais atendem suas necessidades e procure as instituições 
financeiras certas, pois elas possuem taxas diferenciadas. 
 
O empreendedor deve ter um bom score, manter os impostos e as certidões negativas em dia. 
Dependendo da finalidade do crédito, os bancos podem pedir um plano de negócios, por isso o 
empreendedor vai precisar dele para mostrar que seu projeto é viável. 
 
É bom mapear quais as garantias que você pode apresentar, se o projeto for aprovado pela 
instituição financeira. 
 
O empreendedor não deve esquecer do Fampe, o Fundo de Aval às Micro e Pequenas 
Empresas do Sebrae, que pode garantir até 80% do empréstimo, nas instituições financeiras 
conveniadas. 
 
 
 

Cinco dicas para ensinar empreendedorismo em tempos de 
crise 
 
          Desenvolvimento de atitudes empreendedoras ajuda a enfrentar desafios diante de um 
mundo em constante transformação 
 
Saber lidar com situações de crise de forma criativa e inovadora, ter uma postura proativa 
diante da vida e protagonismo na resolução de problemas são características de 
empreendedores. Uma pessoa com esse perfil, além da habilidade para abrir um negócio e 
gerenciar uma empresa, é mais preparada para lidar com desafios num mundo que se 
reinventa rapidamente, principalmente em momentos de crise. O ensino do 
empreendedorismo é capaz de fazer a diferença na vida de quem, apesar das dificuldades, 



consegue se adaptar e ter resultados positivos no que se propõe a realizar. 
 
“Diante das profundas mudanças vivenciadas por todos com o avanço do coronavírus e das 
perspectivas de um “novo normal”, que deve surgir após o fim da pandemia, o Sebrae 
reconhece o papel fundamental dos educadores para despertar comportamentos e atitudes 
empreendedoras nos estudantes. Com este objetivo, o Sebrae elaborou uma lista com cinco 
dicas para ensinar o empreendedorismo em tempos de crise”, afirma o gerente de Educação 
Empreendedora, Gustavo Cezário. 
 
1) Divulgue as características empreendedoras para os estudantes 
Na Escola do Sebrae, em Minas Gerais, um grupo de alunos do Ensino Médio enxergou novas 
possibilidades para um negócio que desenvolviam dentro da escola. A empresa deles, 
chamada “Sweet Trust”, vendia doces e guloseimas sem a presença de um vendedor no local 
para receber o dinheiro. As vendas eram feitas na base da confiança. Com a suspensão das 
aulas, os alunos tiveram a ideia de levar o negócio para dentro do condomínio onde moram já 
que, com a medidas de distanciamento social, as pessoas poderiam consumir os produtos sem 
sair de casa. O professor de Biologia Lucas Collares explica que é importante estimular a 
postura empreendedora dos alunos mesmo sem as aulas presenciais: “Mantemos o contato 
por meio de um grupo em um aplicativo de mensagens, onde estimulo essa postura 
empreendedora de autonomia e proatividade deles, tanto para aprenderem como para 
aplicarem o conhecimento”. 
 
2) Enfatize o comportamento empreendedor de personagens históricos e da literatura 
O ensino por meio de exemplos, principalmente para os alunos da Educação Básica, que inclui 
o Ensino Fundamental e Médio, apresenta excelente resultados. Ao invés de apenas explicar 
ao aluno que tal postura empreendedora é importante, é interessante mostrar atitudes de 
personagens conhecidos da História ou da Literatura para dar mais significado ao 
conhecimento e trazer para o contexto deles essa nova realidade 
A plataforma digital CER (Centro de Referência Sebrae de Educação Empreendedora) 
disponibiliza uma listacom sugestão de leitura de 11 bibliografias de empresários  de sucesso, 
como, por exemplo, o livro “Bilionários por acaso: A criação do Facebook”, que conta a história 
dos estudantes da famosa universidade americana de Harvard que criaram a rede social. No 
Portal do Sebrae, o educador também encontra indicações de atividades como jogos, filmes e 
séries para aproveitar o tempo durante a quarentena. 
 
3) Trabalhe exemplos de pensamento empreendedor no dia a dia do aluno 
O pensamento empreendedor pode ser estimulado por meio da contextualização do conteúdo 
ao mercado. O professor de Biologia Lucas Collares, por exemplo, ao ensinar sobre fungos 
tratou do assunto de forma mais ampla e apresentou aos alunos como os fungos estão 
presentes na fabricação de álcool e de queijos artesanais com maior valor agregado, como os 
produtos da região da Serra da Canastra, em Minas Gerais. Após a apresentação do conteúdo 
teórico, os alunos desenvolveram um plano de negócio para a criação de um plástico 
biodegradável com a ação de fungos. A coordenadora nacional de Educação Empreendedora 
do Sebrae, Luana Carulla, acredita que o pensamento empreendedor torna o estudante mais 
assertivo em suas escolhas. “Até mesmo quando ele planeja a rotina de estudos em casa, está 
colocando em prática esse pensamento empreendedor ao tomar decisões de forma mais 
consciente”, destaca. 
 
4) Identifique estudantes que tenham pais ou parentes empreendedores e peça para 
compartilharem essa história 
É comum que estudantes não tenham a dimensão de exemplos empreendedores dentro de 
casa. Sendo assim, proponha atividades em que possam compartilhar experiências da família 

https://cer.sebrae.com.br/licoes-de-empreendedorismo/
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/sebraeaz/fique-em-casa-saiba-o-que-nos-indicamos-para-passar-o-tempo,a4c976cda3901710VgnVCM1000004c00210aRCRD?vgnextrefresh=1


com a venda de algum produto ou serviço. Neste momento de suspensão das aulas, como não 
é possível convidar os pais para irem até a escola, o educador pode sugerir aos alunos a 
produção de vídeos com as histórias, que podem ser compartilhadas por meio do Whatsapp. 
Além de permitir que eles identifiquem exemplos de empreendedorismo próximos como 
referência, é possível que eles possam multiplicar o que aprendem, melhorar o negócio da 
família e entender a relevância social do empreendedorismo ao perceber a contribuição do 
negócio na região onde vivem. 
 
5) Estimule os estudantes a pensarem no seu projeto de vida e a planejar os primeiros 
passos para construí-lo 
Com o planejamento de um projeto de vida, o estudante é capaz de direcionar melhor tanto os 
estudos como outros aspectos que fazem parte de sua vida em sociedade. No Ensino Médio, 
os alunos costumam ficar em dúvida sobre qual faculdade ingressar ou carreira seguir. A 
construção de um planejamento de vida ajuda a estabelecer um propósito ou norte 
compensador para que eles tenham um caminho claro a percorrer. 
 
 
 

Em um ano, número de Empresas Simples de Crédito cresceu 
oito vezes  
 
         Desde abril de 2019, quando foram criadas, número de ESC chega a mais de 650, 
segundo levantamento feito pelo Sebrae, que também traçou o perfil de seus proprietários 
 
O número de Empresas Simples de Crédito (ESC) cresceu oito vezes em um ano. Esse é o dado 
revelado por um levantamento do Sebrae, que apontou ainda que essas instituições tendem a 
trabalhar mais com a Microempresa (ME) e com o Microempreendedor Individual (MEI). O 
levantamento mostrou também um aumento do número médio de operações, ao mesmo 
tempo em que caiu o valor médio dos empréstimos, de R$ 27 mil para R$ 23 mil. Conforme o 
levantamento, a principal vantagem apontada para as ESC é o fato de trabalharem com 
garantias reais, o que não acontecem com as factorings. 
 
O levantamento do Sebrae identificou, no último dia 12 de maio, a existência de 658 empresas 
ESC no país, número oito vezes superior ao registrado em abril de 2019.  A pesquisa apontou 
para um aumento do número médio de operações feitas por essas empresas, subindo de uma 
para 11, em média. Apesar disso, o prazo médio dos empréstimos se manteve praticamente 
inalterado, em 10 meses. A taxa de juros cobrada, que estava em torno de 3,9% ao mês, teve 
uma elevação para 4,7%, conforme a amostragem. O levantamento do Sebrae revelou 
também que as empresas, neste primeiro ano de criação, estão partindo para a modernização. 
Nesse contexto, subiu de 45% para 57% a proporção das ESC que utilizam sistemas 
informatizados na gestão e controle de suas operações. 
 
"Podemos arriscar que o crescimento da ESC, diante deste cenário de crise sem precedentes, 
será ainda maior neste ano. A Empresa Simples de Crédito democratiza e facilita o acesso a 
financiamentos, tão essenciais para manter os pequenos negócios vivos durante a pandemia 
do coronavírus", analisa o presidente do Sebrae, Carlos Melles. 
 
O trabalho feito pelo Sebrae também buscou traçar um perfil dos proprietários de ESC, 
mostrando que ¾ deles tiveram o contato inicial com o tema por meio da mídia ou já 
trabalhavam no ramo. A pesquisa identificou que passou de 66% para 86% a proporção de 
donos de Empresas Simples de Crédito que têm ou já tiveram outra atividade empresarial no 



ramo. Os entrevistados avaliaram que a principal vantagem da ESC é poder trabalhar com 
garantias reais; enquanto o principal obstáculo é a sua atuação limitada ao município e 
entorno, o que não ocorre com bancos e factoring. O levantamento mostrou também que, em 
cada 10 donos de ESC, cinco participaram de algum evento sobre o segmento em 2019 e nove 
têm interesse em fazer cursos ou palestras sobre o tema. 
 
Hoje, a ação mais demandada pelo segmento é a criação de um sistema de gestão para ajudar 
a gerir essa nova modalidade de empresas. A pesquisa do Sebrae, feita via web, mostrou que 
passou de 51% para 57% a proporção de ESC que atuam como limitadas (Ltda). 
 
 

 
 

Em vídeo de reunião ministerial, Paulo Guedes diz que não vai 
perder dinheiro com empresas "pequenininhas" 
 

Governo liberou U$ 2 bi a menos de crédito para pequenas e médias empresas, 
responsáveis por 55% dos empregos no Brasil e 27% do PIB nacional 
 
No Brasil, as pequenas empresas - cerca de 9 milhões - correspondem a 27% do Produto 
Interno Bruto (PIB). Ou seja, ¼ de toda a atividade econômica brasileira. No entanto, os 
números não parecem brilhar os olhos do ministro da Economia, Paulo Guedes. Em vídeo da 
reunião entre o presidente Jair Bolsonaro e seus ministros divulgado hoje (22) pelo ministro do 
Supremo Tribunal Federal (STF), Celso de Mello, Guedes afirma que "vai ganhar dinheiro 
usando recursos públicos para salvar grandes companhias. Agora, nós vamos perder dinheiro 
salvando empresas pequenininhas".  
 
A linha defendida por Paulo Guedes durante a reunião ratifica as medidas tomadas pelo 
Governo Federal. O Brasil, diante da situação extrema causada pela pandemia do novo 
coronavírus, liberou efetivamente em créditos cerca de US$ 5 bilhões para pequenas e médias 
empresas. Para efeitos de comparação, no ano passado a liberação no mesmo período foi de 
US$ 7 bi. Ou seja, na contramão da lógica houve redução do crédito, além da falta de melhora 
nas condições.  



 
Por outro lado, o sistema financeiro (bancos) recebeu, durante a pandemia, R$ 1,2 trilhão do 
Governo Federal, em torno de 240 vezes mais que o valor concedido às empresas. Ou seja, 
dinheiro destinado a poucos bancos em detrimento de milhões de brasileiros e, 
consequentemente, na ajuda à manutenção do emprego dessas pessoas.  
 
Para o presidente da Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais 
(Febrafite) e da Associação dos Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo (Afresp), Rodrigo 
Spada, a afirmação é uma afronta às pequenas empresas que, por meio do empreendedorismo 
de seus criadores, vêm sustentando boa parte da economia brasileira desde o início da crise 
econômica, em 2014. 
 
"As pequenas e médias empresas representam 55% dos empregos do Brasil e foram 
completamente ignoradas pela ação governamental. Agora ficam claros os motivos", afirma 
Spada. "Do mesmo jeito que as classes média e baixa (com renda per capita acima de R$ 
522,50) foram igualmente esquecidas. E mesmo os mais pobres, que foram beneficiados com o 
auxílio emergencial, não estão tendo tranquilidade para poderem cumprir o necessário 
isolamento social", conclui. 
 
Para Rodrigo Spada, as medidas que deveriam ser tomadas pelo Governo Federal são 
fundamentais para garantir a tranquilidade financeira e a sobrevivência das empresas. "Ouvir 
de um ministro da Economia que ele não se importa com pequenas empresas é a mostra do 
despreparo desse governo para lidar com questões emergenciais. A discussão vai além de 
apoiar uma política econômica mais liberal ou mais social, se trata de um governo abandonar 
ou não o seu povo e as suas empresas", finaliza Spada. 
 
 

 
 

Nova piora na avaliação do governo Bolsonaro  
 
Pesquisa XP Ipespe de 18 de maio último mostrou que avaliação positiva do governo recuou 
para 25% em 18/05, contra 27% em 30 de abril e 31% em 24/04. Ao mesmo tempo, a avaliação 
negativa do governo atingiu 50% (49% em 30/04 e 42% em 24/04).  
 
A maioria dos entrevistados (57%) entende que a economia está no caminho errado. Enquanto 



28%, avaliam que a economia está no caminho certo. Continua elevado o pessimismo quanto à 
manutenção do emprego e às condições financeiras das famílias. O percentual de 43% dos 
entrevistados teme a covid-19 e é elevado o número de pessoas que acha que o pior está por 
vir (68%).  
 
O apoio ao isolamento social tem 76% e deve ser mantido até o risco ser pequeno. Atuação 
dos governadores no combate à pandemia é considerada como ótimo e boa por 46% da 
população (53% em abril). Já o desempenho do governo Bolsonaro é considerado péssimo ou 
ruim por 58%.  
 
Segundo a LCA-Consultores Econômicos, “esta pesquisa da XP/Ipespe não corrobora a 
avaliação de que a popularidade de Bolsonaro é muito resiliente. Resta saber se essa 
deterioração da popularidade do governo causará algum impacto político significativo. Para 
tanto, em primeiro lugar, tal informação precisa ser confirmada por outras pesquisas. E quanto 
mais tradicional, mais conhecida, for a fonte, maior será o efeito político potencial. Mesmo 
assim, a própria pesquisa XP/Ipespe indica que cerca de 20% do eleitorado parece estar 
bastante alinhado a Bolsonaro. Por exemplo, 21% criticam o isolamento social. Consideram-no 
"exagerado" (14%), ou que "não é o melhor caminho para enfrentar a epidemia" (7%). Sendo 
assim, se esse for mesmo o piso para a avaliação positiva do governo Bolsonaro, a 
popularidade pode até continuar em trajetória descendente e, mesmo assim, não chegar a 
níveis críticos compatíveis com um cenário preponderante de impeachment. 
 
Contudo, no caso de esses números se replicarem em outras pesquisas e alterarem a 
percepção a respeito da resiliência da popularidade de Bolsonaro, a informação será 
incorporada a um conjunto de variáveis que os políticos consideram na hora de definirem suas 
ações em relação ao governo. Para alguns, pode servir para aumentar o ânimo oposicionista. 
Para outros, pode torná-los mais cuidadosos em relação a posicionamentos convergentes ao 
governo. Mas também servirá para que uma parte simplesmente aumente o preço cobrado 
pelo apoio ao presidente”.  
 
“Em suma, esses números não alteram o cenário atual de improbabilidade do impeachment, 
mas, se forem replicados por outras fontes, abalarão, em primeiro lugar, a imagem de que 
Bolsonaro está passando ileso às turbulências e crises recentes e, além disso, podem causar 
alguns desassossegos ao presidente”, avalia a LCA. 
 
 
 

 
 

Confiança da indústria eletroeletrônica permanece no menor 
patamar da série histórica 
 

Segundo a Abinee, resultado reflete incertezas quanto à evolução da pandemia  
 
O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) do Setor Eletroeletrônico, conforme 
dados da CNI agregados pela Abinee, registrou 33,6 pontos no mês de maio de 2020. Esse 
resultado foi 1 ponto acima do verificado em abril (32,6 pontos), porém permaneceu no menor 



patamar da série histórica iniciada em janeiro de 2010, mostrando o pessimismo do 
empresário.  
 
Destaca-se que o leve incremento verificado em maio ocorreu após duas fortes reduções 
consecutivas, que juntas somaram 29,7 pontos. Ressalta-se também que o resultado do ICEI 
ficou 19,8 pontos abaixo do observado em maio de 2019 (53,4 pontos).  
 
"Existem muitas incertezas quanto à evolução da pandemia. Não se sabe a duração e a 
intensidade das medidas de isolamento social até que seja possível realizar o retorno de uma 
forma segura", afirma o presidente da Abinee, Humberto Barbato. Segundo ele, essa situação 
continua causando muita preocupação para os empresários, inibindo novos investimentos, o 
que agrava ainda mais a crise econômica.  
 
O ICEI varia de 0 a 100 pontos, sendo que valores acima de 50 pontos indicam confiança do 
empresário industrial e abaixo de 50 pontos mostram falta de confiança.  
 
Fundada em setembro de 1963, a Abinee é uma sociedade civil sem fins lucrativos que 
representa a indústria elétrica e eletrônica, congregando cerca de 400 empresas. Fazem parte 
do quadro de associadas fabricantes das áreas de Automação Industrial; Componentes 
Elétricos e Eletrônicos; Dispositivos Móveis de Comunicação; Equipamentos Industriais; 
Equipamentos para Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica; Informática; 
Material Elétrico de Instalação e Telecomunicações. 
 
 
 

 
 

Estados Unidos e Brasil celebram 18ª plenária do diálogo 
comercial EUA-Brasil 

 

Oficiais de comércio destacam progresso na parceria comercial 
 
 
Brasília, 22 de maio de 2020: Estados Unidos e Brasil emitiram uma declaração conjunta em 21 
de maio, destacando o compromisso de ambos os países em reduzir as barreiras comerciais e 
aumentar o comércio e o investimento bilaterais. Joseph Semsar, subsecretário adjunto de 
Comércio Internacional e subsecretário interino de Comércio Internacional do Departamento 
de Comércio dos EUA, e Lucas Ferraz, secretário de Comércio Exterior do Brasil, co-presidiram 
a 18ª plenária do Diálogo Comercial Brasil-EUA em 14 de maio de 2020, o primeiro já realizado 
em formato virtual. 

https://br.edit.usembassy.gov/pt/declaracao-conjunta-da-18a-edicao-do-dialogo-comercial-brasil-eua-14-de-maio-de-2020/


 
O Diálogo abordou muitas questões importantes para a comunidade empresarial dos EUA e do 
Brasil e reafirmou o compromisso de trabalhar em conjunto para prevenir, reduzir e remover 
barreiras não tarifárias ao comércio. Os tópicos incluem facilitação do comércio; boas práticas 
regulatórias; regulamentos técnicos, normas e procedimentos de avaliação da conformidade; 
propriedade intelectual; e comércio digital. 
 
O embaixador dos EUA no Brasil, Todd Chapman, também participou da Plenária e observou 
seu forte apoio ao trabalho do Diálogo: "Alguns podem sugerir que diminuamos o ritmo devido 
à atual crise, mas acredito que o trabalho do Diálogo agora é mais importante do que nunca 
para apoiar as economias de ambos os países ". 
 
"O Diálogo Comercial está comprometido em enfrentar o desafio estabelecido por nossos dois 
presidentes - fortalecer a parceria econômica entre os EUA e o Brasil", disse Semsar. "Por meio 
do Diálogo Comercial, o Departamento de Comércio dos EUA e o Ministério da Economia do 
Brasil firmaram uma parceria profunda e duradoura, na qual podemos trabalhar juntos em 
direção a um objetivo comum - prevenir, reduzir e remover barreiras não tarifárias ao 
comércio". 
 
O secretário Ferraz observou: “Embora esse tipo de barreira comercial seja menos visível e, 
portanto, mais difícil de mensurar do que as tarifas, elas não são menos importantes. As 
atividades realizadas no âmbito do Diálogo têm o potencial de contribuir significativamente na 
abordagem de questões transversais que afetam o comércio entre nossos países e a 
competitividade das empresas brasileiras e americanas”. 
 
Desde sua criação em 2006, o Diálogo Comercial Brasil-EUA amadureceu em um forte 
mecanismo de cooperação bilateral entre o Departamento de Comércio dos EUA e o 
Ministério da Economia do Brasil, promovendo discussões técnicas sobre uma ampla gama de 
questões, incluindo padrões e metrologia, direitos de propriedade intelectual, facilitação do 
comércio, boas práticas regulatórias, normas e avaliação da conformidade e comércio na 
economia digital. 
 
Os Estados Unidos são o melhor e mais confiável parceiro do Brasil. A balança comercial do 
Brasil e dos EUA atingiu quase US$ 106 bilhões em 2019. Das exportações do Brasil para os 
EUA, 55% são bens ou serviços de valor agregado, criando empregos no Brasil. Quatrocentas 
das maiores empresas dos Estados Unidos mantêm uma presença no território brasileiro, 
muitas por várias décadas. 

 
 
 
 

 
Restrições a brasileiros nos 
Estados Unidos trarão impacto 
econômico no segundo 
trimestre 
 

Medidas foram tomadas pelo governo americano e de outros países no 
continente por conta do aumento de casos de covid-19 no Brasil 



 
São Paulo, 26 de maio de 2020 - O rápido avanço da covid-19 no Brasil têm causado o 
crescimento de medidas restritivas aos brasileiros nas Américas. A partir desta terça-feira (26), 
brasileiros não poderão mais entrar nos Estados Unidos. Em 2018, mais de 2 milhões de 
brasileiros visitaram o país, e os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do 
Brasil, atrás da China. Além disso, mais de um milhão de brasileiros moram nos Estados 
Unidos, de acordo com o Ministério de Relações Exteriores. 
 
"O critério usado pelos americanos para barrar os brasileiros foi o mesmo adotado em relação 
a outros países com altos índices de transmissão de covid-19. Não há diferenciação no 
tratamento aos brasileiros, apesar dos gestos de aproximação pré-pandemia entre os 
presidentes Donald Trump e Jair Bolsonaro, como a isenção de visto para a entrada de 
americanos no Brasil. Um eventual prolongamento dessa proibição no segundo semestre terá 
consequências econômicas negativas, em especial no turismo de negócios entre os dois 
países", afirma Leonardo Trevisan, economista e professor de Relações Internacionais na ESPM 
SP. 
 
Argentina, Colômbia, Paraguai e Uruguai têm reforçado a segurança sanitária nas cidades 
fronteiriças e restringindo a circulação de caminhões brasileiros. "Quando o Brasil fez a escolha 
de não seguir os mesmos protocolos da OMS que os vizinhos seguem, isso gera um custo nas 
relações exteriores do país, em especial na América do Sul. Nos próximos meses, os países com 
melhor desempenho na gestão da crise sanitária resistirão em receber oriundos de locais com 
altas taxas de transmissão", completa Trevisan. 
 
A ESPM é uma escola de negócios inovadora, referência brasileira no ensino superior nas áreas 
de Comunicação, Marketing, Consumo, Administração e Economia Criativa. Seus 12 600 alunos 
dos cursos de graduação e de pós-graduação e mais de 1 100 funcionários estão distribuídos 
em oito campi - quatro em São Paulo, dois no Rio de Janeiro, um em Porto Alegre e um em 
Florianópolis.  
 
 
 
 

Comércio brasileiro tem queda de 75% nos primeiros meses de 
isolamento social, aponta estudo da Accenture 
 

Maiores quedas estão nos setores de turismo (-75%), vestuário (-66%) e bares 
e restaurantes (-60%) 
 
No Brasil, o comércio sofreu queda de até 75%de seu faturamento por conta da cautela dos 
clientes, que passaram a diminuir gastos pessoais durante o isolamento social imposto para 
contenção do Covid-19. É o que mostra o mais recente estudo da Accenture que mapeia os 
impactos da pandemia na indústria de pagamentos pelo mundo.  
 
Enquanto o Turismo liderou a baixa (-75%) seguido por Vestuário (-66%) e Bares e 
Restaurantes (-60%) os supermercados viram seu faturamento crescer em 16%. A queda total 
no faturamento do varejo brasileiro no período, considerando desde o início de março até 13 
de maio, é de 30,1%. 
 
Setores mais impactados pela pandemia: 



 
 
 
O estudo também projeto a recuperação da economia de forma distinta. Os setores de 
vestuário, produtos de beleza, eletrodoméstico, vendas diretas, serviços de mobilidade e 
serviços médicos, hoje em baixa demanda, deverão se recuperar em um ritmo mais avançado. 
Já os serviços de academias, eventos, turismo, bares e restaurantes, deverão avançar um ritmo 
mais lento. 
 
