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01 - DEBATE ECONÔMICO I - De volta ao passado: A economia brasileira em 2020 pode estar 

retornando aos níveis de 2007 

02 - DEBATE ECONÔMICO II - Economia mundial poderá ter queda de 4,9% e perda de US$ 12 

trilhões em 2020, avalia o FMI 

03 - DEBATE ECONÔMICO III - Minas Gerais: PIB do 1º trimestre de 2020 cai mais que a média 

brasileira e confirma tendência de forte contração 

04 - Minas Gerais teve o segundo pior saldo de empregos do país 

05 – Guedes está na muda 

06 - ‘e-mineração’: evento virtual vai promover negócios entre mineradoras e fornecedores de 

produtos e serviços em todos os setores 

07 - Seu Dinheiro 

08 - A recuperação do emprego 

09 - É o fim do emprego: a era do trabalho já começou 

10 - Os Planos do governo para o auxílio emergencial e os programas sociais 

11 - Equipe econômica estuda meta para a Dívida Pública Federal 

12 - Com uma das maiores cargas tributárias do mundo, brasileiro trabalhou 151 dias, em 

2020, somente para pagar tributos 

13 - Coronavírus e as obrigações tributárias 

14 - COPOM mantém janela aberta para corte adicional da Selic 

15 - A visão positiva de Powell sobre a economia americana 

16 – Trump x Biden: Relatório da Amcham detalha o impacto das eleições americanas no Brasil 

17 - A Grande Redefinição: Duas Davos em Uma para Começar 2021  

18 - Com tímida evolução, Brasil permanece entre os países menos competitivos do mundo, 

ocupando a 56ª colocação no Ranking de Competitividade Mundial 2020 elaborado pela 

escola Suíça IMD 

19 - Mercado global de Luxo deve cair entre 20% e 35% em 2020, diz Bain & Company 

20 - Reação da China à pandemia trouxe aprendizados para a América do Sul, avalia KPMG 

21 - E-Commerce brasileiro cresce 75% no mês de maio 

22 - Produção brasileira de aço bruto tem queda de 15,9% até maio 

23 - Confiança do Consumidor e da Indústria no Brasil são as mais baixas entre os países 

analisados 

24 - Confiança do Comércio registra a maior queda trimestral da série histórica em junho 

25 - As Marcas de Sucesso de Minas Gerais  

26 - Brasil é o segundo país mais complexo do mundo para se fazer negócios 

27 - Medidas de desburocratização se tornam ainda mais importantes durante a crise 

28 - Seguro 24 horas chega ao Brasil  

29 - Pottencial Seguradora registra crescimento exponencial na emissão de apólices do Seguro 

Garantia Judicial 

30 - Operadoras de saúde também serão impactadas pela pandemia de Covid-19, alerta 

Ibracon 

31 – Pedidos de falência sobem 30% em maio 

32 - Dasa anuncia intenção de integrar Grupo São Marcos 

33 - Grupo NotreDame Intermédica expande atuação para Minas Gerais com aquisição do 

Grupo Santa Mônica 



34 - Embaré se destaca em políticas de sustentabilidade ambiental 

35 - Florestas plantadas em Minas Gerais preservam mais de um milhão de hectares de 

vegetação nativa 

36 - Rede Mater Dei de Saúde 40 anos 

37 - Empresa mineira do setor logístico trilha caminho inverso a crise e apresenta resultados 

positivos em meio a pandemia 

38 - União delega Aeroporto da Pampulha para Estado de Minas Gerais 

39 - Governo de Minas atende pedido da Fecomércio MG e isenta ITCD para doações 

destinadas ao combate ao Covid-19 

40 - Satis firma parceria com universidades de Uberaba (MG) para desenvolvimento de 

biofertilizante 

41 - Diageo cria fundo global de US$ 100 milhões (meio bilhão de reais) para apoiar reabertura 

de bares e restaurantes ao redor do mundo 

42 – O SENTIDO E O SIGNIFICADO DAS FORÇAS ARMADAS DO BRASIL* 

43 - MERCADO IMOBILIÁRIO: Aluguel de imóveis volta a ser destaque com rentabilidade que 

supera renda fixa  

44 - Queda nas vendas de imóveis novos chega a 58% 

45 - 2020: o ano das fintechs no Brasil 

46 - Por que as fintechs ganham cada vez mais espaço no mercado?  

47 - Conab estima recorde da produção de grãos no país: 250,5 milhões de toneladas 

48 - Agricultores familiares terão crédito de R$ 33 bilhões do Pronaf para a próxima safra 

49 – FRUTICULTURA: Oportunidades para Minas no mercado internacional 

50 - Cooperativismo mineiro movimentou R$ 60,8 bilhões em 2019 

51 - Brasil deve atingir marca histórica de empreendedorismo em 2020 

52 – Metade dos Microempreendedores individuais mineiros estão inadimplentes 

53 - Huawei capacita a transformação digital no setor financeiro 

54 - Febraban publica pesquisa sobre o brasileiro e a retomada econômica  

55 - Sicoob Central Crediminas é destaque no cenário nacional de cooperativismo de crédito 

56 - Santander reduz taxa de juros de crédito imobiliário 

57 - Romildo Rolim reassume presidência do BNB 

58 - Banco Carrefour recebe autorização do Bacen para começar a operar como banco múltiplo 

59 - Banco BMG anuncia home office até o início de 2021 

60 - Em maio, 14,28 milhões de famílias receberam o Bolsa Família 

61 - Vinho, Gente, Coisas e Adjacências: O Vinho do Inverno 

62 - Análise de conjuntura do turismo 

63 - DOUTRINA JURÍDICA: Do homo sapiens ao homo insensatus: Reflexões ações da bioética 

global diante das experiências científicas” chinesas com detentos e outros temas 

64 - Justiça estadual mineira inaugura estúdio de TV 

65 - Município de Bom Despacho pagará por erro em jazigos 

66 - 63% dos mineiros passaram a tirar mais cochilos durante pandemia do coronavírus 

67 - A última Flor do Lácio 

68 - Festas juninas - tradição interrompida e novas ideias para não passar em branco 

69 - A inconveniência dos altos salários em uma sociedade democrática governada com 

notórias carências, recém egressa de uma pandemia mundial.  
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De volta ao passado: a economia brasileira em 2020 pode estar 
retornando aos níveis de 2007 
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Desenvolvimento Econômico e Vice-Presidente da ACMinas – Associação Comercial e 

Empresarial de Minas. Presidente/Editor Geral de MERCADOCOMUM. 
 
O Relatório Focus divulgado pelo Banco Central no dia 22 de junho último projeta declínio do 
PIB – Produto Interno Bruto brasileiro, em 2020, de 6,5%. Caso as projeções venham a se 
confirmar, esta será a 16ª vez em que o Brasil contabilizará queda no PIB durante os últimos 
120 anos – sendo três delas ocorridas nesta década e a última, a deste ano, poderá ser mais 
severa de todas. A queda acumulada nesses três anos – 2015, 2016 e 2020 deverá significar 
uma perda de cerca de 14% na produção total de bens e serviços do país. Somente para este 
ano a perda na produção nacional de bens e serviços deverá chegar a US$ 467 bilhões – o 
equivalente a quase todo o PIB de um país como a Argentina. 

 
QUEDAS MAIS EXPRESSIVAS DO PIB BRASILEIRO - PERÍODO DE 1901 A 2020 

 

Ano %  Ano % 
2020 6,50* 1931 3,30 
1990 4,35 2016 3,28 
1981 4,25 1908 3,20 
2015 3,55 1938 2,93 

*Relatório Focus Bacen – 22.06.2020 
Fonte: Bacen/IBGE/MinasPart Desenvolvimento 

 
Considerando-se que venha a se confirmar neste ano a retração de 6,5% do PIB brasileiro 
projetado pelo Relatório Focus (o FMI estima queda do PIB brasileiro de 9,1% em 2020) e que 



a relação média anual Real/Dólar norte-americano fique em R$ 5,07/US$ (foi de R$ 3,95/US$ 
1,00 em 2019), o PIB brasileiro deverá alcançar o valor de US$ 1,372 trilhão – o que 
representaria uma queda de US$ 466,86 bilhões na produção total de bens e serviços do país 
neste ano, o que nos fará retornar aos níveis do ano de 2007.   
 
Resumo desta epopeia: Durante estes últimos 13 anos o Brasil poderá contabilizar uma 
expansão acumulada do PIB de 18,84%, mas vale salientar que, no mesmo período, a 
economia mundial registrará crescimento acumulado de 49,40%, de acordo com dados 
apurados junto a relatórios do FMI. Considerando-se o desempenho do PIB em dólares norte-
americanos – valores correntes, a economia mundial registra uma expansão de 43,13% contra 
um declínio de 0,18% durante o mesmo período citado anteriormente, ou seja, o país cresceu 
tipicamente à moda de rabo de cavalo: para baixo e para trás. 