 

 
 
"O que está sendo discutido nesse período de pandemia tende a ser mais digital, colaborativo 
e com menos contatos pessoais. Com isso, é possível que exista uma aceleração da tendência 
de digitalização dos serviços bancários e de pagamentos, assim como está sendo percebido em 
outras indústrias, como na implementação de telemedicina e fortalecimento do Ensino à 
Distância", avalia Edlayne Burr, diretora-executiva e líder de Estratégia para Pagamentos da 
Accenture na América Latina. 



 
 

 
 
 
Neste contexto, o setor de pagamentos precisou passar por uma revisão de suas projeções. 
Antes da pandemia, operava-se com a expectativa de crescimento de 24% no volume 
financeiro transacionado em cartões para 2020. Agora, os números registram uma retração de 
12 a 15% em relação ao ano anterior, com uma receita potencial não capturada que pode 
chegar a R$16 bilhões. No longo prazo, o fator Covid-19 tende a acelerar e consolidar 
iniciativas de digitalização do dinheiro, como transações contactless e pagamentos 
instantâneos.  
 
A Accenture (NYSE: ACN) é uma empresa líder global em serviços profissionais, com ampla 
atuação e oferta de soluções em estratégia de negócios, consultoria, digital, tecnologia e 
operações. Combinando experiência ímpar e competências especializadas em mais de 40 
indústrias e todas as funções corporativas - e fortalecida pela maior rede de prestação de 
serviços no mundo - a Accenture trabalha na interseção de negócio e tecnologia para ajudar 
companhias a melhorar seu desempenho e criar valor sustentável para seus stakeholders. Com 
509 mil profissionais atendendo a clientes em mais de 120 países, a Accenture impulsiona a 
inovação para aprimorar a maneira como o mundo vive e trabalha. 

 

 
 

Lojas de shopping fechadas já deixaram 120 mil desempregados 
 
Dados preliminares da ALSHOP (Associação Brasileira de Lojistas de Shopping), apontam que o 
fechamento de boa parte das lojas por cerca de dois meses já resultou em cerca de 120 mil 
desempregados. A associação, que representa 105 mil lojas em todo o país, estima que 15 mil 
lojas não devem mais reabrir devido à crise econômica gerada pela pandemia do novo 
coronavírus (COVID-19). 



 
“Essa situação vai piorar se governadores e prefeitos não determinarem a reabertura gradual e 
cuidadosa da economia. Ontem, dados mostraram que a arrecadação federal de impostos é a 
menor em 13 anos, porém mais de 4.000 municípios tem condições de permitir a reabertura, 
pois tem baixa ocupação de UTI´s. Percebemos que a OMS sempre fez a recomendação para 
que as pessoas ficassem em casa, mas nos últimos 15 dias a mesma organização tem dito o 
contrário em países de economia frágil como o Brasil.", aponta Nabil Sahyoun, presidente da 
ALSHOP.  
 
Em conferência, dirigentes pediram retomada  
Nesta semana a ALSHOP e outras sete entidades ligadas ao varejo por meio da UNECS (União 
Nacional das Entidades do Comércio e Serviço) participaram de uma teleconferência que teve 
a participação do presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia, do deputado Efraim 
Filho que preside a Frente Parlamentar em Defesa do Comércio, Serviço e Empreendedorismo, 
além de deputados e senadores que analisaram medidas urgentes de retomada da economia. 
 
Foram discutidos temas como a demora na liberação do crédito previsto com juros reduzidos, 
a burocracia na obtenção dessas linhas junto aos bancos e outras medidas anunciadas pelo 
governo federal.  
 
“Os governadores precisam encontrar um equilíbrio entre economia e saúde. Apoiam medidas 
restritivas enquanto veem a arrecadação desabar e já não terão sequer receita para manter o 
sistema de saúde em funcionamento e os salários dos servidores. Nos estados e municípios 
não adiaram o pagamento de impostos o que não tem prejudicado só os empresários, mas sim 
os empregados que dependem das empresas funcionando.”, disse Sahyoun.  
 
A ALSHOP defende uma reabertura gradual do comércio e exige a apresentação de um plano 
específico em estados como São Paulo. A associação aprova medidas restritivas já adotadas 
pelo comércio em estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais.  
 
“Apresentamos protocolos de distanciamento e higienização dos ambientes comerciais que 
inclusive já foram adotados. Entendemos que o consumidor será cauteloso e já sofreu queda 
de renda o que não levará a situação a um patamar normal. Ainda assim a reabertura é uma 
forma de equilibrar a arrecadação, salvar empregos e vidas equilibrando saúde e economia.”, 
finaliza. 
 
 
 

 
 
 



 
 

Após 50 dias de fechamento, lojistas de shopping registram R$ 
27 bilhões em prejuízos 
 
Desde o início da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), os lojistas de shopping em todo o 
país que tiveram seus estabelecimentos fechados e registram prejuízo estimado em R$ 27 
bilhões. Os dados ainda não estão consolidados mas refletem os danos ao setor do comércio 
atingido pela pandemia.  
 
Pesquisa realizada pelaALSHOP (Associação Brasileira de Lojistas de Shopping), apontou que 
93% dos lojistas já registraram queda superior a metade do faturamento. Atualmente, só 81 
dos 577 shoppings do país estão abertos em mais de 50 municípios. No total o setor de 
shopping center emprega cerca de 1,5 milhão de pessoas em pouco mais de 105 mil lojas.  
 
"O setor do comércio olhando especialmente para os lojistas de shopping, não terá condições 
de sobreviver a mais um mês de fechamento das lojas. Só pedimos a igualdade de condições 
como já estabelecido com o setor de supermercados e farmácias por dois motivos: os centros 
de compra são ambientes controlados, amplos com mais de 100 mil metros quadrados cada e 
limpos, e temos consciência de que adoção de rígidos protocolos de segurança permitem uma 
flexibilização. Há estabelecimentos que vão fechar as portas definitivamente na próxima 
semana sem esse diálogo ou, no mínimo, um plano de reabertura gradual", alerta Nabil 
Sahyoun, presidente da ALSHOP. 
 
Na pesquisa feita com associados, mais da metade (52%) afirmou que irá depender da 
negociação com donos de shopping e a liberação de financiamento para não fechar as portas, 
enquanto 15% afirmou que irá fechar lojas ao longo deste ano. Entre os lojistas 79% afirmam 
terem encontrado dificuldade para obter crédito no mercado. 
 
A entidade usa como referência o PolloShop de Curitiba, que fechará definitivamente as portas 
neste mês de maio. No empreendimento estão 220 lojas que empregam cerca de 2.000 
pessoas.  
 
Há 20 dias, a ALSHOP divulgou um plano de reabertura dos shoppings e tem feito diálogo com 
o poder público em busca ao menos de um planejamento para a reabertura do comércio. Já 
participou de reunião com o vice-governador de São Paulo e com outras entidades do setor de 
comércio para discutir as condições de reabertura. "O sentimento do empresário, e quando 
falo dos nossos associados, falo de um universo de 105 mil lojas com 70% de pequenas 
empresas e que falta coordenação entre as ações. O crédito anunciado é burocrático e não 
tem evitado o fechamento definitivo das lojas. Se por um lado há um programa de 



transferência de renda e compensação que parte do governo federal, por outro os 
governadores e prefeitos não abriram mão dos seus impostos como ICMS e IPTU mesmo tendo 
a parcela do pagamento da dívida suspensa com a União. Com a compreensão dos estados e 
das prefeituras podemos ajudar a reduzir uma taxa de desemprego que será sem 
precedentes", explica. 
 
A ALSHOP tem proposto a negociação de um plano de reabertura gradual do comércio e a 
criação de protocolos de higienização dos ambientes para que os clientes possam frequentar 
os estabelecimentos com segurança. "A prioridade é a vida e não podemos politizar a questão. 
Há como equalizar a proteção à saúde e reduzir os riscos para a economia que também 
sustenta o custo da saúde", enfatiza.  
 
12 compromissos para a reabertura  
A ALSHOP propõe um plano de reabertura controlado inspirado em procedimentos já adotado 
em outros países. Para a entidade, mesmo quando a abertura for flexibilizada, a fragilidade da 
economia não levará a aglomerações nos empreendimentos nem uma alta no consumo por 
receio da população que teve a renda reduzida e será mais cautelosa com a própria saúde: 
A entidade propõe um plano com 13 compromissos: 
 
Abertura de lojas de shopping em horário reduzido de atendimento: das 12h às 20h 
permitindo que os estabelecimentos funcionem em apenas um turno reduzindo o custo da 
operação. 65% dos lojistas concordam com esta medida segundo a pesquisa nacional da 
ALSHOP; 
 
Controle de entrada dos clientes com medição de temperatura e higienização das mãos; 
Obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial e limitação de quantidade de clientes, 
conforme a capacidade do empreendimento. O objetivo é novamente evitar aglomerações; 
 
A limitação será seguida e informada por placas e indicativos no acesso de estacionamentos, 
elevadores e escadas rolantes; 
 
Nas praças de alimentação, serão instalados dispensers de higienização das mãos e será 
adotado maior espaçamento entre as mesas, bem como a remoção ou interdição de bancos 
nos corredores;  
 
Haverá recomendação de que os restaurantes ofereçam cardápio para viagem com retirada no 
balcão, e os restaurantes com salão interno tomarão as mesmas medidas de distanciamento 
de mesas; 
 
Orientação visual aos clientes e frequentadores para evitarem aglomeração e incentivá-los a 
lavar as mãos, bem como não andar em grupos com mais de 5 pessoas;  
 
Expor informações claras sobre a quantidade máxima de clientes nas lojas conforme a 
metragem do estabelecimento. Em lojas âncora, de maior metragem, controlar o acesso dos 
clientes com a mesma finalidade; 
 
Mapear a distância entre clientes com identificação nas filas dos caixas por meio de adesivos 
no piso, como tem sido usado nos supermercados, bancos e casas lotéricas; 
 
Instalação de placas de acetato nos caixas das lojas com abertura inferior para a cobrança em 
papel moeda ou máquinas de cartões devidamente higienizadas. As placas de acetato serão 
higienizadas seguindo um protocolo igualmente rígido; 



 
Os colaboradores das lojas usarão materiais de proteção individual como máscaras, protetores 
faciais (face shields), álcool gel, luvas, para os que lidam com papel moeda; 
 
Adotar novos protocolos de higienização dos ambientes de uso comum como corredores e 
banheiros adotando o mesmo controle rígido de acesso dos frequentadores; 
 
A ALSHOP lembra que há cerca de 60 segmentos de atividade dentro de um empreendimento 
incluindo serviços essenciais como supermercados, farmácias, clínicas rápidas e pet centers 
considerados serviços essenciais. Em um shopping só a área de serviços representa 30% do 
total de lojas que oferecem serviços como assistência técnica, clínica veterinária, serviços 
gráficos, lotéricas, casas de câmbio, caixas eletrônicos, conserto e ajuste de roupas, sapatarias 
entre outros. 
 
 

Shopping Centers - O desafio da reinvenção 
 

Há necessidade de ir mais além, mergulhar no íntimo do conhecimento do 
nosso cliente, usar definitivamente o que se aprendeu nos bancos da universidade - a 
antropologia do consumo, o atendimento personalizado. 
 
Roberta Veloso* 
 
 
Há muitos anos o mercado já clamava e apresentava questionamentos sobre a forma de 
gestão em shopping centers. “Precisamos pensar fora da caixa, nos reinventar.” Mas isso se 
tornou mais atual nos dias de hoje.  
 
Antes da crise, o cerne da questão era se reinventar para proporcionar experiências únicas, 
encantando o consumidor, gerando maior fidelização de cada cliente neste universo tão 
competitivo em que nos encontramos. A busca da lealdade do cliente era a principal meta para 
gerar maior fluxo de pessoas e, consequentemente, de público-alvo para os lojistas. 
 
Mas agora tudo mudou.  
 
Entre uma tarefa e outra, a pausa para o café. Para mim, esse é o momento de reflexão, em 
que algumas soluções e possíveis saídas podem ser encontradas. E numa dessas pausas de 
pura cafeína, conversando com uma parceira de equipe, começamos a jogar ao vento os 
"achismos" que poderão se concretizar no pós-crise. Mas o ponto mais interessante dessa 
conversa foi o modelo de performance da equipe de empreendimento. 
 
O “job description” que praticamos há décadas talvez tenha que ser alterado 
substancialmente. Fizemos especulações e demos opiniões sobre as áreas que movem essa 
cidade que chamamos de shopping center: a área operacional, que sempre afirmo ser o 
coração do equipamento, precisará se reinventar ainda mais. A redução de custos com 
soluções mais criativas não gerará apenas prêmios corporativos ou de mercado, será também 
a necessidade primária para conseguirmos manter o funcionamento nas 24 horas diárias. Os 
pequenos investimentos iniciais serão destinados ao máximo de automação e inteligência 
artificial para minimizar o contato do cliente nas superfícies suscetíveis à contaminação.  
 
O gestor operacional que, ao longo dos anos já sofria mudanças no seu trabalho, além de 



manter a função de fiscalizador do mall, deverá usar os seus dons mais analíticos e de 
planejamento financeiro, buscando soluções com custos atrativos para a implementação 
dessas tecnologias. A formação técnica ainda será importante, mas o aprimoramento da parte 
sensorial e criativa será vital para a busca de alternativas operacionais. 
 
E o que falar do nosso gestor financeiro? Este, meus amigos, que já carregava um conflito 
existencial imenso entre atender às necessidades do lojista e do empreendedor, precisará 
focar e pensar em estratégias de negociações que atendam aos dois lados. Um trabalho 
hercúleo, nunca visto em crise alguma, pois, de um lado, temos o empreendedor que investiu 
milhões e que, neste momento, perde outros milhões e, do outro, o pequeno e médio varejista 
que investiu a economia da sua vida de um árduo trabalho, vendo tudo se esvair pelos seus 
dedos. 
 
E não menos importante: temos a área de marketing. Esta precisará sair completamente da 
caixinha. O profissional que antes traçava, de forma exemplar, um planejamento consistente, 
às vezes, atuando como um vidente, prevendo cenários que tínhamos 99% de certeza que 
seriam alcançados, não terá mais tanta certeza assim. Esse líder, terá como missão principal 
ser o consultor dos pequenos varejistas, oferecendo a sua expertise para orientar e sugerir 
planejamentos de vendas, relacionamentos e encantamento junto aos clientes de cada 
operação. Se aprofundar no negócio de cada operador será vital para acelerar essa troca de 
informações e direcionamento.  
 
Os shoppings que ainda patinavam na ferramenta digital, descobrirão que esta sim será 
fundamental. É preciso acelerar ações e planejamentos mais profissionais, usando as 
plataformas que hoje temos para criação de conteúdos de interesse e ser o elo de contato 
mais próximo entre o lojista e o cliente. As ofertas e promoções não poderão ser apenas 
divulgadas como fazíamos. É necessário que este profissional da linha de frente se aprofunde 
no objetivo daquela loja, desde o alcance de vendas desejado até a análise do estoque de cada 
uma para atingir a meta. 
 
Além dessa nova missão, o que já desenhávamos da proximidade entre a área comercial e de 
marketing deverá ser o ponto chave desse grande quebra-cabeça. Não bastará apenas receber 
o lojista prospect para falar da área de influência e fluxo de clientes por mês do equipamento. 
 
Há a necessidade de ir mais além: divulgar os diferenciais que está fazendo com cada 
operação; mergulhar no íntimo do conhecimento do nosso cliente, usando inclusive a 
antropologia do consumo; oferecer uma consultoria quase que personalizada para cada 
parceiro lojista. O prospect será assediado pelos seus concorrentes muito mais do que antes e 
o diferencial deve estar no detalhe. Esta frase nunca será tão atual: “retail is detail”. 
 
E o grande maestro? O papel do superintendente. Bom, esse que já orquestrava todas as áreas 
de maneira cadenciada, terá a obrigação em aumentar a sua função de pólo agregador entre 
os departamentos. Uma ação liga à outra e essa engrenagem deverá estar bem lubrificada 
para o movimento dessa grande máquina chamada shopping center. 
 
Não será suficiente apenas isso. O papel deste líder sofrerá grande transformações. Mediante 
a tantas variáveis, ele terá como obrigação ser o facilitador junto à administradora. Imagina 
quantas adversidades e particularidades terão as administradoras desse país? Cada shopping 
de cada região terá problemas, soluções e comportamentos diferentes em algumas situações. 
A outra missão é fazer uma força tarefa com o time comercial para realizar a missão de 
descobrir novos talentos no varejo, de ser um grande vigilante e parceiro das novas propostas 
para atender também às expectativas financeiras do empreendedor. 



 
Deveremos nos atentar à necessidade de propor também um novo posicionamento para o 
shopping. Alguns precisarão sofrer uma grande mutação nos segmentos ofertados. Para 
sobreviver e reagir mais rápido, centros comerciais deverão mudar a sua personalidade 
principal e isso será fundamental para a continuidade da operação do equipamento, 
requerendo atitudes que não permitem erros. 
  
O exposto acima são reflexões e opiniões próprias. Atualmente o caminho da verdade não é 
tão mais consistente. E é agora que devemos trocar as nossas percepções e expectativas. A sua 
equipe tem que se preparar e, você, superintendente, como capitão, precisa mudar ou não a 
direção desse navio. O leme é seu. 
  
*Superintendente; Há 30 anos atuando no mercado de shopping centers e varejo. Bacharel em 
Comunicação Social, com MBA em Gestão Estratégica de Negócios pela UFF (Universidade 
Federal Fluminense).  
 
(Os artigos e comentários não representam, necessariamente, a opinião desta 

publicação; a responsabilidade é do autor da mensagem) 

 
 

 

Restaurantes e lanchonetes perdem 69% da receita com 
pandemia 
 

 Pesquisa da BizCapital mostra que apesar da queda, os empreendedores 
buscam se reinventar com o uso de delivery e opções de entregas rápidas 
 
A BizCapital,fintech que concede empréstimo online para micro e pequenas empresas, realizou 
uma pesquisa com cerca de dois mil empreendedores e levantou que o segmento de bares, 
restaurantes e lanchonetes foi o mais afetado com a quarentena: houve uma queda de 69% na 
receita desses pequenos negócios. Já os varejos de roupas e acessórios ocupam a segunda 
posição, com uma redução de 66% em suas receitas.  
 
"Desde o começo da pandemia, a BizCapital teve um aumento de 20% no número de 
empréstimo, em especial quando se trata bares e restaurantes. Depois do susto inicial, muitos 
empreendedores estão buscando se adaptar a crise, com o uso de soluções online mais 
eficientes. No entanto, para lojas de roupas essa medida não é tão fácil de ser colocada em 
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prática e são esses os segmentos que estão perdendo mais renda", explica Francisco Ferreira, 
CEO da BizCapital. 
 
A pesquisa também revela que as empresas de Turismo e Transporte perderam 64% de 
receita, o mesmo percentual para serviços de beleza. Em contrapartida, farmácias e mercados 
intensificaram seu fluxo de vendas ao longo desse período, com queda de 29% e 32% 
respectivamente. "Temos dois cenários bem distintos, enquanto as pessoas não conseguem 
fazer cabelos e unhas de forma online e nem viajar, farmácias e mercados são serviços 
essenciais. Muitas delas tomaram crédito para acertar conta com fornecedores ou fazer o 
capital girar, mas perderam pouca receita", analisa Francisco.  
 
Apesar dos impactos negativos nos pequenos e médios empreendimentos, Francisco acredita 
que a crise causada pelo coronavírus têm mostrado que é hora de se reinventar. "São em 
tempos de ‘caos’ que surgem as soluções mais criativas. Muitos empresários buscaram novas 
soluções e estão conseguindo manter seus negócios na ativa, mesmo que com perspectivas 
menos otimistas. Um conselho que sempre reforço é sobre a necessidade de fazer um 
planejamento e ter gestão financeira. É fundamental para segurar sua empresa em momentos 
como esse", finaliza.   
 
Fundada em 2016, a fintech se destaca por conceder empréstimo online para pequenas e 
médias empresas, por meio de um processo rápido e seguro para tornar o crédito mais 
acessível. A ideia da empresa surgiu para atender os empreendedores de diversos segmentos 
que precisam de empréstimos para capital de giro ou ainda para comprar estoques ou 
equipamentos. A velocidade na entrega do dinheiro é o grande diferencial da startup carioca 
que deposita o dinheiro na conta em até 1 dia e sem burocracias. 
 
 

 
 

KPMG destaca tendências e desafios para o setor de 
agronegócio frente ao cenário de pandemia 
 
Um levantamento da KPMG apontou as principais tendências e desafios para o setor de 
agronegócio no atual cenário de pandemia do novo coronavírus. O documento traz ainda 
considerações sobre o padrão de retomada para segmentos dentro do setor, considerando 
impactos da pandemia nas operações de produção e distribuição, assim como os impactos na 
demanda dos produtos finais.  
 
Para a sócia-líder do setor de agronegócios da KPMG no Brasil, Giovana Araujo, dois padrões 
distintos de retomada de negócios pós-COVID 19 destacam-se no agronegócio.  
"Neste cenário, temos o segmento de açúcar e etanol, um dos mais afetados, no qual 
predomina o padrão de transformar para emergir, e temos também grande parte do 
agronegócio, onde predomina o padrão de retorno ao normal", analisa. 
 
Segundo o levantamento, alguns dos principais desafios enfrentados pelo setor de 
agronegócios em virtude pandemia são:  



 
· Etanol: Forte queda de preços da gasolina nas refinarias no Brasil, pela queda dos preços 
internacionais do petróleo e derivados, com impacto nos preços do etanol (consumidor e 
produtor). Neste cenário, a revisão anunciada de contratos pelas distribuidoras de 
combustíveis agrava situação de preços e traz risco de fluxo de caixa. Há ainda uma 
preocupação com a capacidade de armazenamento de etanol. 
 
· Açúcar: Maior parcela da produção da safra de 2020 e 2021 foi fixada a preços atrativos, o 
que atenua, parcialmente, o impacto da queda de preços do etanol. Por isso, há uma 
preocupação com o cumprimento de contratos.  
 
· Energia de biomassa: Grande parte da energia exportada é sob regime de contratos, menor 
exposição ao mercado spot (mercado de entrega de mercadoria imediata e o pagamento à 
vista). Preocupação com cumprimento de contratos.  
 
· Grãos: Desvalorização cambial ao final da colheita da safra favorece exportações. Não 
ocorreram rupturas relevantes nas operações e logística de exportação. Preocupação com 
cumprimento de contratos. Decisões sendo tomadas para plantio da próxima safra, trazendo 
preocupações sobre falta de moléculas importadas da China, ruptura logística na entrega de 
insumos, impacto do dólar forte na compra de agroquímicos, disponibilidade de crédito e 
custo do capital. 
 
· Algodão: Maior parcela da safra vendida. Preocupação com cumprimento de contratos e 
demanda global pela competição com fibra sintética. Queda de preços internacionais 
influenciada pela queda dos preços de petróleo.  
 
· Hortifruti: Redução da demanda de frutas e hortaliças na crise, em especial as mais 
perecíveis. Dificuldades de logística aérea para exportação. 
 
As principais tendências para o segmento de açúcar e etanol destacadas pelo estudo são as 
seguintes:  
 
· Foco na execução da safra, mitigando os riscos de operação (criação de reservas técnicas, 
aumento do tempo de safra e do estoque de insumos, revisão de turnos)  
· Revisão do orçamento e fluxo de caixa da safra de 2020 e 2021, com foco na liquidez.  
· Reestruturação financeira e refinanciamento da dívida.  
 
·Foco em redução de custos e aumento da eficiência operacional da produção.  
· Revisão dos contratos de trabalho à luz das mudanças governamentais  
 
· Revisão do Capex (despesas de capital ou investimento em bens de capital), considerando 
paralisação de investimentos em capacidade de produção de etanol de milho.  
· Judicialização de contratos.  
 
· Medidas de apoio governamental setorial (CIDE, isenção de PIS/COFINS, etc).  
 
· Maior apetite para diversificação de negócios (bioeletricidade, levedura, etc). 
 
· Forte transformação digital em toda empresa, em especial na área agrícola. 
 
Já as principais tendências para os demais segmentos do agronegócio destacadas pelo estudo 
são as seguintes:  



 
· Foco em produtividade: fazer mais com menos, mitigar eventuais pressões de custos em 
virtude do impacto do dólar forte nos insumos.  
 