 
EVOLUÇÃO DO PIB BRASILEIRO X MUNDIAL 

– Período de 2007 a 2020 - Em US$ bilhões correntes 
 

Ano Brasil Variação % Mundo Variação % 

2007 1.396,80 6,01 58.159,06 5,56 

2008 1.693,15 5,09 63.775,90 3,03 

2009 1.672,63 -0,13 60.435,58 -0,07 

2010 2.209,75 7,53 66.073,38 5,42 

2011 2.614,48 3,97 73.311,82 4,28 

2012 2.464,55 1,92 74.690.36 3,51 

2013 2.468.46 3,00 76.842,43 3,49 

2014 2.454,85 0,50 78.944,49 3,59 

2015 1.796,17 -3,55 74.779,48 3,48 

2016 1.800,13 -3,28 75.823,65 3,43 

2017 2.062,51 1,32 80.262,15 3,87 

2018 1.884,76 1,32 84.929,51 3,58 

2019 1.839,29 1,14 86.598,83 2,90 

2020* 1.372,43 -6,50 83.245,48 -4,90 

Variação acumulada 18,84  49,40 
 Fonte: Banco Central do Brasil/FMI/MinasPart Desenvolvimento 

 
EVOLUÇÃO DA RENDA PER CAPITA BRASILEIRA 

- Período de 2006 a 2020 
Em US$ correntes 

Ano US$ 

 

Ano US$ 

2006 5.918,54 2014 12.169,72 

2007 7.388,07 2015 8.827,43 

2008 8.864,17 2016 8.774,44 

2009 8.667,31 2017 9.973,21 

2010 11.338,41 2018 9.039,84 

2011 13.298,23 2019   8.752.40 

2012 12.422,41 2020* 6.440,24 

2013 12.342,02 
  

 

*Projeções 
Fonte: Banco Central/MinasPart Desenvolvimento 



 
EVOLUÇÃO DO PIB BRASILEIRO X MUNDIAL – EM US$ BILHÕES 

2014 a 2020 
 

Ano Brasil Mundo 
Participação    

BR/Mundo-% 

2014 2.455 78.944 3,11 

2015 1.796 74.779 2,40 

2016 1.800 75.824 2,38 

2017 2.063 80.262 2,57 

2018 1.885 84.930 2,22 

2019 1.839 86.599 2,12 

2020 1.372 83.245 1,65 
 

Mundo - Valores de 2020 são estimativas do FMI 
Brasil – Estimativas Relatório Focus-Bacen 
Fonte: World Economic Outlook/Bacen/ MinasPart Desenvolvimento 

 
Vale destacar que, ainda não muito longe dos tempos atuais, ou seja – 25 anos atrás, a 
economia brasileira superava, em termos de tamanho, a da China, conforme comprovam os 
dados apresentados a seguir: 
 
 
 

 
EVOLUÇÃO DO PIB – BRASIL X CHINA X MUNDO– 2005/2020 

Em US$ milhões correntes 

 

 
1995 2000 2010 2020* 

Brasil 786,54 655,44 2.207,62 1.372,43 

China 736,87 1.214,92 6.066,35 14.574,55 

Mundo 31.003,49 33.843,97 66.026,27 83.245,48 
 

*Projeções 
Fonte: FMI – World Economic Outlook/MinasPart Desenvolvimento 
 

 

 

 

PARTICIPAÇÃO DO PIB – BRASIL X CHINA NO TOTAL MUNDIAL – 2005/2020 
Em % 

 
1995 2000 2010 2020* 

Brasil 2,53 1,94 3,34 1,65 

China 2,38 3,59 9,19 17,51 

Mundo       100,00 100,00 100,00 100,00 
 

*Projeções 
Fonte: FMI – World Economic Outlook/MinasPart Desenvolvimento 
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Economia mundial poderá ter queda de 4,9% e perda de US$ 12 trilhões 
em 2020, avalia o FMI 
 
*Carlos Alberto Teixeira de Oliveira  

 
O Fundo Monetário Internacional projeta que a economia mundial deve registrar queda de 
4,9% neste ano, ante a projeção anterior de -3%, divulgada em abril – (em outubro de 2019 a 
projeção de crescimento da economia mundial era de +3,41%).  
 
Essa revisão decorreu em função dos efeitos mais fortes na saúde pública e na demanda, 
causados pela Covid19. Para 2021, o FMI espera uma recuperação global um pouco mais lenta: 
5,4%, ante 5,8%, estimados anteriormente.  
 
Os técnicos do Fundo avaliam uma recuperação mais complexa tanto para as economias 
desenvolvidas, como as emergentes. No primeiro grupo, a nova projeção é de uma redução do 
PIB de 8% (anterior 6,1%). Já as economias emergentes terão um recuo de 3%, ante a queda 
de 1%, prevista em abril. Em relação a 2021, os países desenvolvidos devem crescer de 4,8% 
(ante 4,5% em abril). Já as economias emergentes, devem crescer 5,9%, abaixo da estimativa 
anterior de 6,6%. 
 
De um crescimento do PIB dos Estados Unidos de 2,3% em 2019, o FMI projeta uma queda de 
8,0% neste ano na economia do país e uma expansão de 4,5% em 2021. Para os países da Zona 
do Euro, que experimentaram um crescimento do PIB de 1,3% em 2019, as novas projeções 
indicam uma retração de 10,2% em 2020 e expansão de 6,0% no ano que vem.  Os países 
considerados emergentes e em desenvolvimento, que obtiveram um crescimento médio de 
3,7% em 2019, deverão registrar uma queda de 3,0% em 2020 e um crescimento de 5,9% no 
ano seguinte. 
 
A China, que experimentou um crescimento do PIB de 6,1% em 2019, reduzirá a sua expansão 
para apenas 1,0% em 2019 – mas recuperará no ano seguinte e poderá alcançar um 
crescimento de 8,2%. 
 



Para o FMI, o Brasil - que obteve um crescimento do PIB de 1,1%, em 2019, deverá apresentar 
uma queda de 9,1% neste ano e voltará a crescer em 2021, atingindo uma expansão de 3,6%. 
 
A recessão global contrairá em 11,9% o comércio internacional de mercadorias e serviços 
neste ano, queda mais intensa do que os 11% estimados em abril. Para 2021, a estimativa de 
expansão do indicador baixou de 8,4% para 8%.  
 
Estima o FMI que o registro, de fortes déficits nominais nas contas públicas de quase todos os 
países, será uma característica do presente exercício e a média mundial ficará em torno de 
13,9% do PIB global. 
 
De acordo com as suas projeções, o Brasil deverá fechar este ano contabilizando um déficit 
nominal de 16,0% do PIB e os Estados Unidos, de 23,8%.  
 
O endividamento público mundial saltará de 82,8% do PIB em 2019, para 101,5% neste ano, 
destacando-se que os Estados Unidos elevarão os seus níveis de 108,7% em 2019 para 141,4% 
do PIB em 2020.  Já o Brasil, o endividamento público saltará de 89,5% em 2019, para 102,3% 
do PIB, em 2020. 
 
Pode-se afirmar que, em nenhuma época da história econômica do Brasil se constata um 
período tão longo e intenso de distanciamento do país em relação ao desempenho da 
economia mundial, onde vamos ficando para trás e subemergentes, cada vez mais distantes do 
desenvolvimento. 
 
A tabela abaixo evidencia, de maneira substancial, o raquitismo econômico a que foi 
submetido o país, principalmente nesta presente década e, em particular, durante os últimos 
sete anos.  
 

EVOLUÇÃO DA TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB – PRODUTO INTERNO BRUTO – 
BRASIL X EMERGENTES X MUNDO – 2014 a 2020 – Em % 

 

*Projeções 
Fonte: World Economic Outlook – FMI/IBGE - MinasPart Desenvolvimento 

 

Vale destacar que, ainda não muito longe dos tempos atuais, ou seja – 25 anos atrás, a 
economia brasileira superava, em termos de tamanho, a da China, conforme comprovam os 
dados apresentados a seguir: 
 
Enfim, faltam-nos políticas e projetos públicos de fortalecimento da atividade econômica 
nacional. Entendo que as questões econômicas precisam ser despolitizadas e desideologizadas 
para que possam nos redirecionar rumo ao crescimento vigoroso, contínuo, consistente e 
sustentável.  
 
A grande verdade é que o Brasil precisa, urgentemente, reconciliar-se com o desenvolvimento, 
promover a unidade nacional, antecipar-se em relação ao futuro e estabelecer um programa 
de metas - em que o crescimento econômico seja o elemento mais fundamental e 
preponderante. 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* Média Acumulada 

Brasil 0,50 -3,55 -3,28 1,32 1,32 1,14 -9,10 -1,66 -11,52 

Emergentes 4,71 4,23 4,59 4,76 4,52 5,50 -0,80 3,93 30,81 

Mundo 3,59 3,46 3,39 3,81 3,61 2,90 -4,90 2,27 16,63 



 
Sem desenvolvimento e crescimento econômico vigoroso ficaremos sempre andando para 
trás, deixando bastante claro que os maiores inimigos da democracia são exatamente a 
pobreza e a miséria. 
 
Apresento, a seguir, os principais elementos dos relatórios divulgados pelo FMI – Fundo 
Monetário Internacional, em 24 de junho: 

 
FMI - RELATÓRIOS DE PERSPECTIVAS ECONÔMICAS MUNDIAIS 
(Documento divulgado pelo FMI – Fundo Monetário Internacional, em 24.06.2020) 

 
Atualização do Panorama Econômico Mundial, junho 2020 – 
Uma crise como nenhuma outra, uma recuperação incerta 
 
O crescimento global é projetado em -4,9% em 2020, 1,9 ponto percentual abaixo da previsão 
do World Economic Outlook (WEO) de abril de 2020. A pandemia do COVID-19 teve um 
impacto mais negativo na atividade no primeiro semestre de 2020 do que o previsto, e a 
recuperação é projetada para ser mais gradual do que o previsto anteriormente.  
 
Em 2021, o crescimento global é projetado em 5,4%. No geral, isso deixaria o PIB de 2021 
cerca de 6,5 pontos percentuais menor do que nas projeções anteriores ao COVID-19 de 
janeiro de 2020. O impacto adverso nas famílias de baixa renda é particularmente agudo, 
comprometendo o progresso significativo feito na redução da pobreza extrema no mundo 
desde os anos 90. 
 
Assim como nas projeções da WEO de abril de 2020, há um grau de incerteza acima do normal 
em torno dessa previsão. A projeção da linha de base baseia-se em suposições importantes 
sobre as consequências da pandemia. Nas economias com taxas de infecção em declínio, o 
caminho mais lento de recuperação na previsão atualizada reflete um distanciamento social 
persistente no segundo semestre de 2020; maior cicatrização (dano ao potencial de 
suprimento) do impacto maior que o esperado à atividade durante o bloqueio no primeiro e 
no segundo trimestres de 2020; e um sucesso na produtividade, pois as empresas 
sobreviventes aumentam as práticas necessárias de segurança e higiene no local de trabalho.  
 
Para as economias que lutam para controlar as taxas de infecção, um bloqueio mais longo 
infligirá um custo adicional à atividade. Além disso, a previsão pressupõe que as condições 
financeiras - que diminuíram após o lançamento do WEO em abril de 2020 - permanecerão 
amplamente nos níveis atuais. Resultados alternativos aos da linha de base são claramente 
possíveis, e não apenas por causa da evolução da pandemia. A extensão da recente 
recuperação do sentimento do mercado financeiro parece desconectada das mudanças nas 
perspectivas econômicas subjacentes - como discutido na Atualização do Relatório Global de 
Estabilidade Financeira (GFSR) de junho de 2020 -, aumentando a possibilidade de que as 
condições financeiras possam apertar mais do que o assumido na linha de base. 
 
Todos os países - incluindo aqueles que aparentemente passaram picos de infecções - devem 
garantir que seus sistemas de saúde tenham recursos adequados. A comunidade internacional 
deve intensificar enormemente seu apoio a iniciativas nacionais, inclusive por meio de 
assistência financeira a países com capacidade limitada de assistência à saúde e canalização de 
financiamento para a produção de vacinas à medida que os estudos avançam, para que doses 
adequadas e acessíveis sejam rapidamente disponibilizadas a todos os países. Onde os 
bloqueios são necessários, a política econômica deve continuar atenuando as perdas de renda 



das famílias com medidas consideráveis e bem direcionadas, além de fornecer apoio às 
empresas que sofrem as consequências de restrições impostas à atividade. Onde as economias 
estão reabrindo, o apoio direcionado deve ser gradualmente desfeito à medida que a 
recuperação se inicia. 
 
A forte cooperação multilateral permanece essencial em múltiplas frentes. A assistência de 
liquidez é urgentemente necessária para países que enfrentam crises de saúde e déficits de 
financiamento externo, inclusive por meio de alívio da dívida e financiamento por meio da 
rede global de segurança financeira. Além da pandemia, os formuladores de políticas devem 
cooperar para resolver as tensões comerciais e tecnológicas que põem em risco uma eventual 
recuperação da crise do COVID-19. Além disso, com base na queda recorde nas emissões de 
gases de efeito estufa durante a pandemia, os formuladores de políticas devem implementar 
seus compromissos de mitigação das mudanças climáticas e trabalhar juntos para aumentar a 
tributação de carbono projetada de forma equitativa ou esquemas equivalentes. A 
comunidade global deve agir agora para evitar uma repetição dessa catástrofe, construindo 
estoques globais de suprimentos essenciais e equipamentos de proteção. 

 



Reabertura do grande lockdown: recuperação desigual e incerta 
 
Gita Gopinath – Economista-Chefe do FMI 
 
A pandemia do COVID-19 levou as economias a um grande lockdown, que ajudou a conter o 
vírus e salvar vidas, mas também desencadeou a pior recessão desde a Grande 
Depressão. Mais de 75% dos países estão reabrindo ao mesmo tempo em que a pandemia se 
intensifica em muitos mercados emergentes e economias em desenvolvimento. Vários países 
começaram a se recuperar. No entanto, na ausência de uma solução médica, a força da 
recuperação é altamente incerta e o impacto sobre setores e países é desigual. 
 
Agora, estamos projetando uma recessão mais profunda em 2020 e uma recuperação mais 
lenta em 2021. 
 
Em comparação com a previsão do World Economic Outlook, 
de abril ,agora estamos projetando uma recessão mais profunda em 2020 e uma recuperação 
mais lenta em 2021. A produção global deverá diminuir 4,9% em 2020, 1,9 ponto percentual 
abaixo da previsão de abril, seguida por uma parcial recuperação, com crescimento de 5,4% 
em 2021.  

 
 
Essas projeções implicam uma perda cumulativa para a economia global em dois anos (2020–
21) de mais de US$12 trilhões decorrentes desta crise. 

https://blogs.imf.org/bloggers/gita-gopinath/
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020


 
 
 
O rebaixamento de abril reflete resultados piores do que os previstos no primeiro semestre 
deste ano, expectativa de distanciamento social mais persistente até o segundo semestre e 
danos ao potencial de fornecimento. 
 
Alta incerteza 
Um alto grau de incerteza envolve essa previsão, com riscos de alta e de baixa nas 
perspectivas. No lado positivo, melhores notícias sobre vacinas e tratamentos e suporte 
adicional a políticas podem levar a uma retomada mais rápida da atividade econômica. Em 
contrapartida, novas ondas de infecções podem reverter o aumento da mobilidade e dos 
gastos, e piorar rapidamente as condições financeiras, provocando a expansão da dívida. As 
tensões geopolíticas e comerciais podem prejudicar as frágeis relações globais em um 
momento em que se projeta que o comércio mundial apresente umareduçãode cerca de 12% 
no ano. 
 
Uma recuperação como nenhuma outra 
Esta crise terá uma recuperação como nenhuma outra. 
 
Primeiro, a disseminação global sem precedentes dessa crise dificulta as perspectivas de 
recuperação para economias dependentes de exportação e põe em risco as perspectivas de 
convergência de renda entre economias em desenvolvimento e avançadas. Estamos 
projetando uma desaceleração profunda sincronizada em 2020 para as economias avançadas 
(-8%) e os mercados emergentes e as economias em desenvolvimento (-3%; -5% se excluindo a 
China), e mais de 95% dos países projetam-se como negativos em relação ao crescimento da 



renda per capita em 2020. Espera-se que o impacto acumulado no crescimento do PIB entre 
2020 e 2021 para mercados emergentes e economias em desenvolvimento, excluindo a China, 
exceda o das economias avançadas. 

 
 
Segundo, quando os países reabrem, a retomada da atividade é desigual. Por um lado, a 
demanda reprimida está levando a um aumento nos gastos em alguns setores como varejo, 
enquanto, por outro, setores de serviços intensivos em contato como hospitalidade, viagens e 
turismo permanecem deprimidos. Os países fortemente dependentes de tais setores 
provavelmente serão profundamente impactados por um período mais prolongado. 
 
Terceiro, o mercado de trabalho foi severamente atingido e em velocidade recorde, 
principalmente para trabalhadores de baixa renda e semiqualificados que não têm a opção de 
teletrabalhar. Com a expectativa de que a atividade em setores intensivos em mão-de-obra, 
como turismo e hospitalidade, permaneça moderada, uma recuperação total do mercado de 
trabalho pode demorar um pouco, piorando a desigualdade de renda e aumentando a 
pobreza. 
 
O suporte excepcional a políticas ajudou 
Do lado positivo, a recuperação está se beneficiando de um apoio político excepcional, 
particularmente nas economias avançadas, e em menor escala nos mercados emergentes e 
economias em desenvolvimento mais restritas pelo espaço fiscal. O apoio fiscal global agora é 



de mais de US $ 10 trilhões e a política monetária diminuiu drasticamente através de cortes 
nas taxas de juros, injeções de liquidez e compras de ativos. Em muitos países, essas medidas 
conseguiram apoiar os meios de subsistência e evitar falências em larga escala, ajudando assim 
a reduzir cicatrizes duradouras e ajudando a uma recuperação. 
 
Esse apoio excepcional, principalmente dos principais bancos centrais, também levou a uma 
forte recuperação das condições financeiras, apesar dos resultados reais sombrios. Os preços 
das ações se recuperaram, os spreads de crédito se estreitaram, os fluxos de portfólio para os 
mercados emergentes e as economias em desenvolvimento se estabilizaram e as moedas que 
sofreram forte desvalorização se fortaleceram. Ao evitar uma crise financeira, o apoio a 
políticas ajudou a evitar piores resultados reais. Ao mesmo tempo, a desconexão entre os 
mercados real e financeiro suscita preocupações de assumir riscos excessivos e é uma 
vulnerabilidade significativa. 
 
Nós não estamos fora de perigo 
Dada a tremenda incerteza, os formuladores de políticas devem permanecer vigilantes e as 
políticas precisarão se adaptar à medida que a situação evoluir. Um apoio conjunto substancial 
da política fiscal e monetária deve continuar por enquanto, especialmente em países onde a 
inflação está projetada para permanecer moderada. Ao mesmo tempo, os países devem 
garantir contabilidade e transparência fiscais adequadas, e que a independência da política 
monetária não seja comprometida. 
 
Uma prioridade é gerenciar os riscos à saúde, mesmo quando os países reabrem. Isso requer a 
continuidade da construção de capacidade de saúde, testes generalizados, rastreamento, 
isolamento e prática de distanciamento seguro (e uso de máscaras). Essas medidas ajudam a 
conter a disseminação do vírus, asseguram ao público que novos surtos podem ser tratados de 
maneira ordenada e minimizam as interrupções econômicas. A comunidade internacional deve 
expandir ainda mais a assistência financeira e a experiência para países com capacidade 
limitada de assistência à saúde. É preciso fazer mais para garantir a produção e distribuição 
adequadas e acessíveis de vacinas e tratamentos quando eles estiverem disponíveis. 
 