· Repensar o negócio: processos, tecnologia, agregação de valor, aspectos ambientais, maior 
uso de biológicos, estrutura de capital.  
 
· Maior comunicação entre agentes na cadeia e conectividade.  
 
· Novos valores: cooperação, transparência e reputação. 
 
· Forte transformação digital em toda empresa, em especial no front office, middle office e 
back office.  
 
A KPMG é uma rede global de firmas independentes que prestam serviços profissionais de 
Audit, Tax e Advisory. Estamos presentes em 154 países e territórios, com 200.000 
profissionais atuando em firmas-membro em todo o mundo. No Brasil, são aproximadamente 
4.000 profissionais, distribuídos em 22 cidades localizadas em 13 Estados e Distrito Federal. 
 
 

 
 

A marca Itambé é a mais premiada do Top of Mind de Minas Gerais 
 

1º de Junho– Dia Mundial do Leite 
 

Consumo oscila na pandemia e produtores reclamam dos baixos preços 
 
No Dia Mundial do Leite (comemorado em 1º de junho), os produtores encaram um momento 
de mais desafios do que comemorações. Com alto custo de produção e preço do leite em 
baixa, as mudanças de cenário têm sido diárias e os pecuaristas têm se esforçado para superar 
os obstáculos. 
 
O analista de agronegócios do Sistema FAEMG, Wallisson Lara, lembra que, para os 
produtores, os primeiros dias da pandemia foram de muitas dificuldades no escoamento da 
produção (inclusive com estradas fechadas e descarte do leite); ao mesmo tempo em que os 
consumidores corriam às compras. Crescia a demanda, especialmente, por derivados lácteos 
de mais longa validade, como o leite em pó e o UHT, que rapidamente registraram preços mais 
altos no varejo. “E pouco, ou nenhum, acréscimo ao produtor”, lembra. “O mercado logo 
mostrou que o movimento foi um ‘voo de galinha’ e o consumo declinou. Não sabemos os 



efeitos que a crise vai gerar no setor leiteiro, e temos tido dificuldades no planejamento de 
custos e investimentos, por exemplo, pois as informações e o cenário mudam a cada instante.” 
 
Dois meses se passaram e a entrega do leite ordenhado aos laticínios já está normalizada na 
maior parte do estado. Mas o fechamento do setor foodservice (bares, restaurantes e 
lanchonetes) ainda dificulta a comercialização da produção para alguns segmentos, como o de 
queijos. Associações de queijeiros artesanais têm, inclusive, pleiteado tarifas especiais para o 
envio, pelos correios, dos produtos vendidos on-line. 
 
“Para completar, o cenário da pecuária leiteira hoje é de elevados custos de produção. A 
relação de troca (valor do leite produzido x custo com alimentação do rebanho) é bastante 
desfavorável ao produtor. Em abril, foram necessários 47,6 litros de leite para a aquisição de 
60 kg de mistura (ração). Para se ter uma ideia, no mesmo mês de 2019, essa relação ficava em 
32,7 litros”, diz Wallisson Lara. 
 
LIDERANÇA MINEIRA 
 
Inovação e assistência técnica 
Maior produtor do país, Minas Gerais ordenhou 8,9 bilhões de litros de leite em 2019 (ou 
26,4% do total nacional, que foi de 33,8 bilhões de litros).  O valor bruto da atividade (VBP) no 
estado ultrapassou R$ 9,5 bilhões. Uma das mais importantes e tradicionais cadeias do agro 
mineiro, a pecuária de leite está presente em todas as regiões de Minas. São mais de 3 milhões 
de vacas ordenhadas, em 225 mil propriedades rurais mineiras.   
 
A produtividade média do estado é de 2.840 litros por animal ao ano (ou 9,3 
litros/vaca/dia). Esse indicador é um dos que mais tem avançado ao longo dos anos, revelando 
o investimento dos pecuaristas em melhoramento genético, nutrição animal e cuidados 
diversos com o rebanho. “A genômica e a nanotecnologia têm ganhado espaço. Mas esse 
aumento da produtividade mineira é, sobretudo, resultado de assistência técnica continuada”, 
explica o vice-presidente do Sistema FAEMG, Rodrigo Alvim.  
 
O Balde Cheio (programa nacional da Embrapa gerido em Minas pelo Sistema FAEMG) e o 
ATeG - Assistência Técnica e Gerencial, do SENAR, são algumas destas iniciativas que auxiliam 
os pequenos produtores, gratuitamente, a alcançar maior produtividade e redução de custos. 
“Os técnicos orientam os produtores para o uso de técnicas e inovação de baixo ou nenhum 
custo, combinando e otimizando fatores produtivos que já têm em suas propriedades. Há 
casos em que o aumento da produção superou 1.000%. Em um país em que 80% dos 
produtores de leite estão em pequenas propriedades familiares, a assistência técnica tem sido 
fundamental para melhorar cada vez mais o trabalho e a renda de milhares de produtores”, diz 
Rodrigo Alvim.  
 
CONSELEITE 
Valor referência facilita negociações entre produtores e indústria 
 
Com a produtividade em alta, o desafio do setor é a negociação com os laticínios. Em atividade 
há pouco mais de um ano, o Conseleite/MG (Conselho Paritário Produtores/Indústrias de Leite 
do Estado de Minas Gerais) era um sonho antigo do setor. Uma das atribuições do colegiado é 
calcular um valor referência para o leite padrão no estado, reduzindo conflitos entre 
produtores e indústria que tiveram início na década de 1990, com a fim do tabelamento do 
preço do leite no país.  
 
O presidente da Comissão Estadual de Pecuária de Leite da FAEMG e membro técnico do 



Conseleite/MG, Eduardo Pena, explica que o valor de referência serve como uma base para a 
livre negociação. O índice é calculado mensalmente por pesquisadores da Universidade 
Federal do Paraná, a partir das informações colhidas pelo Conselho e de fórmulas 
matemáticas, que levam em conta os custos de produção da matéria-prima leite e de diversos 
derivados lácteos, bem como o preço de venda destes produtos, que é a capacidade de 
pagamento das indústrias.  
 
“O valor de referência pretende representar, com objetividade e transparência, um valor justo 
para a remuneração da matéria-prima tanto para os produtores rurais quanto para as 
indústrias. E vem sendo importante tanto para o registro dos movimentos do mercado como 
para o planejamento do produtor em um curto prazo”, diz Eduardo Pena. 
_______________________ 
 
Sobre a Data Comemorativa 
  
A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO/ONU) instituiu, em 
2001, o dia 1º de junho como o Dia Mundial do Leite para incentivar o consumo do alimento; 
importante para a saúde humana por ser rico em cálcio e outros nutrientes. Atualmente, mais 
de 85 países comemoram a data. 
  
“O maior motivo para se comemorar o Dia Mundial do Leite é a alta qualidade que 
encontramos hoje no próprio produto, alimento tão completo e indispensável à vida, que 
deveria ser celebrado todos os dias. E é importante oportunidade de valorizarmos o leite, o 
trabalho dos produtores e da indústria, e de levarmos informações ao consumidor, 
promovendo cada vez mais o consumo.”  - Rodrigo Alvim, vice-presidente do Sistema FAEMG 
 
História e saúde 
O leite de origem animal começou a ser consumido pelos humanos há 11 mil anos, com a 
domesticação da vaca, no Oriente Médio. Até pouco tempo, o consumo era apenas fresco, 
devido às dificuldades de conservação. Com novas tecnologias, surgiram os derivados, como a 
manteiga e o queijo, e a produção de lácteos se diversificou. No entanto, somente após a 
descoberta da pasteurização, em 1864, o processamento do leite ficou mais higiênico, a 
conservação mais fácil e o consumo foi intensificado. Hoje, a produção de leite no mundo 
ultrapassa 513 bilhões de litros por ano.  
   
O Brasil ocupa a 65ª posição no consumo mundial de produtos lácteos, com uma média anual 
de 169 litros por pessoa, valor abaixo do ideal estabelecido pelas Nações Unidas, que é de 200 
a 220 litros por ano. 
  
O leite e seus derivados são os principais fornecedores de cálcio, nutriente essencial para a 
formação dos ossos. Além de conter proteínas, carboidratos, sais minerais e vitaminas (A, B1, 
B12), o leite é um dos alimentos de origem animal com menos colesterol. 
  
Os tipos de leite mais comuns são: integral, semidesnatados, desnatado, enriquecido (com 
ferro e vitaminas) e sem lactose. 
 
Os benefícios nutricionais também são marca dos produtos lácteos. O mix cresce a cada ano, 
expandindo o consumo e conquistando novas fatias de mercado. Queijos, iogurtes, creme de 
leite, doce de leite, requeijão, manteiga, ricota são alguns dos muitos produtos que garantem 
mais saúde ao consumidor e lucratividade a produtores e laticínios. 
___________________________ 
 



 

RANKING DE PRODUÇÃO 
 

PRODUÇÃO NO MUNDO (em bilhões de litros)* 
1º lugar - EUA  - 91,3  
2º lugar - Índia – 60,6  
3º lugar - China – 35,7  
4º lugar - Brasil – 34,3  
* (Dados FAO e USDA - 2019) 
 

  
PRODUÇÃO NO BRASIL (Mil Litros) 
1º lugar - Minas Gerais (26,4%) – 8.939.159  
2º lugar - Paraná (12,5%) – 4.375.422  
3º lugar - Rio Grande do Sul (12,5%) – 4.242.293  
4º lugar - Goiás (9,1%) – 3.084.080  
5º lugar - Santa Catarina (8,8%) – 2.970.654  
 
 
PRODUÇÃO EM MINAS (Mil Litros) 
 1º lugar - Sul de Minas – 1.580.017 (17,7%) 
2º lugar - Alto Paranaíba –1.535.858 (17,2%)  
3º lugar - Central Mineira – 1.280.617 (14,3%) 
4º lugar - Centro Oeste – 1.055.506 (11,8%) 
5º lugar - Triângulo – 777.208 (8,7%) 
 
  
Maiores produtores de leite em Minas:  
1º Patos de Minas  
2º Patrocínio  
3º Coromandel  
4º Pompéu  
5º Prata  
6º Lagoa Formosa  
7º Unaí  
8º Carmo do Paranaíba  
9º Perdizes  
10º Passos 

 
 

 
 



 
 

O agronegócio vai bem? Então aproveite para refletir e se 
preparar, pois perdemos o controle de quando uma crise pode 
chegar 
 

Sérgio Ferreira* 
 
Na vida, é muito importante aprender com os nossos erros, mas aprender com os erros dos 
outros é melhor. Tenho me lembrado muito deste sábio conselho nos últimos tempos, 
sobretudo quando penso neste momento atual do agronegócio. Quais reflexões podemos tirar 
desta crise que afeta toda a economia nacional?  
 
De certo, o setor vai precisar de muita disciplina para fazer esta reflexão, pois o contexto não 
ajuda: enquanto alguns estudos sugerem uma retração de 10% do PIB brasileiro em 2020, o 
PIB agropecuário deve crescer 2,4% de acordo com o IPEA. Nada mal. Cito o caso da soja: nos 
últimos dias, com o câmbio batendo acima dos R$ 5,30, a soja nacional ganhou ainda mais 
competitividade e os preços bateram recordes,  
ultrapassando R$ 110 a saca. Céu de brigadeiro! 
 
Por que, então, é bom parar para refletir ao invés de comemorar frente a este cenário tão 
favorável do agronegócio? Defendo que é justamente nesta hora que precisamos aprender 
com os erros dos outros e nos blindarmos para as situações difíceis que certamente o setor 
enfrentará no futuro. Todos conhecemos a natureza cíclica do mercado agrícola. Então, listei 
cinco temas para reflexão diante desta crise: 
 
1. Caixa e crédito  
Se alguém ainda tinha dúvidas, o caixa realmente é o rei. Justamente para financiar o 
crescimento e, nos momentos de crise ou retração na demanda e nos lucros, ele se torna ainda 
mais fundamental por ser uma "reserva técnica". Lembre-se: tentar empréstimos e 
financiamentos quando já não há mais caixa e o endividamento é alto significa uma estratégia 
arriscada. 
 
Pensando que a crise será difícil a todos, para aqueles que a iniciaram com uma situação de 
caixa mais equilibrada, os efeitos serão menores. Então, não seria este o momento ideal para 



antecipar o pagamento de empréstimos e financiamentos? Quais ações estão sendo tomadas 
para preservar o caixa agora e no futuro? A gestão do negócio tem objetivado a geração de 
caixa? 
 
2. Retenção de lucros  
Há um dilema histórico e muito comum entre os empresários: quanto do lucro do meu negócio 
devo retirar para mim e quanto devo reinvestir no negócio (retenção)? Sabendo da natureza 
cíclica do agronegócio, é preciso refletir que safras mais difíceis virão nos próximos anos antes 
de termos novamente essas ótimas. Pensando nisso, não seria este o melhor momento para 
investir em tecnologia e em armazenamento, visando aumentar a eficiência das operações? 
Quanto deveríamos reter em caixa para evitarmos a necessidade de endividamento na 
próxima queda do mercado? 
 
3. Diversificação  
É preciso focar em três pilares: geração de caixa, aumento do valor da empresa e gestão (leia-
se minimização) de riscos. Um dos problemas comerciais que encontro com frequência é a 
concentração exagerada, que pode ocorrer com a grande dependência de um ou de um grupo 
de clientes, com a venda de um produto ou serviço específico ou ainda quando há 
concentração de um modelo de negócio específico.  
 
Ao passo do inesperado ocorrido com a pandemia, que afetou sem precedentes diversos 
setores, o que aconteceria no caso do surgimento de uma praga ainda desconhecida com 
potencial de trazer sérios prejuízos em algumas safras? Como proceder diante deste cenário? 
 
Pense que este é o momento oportuno para refletir sobre como diminuir o risco do negócio 
através de uma maior diversificação. Que tal montar uma pedreira em parte da terra que não 
está sendo utilizada ou fazer um centro de turismo dentro da propriedade, sendo própria ou 
terceirizada?  
 
4. Redução de custos e despesas. 
A importância dos investimentos  
Gosto muito da frase "custo é como unha, tem quer cortar sempre". No início da crise do 
Coronavírus, quando ninguém sabia ao certo a dimensão que ela tomaria, todos focaram na 
redução de custos e despesas. Foi interessante notar que gastos "impossíveis" de serem 
eliminadas ou reduzidas foram sumariamente cortadas nos últimos dias.  
 
Sabemos que no agronegócio a redução dos custos passa com frequência por um uso cada vez 
maior da tecnologia: menos despesa e mercadorias de melhor qualidade. Sendo assim, já se 
perguntou quanto do lucro desta safra será direcionado para investimentos visando a redução 
futura de despesas, assim como para melhoria da eficiência operacional?  
 
5. Planejamento  
Iniciamos o ano em um ambiente de relativo otimismo, na expectativa de que teríamos um 
crescimento e, em poucos meses, o Coronavírus mudou radicalmente o cenário mundial e o 
brasileiro, inclusive. Nesta hora, alguém poderia questionar a validade de um planejamento de 
longo prazo. Afinal, partindo de uma visão um pouquinho míope, "para que gastar tempo 
planejando, já que as coisas mudam o tempo todo?". A minha resposta é: justamente porque 
as coisas sofrem alterações a todo momento, que é fundamental nos dedicarmos ao 
planejamento do futuro dos negócios.  
 
Seguramente quem se preparou, mesmo não prevendo os impactos do Coronavírus, está 
sofrendo menos os efeitos desta crise. Porém, quem não planejou quando os ventos ainda 



estavam favoráveis, agora está apagando incêndios e lutando pela sobrevivência dos seus 
negócios. 
 
E você? Já pensou no seu plano de sucessão, no seu planejamento tributário, e na sua gestão 
de riscos? E na expansão e melhoria do seu negócio? Para quem ainda não deu início à essa 
reflexão, faça! Antes tarde do que nunca, porque depois do impacto do Covid-19 em escala 
mundial, temos certeza de que, daqui por diante, não saberemos quando uma crise pode 
chegar e qual sua dimensão. 
 
*Consultor focado em gestão com resultados e conselheiro formado pelo IBGC 
 
(Os artigos e comentários não representam, necessariamente, a opinião desta 

publicação; a responsabilidade é do autor da mensagem) 

 

 
 

Conab sustenta estimativa de produção acima de 250 milhões 
de toneladas 
 
Apesar do impacto causado pelos problemas climáticos na Região Sul sobre a produtividade de 
soja e milho, o volume da produção de grãos no país está estimado em 250,9 milhões de 
toneladas, 3,6% ou 8,8 milhões de t superior ao colhido em 2018/19. Em relação ao 
levantamento passado (abril/2020), houve uma queda de 0,4%, mas a estimativa de safra 
recorde para essas duas culturas se mantém. É o que aponta o 8º Levantamento da Safra 
2019/2020, divulgado nesta terça-feira (12) pela Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab). 
 
As culturas de primeira safra estão com a colheita praticamente encerrada e a conclusão da 
produção ainda depende do comportamento climático nas culturas de segunda safra, que se 
encontram em estágio avançado de desenvolvimento. Em relação às culturas de terceira safra 
e de inverno, o plantio ainda está em andamento. Vale lembrar que os agricultores continuam 
suas atividades, tomando os cuidados necessários para o enfrentamento da pandemia de 
COVID-19. Com relação à área plantada, a estimativa é de um crescimento de 3,5%, ou 2,2 
milhões de hectares em relação à safra passada, que significa um total de 65,5 milhões de ha. 
 
A produção de soja está estimada em 120,3 milhões de t, um ganho de 4,6% em relação à safra 



2018/19. Com o avanço da colheita no Rio Grande do Sul, foi confirmado o menor rendimento 
ocasionado pelas condições climáticas desfavoráveis. 
 
Com o fim da colheita próximo, a produção do milho primeira safra é de 25,3 milhões de t, 
1,5% inferior à safra passada. O milho segunda safra deverá ter uma produção de 75,9 milhões 
de t, com área total de 13,8 milhões de ha, um crescimento de 7%. Já o milho terceira safra 
deverá alcançar uma produção de 1,17 milhão de t, com uma área plantada de 511,2 mil ha. 
Para o milho total, que é o somatório dos três, a produção deverá ser de 102,3 milhões de t 
com área de 18,5 milhões de ha. 
 
A produção de feijão primeira safra ficará em 1,08 milhão de t, 8,9% superior ao volume 
produzido no período anterior. O feijão segunda safra deve alcançar uma produção de 1,24 
milhão de t. A colheita já está iniciada. Estima-se uma redução de 0,8% na área cultivada. O 
feijão terceira safra está em fase de plantio. A área está estimada em 589,5 mil hectares, com 
um crescimento de 1,5% sobre a área da safra anterior. O feijão total apresenta uma produção 
de 3 milhões de toneladas e uma área de 2,9 milhões de ha. Desse total de produção, 1,9 mil t 
são de feijão-comum cores, 687,4 mil t de feijão-caupi e 509,5 mil t de feijão-comum preto. 
 
As condições climáticas vêm favorecendo o desenvolvimento do algodão. Esta cultura deverá 
ter uma produção de 2,88 milhões de toneladas de pluma, 3,6% superior à safra passada. A 
colheita do arroz está próxima de se encerrar. A produção está estimada em 10,8 milhões de 
toneladas, 3,9% superior ao volume produzido na safra passada. Dessas, 9,9 milhões de 
toneladas em áreas de cultivo irrigado e o restante em áreas de plantio de sequeiro. 
 
Culturas de inverno – Sobre as culturas de inverno (aveia, canola, centeio, cevada, trigo e 
triticale), o plantio ainda está no início. Deve ocorrer um crescimento de 2% na área plantada, 
com destaque para o trigo. O plantio em andamento mostra boas perspectivas, com 
crescimento de 2,4% na área a ser cultivada, 2,1 milhões de hectares ao todo, e uma produção 
de 5,4 milhões de toneladas. 
 

 

Exportações mundiais de café atinge 11,06 milhões de sacas de 
60 kg 
 

Cafés da espécie arábica participaram das exportações com 62% e robusta 
com 38% no período de outubro de 2019 a março de 2020 
  
Em nível mundial, exclusivamente no mês de março do corrente ano de 2020, as exportações 
de café totalizaram um volume físico equivalente a 11,06 milhões de sacas de 60kg, número 
que representa uma queda de 3,7%, se comparado com as 11,49 milhões sacas exportadas no 
mesmo mês do ano anterior. De modo semelhante, se for expandido o período de análise das 
exportações globais para o total acumulado em seis meses, no caso, de outubro de 2019 a 
março de 2020, constata-se que as exportações também registraram uma ligeira queda de 
3,9%, ao caírem de 64,5 milhões de sacas para 61,96 milhões de sacas, em comparação com os 
mesmos meses anteriores. 



  
Vale registrar que, no período em foco, de outubro de 2019 a março de 2020, as exportações 
dos cafés da espécie arábica tiveram uma queda de 7,8%, ao registrarem 38,6 milhões de 
sacas, e, em contrapartida, as exportações dos cafés da espécie robusta cresceram 3,2% e 
somaram 23,36 milhões de sacas, também em comparação com os mesmos meses do período 
anterior. 
    

 
 

NovoAgro Ventures: programa busca startups para levar 
inovação ao agronegócio 
  
O setor do agronegócio é de grande importância para a economia brasileira e representa cerca 
de 20% do Produto Interno Bruto (PIB) do país, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. Em 2019, o PIB do agronegócio brasileiro cresceu 3,81%. Mas, apesar da 
expansão, ainda é um setor carente de novas tecnologias. Além disso, a covid-19 desencadeou 
uma crise em toda a economia e o mercado do agronegócio tem sofrido enormes 
movimentações. 
 
Nesse cenário, surge o NovoAgro Ventures, um fundo de investimentos baseado no modelo 
Venture Builder do setor de agronegócios – é o primeiro do Brasil, que seleciona inovações 
aplicadas e startups, além de investir em empreendedores que tenham paixão pelo propósito 
do negócio com foco na geração de valor para o mercado. 
 
A iniciativa é uma parceria entre o Sistema FAEMG (Federação da Agricultura e Pecuária do 
Estado de Minas Gerais), que possui mais de 400 mil produtores associados, e a FCJ Venture 
Builder, maior rede de Venture Builder da América Latina. 
 
ENGAJAMENTO 
"Nosso objetivo é incentivar startups que busquem soluções para o setor. Precisamos de ideias 
inovadoras e empreendedores engajados para fazer com que o agronegócio cresça ainda mais 
e de forma saudável", explica Léo Dias, CEO do NovoAgro Ventures. "A revolução começa com 
uma pequena semente." 
 
Ele conta que o Sistema FAEMG já mapeou várias necessidades do agro. "Agora, nosso foco é 
investir em empresas que têm soluções tecnológicas que resolvam essas questões de forma 
escalável, pois muitas das necessidades são comuns à maioria dos produtores", diz.  
 
Vale lembrar que, ainda mais nesse período de crise, a produção agropecuária não pode parar. 
"Os setores da agropecuária e da logística são parte dos que mantêm os supermercados 
abastecidos e seguram a falta de suprimentos na pandemia. Assim, as tecnologias e a inovação 
são essenciais no que se refere à busca de soluções para o momento", afirma.  
 
O projeto procura soluções como softwares para o setor; iniciativas voltadas para a criação de 
alternativas energéticas; aproveitamento de resíduos; controle ambiental; monitoramento e 
comercialização; biotecnologia e sementes. 
 



FACILIDADES 
Para as startups selecionadas serão oferecidas: conexão entre os diferentes parceiros e 
entidades do agronegócio para potencializar a entrada no mercado (go-to-market); conexão 
com fundos de investimento; rodadas de negócios; mentorias; campanhas de marketing com 
força de vendas; facilidade para entrada em programas de incentivo e ampla exposição de 
mídia. 
 
Paulo Justino, fundador da FCJ Venture Builider, explica que esse modelo de licenciamento 
tem como objetivo ser uma alternativa de aproximação das grandes empresas com as 
startups, complementando os modelos tradicionais de incubação e aceleração e preparando as 
startups para o investimento dos fundos de venture capital. Para isso, serão desenvolvidos 
alguns pontos-chaves: planejamento e visão de curto, médio e longo prazo; portfólio 
gerenciado; modelo de governança corporativa de uma holding. 
 
Segundo Roberto Simões, presidente do Sistema FAEMG, “essa foi a melhor solução 
encontrada para dar agilidade aos projetos de inovação que tragam resultados efetivos para o 
produtor rural e para toda a cadeia do agronegócio. A Corporate Venture Builder nos 
proporciona uma grande oportunidade para buscarmos soluções eficientes, com mais 
agilidade, e para ingressarmos definitivamente nesse novo universo, que é a inovação 
tecnológica, a fim de melhorarmos os processos desde o plantio até a mesa do consumidor". 
 

 

Lufthansa Group amplia frequência de voos do Brasil para 
Frankfurt em junho 
 
• A partir de 1º de junho, São Paulo contará com 5 voos semanais para Frankfurt; dois a mais 

em relação à programação atual 
• A companhia planeja oferecer 106 voos em junho para ampliar as possibilidades de 

conexões a partir de Frankfurt 
• No total, o Lufthansa Group passará a operar 1.800 voos semanais a partir de junho 
 
A partir de 1º de junho, o Lufthansa Group passa a oferecer cinco voos semanais na rota São 
Paulo (GRU) - Frankfurt (FRA), duas frequências a mais em relação à oferta atual. 
 
Adicionalmente, a companhia passará a oferecer conexões importantes para passageiros 
viajando do Brasil para a Europa, Oriente Médio, África e Índia. Serão retomadas rotas na 
Alemanha e também para cidades na Áustria, França, Grécia, Itália, Espanha e Suíça, 
totalizando 106 destinos só na Europa. Também estão planejados voos para Tel Aviv (Israel), 
assim como conexões para Dubai (Emirados Árabes), Mumbai (Índia), Joanesburgo (África do 
Sul), Abuja e Port Harcourt (Nigéria). Ao longo de junho, serão operados 1.800 voos semanais 
pelas companhias aéreas do Lufthansa Group.  
 
"O Lufthansa Group está comprometido em servir o Brasil, especialmente em tempos de 
dificuldade, auxiliando os clientes que necessitam viajar a alcançarem seus destinos de 
maneira segura. São Paulo foi um dos únicos destinos do Lufthansa Group no mundo que 



manteve operações ininterruptas, mesmo que reduzidas, desde o início da pandemia, o que 
demonstra a importância desta rota para a Lufthansa e a força do mercado brasileiro para o 
grupo", afirma Tom Maes, Diretor Sênior de Vendas para o Lufthansa Group na América do Sul.  
 
A partir de junho, os voos da Lufthansa partirão do Aeroporto Internacional de Guarulhos às 
segundas, terças, quintas, sábados e domingos às 18h15, chegando em Frankfurt às 10h50 do 
dia seguinte. Os voos de retorno de Frankfurt partirão às segundas, quartas, sextas, sábados e 
domingos às 22h05, pousando em São Paulo às 04h55 do dia seguinte.  
 
"Há mais de 60 anos o Lufthansa Group mantém uma parceria bem-sucedida com o Brasil e 
suas companhias aéreas têm se consolidado entre as opções favoritas pelos brasileiros. 
Acreditamos no País e, por isso mesmo, decidimos aumentar nossa oferta de voos neste 
momento, apesar de todos os desafios", destaca Maes. 
 
Segurança a bordo 
Durante esse período sem precedentes, a Lufthansa segue com rigorosos protocolos de 
higiene e desinfecção de suas aeronaves. Visando proteger a saúde de todos a bordo, desde 4 
de maio as companhias aéreas do Lufthansa Group passaram a exigir que todos os passageiros 
e comissários de bordo usem uma cobertura facial durante toda a viagem, inclusive 
recomendando a utilização das mesmas no aeroporto antes e após o voo. 
 
Com esse novo regulamento, não será mais preciso deixar vago o assento do meio nas classes 
Economy e Premium Economy, levando em conta que a cobertura facial já fornece a proteção 
necessária. Ainda assim, devido à atual diminuição da demanda, os passageiros serão 
acomodados o mais afastado possível ao longo de toda a cabine. 
 
A princípio, a infecção por Covid-19 dentro de uma aeronave é muito pouco provável. Desde o 
início da pandemia, não houve casos concretos de transmissão nos voos do Lufthansa Group. É 
importante enfatizar que não há fluxo de ar horizontal no interior das aeronaves, o que 
garante uma melhor qualidade do ar no ambiente. Além disso, toda a frota do Lufthansa 
Group está equipada com filtros de altíssima qualidade que removem impurezas como poeira, 
bactérias e vírus, igualando assim a qualidade do ar das aeronaves à das salas de cirurgia. 
 
Antes de viajar, recomendamos que passageiros atentem aos regulamentos quanto à entrada 
e trânsito, bem como às regras acerca da quarentena após a chegada em seus destinos. 
Lembramos também que medidas adicionais quanto à segurança e higiene podem ser 
implementadas a qualquer momento em decorrência da propagação do vírus e de novas 
imposições governamentais em vigor. 
 
 

Relação entre o transporte rodoviário de carga e PIB pode 
chegar a 29% 
 
O peso do transporte rodoviário de carga é estimado em torno de 1,4 ponto percentual (p.p.) 
do PIB, considerando análise das contas nacionais entre 2010 e 2017. Mas o impacto do setor 
na economia pode ser em torno de 29%, porque esse modal permite que haja interligação 
entre mercados produtores e consumidores, fazendo com que a economia flua. Nesse 
contexto, em que boa parte das atividades do país está paralisada, a economia brasileira tem 
passado pelas estradas, que se tornou ainda mais fundamental nesse momento para garantir o 
abastecimento da população e o acesso aos bens essenciais. Devido à complexidade de 
mensuração, esse impacto pode ser ainda mais elevado porque este modal está presente no 



processo produtivo de praticamente todas as atividades econômicas. 
 
Para compreender melhor a relevância do setor nesse período, a economista Juliana Trece, 
pesquisadora do FGV IBRE, verificou a participação no PIB do valor adicionado das atividades 
mais impactadas pelo transporte terrestre de carga. Das 68 atividades que compõem a 
economia, 37 foram analisadas por aparentarem ser mais relevantes, seja na fase inicial do 
transporte dos insumos para serem transformados ou na fase final, em que a produção é 
escoada para o mercado consumidor. 
 
"O transporte rodoviário de carga é considerado essencial, e não foi interrompido com as 
medidas de isolamento social. Aliás, o pouco que a economia tem desempenhado, e deve 
continuar desempenhando neste trimestre, passa pelas estradas do país. Porém agora, dois 
anos após a greve dos caminhoneiros, torna-se ainda mais fundamental por atender todos os 
demais setores", ponderou a especialista. 
 
Em 2018, quando os caminhoneiros pararam entre maio e início de junho, por um período em 
torno de suas semanas, a mediana da expectativa de crescimento do PIB reduziu de 2,5% 
poucas semanas antes da greve, para 1,6% um mês após o evento, fechando em 1,1% em 
dezembro. 
 
"A atual crise gerada pela Covid-19 difere das anteriormente vivenciadas no Brasil por ter 
origem fora do âmbito econômico (é uma crise de saúde), mas ter efeitos significativos na 
economia. Há ainda muita incerteza sobre o tamanho do impacto negativo do PIB para este 
ano. Como é esperada uma forte retração, muito provavelmente a atividade de transporte 
terrestre (carga + passageiros) também deve arrefecer, dada a alta correlação entre este setor 
com o PIB.", finalizou. 
 

 
 

Após 60 dias, Sistema Unimed cria quase 500 novos leitos para 
pacientes da COVID-19 

 

Cooperativas expandem vagas em 13,21%, com 253 novas posições somente 
para UTI  
 
Passados dois meses desde o início da quarentena nas principais regiões do País, a Unimed 
tem demonstrado grande capacidade de resposta à pandemia da COVID-19. Isto porque suas 
cooperativas em todo o Brasil têm investido não só na expansão de suas infraestruturas como, 
também, no aumento de suas equipes médicas, ações de prevenção, responsabilidade social e 
educação das comunidades nas quais estão inseridas. Hoje, o Sistema Unimed é composto por 
345 cooperativas, que atendem a 18 milhões de beneficiários, presentes em 84% do território 
nacional.  
 
Atualmente, conta com 116 mil médicos cooperados, em uma proporção de sete profissionais 
para cada mil beneficiários. Além disso, a estrutura da Unimed conta com 127 hospitais 
próprios e as cooperativas têm empenhado esforços para expandir seu número total de leitos 



disponíveis por meio da inauguração de hospitais de campanha, como é o caso das Unimeds 
de Araruama (RJ), Belo Horizonte (MG), Fortaleza (CE), Natal (RN) e Teresina (PI), e o aumento 
temporário de vagas em hospitais próprios em cidades como Campo Mourão (PR), Sul 
Capixaba (ES) e Ourinhos (SP).  
 
Com isso, nos últimos 60 dias, o Sistema Unimed já criou 476 novos leitos, chegando à marca 
de 10.644 vagas. Se levarmos em consideração somente os de UTI, foram criadas 253 novas 
posições, que correspondem a um aumento de 13,21%. 
 
Leitos ativos na rede própria Unimed entre 17/3 e 14/5 

 
 

Neste ano, já foram inaugurados dois hospitais próprios até o momento: Hospital Unimed Sul 
Capixaba (Unidade II) e Hospital Unimed Botucatu (Unidade II), totalizando 202 leitos. 
 
Ainda em 2020, está prevista a inauguração de outros quatro hospitais, totalizando 743 novos 
leitos à rede própria Unimed. Para o próximo ano, deverão ser abertos mais 4 hospitais, com 
555 novas posições. 
 
As cooperativas Unimed vêm investindo, também, em operações remotas com o intuito de 
tirar dúvidas e promover o atendimento de pacientes com suspeita de coronavírus que não 
apresentem sintomas graves. Hoje, por exemplo, mais de 70 Unimeds já oferecem alguma 
solução de Teleconsulta e outras 83 estão aptas a operá-las. Na Unimed Belo Horizonte (MG), 
por exemplo, que inaugurou sua plataforma em março de maneira bem-sucedida, a 
ferramenta já foi cedida para a Prefeitura da cidade, por meio de sua Secretaria Municipal de 
Saúde, para ser disponibilizada também para pacientes do SUS.  
 
Foi inaugurada, também, a Central Coronavírus, serviço de orientação telefônica aos 
beneficiários Unimed, um canal exclusivo para atendimento e orientações aos clientes sobre a 
COVID-19, feito por médicos especialmente treinados para essa modalidade de assistência, um 
atendimento humanizado sem necessidade de agendamento, com os beneficiários podendo 
fazer as ligações gratuitamente .Em 56 dias de operação entre os dias 17 de março e 12 de 
maio, o serviço - oferecido pela Unimed do Brasil às cooperativas aderentes - recebeu 54.686 
mil ligações, com um total de 25.056 atendimentos relacionados à COVID-19, em uma média 
diária de 976 chamadas e 447 atendimentos. Entre as cooperativas mais ativas estão as 
Unimeds Fortaleza (CE), Maceió (AL), Natal (RN), Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC) e 
Nordeste Rio Grande do Sul (Caxias do Sul). 
 
E como é de se esperar, todas as cooperativas também estão amplamente engajadas no 
combate à pandemia em ações das mais variadas. Entre elas, estão a distribuição de máscaras 
e EPIs gerais para os colaboradores envolvidos no enfrentamento direto e indireto à 
pandemia, apoio psicológico para os profissionais da linha de frente do atendimento a 
pacientes, a preparação de materiais orientativos à população, médicos cooperados, 
funcionários e clientes, criação de e-books e FAQs, arrecadação de alimentos para famílias 
carentes, campanhas de doação de sangue, testes rápidos para COVID-19 e equipamentos 
para hospitais locais.  
 



Alguns exemplos: 
 
• Uma parceria da Unimed Porto Alegre (RS) com o governo do Rio Grande do Sul e a 
Universidade Federal de Pelotas realizou um trabalho de testagem da população gaúcha 
visando estimar o percentual de infectados pelo novo coronavírus no estado. O levantamento, 
ainda em andamento, visa entender a evolução do vírus com o objetivo de oferecer 
direcionamentos para seu combate. 
 
• Em Maringá (PR), a Unimed local está confeccionando máscaras de tecido em parceria com 
outras cooperativas da região para serem distribuídas à comunidade local. Inicialmente, foram 
produzidas e entregues 20 mil máscaras, mas se projeta que este número chegue a 50 mil. 
 
• Em Juiz de Fora (MG), a Associação dos Funcionários da Unimed local, com o apoio da 
cooperativa, criou uma campanha para incentivar doações que serão revertidas na compra de 
cestas básicas, máscaras e kits de higienes, que serão doadas a entidades assistenciais da 
cidade 
• A Unimed Sul Capixaba promoveu, em Cachoeira do Itapemirim (ES), uma campanha para 
que os colaboradores da cooperativa doassem sangue à Santa Casa e ao Hospital Evangélico da 
cidade. 
 
"O Sistema Unimed possui abrangência nacional, atendendo a pacientes inclusive em 
localidades onde, muitas vezes, a rede pública de saúde ainda não está presente. Temos, 
portanto, uma grande responsabilidade para com a sociedade brasileira neste momento 
desafiador que estamos vivendo. Estamos buscando aumentar nossa capacidade de assistir às 
populações em suas mais diferentes necessidades, reforçando nosso princípio fundamental 
que é cuidar bem das pessoas", afirma Orestes Pullin, presidente da Unimed do Brasil.  
 
A Unimed possui 52 anos de atuação no mercado de saúde suplementar. A marca nasceu com 
a fundação da Unimed Santos (SP), em 1967, e hoje é composta por 345 cooperativas de 
saúde, com assistência para cerca de 18 milhões de beneficiários em todo País. Entusiasta do 
movimento SomosCoop, da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), a Unimed conta 
com mais de 116 mil médicos, 127 hospitais próprios e cerca de 2.400 hospitais credenciados, 
além de pronto-atendimentos, laboratórios e ambulâncias para garantir a qualidade da 
assistência médica, hospitalar e de diagnóstico complementar prestada aos beneficiários das 
cooperativas. Sua marca é ratificada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) 
como de alto renome por seu grande nível de conhecimento pelo público, autoridade 
incontestável e fama que ultrapassa os limites do segmento de saúde. 
 
 

Crise antecipa em cinco anos processos de modernização de 
empresas brasileiras 
 

Medidas de isolamento aceleram adesão ao home office e modalidade deve 
crescer 30% após a pandemia, apontam especialistas 
 
A chegada da pandemia no Brasil mudou as relações de trabalho e antecipou um processo de 
transformação no mercado previsto para o prazo de cinco a dez anos: a operacionalização à 
distância. Segundo especialistas, mesmo quando a quarentena acabar, o modelo deverá fazer 
parte da rotina e ganhar, cada vez mais, espaço nas empresas. 
 
Uma pesquisa recente realizada pela FGV (Fundação Getúlio Vargas) aponta que o home-office 



deve crescer 30% após a pandemia da covid-19. Intitulado Tendências de Marketing e 
Tecnologia 2020: Humanidade Redefinida e Novos Negócios, o estudo, elaborado com base em 
100 empresas, constatou a intenção da continuidade no trabalho remoto como parte da 
manutenção das operações, fortalecendo uma tendência que cresce no Brasil e no mundo. 
 
Para Paulo Chabbouh, CEO da L5 Networks, empresa pioneira no desenvolvimento de sistemas 
de telecomunicações em nuvem, a recomendação da OMS (Organização Mundial da Saúde) 
pelo isolamento como forma de combate a proliferação do coronavírus fez com que muitas 
empresas de todos os portes aderissem à tecnologia para não ficarem paradas e, ao mesmo 
tempo, mantivessem os funcionários em segurança, trabalhando de casa. Todo o processo 
feito de forma emergencial. “Infelizmente foi diante de uma situação limite que muitas 
empresas passaram a enxergar a importância de se ter uma estrutura completa de trabalho 
remoto, tanto em termos de gestão quanto de operação. Algo que a gente já vem defendendo 
há alguns anos e a pesquisa comprova isso. É uma tendência”, conta. 
 
No final de 2018, uma pesquisa que contou com o apoio da Sabratt (Sociedade Brasileira de 
Teletrabalho e Teleatividades e da ABRH (Associação Brasileira de Recursos Humanos) divulgou 
os resultados de um levantamento que já mostrava o aumento da adesão do trabalho à 
distância pelas empresas: crescimento de 22% em relação aos dados coletados em 2016. 
Participaram do estudo 315 empresas de todas as regiões do país e que empregam 1 milhão 
de pessoas. Na ocasião, o setor de TI/Telecom foi o que registrou maior adesão, 16%. 
 
“Além da possibilidade da realização do trabalho sem que os colaboradores e gestores tenham 
que se deslocar todos os dias, o trabalho remoto também proporciona redução de custos e, 
muitas empresas, devido à crise, estão de olho nisso. Hoje, a implementação de um sistema 
com estruturas de PABX, CRMs, atendimentos por chats (redes sociais) e demais softwares de 
gestão de equipes em nuvem, por exemplo, pode gerar uma economia superior a 30% ao 
compararmos gastos com os mesmos itens convencionais”, informa Chabbouh.   
 
O estudo da FGV mostra que cada vez mais as empresas estão considerando a tecnologia como 
um aliado na execução do trabalho, em termos de flexibilidade e também satisfação dos 
colaboradores e, mesmo com o fim da pandemia, as empresas deverão retomar suas 
atividades, considerando o home office como parte da rotina. Para citar um caso, como 
exemplo, só no mês de março, quando a quarentena teve início, a L5 Networks registrou um 
crescimento de 25% na implantação de sistemas em grandes e médias empresas. 
  
A L5 Networks é uma empresa brasileira que investe no desenvolvimento de tecnologia. Em 
atividade desde 2005, entrega ao mercado soluções inovadoras que aliam alta tecnologia e 
redução de custos, a exemplo de soluções em telefonia IP, PABX em nuvem, CRM, 
terceirização de TI, Omnichannel e Private Cloud, dando suporte a empresas de qualquer porte 
e segmento. A empresa trabalha com todos portes de empresas, inclusive, com marcas como 
Dr. Consulta, Cerveja Proibida e Copagaz. 
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Agostinho Patrus liderou luta por R$ 8,7 bilhões para Minas 

Após mobilização da Assembleia Legislativa, Estados fecham acordo para 
compensação pela União das perdas de arrecadação com a Lei Kandir 
 
A compensação de perdas financeiras decorrentes da Lei Kandir, pleito que figura entre as 
principais bandeiras da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), está prestes a ser 
iniciada. A União e os estados formalizaram, junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), um 
acordo com o objetivo de reparar prejuízos provocados pela Lei Complementar 87/96, a 
chamada Lei Kandir. O acordo firmado no último dia 15 por meio do Fórum Nacional de 
Governadores prevê a destinação, até 2037, de cerca de R$ 8,7 bilhões a Minas, em um 
montante total de R$ 65,6 bilhões a todos os Entes da Federação. 

 
Desde que foi editada pelo então ministro do Planejamento, Antonio Kandir, em 1996, Minas 
Gerais e os demais estados passaram a não recolher ICMS sobre suas exportações, com 
impactos significativos, também, sobre as contas dos municípios. A lei previa a compensação, 
pela União, das perdas causadas por essa renúncia fiscal, o que somente ocorreu até 2003. A 
estimativa é que, desde então, o prejuízo acumulado por Minas Gerais seja da ordem de R$ 
135 bilhões, segundo dados da Comissão Extraordinária de Acerto de Contas entre Minas e a 
União da ALMG – relativo aos recursos que o Estado e os municípios exportadores deixaram de 
arrecadar desde a edição da norma.  

 
Embora o repasse previsto, de R$ 8,7 bilhões, ainda esteja abaixo dos valores a que Minas 
Gerais tem direito de receber, o acordo firmado representa uma relevante vitória ao Estado e 
aos municípios mineiros, na avaliação do presidente da ALMG, deputado Agostinho Patrus 
(PV). “A destinação deste recurso representará fundamental alívio aos cofres públicos. Mesmo 
sendo distante do valor a que o Estado deveria receber, que é de R$ 135 bilhões, conforme 
cálculos já apresentados, trata-se de uma conquista importante”, afirmou.  

 
A isenção de impostos prevista na Lei Kandir recaiu sobre produtos primários e 
semielaborados, o que provocou grandes perdas ao Estado, sobretudo, na cadeia de 
exploração e exportação do agronegócio e da mineração – que são a base da atividade 
econômica de Minas. “Assumimos enfrentar um imenso desafio, que arrastava-se por mais de 
20 anos. É assim, sem medir esforços na defesa dos interesses de Minas, que a Assembleia 
trabalha. Uma etapa está superada, mas o empenho do Legislativo mineiro por compensações 
que são justas ao nosso Estado, permanece”, completou Agostinho Patrus. 



 
Carta de Minas 
Dentre as muitas ações realizadas pela ALMG neste contexto, destaca-se a Carta de Minas. O 
documento representa a maior mobilização já realizada no Estado em torno da compensação 
de perdas pela Lei Kandir. A carta teve adesão dos Poderes Executivo e Judiciário de Minas 
Gerais, do Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, Defensoria Pública, diversos 
segmentos da sociedade, além de autoridades municipais, estaduais, federais e entidades de 
classe.  
 
O documento, que reúne propostas de compensação de perdas ao Estado e aos municípios, foi 
entregue pelo presidente Agostinho Patrus, em agosto de 2019, durante audiência em Brasília, 
ao ministro do STF, Gilmar Mendes, que é o relator do processo judicial referente ao caso. 
Além da Carta de Minas, a ALMG promoveu, ainda, diversas reuniões, campanhas e 
mobilizações em defesa de reparos às perdas provocadas pela lei, o que inclui o movimento 
“Sou Minas Demais”, voltado à retomada da economia no Estado. 

 
Embora editada em 1996, a Lei Kandir nunca foi regulamentada, mesmo com determinação do 
próprio STF para isso. Os termos do acordo, apresentados pelo Fórum Nacional de 
Governadores ao ministro Gilmar Mendes, serão submetidos à análise do Congresso Nacional. 
“A Assembleia se mobilizou e uniu esforços de todos os setores da sociedade mineira em torno 
desta causa. Este acerto de contas atende, mesmo que em parte, a uma demanda histórica. 
Além disso, será fundamental neste momento de severas dificuldades financeiras”, concluiu o 
presidente Agostinho Patrus. 
 
 

 

McCain e Prefeitura de Araxá firmam parceria para construção 
de fábrica 
 

Com investimento de U$ 100 milhões, a empresa segue reforçando sua 
estratégia de expansão no mercado brasileiro 
 
A McCain, líder mundial em produção e comercialização de batata pré-frita congelada, e a 
Prefeitura de Araxá assinaram, no dia 13 de maio, o contrato que firma a parceria para a 
construção da primeira fábrica de batatas da companhia no Brasil. A cerimônia aconteceu na 
sede da prefeitura de Araxá, com a participação do prefeito Aracely de Paula, sua equipe, 
representantes da Câmara Municipal de Vereadores de Araxá e representes da diretoria da 
McCain, em sua maioria via telepresence, devido a situação do Covid-19. 
 
Com investimento de cerca de U$ 100 milhões, a nova fábrica será construída na cidade de 
Araxá em Minas Gerais, mesmo local onde Sérya está instalada. Com este projeto, a McCain 
espera gerar 150 empregos diretos, 450 indiretos e impactar uma média de 750 profissionais 
no campo da agricultura. 
 
Com este investimento, a empresa segue reforçando sua estratégia de expansão no mercado 



brasileiro. Após adquirir 49% da Forno de Minas em 2018 e 70% da Sérya, companhia brasileira 
especializada em batatas pré-formadas, em maio de 2019, agora a McCain aposta no 
crescimento de sua categoria foco: batatas pré-fritas congeladas. 
 
O Brasil é um dos principais mercados foco da McCain globalmente, onde a estratégia de 
negócio é a de concentrar esforços em investimentos que habilitem crescimento acelerado. 
Mesmo com a nova fábrica no Brasil, o mercado local continuará sendo abastecido também 
pela planta da McCain em Balcarce, na Argentina, que continua com sua função estratégica de 
abastecimento para o Brasil e demais países da América do Sul. 
 
A inauguração da nova fábrica brasileira está prevista para o primeiro semestre de 2021, com 
produção dos itens mais relevantes do portfólio da McCain. “Com a construção de nossa 
primeira planta no país, vamos potencializar nossa distribuição, eficiência no abastecimento e 
consequentemente melhorar ainda mais nosso nível de serviço no mercado local”, destaca 
Aluizio Neto, Diretor Geral da McCain no Brasil. 
  