Em países onde as atividades estão sendo severamente restringidas pela crise da saúde, as 
pessoas diretamente impactadas devem receber apoio de renda por meio de seguro-
desemprego, subsídios salariais e transferências de renda, e as empresas impactadas devem 
ser apoiadas por meio de diferimento de impostos, empréstimos, garantias de crédito e 
subsídios. Para alcançar mais efetivamente os desempregados em países com grandes setores 
informais, os pagamentos digitais precisarão ser ampliados e complementados com apoio em 
espécie a alimentos, medicamentos e outros produtos básicos canalizados por governos locais 
e organizações comunitárias. 
 
Nos países que começaram a reabrir e a recuperação está em andamento, o apoio político 
precisará mudar gradualmente para incentivar as pessoas a voltarem ao trabalho e facilitar a 
realocação de trabalhadores para setores com demanda crescente e longe de setores em 
contração. Isso pode assumir a forma de gastos com treinamento e contratação de subsídios 
direcionados aos trabalhadores que enfrentam maior risco de desemprego de longa 
duração. O apoio a uma recuperação também envolverá ações para reparar balanços 
patrimoniais e tratar de saldos de dívidas. Isso exigirá fortes estruturas de insolvência e 
mecanismos para reestruturação e alienação de dívidas em dificuldades. 
 
O apoio a políticas também deve mudar gradualmente de ser direcionado para ser mais 
amplo. Onde o espaço fiscal permitir, os países devem realizar investimentos públicos verdes 



para acelerar a recuperação e apoiar as metas climáticas de longo prazo. Para proteger os mais 
vulneráveis, os gastos líquidos com segurança social serão necessários por algum tempo. 
 
A comunidade internacional deve garantir que as economias em desenvolvimento possam 
financiar gastos críticos por meio de financiamento concessional, alívio da dívida e doações; e 
que mercados emergentes e economias em desenvolvimento tenham acesso à liquidez 
internacional, garantindo a estabilidade do mercado financeiro, as linhas de swap do banco 
central e a implantação de uma rede global de segurança financeira. 
 
Essa crise também gerará desafios de médio prazo. Prevê-se que a dívida pública atinja este 
ano o nível mais alto da história em relação ao PIB, tanto no mercado de países de economias 
avançadas quanto nos emergentes e nas economias em desenvolvimento. Os países precisarão 
de estruturas fiscais sólidas para a consolidação a médio prazo, reduzindo gastos 
desnecessários, ampliando a base tributária, minimizando a elisão fiscal e maior 
progressividade da tributação em alguns países. 

 
  
Ao mesmo tempo, essa crise também apresenta uma oportunidade para acelerar a mudança 
para um crescimento mais produtivo, sustentável e equitativo por meio do investimento em 
novas tecnologias verdes e digitais e em redes de segurança social mais amplas. 
 
A cooperação global é sempre tão importante para lidar com uma crise verdadeiramente 
global. Todos os esforços devem ser feitos para resolver as tensões comerciais e tecnológicas, 
enquanto melhoram o sistema multilateral de comércio baseado em regras. O FMI continuará 



fazendo todo o possível para garantir liquidez internacional adequada, fornecer financiamento 
de emergência, apoiar a iniciativa de suspensão do serviço da dívida do G20 e fornecer 
aconselhamento e apoio aos países durante essa crise sem precedentes. 

 

03 - DEBATE ECONÔMICO III 
 

Minas Gerais:PIB do 1º trimestre cai mais que a média brasileira e 
confirma tendência de forte contração em 2020 
 

Carlos Alberto Teixeira de Oliveira 
 
O PIB-Produto Interno Bruto de Minas Gerais, considerado o 3ª maior entre os estados 
brasileiros, vem apresentado desempenho medíocre na maior parte dos anos do século XXI e, 
durante os últimos dezenove anos, em apenas oito deles – (2002, 2003, 2004, 2005, 2010, 
2012. 2016 e 2017) é que o estado registrou desempenho superior à média verificada em 
relação ao Brasil. Há uma particularidade nos anos em que o crescimento econômico de Minas 
supera o brasileiro: nesse período constata-se que, em sua maioria, houve uma significativa 
valorização dos preços das commodities e, em especial, do minério de ferro. 

 
Em 2019 o PIB de Minas Gerais recuou 0,33% - o que corresponde a uma queda de 1,45pontos 
percentuais, quando comparado à média nacional, que alcançou 1,14% no mesmo período. 

 
De 2011 a 2019, a taxa de variação do PIB mineiro cresceu a uma média de apenas 0,20% ao 
ano e de 2,12% no acumulado do período– contra 0,59% e 6,24% do Brasil, respectivamente. O 



crescimento da economia mundial, no mesmo período, atingiu uma média anual de 3,55% e 
acumulou expansão de 37,00%. 

 
Dados preliminares apontam que a participação relativa de Minas Gerais no PIB nacional em 
2019 foi de 8,71%.  
 
A Renda Per Capita dos mineiros somou US$ 7.498,90 – inferior à registrada em 2008, de US$ 
7.663,28 e equivalia a 85,75% da renda média nacional.  
 
Se considerarmos a Renda Per Capita dos mineiros nos últimos nove anos – 2011/2019-, 
verifica-se uma perda acumulada de 4,10% durante referido período.  

 
A Fundação João Pinheiro estima que, em 2019, o PIB de Minas Gerais tenha totalizado R$ 
632,0 bilhões – equivalentes a US$ 160,1 bilhões. 

 
MINAS GERAIS X BRASIL X MUNDO 

TAXA ANUAL E ACUMULADADE CRESCIMENTO DO PIB 2011/2019 - Em % 

Ano Minas Gerais Brasil Mundo 

2011  2,48 3,97 4,29 

2012  3,33 1,92 3,51 

2013  0,47 3,00 3,48 

2014 -0,70 0,50 3,59 

2015 -4,26 -3,55 3,46 

2016 -2,00 -3,28 3,39 

2017  1,67 1,32 3,81 

2018*  1,17 1,32 3,10 

2019*  -0,33 1,14 2,90 

Média   0,20 0,59 3,55 

Acumulada   2,12 6,24 37,00 
*Estimativas da FJP-Fundação João Pinheiro/FMI 
Fonte: FMI-World Economic Outlook-outubro 2019/IBGE/FJP/MinasPart Desenvolvimento 

 

 

MINAS GERAIS - EVOLUÇÃO DO PIB PER CAPITA - 2011/2019 – Em % 

Ano PIB Total Crescimento da População PIB Per Capita 

2011 2,48 0,79 1,68 

2012 3,33 0,75 2,56 

2013 0,47 0,72 -0,25 

2014 0,70 0,67 -1,36 

2015 -4,26 0,65 -4,88 

2016 -2,00 0,62 -2,60 

2017 1,67 0,58 1,08 

2018* 1,17 0,55 0,65 

2019* -0,33 0,52 -0,85 

Taxa Média 0,20 0,65 -0,45 

Acumulada 2,12 6,00 -4,10 

*Dados Preliminares  
Fonte: Fundação João Pinheiro/MinasPart Desenvolvimento 



Variação do PIB de Minas Gerais no 1º trimestre de 2020 

 
Relatório divulgado no dia 15 de junho último pela Fundação João Pinheiro revela que o 
Produto Interno Bruto (PIB) gerado em Minas Gerais nos 12 meses completados em março de 
2020 foi, em termos reais, 0,9% inferior ao registrado nos 12 meses imediatamente anteriores 
(taxa de variação anualizada). Para a economia brasileira, o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) estimou um incremento de 0,9% na mesma base de comparação. 
 
De acordo com o estudo da FJP “o descasamento da taxa anualizada do PIB mineiro em relação 
ao do Brasil foi verificado a partir do segundo trimestre de 2019, em função, principalmente, 
dos desdobramentos da disrupção da produção de minério de ferro e da bianualidade do ciclo 
de safras do café. 
 
No caso da indústria extrativa mineral, medidas de reforço da segurança das barragens do 
estado após o rompimento do Córrego do Feijão, em Brumadinho, induziram a suspensão 
temporária da operação de várias minas (segundo trimestre de 2019). Além disso, a evolução 
do PIB real mineiro no terceiro trimestre de 2019 foi afetada por um fator específico e típico 
da estrutura produtiva estadual: o efeito da baixa produção do café em anos ímpares (2019) 
conforme o ciclo bianual da cultura. 
 
No primeiro trimestre de 2020, a deterioração do produto agregado mineiro e brasileiro 
esteve relacionada à ocorrência da pandemia do novo coronavírus (sobretudo a partir das 
últimas semanas de março) e suas consequências sobre a dinâmica econômica e social interna 
(o distanciamento e isolamento social e o fechamento de estabelecimentos) e externa (ao 
afetar o comércio internacional entre as regiões). Com isso, houve piora da taxa anualizada do 
PIB nacional (de 1,1% no quarto trimestre de 2019 para 0,9% no primeiro trimestre de 2020). 
Em Minas Gerais, essa deterioração foi ainda mais acentuada (de -0,3% para -0,9%). 
 
Essa constatação é corroborada pela análise do comportamento do PIB na série com ajuste 
sazonal. De fato, no primeiro trimestre de 2020, o PIB de Minas Gerais recuou 1,8% em relação 
ao quarto trimestre de 2019. No Brasil, a queda foi ligeiramente inferior: de 1,5% na mesma 
base de comparação. 
 
Observando-se as taxas de variação do índice de volume do Valor Adicionado Bruto (VAB) das 
diversas atividades econômicas, nota-se que a retração foi bastante generalizada entre os 
setores. Poucos segmentos apresentaram performance positiva em Minas Gerais e no Brasil no 
primeiro trimestre de 2020. Uma das exceções foi o setor agropecuário: expandiu 6,7% no 
estado no primeiro trimestre de 2020 em relação ao trimestre imediatamente anterior (e 
10,0% na comparação com o mesmo trimestre do ano passado); no Brasil, as taxas de 
expansão do setor agropecuário foram mais modestas, respectivamente, de 0,6% (na série 
com ajuste sazonal) e de 1,9% (na série sem ajuste sazonal). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Taxas de variação real (%) do Produto Interno Bruto e do Valor Adicionado das atividades 
econômicas por diferentes óticas de comparação – Minas Gerais e Brasil - 1° Trimestre/2020  
 
 

AGREGADOS 
MACROECONÔMICOS 

1º Trim.20/4º Trim.19 
(série com ajuste 

sazonal) 

1º Trim.20/ 
1º Trim.19 

Acumulada no 
ano (2) 

Anualizada 

Minas Gerais 

PIB -1,80 -2,00 -2,00 -0,90 

VA -1,70 -2,00 -2,00 -1,10 

Agropecuária 6,70 10,00 10,00 -1,40 

Indústria -2,60 -6,60 -6,60 -4,30 

Ind. Extrativa Mineral -2,00 -30,70 -30,70 -30,10 

Ind. de Transformação 0,90 -1,70 -1,70 -0,60 

Construção -4,10 -3,20 -3,20 2,00 

Energia e Saneamento -3,70 -1,10 -1,10 6,10 

Serviços -1,80 -1,00 -1,00 0,30 

Comércio -1,50 0,50 0,50 2,20 

Transportes -1,70 -5,00 -5,00 -3,10 

Adm. Pública 0,40 -0,50 -0,50 -0,20 

Outros Serviços (1) -3,20 0,20 0,20 1,00 

Brasil 

PIB -1,50 -0,30 -0,30 0,90 

VA -1,60 -0,20 -0,20 0,90 

Agropecuária 0,60 1,90 1,90 1,60 

Indústria -1,40 -0,10 -0,10 0,70 

Ind. Extrativa Mineral -3,20 4,80 4,80 0,70 

Ind. de Transformação -1,40 -0,80 -0,80 0,30 

Construção -2,40 -1,00 -1,00 1,70 

Energia e Saneamento -0,10 -1,80 -1,80 0,20 

Serviços -1,60 -0,50 -0,50 0,90 

Comércio -0,80 0,40 0,40 1,80 

Transportes -2,40 -1,60 -1,60 -0,30 

Adm. Pública -0,50 -0,40 -0,40 -0,10 

Outros Serviços (1) -1,60 -0,70 -0,70 1,10 

 

Fontes: Fundação João Pinheiro (FJP), Diretoria de Estatística e Informações (DIREI), Coordenação de Contas 

Regionais; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas 

Nacionais. Nota: (1) Outros serviços incluem: serviços de alojamento e alimentação; serviços de informação e 

comunicação; intermediação financeira, seguros e previdência complementar; atividades profissionais, científicas, 

técnicas e administrativas; educação e saúde privada; serviços domésticos; artes, cultura, esporte, recreação e 

outras atividades de serviços; e atividades imobiliárias e aluguéis. (2) O resultado da taxa acumulada no ano no 

primeiro trimestre é equivalente ao da taxa trimestral (trimestre contra o mesmo trimestre do ano anterior). Por 

isso, os valores da segunda e terceira colunas da tabela coincidem nesse trimestre. 
 
 

 



 
 
 

ANÁLISE SETORIAL DO PIB DE MINAS GERAIS 
 
O desempenho do setor agrícola e, particularmente, da safra de grãos foi determinante para o 
resultado positivo no primeiro trimestre. Três fatores são fundamentais para explicar a 
agricultura no estado: 1) a proporção da safra colhida de cada uma das culturas no primeiro 
trimestre; 2) a projeção da variação da produção anual pelo Levantamento Sistemático de 
Produção Agrícola (LSPA); e 3) o peso da cultura na estrutura produtiva local. 
 
Na indústria de Minas Gerais, houve retração no índice de volume do VAB em três dos quatro 
subsetores na análise da série dessazonalizada (extrativa mineral, construção civil e energia e 
saneamento). Nas atividades de produção e distribuição de eletricidade e saneamento 
(utilidades públicas), o VAB apresentou variação negativa no estado (-3,7%) na comparação do 
primeiro trimestre de 2020 com o quarto trimestre do ano passado. 
 
Na atividade de extração mineral em Minas Gerais, a retração de 2,0% na comparação dos três 
primeiros meses de 2020 com os três últimos de 2019 (série com ajuste sazonal) e de 30,7% na 
comparação com o mesmo período do ano passado (série sem ajuste sazonal) esteve 
relacionada ao adiamento na retomada das operações de várias minas situadas no estado de 
Minas Gerais. 
 
A construção civil foi outro setor afetado pela pandemia do novo coronavírus. Em Minas 
Gerais, o volume de VAB do segmento retraiu 4,1% no primeiro trimestre de 2020 em relação 
ao último trimestre de 2019. No Brasil, a queda foi de 2,4% na mesma base de comparação. 
Além do ritmo mais lento em obras de infraestrutura que vigorava no período pré-pandemia, o 
mercado imobiliário foi prejudicado com o distanciamento social (sobretudo a partir de 
março). No estado, esse argumento é corroborado pela retração do pessoal ocupado no 
trimestre conforme a PNAD Contínua, pela queda na fabricação dos principais insumos para a 
construção civil (minerais não metálicos) e pela inflexão nas vendas de materiais relacionadas 
à cadeia do setor. A indústria de transformação estadual foi o único setor industrial que ainda 
apresentou expansão no volume de VAB (0,9%) na série com ajuste sazonal, após o quarto 



trimestre de 2019 com resultado ainda mais desfavorável. Esse resultado não deve se repetir 
no próximo trimestre com o agravamento da crise e a paralisação de muitas atividades 
industriais importantes, sobretudo da indústria “pesada” (metalurgia, veículos, entre outras). 
Vale dizer que, na comparação do primeiro trimestre de 2020 com o mesmo trimestre do ano 
passado, o setor recuou 1,7% no estado. 
 
De acordo com a Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF), por um lado o 
resultado negativo em Minas Gerais nessa última base de comparação esteve relacionado à 
queda na produção de bebidas, produtos químicos, metalurgia, refino e fabricação de 
biocombustíveis, produtos de metal, veículos automotores e de minerais não metálicos. Por 
outro lado, alguns segmentos da chamada indústria manufatureira “leve” apresentaram 
expansão e atenuaram a retração observada nos demais setores. Foi o caso da indústria têxtil, 
da fabricação de fumo, de produtos alimentícios e de celulose e papel. 
 
No que se refere ao setor de serviços, o volume de VAB de transporte teve retração de 1,7% 
em Minas Gerais no primeiro trimestre de 2020 comparativamente ao quarto trimestre do ano 
anterior (série dessazonalizada) e de 5,0% na comparação com o mesmo trimestre de 2019 
(série sem ajuste sazonal). No Brasil, as quedas foram, respectivamente, de 2,4% e de 1,6%. No 
estado, os três modais foram afetados. O modal ferroviário teve seu ritmo diminuído em razão 
do seu encadeamento com o segmento de extração mineral. O aeroviário foi bastante afetado 
pelas medidas de isolamento social e redução no número de passageiros nos aeroportos 
(sobretudo em março) e, finalmente, o modal rodoviário também sentiu os efeitos da 
pandemia, corroborado pela redução nas vendas de combustíveis de petróleo e álcool na 
economia mineira. O volume de VAB da administração pública (que inclui a produção das 
esferas federal, estadual e municipais) variou positivamente na série com ajuste sazonal em 
Minas Gerais: 0,4% no primeiro trimestre de 2020 em relação ao trimestre imediatamente 
anterior. No Brasil, ao contrário, o segmento recuou 0,5% na mesma ótica de comparação. No 
comércio, houve retração de 1,5% em Minas Gerais no primeiro trimestre de 2020 em relação 
ao último trimestre do ano passado (queda de 0,8% no Brasil). Porém, na comparação com o 
mesmo trimestre de 2019, o volume de VAB de comércio expandiu 0,5% no estado e 0,4% no 
cenário nacional. 
 
De acordo com a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), por um lado houve ampliação no 
volume de vendas no estado no segmento de supermercados e hipermercados, de 
equipamentos de escritório e materiais de informática e comunicação, de veículos, 
motocicletas, partes e peças e, principalmente, de artigos farmacêuticos. Por outro lado, 
houve abrupta retração nas vendas de combustíveis e lubrificantes e de material de 
construção (corroborando as quedas no volume de VAB dos setores de transporte e da 
construção civil mencionadas anteriormente). No conjunto agregado dos “outros serviços”, 
conforme a abertura do Sistema de Contas Trimestrais de Minas Gerais, houve queda de 3,2% 
no volume de VAB desse agrupamento no estado no primeiro trimestre de 2020 em relação ao 
quarto trimestre de 2019 (série dessazonalizada). No Brasil, o recuo foi de 1,6% na mesma 
base de comparação. 
 
Tanto em Minas Gerais quanto em âmbito nacional percebe-se que as atividades mais afetadas 
nesse grupo foram aquelas mais diretamente ligadas à possibilidade de aglomeração social 
(artes, cultura, esporte, recreação, cinema, teatro, salões de beleza, academia, alojamento, 
alimentação fora do domicílio e atividades turísticas). A Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) 
corrobora esse argumento para Minas Gerais”. 
 