A McCain do Brasil Alimentos é uma divisão da McCain Foods Limited, uma empresa privada 
com sede no Canadá, a maior fabricante mundial de batata pré-frita congelada e líder mundial 
em aperitivos/ snacks. Emprega cerca de 20 mil pessoas, operando 52 fábricas em seis 
continentes e gera vendas anuais superiores a CDN$ 9.5 bilhões. 
 
 

Cartórios do Brasil passam a fazer divórcios e escrituras de 
compra e venda de imóveis por videoconferência 
 

Norma nacional publicada nesta quarta-feira (27/05) pelo CNJ permite ainda 
a realização de procurações, autenticações de documentos e reconhecimento de 
firmas por meio da plataforma e-Notariado (http://www.e-notariado.org.br) 
 
Realizar divórcios, compra, vendas, doações, partilhar e inventários de bens imóveis urbanos e 
rurais no Brasil agora são atos que podem ser realizados por meio de videoconferência por 
todos os Cartórios de Notas do país. A norma, que também permite a realização de 
autenticações de documentos, reconhecimentos de firmas, procurações públicas, como as de 
fins previdenciários para recebimento de pensão do INSS, e atas notariais, vale a partir desta 
quarta-feira (27/05), abrange todos os imóveis e cidadãos localizados no País e não está 
restrita ao período da pandemia. 
 
Publicado pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), órgão 
fiscalizador dos serviços dos cartórios, o Provimento nº 100/2020 dispõe sobre a realização de 
atos notariais eletrônicos à distância utilizando a plataforma e-Notariado (www.e-
notariado.org.br), desenvolvida e administrada pelo Colégio Notarial do Brasil - Conselho 
Federal (CNB/CF), criando ainda a Matrícula Notarial Eletrônica - MNE, que padronizará e 
realização de atos e a emissão de certidões em todo o País. 
 
Para a realização do ato eletrônico, o Cartório deverá proceder à identificação dos 
contratantes de forma remota, assim como suas capacidades para a realização do mesmo. A 
videoconferência será conduzida pelo tabelião de notas que indicará a abertura da gravação, a 
data e hora de seu início, o nome por inteiro dos participantes, realizando ao término do ato, a 
leitura na íntegra de seu conteúdo e colhendo a manifestação de vontade de seus 
participantes. 

http://www.e-notariado.org.br/
http://www.e-notariado.org.br/
http://www.e-notariado.org.br/


 
"A norma publicada pelo CNJ é um avanço enorme para a atividade e para a sociedade 
brasileira, que há muito clamava pelos atos eletrônicos", explica Giselle Oliveira de Barros, 
presidente do Colégio Notarial do Brasil. "Como agentes regulados pelo Poder Judiciário 
estávamos ansiosos por esta publicação, que agora dinamizará ainda mais a economia do País 
por meio dos atos públicos feitos pelos Cartórios de Notas, que garantem autenticidade, 
eficácia e plena segurança jurídica a todos os contratantes", completa a tabeliã. 
 
Uma vez que se tratam de atos importantes para a vida das pessoas - como a compra e venda 
de imóveis, doações, divórcios, inventários e procurações -, os participantes prestarão 
declaração expressa e inequívoca de aceitação do procedimento realizado pelo Cartório, 
declarando verbalmente na videoconferência que o teor do documento foi lido, 
compreendido, não possui dúvidas e o aceita como verdadeira expressão de sua vontade. A 
gravação de todo o procedimento, assim como seu arquivamento, se dará na própria 
plataforma do e-notariado. 
 
Considerados serviços essenciais durante a pandemia de COVI-19 pelo Provimento nº 91 do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), os Cartórios de Notas são essenciais para o exercício de 
direitos fundamentais das pessoas, para a circulação da propriedade e para a obtenção de 
crédito como garantia real. Seu funcionamento no Brasil durante a pandemia de COVID-19 
acontece em regime de plantão presencial, com duração não inferior a duas horas, ou virtual, 
com duração não inferior a quatro horas. 
 

 
 

Rede Mater Dei é parceira de projeto inovador para a produção 
de respiradores 
 
Uma das principais dificuldades enfrentadas nessa pandemia do novo Coronavírus é a falta de 
respiradores em leitos hospitalares. A quantidade existente no país não é suficiente para 
atender toda a demanda necessária e iniciativas para a resolução do problema são urgentes. 
 
Buscando minimizar a situação, a Tacom, empresa de soluções tecnológicas, desenvolveu o 
projeto social “Inspirar”, voltado para a construção de equipamentos respiradores em larga 
escala. O aparelho está em fase de testes e logo será submetido à aprovação pela Agência 



Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), sendo permitida a sua comercialização em larga 
escala a baixo custo. 
 
A Rede Mater Dei de Saúde é parceira da empresa desde o início do projeto, há cerca de 60 
dias, e disponibilizou médicos clínicos e intensivistas e a equipe do Setor de Engenharia Clínica 
para apoiarem, voluntariamente, o desenvolvimento do equipamento. “Fizemos sugestões do 
que precisávamos em um respirador que atendesse as necessidades dos pacientes e de 
segurança do aparelho. A partir daí, a equipe de engenheiros procurou soluções para o que 
pontuamos como essencial”, conta Anselmo Dornas, médico coordenador do Centro de 
Terapia Intensiva do Mater Dei Santo Agostinho e Contorno. 
 
Na construção dos respiradores foram utilizados alguns equipamentos do Laboratório de 
Calibração da Rede Mater Dei de Saúde, para que os parâmetros estivessem ajustados 
corretamente. De acordo com o diretor geral do Mater Dei Betim-Contagem, André Costa, que 
prestou a assessoria clínica ao projeto, o conhecimento técnico dos colaboradores da Rede foi 
essencial. “Foram utilizados vários equipamentos nossos, como ventiladores, circuitos de 
ventiladores e equipamento de calibração e realizados testes em nosso laboratório, com o 
apoio dos nossos técnicos e engenheiros clínicos, que ajudaram no desenvolvimento do 
ventilador”, destaca. Além disso, a equipe clínica da Rede acompanhou os testes em suínos na 
Escola de Veterinária, da UFMG e a evolução do produto.  
  
Marco Antônio Tonussi, Diretor de Marketing e Mercado da Tacom, afirma que o objetivo era 
que o projeto fosse implementado o mais breve possível, que fosse prático e fácil de usar, com 
uma interface simples e que fosse escalável, possibilitando produção em alto volume. Segundo 
ele, no início estavam previstos 2.000 respiradores. Agora, a empresa pretende fabricar 10.000 
equipamentos. 
 
Sobre a parceria com a Rede Mater Dei de Saúde, o diretor da Tacom observa que “foi 
fundamental a participação da equipe médica e do corpo de engenharia que vem, inclusive, 
nos cedendo os equipamentos de teste como também equipe de técnicos”. Como os 
colaboradores do Setor de Engenharia da Rede possuem expertise na área, eles atuaram na 
empresa apoiando o desenvolvimento. 
 
Para o presidente da Rede, Henrique Salvador, “o apoio a esse projeto, bem como a outras 
iniciativas nos deixam muito orgulhosos. Além de participar do Inspirar, cedemos parte do 
Mater Dei Betim-Contagem para a montagem de 180 leitos de CTI como uma extensão ao 
Hospital de Campanha do Estado de MG, para tratamento de pacientes graves com Covid-19, e 
estamos contribuindo na logística de compra de equipamentos de proteção individual para 
hospitais públicos do Estado, dentro do projeto Dias Melhores, que conta com empresários, 
artistas e influenciadores do Estado. Estamos completando 40 anos, em 1º de junho, com a 
certeza de que fazemos a diferença em Minas Gerais”, destaca. 
 
O projeto Inspirar está na fase regulatória, ou seja, em busca do certificado da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para produção em larga escala. Dessa forma, estão 
sendo iniciados os testes em laboratórios credenciados pela Agência, em São Paulo e no Rio 
Grande do Sul. Paralelamente, no dia 20 de maio, foi realizado um teste no Laboratório de 
Calibração da Rede Mater Dei de Saúde para que o corpo clínico e equipe de engenharia 
fizessem a primeira análise do equipamento e emitissem um parecer sobre o funcionamento. 
“A ideia é reforçar o pedido da Anvisa com esse parecer da Rede Mater Dei e com outros 
testes para termos a maior robustez possível”, finaliza Marco Antônio Tonussi. 
 
 



 

Banco Inter e MRV lançam parceria inédita para consórcio 
imobiliário 
 

Ao adquirir imóveis da construtora, clientes terão 12% de desconto na carta 
de crédito. Contratação poderá ser feita de forma online pelo Super App 
 
O Banco Inter oferecerá condições especiais para clientes que adquirirem imóveis da MRV, 
plataforma de soluções habitacionais, por meio de consórcio imobiliário, tanto para unidades 
na planta, quanto já construídas. Essa é uma parceria inédita realizada entre a única 
plataforma de serviços totalmente digital do País com a maior construtora da América Latina, 
para ajudar as pessoas conquistarem seu imóvel próprio.  
 
Os correntistas terão 12% de desconto na carta de crédito, que terão valores entre R$ 100 mil 
e R$ 240 mil. Essa quantia, de até R$ 29 mil, poderá ser usada para somar ao valor do lance 
aumentando as chances de contemplação. Caso não seja contemplado, o cliente continuará 
pagando as parcelas estabelecidas no contrato.  
 
"Com essa parceria, mostramos mais uma vez que estamos ao lado dos clientes e 
compartilhamos seus sonhos, oferecendo condições extremamente favoráveis para aquisição 
de imóveis, de uma construtora que é sinônimo de excelência em todo o País", diz Paulo 
Padilha, diretor do Inter Seguros.  
 
"Essa união só reforça o principal objetivo da MRV de ajudar as pessoas a realizarem seu sonho 
da casa própria", diz Rodrigo Resende, diretor de Marketing e Novos Negócios da MRV. "É 
nossa missão, como uma grande empresa, contribuir para transformar positivamente a vida de 
nossos clientes, e soluções como essa, justamente nesse momento de crise, são essenciais. 
Estamos muito animados", ressalta Resende.  
 
Outros importantes benefícios da parceria são o parcelamento dos lances em até 12 vezes sem 
juros e a possibilidade do uso do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para 
pagar as parcelas que faltam ou acrescentar no valor do seu lance. A contratação do consórcio 
poderá ser feita de forma totalmente online, por meio do Super App do Banco Inter, com 
transparência e sem burocracia.  
 
Com 25 anos de mercado, o Banco Inter é a primeira plataforma de serviços totalmente digital 
do Brasil. Além de uma conta corrente totalmente digital e gratuita, os clientes contam com 



opções de financiamento, consórcios, câmbio, seguros, crédito, além da possibilidade de 
comprar produtos nas principais lojas de varejo do país, tudo em um só lugar, de forma 
simples e rápida. O Inter foi o primeiro banco digital a abrir capital no Brasil, em abril de 2018, 
listado na Bolsa de Valores (B3). Em abril deste ano, a instituição atingiu a marca de 5 milhões 
de clientes. A carteira de crédito atual é de mais de R$ 5,6 bilhões, com patrimônio líquido de 
R$ 2,1 bilhões e R$ 10,5 bilhões de ativos totais.  
 
Ao longo de 40 anos de história transformando a vida de milhares de pessoas por meio da casa 
própria, a MRV, maior construtora da América Latina, se tornou uma plataforma de soluções 
habitacionais capaz de fornecer a opção de moradia que melhor se adapte ao momento na 
vida dos brasileiros, seja com a aquisição de apartamentos prontos ou na planta, pela compra 
de um terreno em loteamentos completamente urbanizados pela Urba, ou mesmo alugando 
imóveis especialmente pensados, com inúmeros serviços, pela sua startup Luggo, totalmente 
digital e sem burocracia. 
 

 
Pottencial Seguradora pratica a solidariedade durante 
pandemia 
 

Por meio de parceria com duas entidades e um projeto social, a empresa doou 
produtos de higiene, máscaras e alimentos para comunidades em situação 
vulnerável e hospital 
 
Proporcionar tranquilidade até nos momentos inesperados. Com este propósito, a Pottencial 
Seguradora, líder no mercado de seguro garantia por três anos consecutivos, mantém, entre 
suas prioridades, o cuidado com as pessoas, buscando transmitir segurança, tranquilidade e 
bem-estar. Neste momento de pandemia, em que a empatia se torna ainda mais importante, a 
seguradora escolheu duas instituições e um projeto social com propósitos alinhados aos da 
empresa para fazer a doação de produtos de limpeza, máscaras hospitalares e alimentos. 
 
A Associação Irmão Sol, entidade beneficente e sem fins lucrativos em Belo Horizonte (MG), foi 
uma das beneficiadas. Fundada em 1996, a casa acolhe crianças e adolescentes, de 0 a 17 
anos, em situação de abandono ou risco pessoal e social. No último dia 14, a Pottencial 
Seguradora doou 500 itens de limpeza à Associação. Os produtos serão divididos entre as cinco 
unidades de acolhimento da Irmão Sol, que têm capacidade para atender até 15 crianças e 
adolescentes cada. 
 
No dia 15 de maio último, foi a vez das crianças da Cidade dos Meninos, instituição que 
promove ações sociais desde 1994 para famílias carentes de Belo Horizonte e região 
metropolitana, receberem uma tonelada de alimentos. Localizada em Ribeirão das Neves, MG, 
a Cidade dos Meninos é o maior projeto do Sistema Divina Providência, que hoje atende 4.800 
alunos, incluindo o Centro Infantil. 
 



Além das doações para as duas entidades, a Pottencial Seguradora doou duas mil máscaras 
hospitalares para o projeto “Um milhão de máscaras”, que serão destinadas aos profissionais 
de saúde da Santa Casa de Belo Horizonte. O movimento, criado em Belo Horizonte por 
empresários da moda, estilistas, costureiras e voluntários, tem como objetivo produzir 
máscaras para serem doadas a hospitais, asilos e comunidades. 
 
Com sede em Belo Horizonte, Minas Gerais, a Pottencial Seguradora, que este ano completa 
10 anos de história, se tornou referência no mercado de seguros brasileiro, mantendo a 
liderança no segmento de Seguro Garantia nos anos de 2017, 2018 e 2019. Reconhecida pela 
máxima agilidade na emissão de apólices, possui classificação A-(bra) segundo a Fitch Ratings. 
Além do seguro garantia, a Pottencial Seguradora oferece, em todo o Brasil, os seguros 
Pottencial Aluguel, Pottencial Máquinas e Equipamentos e Pottencial Riscos de Engenharia. 
 
 

 
 

Uber lança opção de viagens para enviar artigos pessoais em BH 
 
Com o objetivo de colaborar com o distanciamento social no contexto da pandemia do 
coronavírus, e possibilitar uma opção complementar de ganhos para os motoristas parceiros, a 
Uber vai lançar no Brasil a categoria Uber Flash. 
 
Desde o dia 11 de maio último, os usuários poderão solicitar viagens Uber Flash para enviar 
itens e artigos pessoais para seus amigos e familiares sem sair de casa. Inicialmente, além de 
Belo Horizonte, a categoria estará disponível em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e 
Salvador, pelo mesmo preço do UberX. 
 
"O lançamento faz parte dos nossos esforços para acelerar o desenvolvimento de soluções que 
respondam aos impactos trazidos pela pandemia. Com o Uber Flash, queremos contribuir para 
que as pessoas continuem conectadas, mesmo à distância", afirma Claudia Woods, diretora-
geral da Uber no Brasil. 
 
No Uber Flash, usuários podem solicitar a motoristas parceiros viagens para o transporte de 
objetos como pacotes, presentes, documentos e outros artigos pessoais, de porte médio ou 
pequeno, que possam ser acomodados com segurança no porta-malas do veículo. Para 
minimizar o contato físico, a recomendação é usar o chat do aplicativo para conversar com o 
motorista parceiro e fornecer mais orientações para o envio, se necessário. 
 
Não é permitido enviar itens de valor ou cujo transporte seja proibido por lei ou pelas regras 
da categoria. Antes de cada solicitação, as regras do Uber Flash serão exibidas no aplicativo 
para que o usuário possa verificar e concordar antes de seguir com o pedido. 
 
COMO FUNCIONA? 
O Uber Flash funciona como o UberX, mas ao invés de solicitar uma viagem para o seu 
deslocamento, você solicitará para enviar um item: 
 



• Abra o aplicativo da Uber e digite o ponto/endereço de retirada e de entrega do item que 
você deseja enviar. 
• Selecione a opção Uber Flash, reveja as regras, e confirme o envio. 
• Esteja com o item pronto para entregar ao motorista parceiro e informe, via chat do 
aplicativo, o nome do destinatário e as orientações para a entrega. Quando o motorista 
parceiro chegar, você deve entregar o item a ele. 
• Compartilhe a viagem com o destinatário que irá receber o item para que ele possa seguir os 
detalhes do envio em tempo real. 
 
Parceiros 
Enquanto continua a recomendar que os seus usuários fiquem em casapara ajudar a reduzir a 
disseminação do vírus, Uber busca constantemente auxiliar os motoristas parceiros caso 
queiram encontrar uma possibilidade adicional de geração de renda. 
 
Em abril, lançou o Uber Direct, serviço dentro da plataforma do Uber para Empresas que 
oferece a negócios de qualquer tamanho uma solução para solicitar viagens para enviar seus 
produtos aos clientes. 
 
A segurança e o bem-estar continuam sendo a prioridade, e Uber afirma estar comprometida 
em compartilhar informações das autoridades de saúde para motoristas e entregadores 
parceiros permanecerem seguros. A empresa implementa um programa de suporte incluindo 
assistência financeira para parceiros diagnosticados com a COVID-19 e recursos para a compra 
de itens de proteção e de limpeza dos veículos, além da opção de entregas sem contato. 
 
Produtos como o Uber Flash e o Uber Direct continuarão em processo de desenvolvimento, 
com atualizações à medida que as suas equipes descobrirem novos recursos para atender de 
maneira mais eficiente e sustentável às necessidades de empresas, motoristas, entregadores e 
consumidores. 
 

 

 ANA passa a disponibilizar dados sobre sistemas que 
abastecem Belo Horizonte, Brasília e São Paulo 
 

Dados sobre a situação dos reservatórios responsáveis pelo abastecimento de 
13,7 milhões de pessoas das três regiões metropolitanas podem ser acessados pelo 
Sistema de Acompanhamento de Reservatórios (SAR) 
  
A partir do dia 18 de maio último, a Agência Nacional de Águas começa a disponibilizar dados 
sobre a situação do armazenamento de água dos reservatórios que abastecem três das 
maiores capitais brasileiras: Belo Horizonte, Brasília e São Paulo. A novidade consta do Sistema 
de Acompanhamento de Reservatórios (SAR), que pode ser acessado em www.ana.gov.br/sar. 
Os novos dados podem ser visualizados no módulo Outros Sistemas Hídricos e incluem cota 
(nível) de água, volume armazenado em hectômetros cúbicos (1hm³ equivale a 1 bilhão de 
litros), percentual do volume acumulado e a data da medição. Além disso, é possível gerar 

https://yederesisanve.i-mpr.com/link.php?code=bDpodHRwJTNBJTJGJTJGdHdpdHRlci5jb20lMkZVYmVyX0JyYXNpbCUyRnN0YXR1cyUyRjEyNDI1NTY4MDgwNzU2MzI2NDElM0Y6MzM1NTMzNTcwMDpyZXZpc3RhbWNAdW9sLmNvbS5icjo2MDI1ZWE=
http://www.ana.gov.br/sar


planilhas e comparar históricos de armazenamento. 
  
No caso de Belo Horizonte, estão disponíveis dados dos três reservatórios que integram o 
Sistema Paraopeba: Rio Manso, Serra Azul e Vargem das Flores. Para Brasília há dados de três 
barragens que abastecem a capital nacional: Descoberto (DF/GO), Santa Maria e Paranoá. A 
situação dos quatro reservatórios que compõem o Sistema Cantareira – Jaguari-Jacareí, 
Cachoeira, Atibainha e Paiva Castro – também pode ser acompanhada pelo novo módulo do 
SAR. 
  
O Sistema Cantareira é o principal manancial da Região Metropolitana de São Paulo, 
abastecendo cerca de 9 milhões de pessoas. Atualmente o Cantareira opera com cerca de 60% 
de seu volume útil e está em sua faixa de operação Normal, conforme a Resolução Conjunta 
ANA/DAEE nº 925/2017. Assim, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 
(SABESP), que capta água no Sistema, está podendo captar até 33m³/s, o máximo permitido.  
  
Operado pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA), o Sistema Paraopeba é 
responsável pelo abastecimento de 2,3 milhões de pessoas na Grande Belo Horizonte e 
atualmente acumula quase 100% de sua capacidade de armazenamento. Também estão 
cheios os reservatórios do Descoberto e Santa Maria, que abastecem cerca de 80% da 
população do Distrito Federal ou 2,4 milhões de pessoas. Assim, cerca de 13,7 milhões de 
brasileiros recebem as águas dos reservatórios exibidos pelo SAR.  
  
De 2014 a 2016, Belo Horizonte e São Paulo passaram por crise hídrica, situação enfrentada 
por Brasília entre 2016 e 2017.  
  
O SAR 
 A Agência Nacional de Águas criou o Sistema de Acompanhamento de Reservatórios com o 
intuito de reunir e organizar os dados operativos dos reservatórios do Brasil num só lugar, 
auxiliando na tomada de decisão na gestão de recursos hídricos e fortalecendo a segurança 
hídrica do País. Lançado oficialmente em 2014, o SAR permite o acompanhamento da 
operação dos principais reservatórios do Brasil de forma prática e eficiente a partir da 
disponibilização dos dados disponíveis mais recentes com a preservação de seu histórico.  
  
Atualmente o SAR é a principal fonte de informação sobre as condições de operação de 160 
reservatórios das hidrelétricas do Sistema Interligado Nacional (SIN); mais de 500 açudes 
Semiárido (Nordeste e Minas Gerais); e agora dos sistemas de abastecimento de Belo 
Horizonte, Brasília e São Paulo. No caso das hidrelétricas, é possível consultar diversas 
informações, como vazão turbinada, volume útil armazenado, vazão liberada, entre outras. 
  
Além de fornecer dados e informações dos reservatórios, o SAR permite a espacialização da 
informação por meio de arquivos que podem ser baixados e utilizados em ferramentas de 
geoprocessamento. 
 
 

Crônica de várias mortes anunciadas 
 

Euro Bento Maciel Filho* 
 
Infelizmente, a “onda” da pandemia causada pelo novo coronavírus atingiu o Brasil. E, com ela, 
também chegaram as funestas consequências da doença, tais como as mortes, o isolamento 
social, a lotação dos hospitais e, claro, os graves problemas econômicos. 

https://www.ana.gov.br/arquivos/resolucoes/2017/925-2017.pdf?174417
https://www.ana.gov.br/arquivos/resolucoes/2017/925-2017.pdf?174417
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https://www.ana.gov.br/noticias/sistema-cantareira-volta-a-operar-com-normalidade-a-partir-de-1o-de-abril-e-sabesp-podera-captar-mais-agua-para-sao-paulo


 
Contudo, antes que a doença aportasse em terras tupiniquins, é fato que tivemos tempo de 
sobra para nos preparar. Afinal, foram meses observando e assistindo tudo aquilo que ocorria 
na Ásia e, depois, na Europa. 
 
A partir das experiências adotadas nos demais países, já se podia prever, com certa 
antecipação, o que iria ocorrer por aqui quando o vírus chegasse. Ou seja, inegavelmente, o 
Governo teve um período razoável para elaborar, organizar e, principalmente, propor uma 
estratégia de combate à Covid-19 e aos seus efeitos. 
 
Contudo, seguindo à risca aquilo que faz o brasileiro, deixamos tudo para a última hora. Aliás, 
a bem da verdade, sequer encontramos o caminho mais adequado para combater a doença, 
afinal, enquanto o Governo Federal insiste numa determinada política de saúde, é fato que os 
Governos Estaduais, quiçá porque vivenciam o problema mais de perto, pregam métodos 
absolutamente opostos. 
 
De toda forma, visando alcançar essa organização que nunca tivemos, é bom dizer que, ainda 
no início de fevereiro, justamente para que o País pudesse se preparar para a doença, foi 
publicada a Lei 13.979/2020, cujo texto regulamenta a adoção de medidas específicas para “o 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavirus”. 
 
Entre as medidas adotadas, merece destaque aquela prevista no seu artigo 4º, que prevê, 
textualmente, a possibilidade de ocorrer a “dispensa de licitação para aquisição de bens, 
serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de 
saúde pública”. 
 