 
 



MINAS GERAIS/BRASIL – PIB EM US$ milhões – 2001/2019* 
 

Ano Minas Gerais Brasil MG/Brasil-% 

2001 47.837 559.563 8,549 

2002 42.345 508.101 8,334 

2003 46.956 559.465 8,393 

2004 58.761 669.340 8,779 

2005 77.411 892.033 8,678 

2006 97.715 1.107.131 8,826 

2007 123.421 1.396.797 8,836 

2008 151.689 1.693.147 8,959 

2009 144.247 1.672.625 8,624 

2010 199.673 2.209.751 9,036 

2011 239.042 2.614.482 9,143 

2012 226.302 2.463.549 9,186 

2013 225.938 2.468.456 9,153 

2014 219.463 2.454.846 8,940 

2015 155.584 1.796.168 8,662 

2016 156.467 1.800.134 8,692 

2017 180.511 2.062.508 8,752 

2018 164.785* 1.884.760 8,743 

2019 160.202* 1.839.290 8,710 
Projeções preliminares da FJP – US$ correntes 

Fonte: IBGE/Banco Central do Brasil/Fundação João Pinheiro – MinasPart Desenvolvimento 

 
 
PIB DE MINAS GERAIS EQUIVALE A 8,52% DO NACIONAL 
 
Conclui o Relatório da FJP acrescentando que “para o primeiro trimestre de 2020, a estimativa 
preliminar para o PIB de Minas Gerais totalizou R$ 153,6 bilhões a preços correntes. O Valor 
Adicionado Básico da agropecuária foi estimado em R$ 9,8 bilhões (7,3% do total), o da 
indústria em R$ 31,5 bilhões (23,5% do total), e o dos serviços em R$ 92,7 bilhões (69,2% do 
total)”. 
 
De acordo com o IBGE-Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o PIB brasileiro total 
alcançou R$ 1,803 bilhões a preços corrente no acumulado do 1º trimestre de 2020.  Assim, no 
caso de Minas Gerais, a sua participação correspondeu a 8,52% do PIB total nacional. 
 
ESTUDO INDICA QUEDA DE 5,82% DO PIB DE MINAS GERAIS EM 2020 

 
De acordo com matéria publicada em 19 de junho último em O Globo, estudo elaborado pelo 
Santander aponta que a pandemia do novo coronavírus fará com que a economia de todos os 
27 estados brasileiros sofra retração neste ano.  
 
A região Sudeste, cuja contração estimada é de 7,8%, será o fiel da balança para uma queda 
maior da economia do país - sendo responsável por mais de 50% de tudo que é produzido no 
país. 
 
A estimativa para a queda do PIB de Minas Gerais é de 5,82% em 2020, de acordo com o 
referido estudo, prevendo-se uma recuperação de 4,6% no ano seguinte. 



 
QUEDA DE 17,58% DA ARRECADAÇÃO DE MINAS GERAIS EM MAIO 
 
A arrecadação tributária de Minas Gerais totalizou R$ 4,052 bilhões em maio – o que significa 
2,57% a menos que em abril (R$ 4,160 bilhões). Na comparação com o mesmo período do ano 
passado, quando os cofres públicos do Estado arrecadaram R$ 4,918 bilhões, a queda foi ainda 
maior e chegou a 17,58% em termos nominais. 
 
Os dados são da Secretaria de Estado da Fazenda e confirmam a tendência de uma queda 
substancial no acumulado de 2020, quando já há a expectativa de um déficit superior a R$ 20 
bilhões nas contas públicas de Minas. O valor estimado antes da pandemia era de R$ 13,3 
bilhões, de acordo com a Lei Orçamentária Anual. 
 
Entre janeiro e maio, a arrecadação estadual totalizou R$ 26,992 bilhões – o que representa 
5% a menos, em termos nominais, do que o verificado nos mesmos meses de 2019, quanto 
totalizou R$ 28,415 bilhões. Considerando a inflação do período de 1,88% (IPCA), a perda aos 
cofres públicos do Estado significou, em termos reais, 6,88%. 
 
GOVERNO DE MINAS APRESENTA PROJETO DE REFORMA DA PREVIDÊNCIA E ESTIMA 
ECONOMIA DE R$ 32 BILHÕES EM 10 ANOS 
 
O governo de Minas enviou à Assembleia Legislativa, no dia 19 de junho último, proposta de 
reforma da previdência dos servidores civis estaduais incluídos no Regime Próprio da 
Previdência Social (RPPS). As alterações, se aprovadas, permitirão uma economia de R$ 32,6 
bilhões aos cofres públicos estaduais durante os próximos dez anos, conforme prevê cálculos 
do Executivo. 
 
De acordo com a proposta do governo mineiro, haverá alíquotas progressivas, nas quais quem 
ganha menos pagará menos, a título de contribuição previdenciária. Já aqueles que recebem 
mais pagarão um valor maior de contribuição. A previsão é que 83% dos servidores civis ativos 
terão alíquota inferior a 14%, o que representa 153 mil servidores. A reforma também 
contempla 251 mil pagamentos a inativos e 38 mil a pensionistas.  O restante dos servidores 
não terá alterações em suas alíquotas, porque já está submetido a novas regras 
previdenciárias. 
 
Outra mudança proposta é sobre a idade mínima para a aposentadoria, que passa de 60 para 
65 anos, no caso dos homens, e de 55 para 62 anos, em relação às mulheres. 
 
Minas Gerais é um dos sete estados brasileiros que ainda não passaram pela reformulação do 
sistema previdenciário. Atualmente, o governo federal exige alíquota mínima de 14%, mas 
possibilita aos estados que adotem a alíquota progressiva, desde que a média da contribuição 
alcance 14%. A reforma é uma exigência para a manutenção de repasses de recursos 
voluntários da União, aqueles que são enviados por convênios. Se a reforma, Minas Gerais 
perderia esses repasses. 
 



 
 

04 - MINAS GERAIS TEVE O SEGUNDO PIOR SALDO DE 
EMPREGOS DO PAÍS 
 
Em abril, indústria da transformação, comércio e reparação de serviços automotores e 
motocicletas foram os segmentos no estado que registraram os piores saldos de empregos 
 
As empresas mineiras geraram o segundo menor saldo de emprego do Brasil (-88 mil vagas) no 
mês de abril. O resultado entre o número de demissões e contratações só não foi pior que o 
estado de São Paulo, que teve o saldo quase três vezes pior, -264 mil postos de trabalho. É o 
que aponta o levantamento feito pelo Sebrae Minas, com base nos dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).  
 
De acordo com o estudo, as empresas mineiras foram responsáveis por 10% do saldo negativo 
do país, em abril, que chegou a -860,5 mil empregos. “Minas Gerais seguiu a tendência da 
maior parte dos estados que também registraram um grande número de demissões 
provocadas, principalmente, pelo fechamento temporário das empresas devido ao coronavírus 
(Covid-19)”, justifica o gerente do Sebrae Minas, Felipe Brandão.  
 
No mês, o único setor que registrou saldo de emprego positivo no estado foi a agricultura (706 
vagas). Já os segmentos que demitiram mais que contrataram foram: indústria da 
transformação (-23 mil vagas), comércio e reparação de serviços automotores e motocicletas (-
22,9 mil vagas), informações, comunicação e atividades financeiras e imobiliárias (-11,2 mil 
vagas) e alojamento e alimentação (-11 mil vagas).  
 
Outras atividades que também ficaram com saldo negativo no mês foram construção (-8,9 mil 
vagas), transporte, armazenagem e correio (-4,3 mil vagas), administração pública, defesa e 
seguridade social, educação e saúde humana (-3,6 mil vagas), outros serviços (-3,4 mil vagas), 
outras indústrias (-457 vagas) e serviços domésticos (15 vagas) também ficaram com o saldo 
negativo. “As atividades com os piores resultados foram as mais impactadas pela pandemia e 
que, em muitos estados, ainda não voltaram a suas atividades”, explica o gerente do Sebrae 
Minas.  
 
Já as cinco cidades com os mais baixos saldos de emprego no mês no estado foram: Belo 
Horizonte (-20,9 mil vagas), Nova Serrana (-3,8 mil vagas), Uberlândia (-3,7 mil vagas), 



Contagem (-3,1 mil vagas), Juiz de Fora (- 3 mil vagas). Por outro lado, Paracatu (815 vagas), 
Monte Belo (360  vagas), João Pinheiro (186 vagas), Frutal (177 vagas) e Nova Ponte (166 
vagas) foram os municípios mineiros que registraram os melhores saldos no estado.  
 
Já no somatório dos quatro primeiros meses de 2020, Minas Gerais acumula um saldo de 
empregos de -79.746 vagas.  “O resultado só não é pior porque nos meses de janeiro e 
fevereiro o estado registrou saldos positivos de emprego que chegaram a mais de 24 mil 
postos de trabalho”, afirma Brandão.  
 
 

 
 
 
 

 
 



Cidades com menores saldos de empregos em Minas Gerais 
em abril/2020 

Município Saldos 

Belo Horizonte -20.994 

Nova Serrana -3.800 

Uberlândia -3.715 

Contagem -3.188 

Juiz de Fora -3.075 

 
 
 

Cidades com maiores saldos de empregos em Minas Gerais 
em abril/2020 

Município Saldos abril/2020 

Paracatu 815 

Monte Belo 360 

Joao Pinheiro 186 

Frutal 177 

Nova Ponte 166 

 
 
 

 



 
 
 



 
 

05 –GUEDES ESTÁ NA MUDA 
 
Há um incômodo silêncio no país. Não se ouve a voz do ministro Paulo Guedes, que todos 
diziam ser o homem forte de um governo que tem se mostrado, até aqui, absolutamente 
perdido, sem rumo para enfrentar as crises que aparecem a cada dia. O que causa 
perplexidade nesta postura passiva do ministro, tido como um homem franco, que não mede 
palavras para defender suas posições, é a constatação de que o país vai, a cada dia, a cada 
crise gerada exatamente pelo governo, complicando a sua própria situação. 
 