É evidente que a excepcionalidade do momento que atravessamos demanda medidas também 
excepcionais. Desta forma, por mais que fosse estranho dar essa “carta branca” aos gestores 
públicos, seria mesmo impensável exigir um (demorado) processo formal de licitação para a 
compra de máscaras, luvas, aparelhos médicos, respiradores etc  
 
Realmente, da forma avassaladora como a pandemia nos atingiu, fica fácil perceber que, caso 
fosse preciso seguir as exigências da Lei de Licitações, o nosso (já elevado) número de mortos 
seria muito maior. 
 
Daí, portanto, ser forçoso reconhecer que o afrouxamento da Lei de Licitações foi mesmo uma 
medida salutar, uma vez que permite uma atuação mais rápida e eficaz dos administradores 
públicos diante das urgências do momento. 
 
De toda forma, como tivemos um bom tempo para prepararmos nossas defesas, imaginava-se, 
dentro de um ideal de gestão pública, que as medidas de prevenção e combate ao coronavírus 
fossem adotadas antes da pandemia atingir o país. 
 
Assim, o uso da “dispensa de licitação” poderia ficar restrito apenas às questões realmente 
urgentes e, principalmente, pontuais. 
 
Entretanto, na esteira do enorme despreparo até aqui demonstrado pela Presidência da 
República – que chegou ao cúmulo de trocar dois Ministros da Saúde, bem no meio do furacão 
–, boa parte dos Governos Estaduais também não se preparou adequadamente para conter a 
propagação do vírus. 
 



Com efeito, muito por conta da absoluta ausência de uma política de saúde pública ordenada e 
unificada, eis que existe total desconexão entre a Presidência e os Estados, é certo que a 
maioria dos governadores só atinou para a gravidade do problema quando o vírus já batia a 
sua porta. 
 
Foi aí, então, que muitos deles, porque fortemente pressionados pela população para 
aprimorar e aparelhar as equipes de saúde, viram-se obrigados, de um lado, a construir, às 
pressas, hospitais de campanha e, de outro, a “sair às compras” para adquirir respiradores, 
ambulâncias, máscaras e demais itens necessários para melhor combater o novo coronavírus. 
 
Enfim, por conta de uma absoluta incapacidade de prever o óbvio, muitos agentes públicos 
foram compelidos a se valer do excepcional afrouxamento da Lei de Licitações para suprir as 
suas necessidades locais. 
 
Contudo, como consequência direta de tamanho desgoverno, fato é que, sob o binômio 
“urgência x facilidade”, inúmeros abusos passaram a ocorrer nas compras dos insumos 
necessários para o combate da doença. 
 
Infelizmente, tal fenômeno não chega a surpreender, afinal, uma vez autorizada a dispensa de 
licitação, o caminho ficou bem mais fácil para que os oportunistas voltassem a atacar o erário 
público. 
 
As tais compras emergenciais tornaram-se uma alternativa vantajosa para empresários (e, em 
alguns casos, também para membros da Administração Pública) inescrupulosos, os quais vêm 
obtendo grandes vantagens a partir da desgraça alheia. 
 
Com efeito, desde compras superfaturadas, até a aquisição de respiradores que ou nunca 
foram entregues, ou chegaram quebrados e com defeito, a farra com o dinheiro público tem 
sido enorme. 
 
É evidente que, uma vez demonstrado o dolo de lesar o erário, tais comportamentos acabam 
tipificando delitos, tais como peculato, corrupção (ativa e passiva), organização criminosa, 
estelionato, lavagem de dinheiro etc. 
 
Cabe, então, aos órgãos de controle e repressão ao crime, coibir esse tipo de fraude, para 
assim assegurar, primeiro, que o dinheiro público não seja mal utilizado e, segundo, que, em 
restando provadas as fraudes e os desvios, sejam os valores devidamente recuperados, para 
assim permitir a sua correta aplicação. 
 
Por fim, cumpre ainda dizer que a recente Medida Provisória n. 966/2020, tão criticada pelo 
fato de alforriar agentes públicos de suas responsabilidades civil e administrativa “por ação e 
omissão em atos relacionados com a pandemia da covid-19”, não se aplica aos crimes por eles 
eventualmente praticados. Isso porque, consoante expressa previsão constitucional (art. 62, 
§1º, inciso I, “b”), as medidas provisórias (ainda bem!) não podem versar sobre matéria penal 
e processual penal. 
 
*Mestre em Direito Penal pela PUC/SP. Também é professor universitário, de Direito Penal e 
Prática Penal, advogado criminalista e sócio do escritório Euro Maciel Filho e Tyles – Sociedade 
de Advogados 
 
(Os artigos e comentários não representam, necessariamente, a opinião desta 

publicação; a responsabilidade é do autor da mensagem) 



 

Dá para empreender no Brasil atual? Especialista dá dicas de 
como se diferenciar no mercado em crise 
 

Dicas de como aproveitar o cenário brasileiro para começar um 
empreendimento de sucesso 

 
O mundo todo passa por uma grave crise não só de saúde, mas também econômica. A 
pandemia do coronavírus obrigou muitos negócios a fecharem suas portas, mudou a forma de 
trabalho e isso tem causado incerteza e desânimo nos empreendedores. É uma crise ainda sem 
data para acabar. 
 
E são em momentos de crise que o empreendedorismo, por necessidade, ganha forças. 
Diversos brasileiros arregaçam as mangas e decidem ir em busca do próprio negócio na 
esperança de virar o jogo. Para Pedro Superti, considerado uma das principais referências em 
Diferenciação de Negócios do Brasil, agora o foco não está mais em vender o melhor produto 
ou serviço, porque as pessoas estão descartando o que é supérfluo. 
 
Ainda assim, ele diz que é possível sobreviver a essa crise. "Estamos vivendo um momento de 
crise, em que algumas empresas vão conseguir se adaptar e outras não. O mercado agora está 
em pausa, mas ele vai voltar. Só que voltará diferente. E as empresas precisam se adaptar e se 
preparar para essa nova fase", afirma. 
 
Pedro Superti dá dicas fundamentais para quem está começando um negócio: 
 
1)Visão: você precisa ter um negócio que está voltado para o futuro, não para o passado. 
Lendo como as coisas estão mudando e acompanhando as novas tendências, você está criando 
um negócio que vai estar em alta demanda daqui a três, cinco, dez anos ou você está criando 
um negócio que no passado teve uma demanda, mas hoje está morrendo? É preciso ter visão 
 
2) Autenticidade: o seu negócio realmente precisa ser autêntico. Autêntico é quando você faz 
o que acredita, não aquilo que esperam que você faça. Hoje nós temos um mundo de negócios 
que tentam ser politicamente corretos e por isso eles não têm personalidade, não têm alma. 
Você precisa ter um negócio que faz aquilo que acredita mesmo que desagrade uma ou outra 
pessoa. Porque as pessoas que concordam com você vão ser os fãs que defendem e 
promovem sua marca. 
 
3) Tenha aliados: você não vai vencer essa batalha sozinho. Você precisa de pessoas que estão 
lutando junto com você e que acreditam que essa é uma luta digna de ser lutada. Por isso, 
você precisa trazer profissionais que, além de competentes, concordam com sua visão e estão 
dispostos a ir para batalha junto com você, custe o que custar. 
 
4) Criar experiências: hoje nós vivemos na era da experiência. As pessoas não querem mais 
comprar produtos ou serviços. Enquanto você tentar falar que seu produto ou serviço é 
melhor que os demais, você sempre vai estar sendo comparado aos concorrentes. O que você 
precisa criar e pensar é como seu negócio proporciona experiências em todos os pontos de 
contato. Quem oferece a maior experiência vence o jogo! 
 
5) Valores: tenha muito claro o que você acredita e o que você não acredita, o que você apoia 
e o que você não apoia. Viva cada dia e tome cada atitude levando em consideração os valores 
que toda a sua empresa acredita. Se alguém não gostar durante o processo não se desculpe. 



Entenda que pessoas têm pontos de vista diferentes, mas nunca se desculpe por quem você é. 
6) Relacionamento: você precisa ter em mente que este é um momento de não focar somente 
em vendas, mas de construir um relacionamento com seu cliente, fortalecer sua marca, sua 
missão e seus valores. É o momento de conversar com ele e entender o que ele está passando, 
suas dores, seus desejos e sua visão. É momento de fortalecer essa conexão. 
 
Pedro Superti cursou administração de empresas na LDS Business College (EUA), é especialista 
em Consumer Marketing (Japão) e Estratégias Digitais (EUA). Criador do Fator X, um dos mais 
avançados métodos de diferenciação do Brasil 
 

 
 

Trabalho remoto: uma boa alternativa para gerar novos 
negócios 
  

Segundo estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), o número de empresas 
que pretendem adotar oficialmenteo home office após a pandemia do novo 
coronavírus devecrescer cerca de 30%. O que acabou sendo decidido deúltima 
hora por conta da Covid-19 deverá mudar a forma detrabalhar de milhões 
de pessoas em todo o mundo e tambémaqui no Brasil. Com isso, investir 
em tecnologias que otimizama gestão de tempo e a integração com toda 
a equipe e clientescontinua sendo fundamental.  
 
Para isso, pensar em equipamentos eletrônicos como notebooks é essencial para 
ter mais agilidade e praticidade durante a realização do trabalho remoto. Esse tipo 
de máquina, por ser mais leve e portátil, possui também enorme poder computacional 
e é uma ótima opção para quem usa omesmo equipamento em casa e no trabalho.  
 
O mercado brasileiro oferece diversas opções para todos os perfis de público. 
A Acer, por exemplo, possui um portfólio amplo e diversificado. A empresa tem opções 
para todo tipo de atividades de trabalho, desde as mais simples como navegação e textos 
como as mais robustas como criação de conteúdos 3D e planilhas de alta complexidade.  
 
Apostar em notebooks resistentes, com maior duração de bateria, novas gerações 
de processadores, armazenamento com SSD, placas de vídeo dedicada 
e medidas de segurança confiáveis é essencial para manter a produtividade. 
 



Já para muitos profissionais, ter uma segunda tela no home office pode auxiliar 
na sua produtividade. Monitores conectados ao notebook, por exemplo, ajudam 
a manter a postura correta durante o dia de trabalho.Além disso, os monitores 
possuem tecnologias para proteção à saúde e assim garantem um maior conforto visual 
e uma imersão em tarefas diárias do trabalho remoto. 
 
Diante do poder de conectividade dos monitores com outros dispositivos, o uso 
do equipamento é um excelente investimento para qualquer profissional. Com apenas 
uma conexão simples, é possível deixar a tela do notebook maior e mais confortável  
ou até mesmo dividir tarefas ao estender a imagem. 
 

 

Pesquisa realizada pela Falconi com centenas de empresas 
aponta efeitos da COVID-19 no setor privado 

 
Estudo com companhias de 21 segmentos revela que 80% das empresas já foi 

impactada pela crise e 71% têm grande preocupação com a retomada da economia 
 
São Paulo, 14 de maio de 2020 - A Falconi, maior consultoria brasileira de gestão, entrevistou 
executivos de 408 empresas para entender a visão dessas companhias sobre os impactos da 
COVID-19 em seus negócios. Os entrevistados responderam questões sobre a atual situação de 
suas empresas, quais medidas estão sendo adotadas para superar a crise e qual o sentimento 
com relação à retomada da economia.  
 
A pesquisa revelou que cerca de 80% das empresas já teve sua receita impactada pela crise, e 
44% não espera crescimento ou retomada no faturamento nos próximos 6 a 12 meses. Ao 
todo, 71% dos entrevistados se diz muito preocupado com a recuperação da economia após a 
pandemia.O maior grau de insegurança está entre as microempresas, segmento em que 44% 
dos respondentes se dizem extremamente preocupados com a sobrevivência de seu negócio. 
Entre as pequenas e médias são 37%. Já entre as grandes, apenas 20%.  
 
Os setores de vestuário, turismo, indústria e siderurgia são os mais pessimistas com relação ao 
futuro. Nos demais, prevalece o sentimento de confiança. Entre as empresas do segmento de 
alimentos e bebidas, por exemplo, 67% estão confiantes no crescimento do faturamento pós-
crise. O otimismo foi confirmado ainda por 67% das farmacêuticas, 67% das consultorias, 63% 
das empresas de saúde, 56% das companhias do setor automotivo e 51% das instituições de 
educação.  
 
Com relação às medidas adotadas para superar os desafios impostos pelo coronavírus, o 
estudo apontou que 48% das empresas já buscaram a ajuda de instituições financeiras, seja 
para renegociação ou para aquisição de novos empréstimos. Entre as companhias que pediram 
mais crédito estão 9% das microempresas, 19% das pequenas e médias e 23% das grandes 
empresas. Vale destacar ainda que 38% dos entrevistados não tomou nenhuma medida neste 
sentido e 14% deles não encontrou solução viável.  



 
Transformações  
Apesar da preocupação com os impactos financeiros, há também uma tendência de inovação - 
e reinvenção - entre as empresas que participaram do estudo. Com a mudança no 
comportamento do consumidor, o setor privado entendeu que precisará se adequar para 
atender às eventuais novas demandas. Para 39% das empresas, as ações para ampliação da 
carteira de clientes foi desacelerada, dando lugar às estratégias para a retenção dos atuais 
fregueses. Já 29% das companhias estão apostando na mudança do mix de canais ou até 
mesmo em novos produtos e serviços para uma adaptação rápida à mudança de 
comportamento dos compradores.  
 
A pandemia também acelerou o processo de transformação digital em 78% das empresas 
respondentes. De acordo com o estudo, estas companhias tiveram que responder 
rapidamente aos desafios impostos pela crise, adaptando-se ao trabalho remoto, organização 
de equipes e rotinas, mudanças nos modelos de negócio e adaptação na forma como 
consomem e ofertam produtos e serviços.  
 
"As empresas que estiverem dispostas a integrar ainda mais os conceitos do digital, da 
inovação, da criação e da economia colaborativa aos seus negócios, se tornarão protagonistas 
do novo contexto socioeconômico. Esse levantamento deixa clara a tendência de mudança e 
indica que recorrer a tecnologia é uma boa opção para garantir a sobrevivência do negócio", 
explica Flávia Maia, Associate Manager da Falconi e organizadora da pesquisa.  
 
Engajamento com a sociedade  
O estudo apontou grande engajamento do setor privado com o impacto que a COVID-19 tem 
causado à sociedade. Cerca de 59% das empresas respondentes já executou algum tipo de 
ação em prol da sociedade. A maioria delas busca ajudar com seus ativos, ou seja, oferecendo 
serviços de maneira gratuita, por exemplo.  
 
A Falconi está entre as empresas que colocou em prática medidas de apoio, focadas 
principalmente nos pequenos e médios empreendedores. O Falconi Juntos, programa 
realizado pela consultoria, realiza mentoria gratuita para 50 pequenos e médios negócios. Por 
meio da FRST Falconi, empresa de desenvolvimento de competências do grupo, foi oferecida 
formação online gratuita para colaboradores de três mil companhias. Além destas iniciativas, a 
Falconi também é parceira do Covid Radar do Pacto Global da ONU, coletivo de mais de 40 
empresas que coordenam esforços para enfrentar os desafios da Covid-19 no Brasil; Compre 
do Bairro, movimento sem fins lucrativos, que visa a melhoria da rentabilidade e gestão dos 
pequenos negócios; Todos pela Saúde, atuando no auxílio da gestão e governança dos 
recursos da iniciativa;  
 
Perfil das empresas entrevistadas  
• 408 empresas entrevistadas, representadas por seus CEOs ou presidentes.  
• 21 segmentos (Agronegócio, Alimentos e Bebidas, Automotivo, Construção, Consultoria, 
Educação, Engenharia, Entretenimento, Farmacêutico, Indústria, Informática, Saúde, 
Siderurgia e Metalurgia, Serviços Financeiros, Serviços Gerais, Serviços Pessoais, 
Telecomunicação, Transporte, Turismo, Vendas e Marketing, Vestuário).  
 

• Foram entrevistadas empresas de todos os portes: microempresas com faturamento até R﹩ 

360 mil; pequenas com faturamento até R$ 4,8 milhões; médias com faturamento até 300 
milhões; e grandes com faturamento acima de R$ 300 milhões.  
 



A Falconi é a maior consultoria brasileira de solução de problemas, fundada por Vicente 
Falconi. Reconhecida por sua capacidade de transformar os resultados e a eficiência de 
organizações públicas e privadas por meio de soluções em Gestão, Tecnologia e Gente. Possui 
um time de cerca de 700 consultores espalhados por mais de 30 países e já atuou em mais de 
6.000 projetos ao longo de 40 anos de história. 
 
 

 

Fundação Dom Cabral é classificada a 9ª melhor escola de 

negócios do mundo pelo ranking do Financial Times 

 

Fundada em Belo Horizonte, a escola de educação executiva brasileira subiu 
mais um ponto no levantamento do jornal britânico. FDC é, novamente, a melhor da 
América Latina e a número um do Brasil.  
 
 
A Fundação Dom Cabral, escola de negócios brasileira com sede em Nova Lima, Minas Gerais, 
subiu mais um ponto no ranking do jornal britânico Financial Times. A escola ocupa, agora, a 9ª 
posição entre as melhores do mundo. Mais uma vez, a FDC foi classificada como a melhor do 
Brasil e da América Latina.  
 
Este é o 15º ano consecutivo em que a FDC figura entre as melhores do mundo. Segundo 
Antonio Batista da Silva Junior, Presidente Executivo da instituição, a crença no poder de 
transformação social da educação move a escola. "No momento em que o mundo dá sinais 
claros de que os líderes e as organizações precisam equilibrar melhor a performance e o 
progresso, a nossa classificação nos convoca a levar nosso propósito adiante e contribuir para 
impulsionar a sociedade a patamares mais elevados. Por meio da educação, buscamos 
construir um Brasil e um mundo mais justos, éticos e responsáveis", complementa.  
 
A notícia, que chega em meio a uma pandemia que pede urgência na revisão de valores e 
atitudes, reforça o princípio que move a FDC desde seu início. A de que é preciso despertar 
uma nova consciência nas pessoas, nas organizações e na sociedade para que os negócios 
sejam propulsores de desenvolvimento econômico e bem-estar social. Por isso, os cursos da 
Fundação Dom Cabral trabalham com muita ênfase questões como colaboração, cocriação e 
capacidade de se adaptar e liderar em cenários diversos.  
 
No ranking do Financial Times, a FDC se destacou em diversas categorias. Entre os programas 
abertos, os destaques foram em Métodos de Ensino e Materiais (3º lugar), Design nos Cursos 
(6º lugar) e Metas Alcançadas (7º lugar). Já entre os customizados os destaques foram para: 



Instalações (7º lugar) e Uso Futuro (8º lugar).  
 
A Fundação Dom Cabral é uma das melhores escolas de negócios do mundo, segundo ranking 
do Financial Times. Há mais de 43 anos tem a missão de contribuir para o desenvolvimento 
sustentável da sociedade, por meio da educação, capacitação e desenvolvimento de 
executivos, empresários e gestores públicos.  
 
Somente em 2019 passaram pela FDC mais de 20 mil profissionais entre executivos, 
empresários e gestores públicos. Com unidades próprias em Nova Lima (MG), Belo Horizonte 
(MG), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ), a FDC atua, ainda, por meio de 27 associados 
regionais, estando presente em quase todos os estados do país.  
 
Seus cinco Núcleos de Pesquisa e Desenvolvimento contribuem com estudos, levantamento de 
cenários e cases contemporâneos relevantes para a tomada de decisões e monitoramento do 
ambiente de negócios e para o desenvolvimento da sociedade.  
 
No campo social, a FDC desenvolve iniciativas de desenvolvimento, capacitação e consolidação 
de projetos, líderes e organizações sociais, contribuindo para o fortalecimento e o alcance dos 
resultados pretendidos por essas entidades.  
 

 

Ensino Não Presencial x Educação a Distância 
 
Mariane Kraviski* 

 
Do dia para a noite, vivenciamos uma mudança em nossa rotina até então não imaginada. 
Escolas e faculdades fecharam suas portas, estudantes e professores estão em suas casas, 
estudando e ensinando. Mas, por que de fato tudo isso está acontecendo? Estamos em 2020. 
Temos um inimigo invisível que nos deixou em isolamento social e não podemos mais nos 
aglomerar, muito menos frequentar uma sala de aula. Uma gripe, causada pelo coronavírus 
que, até o momento não tem cura, assola o mundo em números exorbitantes de doentes e 



mortes e, para evitarmos contágio e aceleração da doença, a recomendação é que fiquemos 
nos resguardando em nossas casas. 
 
Contudo, essa mudança fez com que a educação básica brasileira, primordialmente presencial, 
fosse transformada, a toque de caixa, em um ensino on-line. Sem precedentes, nós 
professores, iniciamos uma batalha, contra nós mesmos, e montamos um arsenal em nossas 
casas para dar conta de uma demanda para uma única missão, talvez inédita em nossas vidas: 
continuar com nossa tarefa de ensinar, remotamente, em home office. Vimo-nos diante do 
desafio de trocar nossa turma de alunos por câmeras e microfones. Estudantes nos 
substituíram pelo computador. Agora, os vídeos são nossas salas de aula, o teclado e o mouse 
são nosso quadro e giz. 
 
Entretanto, eis que se dá início ao Ensino Não Presencial, com características de uma Educação 
a Distância (EAD), mas longe de ser caracterizada como uma modalidade de ensino. Torna-se, 
então, primordial a abertura para uma discussão acerca dessa temática, o que significa que é 
indispensável que essa dicotomia seja explicada, uma vez que há diferença entre Ensino Não 
Presencial e Educação a Distância, mesmo que sejam complementares. Alguns especialistas 
têm chamado esse período de flexibilização temporária da EAD, embora as características 
entre as duas sejam semelhantes, vamos analisar a separação que há entre a EAD e o Ensino 
Não Presencial. 
 
A Educação a Distância (EAD), de acordo com a definição do MEC (Ministério da Educação), “é 
a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e 
aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, 
com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos 
diversos”. Ainda que, carregada de pré-conceitos, fez-se essencial adotar tal metodologia 
nesse período de pandemia e isolamento, pois é consoante ao que temos na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, em que diz que “o ensino fundamental será presencial, sendo o 
ensino a distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emer-
genciais”. E estamos em uma situação emergencial. Crianças e jovens não frequentam o 
ambiente escolar desde março e estão em suas casas desfrutando de aulas on-line. 
 
Por conseguinte, ao comparar a EAD com o Ensino Não Presencial, percebemos que estamos 
tratando de duas frentes, de momentos e de modalidades diferentes. Para que a educação no 
país não parasse, o Ensino Não Presencial foi uma adaptação necessária, momentânea e 
emergencial, em que os professores, de suas residências, estão replanejando e reinventando o 
ensino para manter o andamento do ano letivo. As aulas e atividades, que antes eram 
realizadas presencialmente, agora são enviadas através de ambientes virtuais e meios digitais, 
que são as tecnologias de comunicação e informação já utilizadas na EAD. 
 
Para concluir e fortalecer o exposto, o CNE (Conselho Nacional de Educação) aprovou um 
parecer sobre a oferta de atividades não presenciais em todas as etapas da educação, sendo a 
partir do Ensino Fundamental o cumprimento da carga horária obrigatória em Ensino Não 
Presencial. “A comunicação é essencial neste processo, assim como a elaboração de guias de 
orientação das rotinas de atividades educacionais não presenciais para orientar famílias e 
estudantes, sob a supervisão de professores e dirigentes escolares”, assim diz o texto. 
 
*Mestre em Educação e Novas Tecnologias pelo UNINTER e professora da Área de Educação, 
da Escola Superior de Educação do Centro Universitário Internacional Uninter 
 
(Os artigos e comentários não representam, necessariamente, a opinião 

destapublicação; a responsabilidade é do autor da mensagem) 



 
 

A cultura como alicerce em tempos de incerteza 

 
Luciana Carvalho* 
 
Diante de todas as mudanças que estamos acompanhando no nosso país e globalmente, você, 
assim como eu, deve estar se questionando sobre o futuro dos negócios no contexto da 
COVID-19. Discussões relevantes como trabalho remoto, produtividade dos times e reflexos na 
economia, tem tomado conta das nossas redes sociais e noticiários. A situação preocupa e a 
ansiedade, muitas vezes, é inevitável.  
 
Acredito, no entanto, que bases fortes sustentarão nossos times e negócios — como os 
valores, visão compartilhada e a postura das lideranças das organizações. Mais do que nunca, 
colocaremos à prova se a cultura é forte o suficiente para ser alicerce em períodos de crise. 
Nossos esforços (e isso não é só papel do RH) agora devem estar em planejar como vivenciar a 
cultura dentro das circunstâncias de distanciamento social e com as emoções tomando conta 
de todos nós - como medo, insegurança, tristeza e ansiedade.  
 