Guedes, se ainda tem entusiasmo com o seu trabalho, se ainda acredita no grupo ao qual 
aderiu, precisa agir, sair do silêncio ensurdecedor e se impor. Mostrar ao presidente e a alguns 
de seus companheiros de ministério – a maioria, diga-se –, que gerar instabilidade política é 
espantar investidor. 
 
Investimento externo 
Radicalismos, insistência na ameaça velada de golpe militar (do tipo “se esticar a corda...”) só 
pioram a nossa imagem diante de um mundo que estará, sim, ávido por insistir, mas que terá 
milhares de oportunidades para isso. Não seremos, com certeza, a única boa opção para o 
investir. Para eles, oportunidade não faltará, e ninguém, em sã consciência, vai colocar 
recursos num país que tem se mostrado uma ilha de instabilidade e insanidade. 
 
Mais do que ninguém, Guedes deve estar sentindo essa posição defensiva do capital 
internacional em relação ao país. Ele é – embora por dever de justiça se deva salientar o bom 
trabalho de outros ministros – o nome mais conhecido e respeitado internacionalmente por 
sua capacidade técnica e posições políticas. Era – daí ser o “Posto Ipiranga” do presidente – o 
fiador de uma política que deveria ser implantada. Do que deveria ser feito, muito pouco se 
concretizou. 
 
Na realidade, a pandemia do novo coronavírus, sem exageros, tem servido como uma cortina a 
encobrir o pouco sucesso – vamos dizer assim – da política econômica do país que, ao 
contrário do que vinha sendo buzinado, apresentava um “crescimento anêmico”, no dizer do 
próprio ministro , antes da crise sanitária. 
 
Há algo de errado no reino de Bolsonaro. Guedes sabe o que é, mas até aqui tem se mantido 
calado, num silêncio obsequioso diante das trapalhadas do chefe e de alguns companheiros de 
ministério. Bem, é uma posição. Segura o cargo. Mas em que isso ajuda o país? 
 



Estratégia 
Numa linha de pensamento otimista, vamos admitir que a ausência do todo-poderoso ministro 
seja estratégica. Talvez, pensando com a “cabeça do capeta”, Guedes tenha optado pelo 
silêncio obsequioso para não atrapalhar o presidente na composição de sua base de apoio 
parlamentar. Tudo o que o ministro sempre defendeu foi a intransigência do Executivo em 
relação a suas propostas econômicas. Na sua opinião, o que sai de seu ministério é o melhor 
para o Brasil e, por isso, deveria ser aprovado pelo Congresso rapidamente e sem muitas 
discussões. Não foi o que aconteceu. 
 
Muitas propostas foram modificadas ou simplesmente se arrastam pelo Legislativo. Para levá-
las adiante, o presidente já aprendeu, só mesmo a retomada da política do toma lá dá cá, 
abominada nos palanques de campanha, mas indispensável num país onde o eleitor vota mal e 
faz escolhas erradas. Talvez Guedes tenha se convencido de que o melhor seja ficar calado, 
deixar rolar as crises e os achegos políticos, capazes de fazer andar suas propostas e, no 
melhor dos mundos, impedir o avanço de um impeachment contra o seu presidente. 
(Fonte: BLOG do PCO – Paulo Cesar de Oliveira) 
 
(Os artigos e comentários não representam, necessariamente, a opinião desta publicação; a 
responsabilidade é do autor da mensagem) 
 

 
 

06 - ‘E-MINERAÇÃO’: EVENTO VIRTUAL VAI PROMOVER 
NEGÓCIOS ENTRE MINERADORAS E FORNECEDORES DE 
PRODUTOS E SERVIÇOS EM TODOS OS SETORES 
 

Realizado pelo IBRAM e mineradoras associadas, esta iniciativa faz parte das ações 
do setor para apoiar a sociedade a superar os desafios impostos pela pandemia. 
 
Pequenas e médias empresas de qualquer setor e de qualquer estado poderão negociar 
propostas comerciais diretamente junto a grandes mineradoras agora em julho. O Instituto 
Brasileiro de Mineração (IBRAM) e suas associadas – empresas responsáveis por mais de 85% 
da produção mineral brasileira – vão promover o que promete ser um dos maiores fóruns de 
negócios virtuais do setor mineral. Trata-se do e-mineração: Evento Virtual de Negócios – 
www.portaldamineracao.com.br/e-mineracao– a ser realizado nos dias 15 e 16 de julho.  
 

http://www.portaldamineracao.com.br/e-mineracao
http://www.portaldamineracao.com.br/e-mineracao


O e-mineração terá rodadas de negócios, palestras técnicas, lives com temas de grande 
relevância para o setor, pitch de negócios para startups e um portal de negócios com 
informações sobre empresas e seus produtos e serviços, entre outras atividades, todas pela 
internet. As inscrições de empresas para a etapa de seleção para as rodadas de negócios 
terminam em 10 de julho. A decisão final sobre as empresas selecionadas caberá 
exclusivamente aos representantes das áreas de suprimentos das mineradoras participantes.  
 
As empresas interessadas em participar das rodadas de negócio e dos pitchs farão um pré-
cadastro no site e as selecionadas pelas mineradoras terão garantida sua participação 
mediante doação de valores correspondentes ao custo de máscaras de proteção (descartáveis 
ou reutilizáveis) e/ou de cestas básicas – a quantidade será definida voluntariamente pelo 
empresário. Esses produtos serão comprados e doados pelo IBRAM às comunidades de 
municípios mineradores.  
 
Empresários e outros interessados em apresentar palestras técnicas deverão reservar 
comercialmente os espaços na agenda do e-mineração. Para isso, basta consultar o valor de 
investimento e as condições junto a promotora do evento – contatos ao final deste texto. 
 
Para assistir as lives (veja a programação no site) basta fazer inscrição gratuita. O mesmo vale 
para as palestras técnicas e as apresentações das startups. 
 
Patrocínio e Apoio Institucional 
O evento já tem seu primeiro patrocinador na categoria Ouro: a mineradora AngloGold 
Ashanti.  
 
O Serviço Geológico do Brasil (CPRM) e a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), 
ligada ao Governo da Bahia são apoiadores institucionais do e-mineração. Veículos da mídia 
especializada figuram como apoiadores editoriais: Brasil Mineral, Brasil Mining Site e Minérios 
& Minerales. Outras marcas já estão em negociação para participar como patrocinadores e 
apoiadores, informa o IBRAM. 
 
Oportunidade de muitos negócios para pequenas e médias empresas 
“As mineradoras têm milhares de fornecedores cadastrados. O e-mineração será a 
oportunidade de mais pequenos e médios empresários se apresentarem e também exibirem 
seus produtos e serviços às indústrias de mineração. Consideramos que, neste momento de 
pandemia, o e-mineração vai gerar expectativas muito positivas para a geração de novos 
negócios e de empregos”, diz Flávio Penido, diretor-presidente do IBRAM. 
 
O presidente do Conselho Diretor do IBRAM, Wilson Brumer, diz que esta será mais uma ação 
articulada pelo setor mineral em prol da sociedade neste período de pandemia. “A mineração 
é uma atividade considerada essencial e as empresas do setor querem ampliar suas compras 
junto às empresas brasileiras, em especial, as pequenas e médias. Este evento virtual é uma 
das medidas para priorizar o consumo interno, como forma de incentivar a reação da 
economia do país e valorizar o produto nacional. Esperamos com esta iniciativa colaborarmos 
para movimentar a economia e levar mais uma mensagem de esperança de que vamos, juntos, 
superar este momento”. 
 
Mais ações da indústria da mineração para enfrentar a pandemia 
Na fase inicial da pandemia, mineradoras utilizaram seus contatos e estrutura, inclusive no 
exterior, para comprar de outros países equipamentos que se mostraram essenciais nas ações 
de prevenção e combate ao coronavírus, bem como para proteger profissionais de saúde e 
tratar os doentes, como respiradores, máscaras de proteção, entre outros.  

http://www.portaldamineracao.com.br/e-mineracao
https://www3.anglogoldashanti.com.br/Paginas/default.aspx
https://www3.anglogoldashanti.com.br/Paginas/default.aspx
https://www3.anglogoldashanti.com.br/Paginas/default.aspx
https://www.cprm.gov.br/
http://www.cbpm.ba.gov.br/
https://www.brasilmineral.com.br/
https://brasilminingsite.com.br/
https://revistaminerios.com.br/
https://revistaminerios.com.br/
https://revistaminerios.com.br/


 
Para viabilizar o e-mineração as mineradoras mais uma vez vão se valer de sua estrutura e 
abrir acesso às suas áreas de compras de produtos e serviços para novos fornecedores, 
pequenas e médias empresas, preferencialmente. 
 
O setor mineral também articula uma ação em parceria com municípios mineradores para 
levar orientações à população sobre como planejar e praticar novos hábitos para a retomada 
das atividades produtivas, que acontecem paulatinamente. 
 
O IBRAM atualizou o valor das doações que a indústria da mineração encaminhou às 
comunidades para apoiar ações de prevenção e combate ao covid-19, de modo a reduzir os 
riscos de contágio da população pelo novo coronavírus, bem como para proporcionar 
melhores condições a o tratamento dos acometidos pelo vírus: cerca de R$ 900 milhões, afora 
outras iniciativas não monetizadas, como o trabalho voluntário dos empregados de várias 
mineradoras. 
 