Compartilho alguns insights que acredito que possam ajudar na manutenção da cultura das 
companhias em tempos incertos para todos.  
 
O exemplo tem que vir da liderança  
O que parece óbvio, até mesmo se não estivermos em crise, certo? Mas momentos como esse 
pedem que as lideranças sejam as primeiras responsáveis por mostrar que o 
comprometimento com a cultura é prioridade e não vai deixar de ser em novos modelos de 
trabalho ou diante de adversidades. Nós ditamos o tom de cultura que vai se instaurar durante 
a crise.  
 
As lideranças podem, por exemplo, abrir diálogos frequentes com os seus colaboradores para 
entender melhores métodos remotos de vivenciar a cultura, com clareza de próximos passos, 
até que a crise desacelere e dê espaço para a volta às práticas de sempre. Ou pode ser uma 
oportunidade para descobrir novos costumes que podem se tornar hábitos futuramente. No 
fundo, a transparência é o que importa e gera a sensação de conforto e cuidado em nossa 
gente. O que me leva ao nosso segundo ponto.  
 
Transparência nas informações é uma ação estratégica  
Munir os colaboradores com a maior quantidade possível de informações neste momento, 



ainda que ele tenha sua dose de incertezas, é uma ação extremamente estratégica.  
 
Muito além de combater ansiedades, a transparência colabora para que não seja instaurado o 
cenário cultural de medo e conservadorismo, já que todos precisam de informação para 
manter o nível de autonomia e tomada de decisão necessário para a continuidade do negócio. 
Para isso, sugiro que estabeleçam canais que tornem as informações acessíveis, sejam 
plataformas de gerenciamento de tarefas, sejam momentos diários ou semanais com o time.  
 
Os sistemas de controle terão que dar lugar à confiança.  
O trabalho remoto já parte da premissa de confiança extrema no time e em sua auto-
responsabilização. Não é possível, nesse modelo, olhar para horas trabalhadas como garantia 
de produtividade, mas sim para os resultados entregues no final do dia. Pense que a adaptação 
ao contexto familiar vai interferir bastante na rotina e a flexibilização de horas trabalhadas 
será necessária. 
 
Delegar responsabilidade vai ser inevitável. E aqui, novamente, a certeza de que o time se 
sustenta em uma cultura coerente de alta adaptação é essencial. Se você ainda não tem 
confirmação de que a cultura da sua empresa está consolidada o suficiente para isso, agora 
terá. E, caso não esteja, sem pânico: é o momento ideal de tirar o raio-x. Reforçar o que dentro 
da cultura ainda faz sentido, e reavaliar o que pode dar lugar a outros hábitos, 
comportamentos e valores. 
 
Preservar o que é base e estimular a adaptação 
Acredito que é importante preservar, virtualmente, tudo o que é core para a empresa. Ações 
simples como disparos de mensagem com dicas, avisos e conteúdos para ajudar na adaptação 
e um cuidado redobrado com a saúde mental das nossas pessoas chamam atenção, porque as 
pessoas já esperam um distanciamento e solidão maiores automaticamente. Me pergunto, 
também, até onde vai a criatividade do nosso time para romper essas barreiras físicas e 
continuar cultivando nossos ritos de cultura virtualmente.  
 
Por fim, deixo uma última reflexão. Apesar de estarmos falando aqui sobre a manutenção da 
cultura existente, é quase inevitável que não surjam mudanças ou comportamentos fora da 
curva. E isso nem sempre é prejudicial. Quais mudanças podem ou devem ocorrer para que o 
núcleo da sua cultura seja preservado e, ao mesmo, tempo, possamos abrir espaço para o 
progresso que vem por meio de novas experiências e vivências? Estou ansiosa para saber, 
daqui a algum tempo, quais outros ritos de cultura e bons comportamentos terão surgido de 
um momento de dificuldade como este. A reinvenção e os desafios sempre nos levaram pra 
frente, e tenho certeza de que agora não será diferente.  
 
*Formada em psicologia, com formação no Programa Executivo de Negócios da Universidade 
de Stanford. Tem vasta experiência em recrutamento e gestão de talentos. É VP de Gente e 
Performance do Grupo Movile, ecossistema de empresas de tecnologia líder na América Latina, 
onde está há mais de cinco anos. 
 
(Os artigos e comentários não representam, necessariamente, a opinião desta 

publicação; a responsabilidade é do autor da mensagem) 

 

 
 
 



 
 

A Crise da COVID-19 e a Carga Tributária. Como equilibrar?  
 
André Felix* 
 
Direito é fundamental para regrar as relações intersubjetivas na sociedade e como meio de 
prevenção, gerenciamento de crises e riscos. Assim é de suma importância ao Direito criar 
estratégias jurídicas eficientes às complexidades geradas no novo estilo de vida da 
humanidade, devido à crise inesperada e com poucos precedentes.  
 
Essa crise apresenta inúmeros impactos sociais e complexidades jurídicas, em especial diante 
das dificuldades financeiras de vários setores (há algumas áreas da economia estão indo muito 
bem), rompimento de contratos, dificuldades para honrar compromissos, arcar com folha de 
salários etc.  
 
O ordenamento jurídico é estático e não consegue produzir normas no sistema com a mesma 
velocidade que avança a crise da COVID-19, a complexidade de informações e sequelas que 
esta pandemia traz.  
 
Uma delas é a crise econômica devido a necessidade do isolamento social, que acarretou 
queda das receitas das empresas, autônomos e trabalhadores informais, bem como aumento 
do desemprego e fechamento de atividades empresariais, com a consequente diminuição de 
arrecadação do Governo Federal, dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios.  
 
Os Governos em todos os seus âmbitos estão com despesas extraordinárias, imprevistas no 
orçamento. Terão gastos públicos muito grandes em razão da crise atual do coronavírus, 
acarretando o aumento do déficit público.  
 
Logo, precisam arrecadar mais e para isso aumentar a carga tributária sobre os contribuintes. 
Essa seria a solução e o que apresentam os operadores do Direito, tanto que no Estado de São 
Paulo tem o PL nº 250/20 que aumenta a alíquota do ITCMD de forma progressiva para 8%. 
Proposta no mínimo indecorosa no momento de tantos óbitos devido à pandemia.  
 



No âmbito federal a Unafisco apresentou 10 propostas alegando a identificação de 
contribuintes e setores com capacidade contributiva, resguardando as pessoas com baixa 
renda e desonerando micro e pequenas empresas. Três propostas são para desonerar o 
contribuinte e 7 (sete) são para aumentar a carga tributária que segundo a Unafisco servirão 
para incrementar a arrecadação, sem prejuízo à retomada da economia:  
 
Propostas para desoneração tributária:  
 
· Isenção total de tributos, até o mês de abril de 2021, para micro e pequenas empresas 
optantes do Simples Nacional, com faturamento anual de até R$ 1,2 milhão, nos meses em 
que o seu faturamento apresentar decréscimo de ao menos 20% (vinte por cento) em relação 
a igual período do ano anterior. A isenção fica limitada ao valor da folha de salários. 
Contrapartida: manutenção dos empregos.  
 
· Redução ou eliminação da arrecadação compulsória para o Sistema S, incidente sobre a folha 
de salários, de forma que a adesão ao sistema e os pagamentos sejam feitos livremente, 
mediante convênios com as empresas. Estimativa de desoneração: R$ 17,67 bilhões (base: 
valor pago pelas empresas em 2019 às entidades integrantes do Sistema S: Senai, Sesi, Senac, 
Sesc, Sebrae, Senar, Sest, Senat e Secoop).  
 
· Utilização da taxa de câmbio de 31/12/2019 para o cálculo dos tributos incidentes sobre 
importação. Isso tem efeitos relevantes para o cálculo do II (Imposto de Importação), IPI 
(Imposto sobre Produtos Industrializados) vinculado, Cofins (Contribuição para Financiamento 
da Seguridade Social) e ICMS (Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias 
e Serviços), na importação. Constitui uma importante redução de custo para os segmentos do 
comércio e da indústria que dependem de insumos e produtos importados. Não é razoável que 
o Estado aumente sua arrecadação sobre esse segmento em decorrência de uma flutuação 
cambial extraordinária. Estimativa de desoneração: R$ 12 bilhões, considerando-se câmbio 
médio de 5,00 reais por dólar nos próximos 12 meses" [1].  
 
Propostas para oneração tributária:  
 
· Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF) permanente + Empréstimo Compulsório sobre a 
mesma base em 2020 Incidência de alíquotas progressivas de até 3% sobre grandes fortunas, 
com objetivo de alcançar uma alíquota efetiva de 2,5%. Contribuintes: pessoas físicas 
domiciliadas no Brasil, e pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no exterior em relação ao 
patrimônio que detenham em território brasileiro, com patrimônio líquido superior a 20 
milhões de reais. A medida alcança cerca de 0,1% dos contribuintes do IRPF. O IGF submete-se 
ao princípio da anterioridade, de forma que só poderia vigorar a partir de 2021, razão pela 
qual se propõe o Empréstimo Compulsório, com a mesma base, para o ano de 2020. 5. 
Contribuição Social (em caráter temporário), com alíquota de 20%, incidente sobre todas as 
receitas financeiras de todos e quaisquer fundos, inclusive do Tesouro Direto. Ficam isentos 
dessa incidência os contribuintes pessoas físicas com rendimento anual em 2019, tributável ou 
não, de até 5 vezes o limite de isenção anual do IRPF.  
 
· Instituições Financeiras - Acréscimo temporário de 15% na Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido - CSLL. Estimativa de arrecadação: R$ 18 bilhões anuais (base = lucro líquido das 
instituições financeiras em 2019, de R$ 120 bilhões)  
 
· Acréscimo temporário de 4% na Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - 
Cofins.  
 



· Tributação do ganho cambial extraordinário auferido pelo setor de exportação nesse período 
de crise, com alíquota de 10%, incidente sobre os contratos de câmbio de exportação fechados 
acima da cotação de 4,45 reais por dólar, independentemente da data de liquidação. A 
cotação do dólar em 31.12.2019 estava em 4,013 reais, e hoje está acima de 5 reais. Como é 
preciso compensar as empresas exportadoras que importam insumos, o tributo deve incidir 
sobre o saldo dos contratos de exportação de cada empresa, subtraindo-se os contratos de 
importação. Não haverá incidência sobre empresas do Simples Nacional. Para a 
implementação da medida, pode ser criada uma Contribuição Social específica (por Lei 
Complementar), ou, por iniciativa do Executivo, pode ser alterada a alíquota do Imposto sobre 
Operações Financeiras (IOF) ou do Imposto de Exportação (IE). No caso dos impostos, a 
vantagem é que eles podem ser instituídos e alterados por Decreto, com efeitos 
arrecadatórios imediatos.  
 
· Empréstimo Compulsório, com alíquota de 15%, incidente sobre o lucro líquido auferido em 
2019, e distribuído em 2020, de empresas com faturamento anual superior a 78 milhões de 
reais (limite de faturamento do Lucro Presumido). Estimativa de arrecadação: R$ 10 bilhões. 
Essa incidência possui função extrafiscal, incentivadora do reinvestimento dos lucros de 2019 
nas atividades das empresas em 2020. Não incidirá sobre os valores recebidos até o limite 
anual de isenção do IRPF.  
 
· Empréstimo Compulsório, com alíquota de 25%, incidente sobre os lucros e dividendos 
remetidos ao exterior em 2020. A alíquota deverá ser majorada para 50% caso o destinatário 
esteja localizado em paraíso fiscal. Estimativa de arrecadação: aproximadamente R$ 28 
bilhões. Assim como a proposta anterior, essa incidência possui função extrafiscal, 
incentivadora do reinvestimento dos lucros nas atividades das empresas no Brasil.  
 
· Alteração, por Resolução do Senado, da alíquota máxima do Imposto Sobre Transmissão 
Causa Mortis e Doação (ITCMD) para 30%, permitindo aos Estados e Distrito Federal maior 
autonomia para imprimir aplicação mais progressiva deste tributo, em alinhamento com a 
experiência internacional. Hoje, a alíquota máxima definida pelo Senado é de 8%, enquanto a 
maioria dos Estados aplica alíquota efetiva média próxima a 4%. Alguns, menos. O ITCMD no 
Brasil é dos mais baixos do mundo, entre as grandes economias. Segundo o artigo 155, §1º, IV, 
da Constituição Federal, cabe ao Senado fixar a alíquota máxima para o ITCMD [2].  
 
Estamos em um momento de incertezas, inseguranças e um cenário muito complexo, no qual 
uma visão simplista de aumento da carga tributária de pessoas e setores com capacidade 
contributiva não resolverão o problema, não garantirão o emprego e a retomada da economia.  
 
O Direito precisa fornecer uma outra ou nova visão do ordenamento jurídico e das normas 
jurídicas, objetivando evitar riscos e ônus dessa pandemia, comunicando com as demais áreas 
da sociedade e do conhecimento (interdisciplinaridade). O direito resolve problemas, mas não 
sozinho, precisa visualizar os problemas sociojurídicos para desenvolver estratégias jurídicas 
para a coletividade. 
 
A sociedade é dinâmica e complexa e o Direito tenta disciplinar todas as relações que ocorrem 
e poderão ocorrer nessa sociedade. É preciso uma ruptura com esse modelo de criar mais 
tributos ou aumentar as bases de tributação para aumentar a arrecadação tributária, em razão 
de cada vez mais o Estado precisar de receita. 
 
Precisamos construir estratégias jurídicas, reduzir os riscos, os prejuízos e os ônus que a 
sociedade está suportando e buscar melhor forma de gerenciar essa contingência, reduzindo 
os gravames dessa pandemia. Temos que ver fórmulas propositivas para a retomada da 



economia e do emprego, não aumentar mais o ônus. Repita-se, sugerir aumento do ITCMD 
nessa crise é, no mínimo, insensível.  
 
Artur Lafer, economista americano, integrante da equipe econômica do governo Ronald 
Reagan, na década de 70, desenvolveu a curva de Lafer, onde a tributação tem que encontrar 
o ponto ótimo. Um equilíbrio do máximo de carga tributária que a sociedade suporta e a maior 
arrecadação que o ente político pode auferir. Ao passar desse ponto a tendência é diminuir a 
arrecadação, pois ocorre uma fuga do capital, desestímulo ao investimento, quebra de 
empresas e aumento da sonegação. O problema da curva de Lafer é que nenhum estudo foi 
conclusivo sobre qual seria o ponto ótimo de tributação, qual o percentual do PIB. Alguns 
apontam que entre 25% e 30% seria o ponto ótimo da curva de Lafer.  
 
Apesar disso, antes da crise do COVID-19, já tínhamos uma economia estagnada, sem grandes 
investimentos e contribuintes reclamando da alta carga tributária, tanto que criaram o 
impostômetro para mostrar o quanto o erário arrecada por minuto, e de outro modo, o fisco 
respondeu com o sonegometro, para explicitar o quanto se sonega no país por minuto, Fato é 
que este cenário simplista demonstrado já apresenta que o ponto ótimo de tributação foi 
ultrapassado no Brasil há muito tempo. O País está com uma alta carga tributária maior que os 
países membros da OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico-, e 
continua subdesenvolvido em todas áreas, inclusive economicamente.  
 
Diante dessa pandemia imaginável, medidas mais audaciosas precisam ser tomadas para, 
efetivamente, proteger a economia, o contribuinte e o emprego. Não adianta um país com alta 
carga tributária (maior que a média da OCDE) querer elevar mais a carga tributária visando 
obter mais recursos para arcar com os gastos da crise. Medidas desse calibre somente 
prejudicariam mais a situação financeira dos empreendedores, dos trabalhadores e das 
empresas para retomarem suas vidas, seus negócios e a economia.  
 
É preciso visualizar o contexto e sua complexidade e aplicar normas tributárias disruptivas, 
rompendo com esse modelo que não funciona no Brasil há anos e não será agora, na época de 
pandemia, que irá funcionar.  
 
Terão que ser adotadas normas jurídicas que visarão reduzir a primeiro momento a sua 
entrada de receitas advindas da tributação, diminuindo a carga tributária e concedendo 
efetivos benefícios fiscais, objetivando ajudar a retomada do crescimento econômico e a 
mantença do emprego. 
 
Necessário, nesse momento, diminuir o custo tributário da atividade empresarial e os encargos 
sobre o emprego. Algumas medidas que poderiam ser tomadas, seria a redução temporária 
das alíquotas das contribuições incidentes sobre a folha de salários, a suspensão do imposto 
de renda por estimativa das empresas no lucro real (as empresas dificilmente terão lucro no 
final do exercício e estarão dispendendo recursos financeiros para antecipar um impostos que 
não será devido), retorno da alíquota inicial na época da instituição do simples nacional, 
acabar com as dificuldades e obstáculos para os contribuintes aproveitarem créditos e 
prejuízos fiscais, fim da exigência da certidão negativa de débitos - CND (a maioria das 
empresas terão restrições), redução temporária da alíquota do ICMS e respeito ao princípio da 
não-cumulatividade garantindo o total aproveitamento de créditos do imposto (crédito 
financeiro garantido pela Constituição Federal) para liquidar seus débitos /, entre outras.  
 
Deve-se acabar com as burocracias e empecilhos legais ou não, que impedem o contribuinte 
de aproveitamento integral de seus créditos fiscais advindos de pagamento a maior ou 
indevidamente de tributos para compensar com seus débitos tributários, bem como o integral 



direito do contribuinte aproveitar os créditos de PIS e COFINS advindo da aquisição de 
insumos, bem como no ICMS.  
 
Quanto às empresas prestadoras de serviços é de fundamental importância tirá-las do regime 
da não cumulatividade do PIS e da COFINS, pois quase não possuem insumos que dão direito 
aos créditos para compensar com as respectivas contribuições devidas, tendo em vista que seu 
principal custo são os salários dos trabalhadores e estes não dão direito a crédito para 
compensar com o PIS e a COFINS.  
 
O Governo terá, inicialmente, uma diminuição das suas receitas. Irá se endividar, porém 
sempre terá receitas entrando nos cofres públicos. No linguajar popular, o Estado é sócio de 
todas as empresas do País, tem participação na receita de todos os contribuintes, 
independentemente se estão tendo resultados positivos ou não. Se as empresas e 
contribuintes vão bem, o Estado arrecada bem, se vão mal ou quebram, o Estado arrecada 
menos. Desse modo, é de suma importância incentivar as empresas, a economia e não 
aumentar o ônus em cima dos contribuintes.  
 
Por sua vez, o Governo, em todas as esferas e âmbitos, precisa fazer sua lição de casa, reduzir 
drasticamente suas despesas, acabar com as mordomias e penduricalhos existentes em todos 
os Poderes, em prol de toda sociedade, da retomada econômica e do emprego, atingindo a 
finalidade do Estado ou próximo dela, que é o bem comum da população. Posteriormente, 
passando essa crise e com o desenvolvimento econômico a tendência é um aumento de 
arrecadação fiscal.  
 
A OCDE no seu relatório "Política tributária e fiscal em resposta à crise do coronavírus: 
fortalecendo a confiança e a resiliência", editado no dia 15 de abril do corrente ano, apontou 
nesse sentido, que os países devem se preocupar com os empregos, as empresas e com as 
famílias, para depois se preocupar com o déficit gerado pela pandemia.  
 
Está mais do que na hora de ser respeitado o princípio da República e revermos os gastos 
públicos, os privilégios e despesas supérfluas, para enxugar o Estado e ajudar a diminuir o 
custo Brasil.  
 
Estamos diante de uma oportunidade para reduzir os gastos da máquina pública e da carga 
tributária para podermos manter os empregos, sair dessa crise, retomar as atividades 
econômicas e cotidianas.  
 
*Advogado. Professor de Direito Tributário. Doutor em Direito Tributário e Presidente da 
Comissão de Direito Tributário e Constitucional da OAB-Pinheiros. Conselheiro do Conselho de 
Assuntos Tributários da FECOMERCIO/SP. Coordenador do IBET de São José dos Campos 
 
(Os artigos e comentários não representam, necessariamente, a opinião desta publicação; a 
responsabilidade é do autor da mensagem) 
 

 



 

Repensando JK e o Brasil de hoje 
Arthur Lopes Filho* 
 
 A tensa conjuntura política da época foi um teste particularmente difícil para o exercício das 
qualidades do médico JK na Presidência da República. Sua campanha política, com o slogan “50 
anos em 5″, começou pelo interior e não pelas grandes capitais como era o habitual. E foi 
justamente em uma cidadezinha no interior de Goiás, Jataí, que no comício teve de responder 
à pergunta se mudaria a capital brasileira para o interior, como propunha a Constituição. O 
candidato passou a expor em sua campanha seu Programa de Metas e anunciava a mudança 
da capital brasileira, denominada Meta – Síntese.  A eleição dele havia sido contestada e sua 
posse se deveu à decisiva atuação do Exército sob as lideranças do general Lott e do general 
Denis.  
 
No primeiro mês de governo – fevereiro de 1956 – houve, um levante de oficiais da 
Aeronáutica no Norte do país. Contra os que haviam tomado das armas para tentar impedi-lo 
de exercer o governo, JK não recorreu às tradicionais medidas repressivas – a expulsão das 
Forças Armadas,- e preferiu a anistia. Na luta político-parlamentar, sem armas mas acirrada, JK 
colocaria em prática sua concepção da política como a arte de respeitar e se aproximar dos 
adversários. Os correligionários políticos o admiravam pela sua liderança sincera e cheia de 
ideais cívicos, seus adversários políticos e até inimigos eram tratados por ele com tolerância e 
desprendimento.  
 
O Presidente Juscelino Kubitschek era um democrata e gostava de se misturar ao povo. Ele, o 
contemporâneo do futuro, convivia com o cidadão de origem humilde, o Nonô de Diamantina, 
o Juscelino de Belo Horizonte, o JK que a Nação admirava em seu corajoso projeto de fazer o 
Brasil avançar cinquenta anos em cinco. Após sofrer todas as injustiças, o grande, maior de 
todos, Presidente JK afirmou: “: "Fui combatido aos limites da resistência humana, quando me 
propus trazer a capital para o planalto. Atacaram-me com rancor e não me pouparam os 
insultos mais pesados. Aí está o que ficou de tudo: a sede do mundo moderno". 
  
No Brasil de hoje, o Capitão da Reserva do Exército Jair Bolsonaro, é presidente da República 
do Brasil, e por isso o Comandante Supremo das Forças Armadas.  Lastimável que não tenha 
metade da dimensão de JK e banaliza estes altos postos quando, todos os dias, na Portaria do 
Palácio da Alvorada, derrama impropérios contra seus adversários. Pior, diante de uma pandemia 
que assusta o Mundo, desrespeita até seu ministro da Saúde e desdenha o uso da máscara 
protetora e chama a “nova peste” de “gripizinha”. Disse que não tem medo e promoveria um 
churrasco no Palácio da Alvorada, mas deve ter sido chamado à ordem, recuou dizendo que foi uma 
“fake” e insultou jornalistas. Isto é mais que banalizar, é demonstrar desdém para com os milhões 
de brasileiros que estão respeitando a quarentena. 
 
Lastimável! Que falta faz ao Brasil um outro JK. 
*Engenheiro, ex-presidente da ACMinas – Associação Comercial e Empresarial de Minas 

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/biografias/henrique_teixeira_lott


 

O DIREITO, A CONSTITUIÇÃO E A ORDEM PÚBLICA 
 
 

Discurso proferido pelo presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira no 
Supremo Tribunal Federal, em 5 de junho de 1956, no Rio de Janeiro – DF. 
 
 

Senhores Ministros do Supremo Tribunal Federal: 
 
Para realizar esta vinda de cortesia e homenagem de chefe do Poder Executivo às 

figuras máximas do Poder Judiciário, visita pelos entendimentos protocolares confirmada e 
datada desde há dez dias passados; para penetrar neste momento na mais alta Corte de 
Justiça do meu país, esta Casa de Vossas Excelências, antes quis impregnar-me a fundo do 
sentimento do Direito, e não tanto na parte estritamente jurídica, que isto seria temerário 
numa assembleia de mestres, mas sim na sua parte política e social, que isto é competência 
daqueles, como eu, por obrigação, "investidos do comando político ou dirigentes da opinião 
pública", no dizer tão oportuno do Ministro Orozimbo Nonato. E coube ainda a Vossa 
Excelência, senhor ministro-presidente, autorizar-me, quase convidar-me, a tratar nesta Casa 
de política, não de política partidária ou facciosa, mas da política em doutrina ou na prática em 
termos de bem comum, quando proclamou, modernizando neste passo talvez por intenção a 
sua linguagem cientificamente castiça, que "estamos todos vivendo lances agudos da nossa 
história e a justiça terá de pagar também seu tributo de sofrimento às agitações da hora 
presente". 

 
Sentimento complexo, como, aliás, o respectivo conceito, é o do Direito, principalmente 

num homem que não pertence aos seus quadros de especialistas ou profissionais. Não 
valorizamos o Direito apenas como uma técnica, antes como uma ciência que através da 
filosofia se liga com a cultura política e social na amplitude universalista de cada país. E são os 
princípios e as ideias que legitimam e fundamentam, afinal, o seu exercício em escalas tão 
variadas, às vezes aparentemente contraditórias. 

 
Pode transmitir o Direito a impressão de que o seu mecanismo prático está destinado 

apenas a regular pequenos interesses, negócios individuais, apetites econômicos, disputas 



privadas de cobiça ou vaidade. Impressão só de superfície, pois a Justiça, na verdade, encontra-
se por inteiro em jogo, de modo completo e com todo o seu caráter majestático, em qualquer 
litígio, por mais insignificante que seja, onde o homem tenha a reivindicar um direito 
ameaçado ou violado, até mesmo naqueles pequenos e às vezes mesquinhos casos forenses 
que consideramos apenas de interesses isoladamente pessoais. E Georges Renard, em sua obra 
Le Droit, L’Ordre et La Raison, fixa muito bem o aparente dualismo nesta frase feliz: "Quelle 
chose mystérieuse est-ce donc que le Droit? II y a un Droit par lequel on défend ses intérêts, 
souvent avec âpreté, et il y a un Droit pour lequel on se fait tuer". 

 
Ocorre-me lembrar a propósito que a generalização não digo tanto da cultura jurídica, 

mas sim de mero sentimento fundamentado do Direito, constitui, em qualquer povo livre, um 
dos sinais verossímeis de cultura geral, civilização política e amadurecimento do sistema 
democrático. Aspiramos todos, com efeito, a uma organização social em que o Direito atingisse 
aquela normalidade ou regularidade do conceito de Kelsen, isto é: o funcionamento das leis 
jurídicas com a mesma segurança das leis da natureza. Mas isto ainda não seria tudo numa 
idealização superior. O materialismo jurídico tem fronteiras muito limitadas e há no Direito 
alguma coisa que transcende a própria natureza. Pois o ideal do Direito, a Justiça, não pode ser 
fixado fora do seu conceito de emanação da Verdade. 

 
Da Verdade que se chama Beleza, na ordem estética, que se chama Bem, na ordem 

moral, que se chama Justiça, na ordem jurídica. E vejo toda a realidade do Direito neste 
conceito de Georges Renard, lançado por ele numa das suas conferências hoje reunidas no livro 
Le Droit, La Justice et La Volonté: "À 1'arrière des lois et des coutumes, de la jurisprudence et la 
doctrine, par dessous les constructions de la dialectique juridique, au delà des intérêts legitimes 
à la garde des quels veillent la police et les tribunaux, soutenant les uns et les autres comme le 
roc enfoui dans la terre soutient le monument qui se dresse au soleil, il y a un Droit éternel et 
immuable, enraciné dans la nature spécifique de l'homme, révéle par sa droite raison,reflet 
elle-meme de la Raison divine". 

 
Decorreu de uma tentação, apenas não ouso dizer involuntária, alongar-me assim a 

falar em Direito ante doutores e intérpretes do Direito no mais graduado dos nossos tribunais 
de Justiça. Aliás, nesta cidade, em que as opiniões, segundo parece, se dividem a propósito de 
tudo, uma delas se engalana agora para sustentar com suficiência que os homens públicos, os 
homens do governo, os homens do Estado, não deviam discursar com frequência ou não 
deviam falar senão muito raramente. 

 
Mas não me parece certa, nem estou disposto a seguir essa opinião. E o discurso com 

que Vossa Excelência, Senhor Ministro Orozimbo Nonato, me deu a satisfação de fazer-me a 
honra de recepção neste Tribunal, discurso tão substancioso e rico de ensinamentos, prova 
bem a excelência, a utilidade das falas dessa espécie. 

 
Num país em que não propriamente o povo, mas uma grande parte da chamada classe 

dirigente se mostra tão desatenta e tão ignorante a respeito de problemas e situações políticas 
como a da estrutura ou funcionamento do regime presidencial, num país onde se desdobram, 
por efeito mesmo dessa ignorância às vezes bem-intencionada ou de envenenadores calculados 
da opinião pública, onde se desdobram, repito, tantas correntes de intrigas e mentiras dos 
instrumentos dessa classe dirigente e influente para o seio do povo, ficando com os homens 
responsáveis pela direção do Estado o risco de se verem desfigurados e descaracterizados sem 
apelo, dados por desonestos quando são probos, por omissos quando estão atuando na 
vanguarda dos acontecimentos, por ausentes quando trabalham dezesseis horas ao dia, por 
improdutivos quando estão de fato realizando uma obra e executando um programa, por 
hesitantes quando estão a exercer a chefia e o comando em toda a sua plenitude — então, 



ante tantos desencontros e contradições com a verdade, impõe-se que os homens públicos 
discursem sempre e se dirijam cada vez mais ao povo ou aos órgãos representativos da opinião 
nacional. Que falemos, então, repetitivamente, longamente, de público, para doutrinar, para 
ensinar, para informar, afinal, e, em síntese, para buscar, identificar e proclamar esta coisa 
simples, mas sagrada, que é a Verdade.  

 
A esse respeito, na nossa modéstia, cada um de nós poderá valer-se do exemplo de Rui 

Barbosa, sempre a falar e a discursar, traduzindo o seu apostolado político em termos de larga 
e abundante oratória, que encontra toda a sua justificativa na nobreza e melancolia desta 
frase: "Eu não faço campanhas políticas para ganhar, faço campanhas para ensinar e educar 
politicamente". 

 
 E um curso prático de Democracia — com a doutrina e com os exemplos, com a 

oratória e com as atitudes — foi o que realizou Rui Barbosa entre nós, a ensinar durante toda a 
vida aos políticos, aos expoentes da imprensa, aos membros do Congresso, aos detentores do 
Executivo, aos componentes do Judiciário, a todos os brasileiros, enfim, o modo de fazer 
funcionar os partidos, as instituições, as leis, os dispositivos da Constituição de 1891. 

 
Quanto a mim, em particular, um presidente da República, com a intuição, a 

determinação interior de comunicar-se sempre e diretamente com o povo, com os órgãos da 
opinião pública e com as figuras representativas dos outros poderes do Estado, quanto a mim, 
sou um homem que acredita no valor e nos efeitos da palavra, que recolheu no sentido mais 
autêntico e profundo, embora nem sei se literal, a expressão bíblica: "No princípio era o 
Verbo". E não esqueci jamais o texto impressionante do Evangelho de São João, cujo 
simbolismo considero a meu modo: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus. Todas 
as coisas foram feitas pelo Verbo, e nada do que se fez foi feito sem ele. Nele estava a vida, e a 
vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a 
compreenderam". 

 
Invoquei o nome de Rui Barbosa, e agora é como se ele estivesse aqui presente, e vivo. 

Sabemos todos que nenhuma presença como a de Rui Barbosa ocupa um tão grande espaço na 
história da estrutura moderna e no quadro dos episódios importantes do Supremo Tribunal 
Federal. Parece-me que estou, agora mesmo, a contemplá-lo de pé ante os velhos juízes 
daquela época, um corpo de criança e uma força de gigante — empenhado nos famosos 
requerimentos de habeas-corpus, ensinando com eles e por meio deles, em dezenas de anos 
sem sucesso e também sem desânimo, o funcionamento da primeira Constituição republicana. 
Elaborou assim, como advogado político perante esta Suprema Corte, a nossa mais completa 
doutrinação em matéria de Direito Constitucional. 

 
Surgira aos olhos do grande homem este Tribunal como "a joia das instituições 

republicanas" — e do Supremo Tribunal Federal, alguns anos mais tarde, viria a escrever e 
proclamar o eminente Senhor Levi Carneiro que ele havia representado "a mais bem-sucedida 
criação da Constituição de 1891". 

 
De quem a criação do Supremo Tribunal Federal na Carta de 1891? De Rui Barbosa, 

sabe-se. Imaginava Rui, com a mudança do regime monárquico em republicano, que o Brasil ia 
passar de "instituições já liberais para outras mais adiantadas em liberdade". E com isto já 
pensava, por certo, na deslocação do eixo do modelo da Inglaterra para os Estados Unidos da 
América. Aliás, um presidencialismo particular é o dos Estados Unidos da América, com um 
Parlamento às vezes e sob alguns aspectos deliberativo, um Congresso que nunca se viu 
reduzido a departamento subalterno do Poder Executivo. E de tal modo, em certas ocasiões, ele 
defende sua independência e suas atribuições, que o Presidente Wilson chegou a classificar o 



governo do seu país como um "Congressional Government".  
 
Há, porém, um poder com funções essenciais no mecanismo do regime presidencialista. 

Dos planos de Rui Barbosa era parte transportar essa criação norte-americana para a jovem 
República brasileira, fazendo do Supremo Tribunal Federal uma Suprema Corte em terras sul-
americanas. Deixou tudo isto evidente não só ao preparar o texto-projeto da Constituição de 
1891, mas também no projeto de sua autoria, n° 848, de 11 de outubro de 1890 — versando 
sobre a organização da Justiça Federal, em cujo preâmbulo se doutrinava sobre a posição 
proeminente do Judiciário segundo o modelo norte-americano. Já se lhe atribuía, nesse limiar 
histórico de um novo regime, ao lado da missão de interpretar as leis e de acordo com elas, a 
faculdade de julgar da sua constitucionalidade. 

 
Cabendo assim ao Poder Judiciário, acrescentamos nós agora, a missão de 

salvaguardar os cidadãos contra violências, esbulhos, arbítrios e injustiças, está claro que a sua 
função precípua é assegurar direitos, por excelência o direito à liberdade. Mas por outro lado 
— e isto assume neste momento um caráter grave, sério e decisivo, em face daquilo a que 
estamos assistindo em torno de nós — os juízes não podem esquecer e postergar, e Vossas 
Excelências não têm postergado ou esquecido, os direitos de legítima defesa contra a 
desordem e a subversão do regime, justificados em face de quaisquer códigos, os religiosos, os 
éticos, os jurídicos. 

 
Na Constituição de 1946, ao lado do habeas-corpus, clássico e até arcaico, temos o 

instituto, já não muito novo, mas ainda assim em experiência efervescente, do mandado de 
segurança. Apela-se em tudo e a propósito de tudo para o mandado de segurança. 

 
Agora no mais banal e inofensivo incidente com autoridades o cidadão corre à Justiça e 

impetra mandado de segurança, que já se invoca até para pleitear matrículas em casa de 
ensino ou tentar arrancar títulos de nomeação do governo. Vêm reagindo a isto, felizmente, os 
tribunais, e lembro-me da sentença admirável de um deles, há cerca de quatro anos, decidindo 
que o mandado de segurança, existente como medida de garantia para direito líquido e certo, 
não pode transformar- se em instrumento para demitir, nomear ou reestruturar funcionários, o 
que significaria de fato a invasão do Poder Judiciário nas atribuições do Poder Executivo. 

 
Não posso tomar como gesto de bondade ou gentileza ao visitante, visto que seria 

desprimoroso ou impertinente, aquele trecho tão vivo e afirmativo do discurso de Vossa 
Excelência, Senhor Ministro Orozimbo Nonato, em que se declara que "é sem dúvida o 
Executivo o mais conspícuo dos Poderes e o mais expressivo da soberania da União Federal". 

 
No sistema presidencialista, assim é em teoria, e assim é também na prática. No 

entanto, neste meu papel de chefe do Poder do Estado que o ministro presidente acaba de 
proclamar "o mais conspícuo" e "o mais expressivo da soberania", isto não me fará impor 
nenhum privilégio, nenhum abuso de poderio, nenhum exercício de hipertrofia do Executivo nas 
relações entre os Poderes. Não se pode admitir, numa democracia, nada que se assemelhe a 
uma ditadura de qualquer dos três Poderes da União. E ai do Poder que sai da sua órbita, 
arrogando-se privilégios e prerrogativas em violação do texto constitucional. Sabemos, 
historicamente sabemos, que o pior de tudo será para o Poder que se hipertrofiou, num futuro 
próximo, quando se restabelecem com uma perfeita normalidade as regras e normas 
desobedecidas ou violentadas. E, como sempre acontece, aquele dos Poderes que mais se 
hipertrofiou e mais se exaltou será o mais humilhado. 

 
Tradicionalmente e nos termos da atual Constituição, um papel de importância e 

proeminência do Judiciário é o de servir de força de equilíbrio entre o Executivo e o Legislativo, 



tudo isto, aliás, em função dos interesses em conjunto do Estado, integrada que se acha a 
magistratura na fórmula fundamental do regime presidencialista, que é a dos três Poderes 
independentes, sim, mas igualmente harmônicos, funcionando para os mesmos objetivos. Está 
especialmente fadado o Supremo Tribunal para essa missão, facultadas que lhe foram 
condições para se pôr a salvo e imune de preocupações funcionais ou paixões partidárias. 

 
Exige a Constituição, no art. 99, que sejam os ministros desta Corte escolhidos dentre 

cidadãos brasileiros de "notável saber jurídico e reputação ilibada". Fez a Constituição do 
Supremo Tribunal Federal o guardião da sua letra e do seu espírito, de certo modo o árbitro do 
seu destino. E colocou-se para tanto por trás e por dentro de verdadeiras muralhas de defesa e 
poderio: a inapelabilidade, a irremovibilidade, a vitaliciedade. 

 
E falando da cúpula do nosso Poder Judiciário, cujos membros são os mesmos, por 

circunstâncias especiais, a gozarem da situação de vitaliciedade, acredito que este é o 
ambiente mais adequado e esta é a oportunidade mais natural para que eu proclame e recorde 
a condição de mandatos transitórios, com prazos fixos, fatais, improrrogáveis, de todos nós 
outros, membros do Poder Executivo e membros do Poder Legislativo. 

 
Quanto a mim, não aceitaria permanecer na posse do meu mandato um dia, uma hora 

sequer, além do que se acha estabelecido na Constituição e nas normas de transmissão de 
poder do presidente da República. Mas devo acrescentar, por outro lado, que não admitiria 
igualmente que se pretendesse abreviar, quanto ao tempo ou sob qualquer forma, o mandato 
que o povo me conferiu por um quinquênio, que não permitiria jamais que o prazo do meu 
exercício no cargo de chefe do governo, com término em data fixada constitucionalmente como 
fatal e intocável, fosse diminuído de um dia, ao menos, de uma hora sequer. E considero — 
disto tenho toda a consciência — meu maior serviço ao regime democrático, igual ao do 
candidato que chegou às urnas, este de cumprir integralmente o meu mandato, o que hei de 
fazer com a ajuda de Deus, o apoio da opinião pública e a firmeza da minha vontade. 

 
Declaro hoje, Senhores Membros do Supremo Tribunal Federal, e isto para honra minha 

e sobretudo de Vossas Excelências, que imaginei muitas vezes que nesta Corte Suprema da 
Justiça do meu país pudesse vir a decidir-se em última instância o destino da minha 
candidatura à presidência da República. E nunca me arreceei deste desfecho. 

 
Não permitiria que me subissem ao espírito nem decepções, nem desencantos, nem 

derrotismos. Menos ainda as ameaças, as tentativas de envolvimento para uma renúncia, as 
coações veladas ou diretas para uma abdicação, as comunicações sem constrangimento de 
possíveis violências ou até perigos de perda da vida. E eu velava, e agia, e confiava. Confiava 
no povo brasileiro, pela escolha nos votos, e na justiça brasileira, pelo veredicto desapaixonado 
nos tribunais. Ainda quando me sentia mais visado ou perseguido pela obstinação personalista 
e pela crueldade de uma das mais indignas, ferozes, implacáveis e injustas campanhas já 
movidas contra um candidato à Presidência da República, que por sinal nada mais fizera do 
que acreditar na legislação e na democracia do seu país, e contra um homem predestinado 
para a harmonia, a concórdia e a paz, ainda naqueles momentos de agravos calculados e duros 
sofrimentos, menos penosos para mim do que vergonhosos para nossa educação política, 
ainda naqueles momentos, talvez porque sempre liberto de abatimento ou sentimento de 
culpa, esperava e confiava na Justiça. 

 
Não foi preciso, Senhores Ministros do Supremo Tribunal Federal, que a minha causa, a 

causa da minha candidatura, construída politicamente no culto da Lei e levada à vitória numa 
bandeira de resistência pela legalidade, não se tornou necessário que ela chegasse ao 
julgamento de Vossas Excelências. 



 
Seja-me permitido e mesmo seja-me lícito neste momento, em testemunho da antiga, 

espontânea e fiel confiança, sempre depositada em Vossas Excelências, seja-me permitido que 
escolha o ambiente austero desta Corte de Justiça para fazer um pronunciamento solene, grave 
e sério.  

Ao comparecer hoje pela primeira vez em visita ao Supremo Tribunal Federal, que, 
constituindo a cúpula de um dos Poderes da União, é também um poder político e com 
responsabilidade no destino do Estado, proclamo, tomando como testemunhas os Senhores 
Ministros, e isto sem arrogância ou provocação, mas com segura determinação, que o 
candidato de ontem, confiante em Vossas Excelências e pronto a entregar o destino de sua 
causa ao destino desta Corte, que o presidente da República de hoje, por estar convicto da 
legitimidade intocável e já indiscutível do seu mandato, aproveita a oportunidade 
extraordinária desta visita de cortesia, entendimento e homenagem para declarar perante o 
Supremo Tribunal Federal que não permitirá qualquer atentado contra o seu mandato, o seu 
cargo, a sua investidura na chefia do Estado, e que neste sentido reprimirá, por todos os meios, 
a indisciplina, a desordem, as tentativas de experimentação da autoridade do governo pela 
agitação, pela intranquilidade e pelo terror das ameaças. Não me dirijo a estudantes, nem a 
crianças de escolas. Sabem todos a quem me refiro. E não veja a opinião pública o caso isolado, 
em si mesmo nada alarmante, do recente episódio nesta cidade. Veja só o conjunto do plano 
generalizado para acutilar o governo, provocá-lo em seguida e desmoralizá-lo por fim em crises 
ou colapsos de autoridade. Mas este plano não se consumará, haja o que houver. 

 
Já tenho falado bastante em obras de administração pública e programas de governo, 

e a isto voltarei em outras ocasiões. Mas agora, contra o meu gosto e a minha vontade, o 
problema político a todos sobreleva e ultrapassa, porque está a confundir-se, em face de 
conspirações e agitações, com o problema não apenas da estabilidade do meu governo, o que 
não seria talvez motivo para tantas providências, mas da garantia, segurança, sobrevivência e 
continuidade do próprio regime. 

 
Esta é, neste momento, uma questão do sistema democrático, portanto uma questão 

nacional por excelência. É a questão da autoridade e da justiça como se apresenta no regime 
republicano, federativo e presidencialista da nossa Constituição. Não fomos nós que colocamos 
a questão nestes termos, nem somos nós, portanto, que vamos alterá-los por transigência, 
fraqueza ou renúncia das nossas próprias forças de resistência e afirmação. 

 
Por mim desejo que se proclame mais uma vez que determino providências policiais e 

militares, quando necessário, sempre para defesa apenas do governo e do regime, como é do 
meu dever; para mim, nada, e a minha pessoa é o que menos me importa ou preocupa nestas 
ocasiões. Lembro-me com frequência dos meus tempos mais difíceis e perigosos de candidato, 
quando às vezes me via sozinho, apenas com os amigos, estando dispostas contra mim, em 
posição agressiva, todas as influências oficiais. 

 
Fortificava-me naqueles instantes com esta interrogação apaziguadora: não será 

verdade — e este era o pensamento do católico Charles Pégviy — que um só movimento da 
consciência moral, quando reto e correto, tem mais valor e peso do que todos os poderes 
injustos e iníquos dos homens sobre a terra? 

 
A Vossas Excelências asseguro, e o povo bem o sabe, que não me modifiquei em nada, 

que não há nenhuma diferença entre o candidato de 1955 e o presidente de 1956. Encontro-me 
como sempre no senhorio de mim mesmo, de nervos dominados, de olhos tranquilos, com uma 
fisionomia que só reflete decisão, serenidade e paz interior. Transigente e tolerante com os 
homens, não transigirei de modo algum no terreno das minhas convicções, das minhas 



determinações, do princípio da autoridade. E não admitirei que se toque sequer na dignidade 
de um cargo recebido por força de um mandato popular, que não se rebaixará, nem se 
humilhará nas minhas mãos. Hei de desempenhar com honra, extrema dedicação e destemor 
pessoal os meus encargos de chefe de Estado e de responsável pelo destino do governo e vejo 
apenas, acima de tudo, o caminho deste dever, que deveria ser pacífico, caso me coubesse o 
direito de escolha. 

 
E qual foi a minha contribuição primeira, a minha primeira demonstração de 

autoridade como presidente da República? 
 
Restaurei de pronto a ordem civil e constitucional a cujo serviço se encontram, como 

sempre, com desinteresse e patriotismo, as nossas Forças Armadas. 
 
Ao lado disto, preocupado, embora, a todos os instantes, com um programa 

administrativo que constituirá a minha razão de ser como candidato, não me descuidei, no 
entanto, da questão ética e do problema da poupança nos gastos públicos, correspondendo 
assim não só aos imperativos naturais da minha consciência, também ao anseio de limpeza 
moral e pureza nos costumes, tão visivelmente generalizado no povo brasileiro. Fiz criar um 
padrão moral, um sistema moral, um estilo moral para todo o governo, como testemunho de 
que, se pedimos sacrifícios à população, fazemos nós este sacrifício em primeiro lugar. 

 
Podemos apresentar em quatro meses, por isto mesmo, um quadro talvez inédito no 

Brasil: uma vida de presidente da República caracterizada pela simplicidade e modéstia, um 
governo austero a despeito de uma ou outra inevitável falha pessoal, uma administração 
marcada pela probidade e rigorosa quanto aos dinheiros públicos— e isto para alcançar a 
regeneração dos nossos costumes políticos, a recuperação moral e material do país, a 
restauração do crédito e das finanças nacionais. E, quanto a mim, esqueci-me naturalmente de 
mim próprio, e deixei-me dominar pelo amor de meu país como a última paixão da minha vida. 

 
Quero advertir, afinal, que não pretendo dramatizar acontecimentos de políticos 

comprometidos em recentes campanhas contra o regime, nem exagerar o valor de 
circunstâncias pessoais da zona oposicionista. Nada disso chega a me preocupar diretamente, 
constituindo apenas, nas minhas atenções, um problema de governo e ordem pública. Não 
quero também, fazendo o jogo, o gosto e o propósito dos meus adversários, envolver o Brasil 
numa grande sombra de escândalos, tumultos e desassossegos, clamor público, miséria para o 
povo e vergonha para a Pátria. Mantenho-me, ao contrário, aí me conservando para sempre, 
numa posição de linha reta e límpida com estes pontos de direção: a ordem e a autoridade, a 
liberdade e o respeito ao poder público, o direito às reivindicações e o acatamento da 
legalidade. 

 
Agradeço, Senhores Ministros do Supremo Tribunal Federal, a cordialidade, a bondade, 

a fidalguia da recepção e do acolhimento com que me honraram e distinguiram Vossas 
Excelências. E nas pessoas de Vossas Excelências faço saudações e rendo homenagens ao Poder 
Judiciário, desejando sinceramente que ele possa contribuir, com seu prestígio e influência, 
para que haja concórdia e paz no Brasil, para que a todas as ameaças e perigos resista o nosso 
regime, no caminho do seu destino, isto significando a continuidade do sistema democrático e 
a sobrevivência da Constituição, que juramos manter, defender e sustentar até com o sacrifício 
das nossas próprias vidas. 
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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) 

O comprovante de pagamento deve ser enviado para revistamc@uol.com.br,  
juntamente como os seus dados para o encaminhamento dos livros via postal. 

mailto:revistamc@uol.com.br
mailto:revistamc@uol.com.br


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 dos renomados 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-Executive Vice-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. Autor de vários livros, entre os quais “Juscelino 
Kubitschek: Profeta do Desenvolvimento – Exemplos e Lições ao Brasil do 
Século XXI”.  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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