Setor em transformação 
Desde o ano passado, a gestão do IBRAM está focada em promover uma transformação na 
indústria mineral brasileira, reforçando os valores que estejam relacionados à 
sustentabilidade, que envolvem desde o cuidado com o meio ambiente até o relacionamento 
respeitoso e próximo às pessoas, envolvente ao ponto de gerar ainda mais benefícios e 
reflexos positivos na vida de todos, inclusive na dos cidadãos que, porventura, não convivam 
intimamente com as empresas do setor. Conheça os compromissos do setor mineral reunidos 
na Carta Compromisso do IBRAM perante a Sociedade. 
 
Nesta pandemia, o Instituto tem orientado as empresas associadas a tomarem todas as 
providências estabelecidas pelas autoridades públicas, em especial as de Saúde, do Brasil e 
também reconhecidas internacionalmente, como a Organização Mundial de Saúde (OMS), com 
a finalidade de aumentar a proteção à saúde de seus empregados, terceirizados e demais 
pessoas com as quais essas mineradoras mantêm contato diário. Isso tem sido feito 
rigidamente no ambiente de trabalho das mineradoras associadas ao IBRAM, que colocaram 
boa parte de seu pessoal em home office e adotaram medidas internas para evitar 
aglomeração e manter os empregados cruciais à manutenção da produção de minérios, bem 
como à segurança operacional, sempre protegidos de qualquer eventual contaminação, 
condição essencial para a manutenção das atividades essenciais de mineração. 
 

Serviço 
e-mineração: Evento Virtual de Negócios 
Site: www.portaldamineracao.com.br/e-mineracao 
Datas: 15 e 16 de julho 
Organização e Promoção: Panda Inteligência em Eventos 
Realização: IBRAM 
 

 

http://portaldamineracao.com.br/carta-compromisso-do-ibram-perante-sociedade/
http://www.portaldamineracao.com.br/e-mineracao


 
 

07 - SEU DINHEIRO 
 

Fernando Soares Rodrigues* 
 

Remuneração nominal em queda 
Aumentou no final do primeiro semestre de 2020, a insatisfação dos investidores com a 
rentabilidade nominal cada vez menor das cadernetas de poupança e demais ativos de renda 
fixa, entre os quais os fundos de investimentos financeiros, Certificados de Depósitos 
Bancários {CDBs} e títulos públicos do Tesouro Direto. 
 
E cresce também o risco da busca por aplicações em outros ativos hipoteticamente mais 
rentáveis como as ações, fundos de ações, multimercados e cambiais, dólar em espécie e ouro 
negociado como ativo financeiro, além das moedas virtuais. 
 
É crescente igualmente o risco da pessoa física tomar prejuízos com todo tipo de pirâmide 
financeira e aplicações criativas, inclusive de instituições financeiras, que prometem 
rentabilidade bem maior do que as dos ativos convencionais. 
 
A insatisfação dos investidores ficou maior desde o dia 17 de junho passado, quando o Comitê 
de Política Monetária (Copom) do Banco Central reduziu 0,75 ponto percentual na taxa Selic 
(os juros básicos da economia) de 3% ao ano para 2,25% ao ano, e ainda sinalizou que novos 
cortes podem ocorrer até o final do ano. 
 
A Selic baliza imediatamente a remuneração dos principais ativos de renda fixa tendo-se em 
vista que os Certificados de Depósitos Interfinanceiros (CDIs) acompanham o seu percentual. E 
os bancos reduzem os juros dos empréstimos numa iniciativa de marketing. Mas, na realidade, 
os bancos brasileiros continuam praticando os juros mais elevados do mundo, principalmente 
agora, em tempos de pandemia, em que a inadimplência cresce obrigando-os ao aumentar as 
reservas para cobrir perdas potenciais. 
 
Muitos se esquecem de que a Selic caiu, mas que estamos diante de previsão de inflação de 
1,60% para este ano. Em maio passado, os sinais da queda generalizada dos preços foram 
claros. O IPCA (índice oficial de inflação) terminou maio com deflação de 0,38% e a inflação 
anualizada recuou para 1,88%. 
 
Com os juros básicos da economia no menor patamar histórico, o juro real (taxa Selic menos 
projeção da inflação para os próximos doze meses), aproximou-se de zero por cento. 



 

Poupança é atrativa 
O reflexo imediato se fez sentir na rentabilidade da caderneta de poupança nova (desde 2012) 
que recuou para 0,13% ao mês ou 1,58% ao ano. Os depósitos nas cadernetas antigas (antes 
de 2012) continuam rendendo 0,5% ao mês ou 6,17% ao ano, a melhor rentabilidade sem risco 
do mercado. 
 
Nove entre dez analistas financeiros e jornalistas de economia defendem a diversificação na 
aplicação dos recursos. Ou a troca do dinheiro aplicado na poupança por títulos do Tesouro 
Direto, fundos de investimentos financeiros e outras opções. Só não enfatizam que os fundos 
de investimentos financeiros podem até não render nada ou dar prejuízo se o gestor cobrar 
taxa de administração da ordem de 1% ao ano,  que os títulos públicos sofrem variações 
diárias, e os CDBs só são competitivos com as cadernetas se pagarem 85% da taxa dos CDIs.  
Além disso, essas aplicações estão sujeitas a pesadas alíquotas de Imposto de Renda nas 
aplicações por prazos inferiores a dois anos. 
 
Nos fundos multimercados e cambiais é possível vencer a inflação mensal e a rentabilidade das 
cadernetas, mas sempre correndo risco de perdas. O grama do ouro negociado como ativo 
financeiro na BM&F/Bovespa, atual B3, acumulava valorização anual de 41% até o último dia 
17 de junho, ao fechar cotado a R$ 291,31. Sobre esta rentabilidade incidem taxa de custódia e 
IR. O grama do ouro acompanha as oscilações do dólar e o preço o metal em Nova York. 
Depois de altas e baixas frente ao real, o dólar acumulou alta de 36% ao final de maio passado. 
Para controlar as oscilações do dólar, o Banco Central (BC) queimou parte das reservas 
cambiais brasileiras que fecharam em US$ 334 bilhões ao final de maio passado frente a US$ 
378 bilhões ao final do primeiro semestre do ano passado. 
 
A situação cambial do Brasil está, no entanto, relativamente tranquila diante do 
comportamento das economias nacional e internacional e dos embates do Executivo com os 
outros poderes e setores da sociedade e da mídia. O boletim Focus do úlltimo dia 15 de junho 
apontava a previsão do alcance de superávit comercial de US$ 52,5 bilhões e o ingresso de 
investimentos externos diretos de US$ 60 bilhões neste ano, mais que suficientes para cobrir o 
déficit de US$ 13,5 bilhões nas contas correntes ou todo o movimento financeiro do País com 
o exterior no mesmo período. A mesma pesquisa do BC junto às principais instituições 
financeiras aponta que o dólar comercial pode terminar o ano no patamar de R$ 5,20, 
 

Economia versus bolsa 
O fraco desempenho da economia diante da pandemia do vírus chinês reduz as importações 
do País e pressiona menos a balança comercial. O mesmo boletim Focus prevê uma retração 
do Produto Interno Bruto (PIB) de 6,5% neste ano. Esta previsão de recuo do PIB diante da 
paralisação da economia pode subir porque ainda é impossível prever-se o tombo da produção 
e serviços. Existem bancos e analistas que preveem queda muito maior do PIB neste ano, da 
ordem de 9% a 10% ou mais. 
 
Nas contas internas, o pior vai se configurando. O ministro Paulo Guedes, da Economia, 
admitiu crescimento de R$ 1 trilhão ou de cerca de 25% na dívida mobiliária interna com os 
auxílios emergenciais e demais gastos com a pandemia. 
 
Já o secretário demissionário do Tesouro, Mansueto Almeida afirmou que será preciso um 
tempo longo para continuar acertando as contas internas – até o final deste governo e mais 
uma gestão. Muitos acham que ele é otimista. Vai ser preciso um tempo maior para equilibrar 
as contas do País – receita menos despesas e com déficit em queda. 



 
Este cenário de retração econômica associado ao percentual baixo de investimentos em 
relação ao PIB – da ordem de 15%- não são favoráveis ao desempenho das empresas e das 
companhias, as que tem ações em bolsa de valores. Pode-se ganhar ou perder dinheiro com 
ações diante das grandes oscilações do Ibovespa, mas no médio e longo prazo é difícil 
visualizar-se a valorização do mercado. Muitos corretores apostam na alta da B3, que poderia 
atingir os 120 mil pontos. Mas, trata-se mais de um desejo do que uma estimativa confiável. 
 
*Jornalista especializado em economia e mercado financeiro 
 
(Os artigos e comentários não representam, necessariamente, a opinião desta publicação; a 
responsabilidade é do autor da mensagem) 
 

 

08 - A RECUPERAÇÃO DO EMPREGO 
 

José Pastore* 

Com a chegada da pandemia de covid-19, a destruição de empresas e empregos foi rápida, 
mas seus impactos serão de longa duração. Nova pesquisa do IBGE (Pnad-Covid) indica que 
36,6 milhões de brasileiros estão sem trabalho ou trabalhando aquém do que podem ou do 
que gostariam de trabalhar. A reabsorção desses trabalhadores no mercado de trabalho 
seguirá caminhos e ritmos variados. 

Desempregados recentes nutrem a esperança de voltar ao emprego que tinham. Muitos 
conseguirão. Para as empresas, isso é bom, pois a recontratação de ex-empregados economiza 
tempo e dinheiro. Nos EUA, a maioria dos 2,5 milhões de trabalhadores foi recontratada pelas 
mesmas empresas quando, em maio, voltaram a operar novamente. 

Mas nem todos os desempregados terão essa sorte. As firmas que quebraram, evidentemente, 
destruíram os empregos de forma permanente. Seus ex-empregados terão de procurar 
trabalho em outras empresas, o que será incerto e demorado. 

Com a exceção de poucos setores essenciais, haverá uma redução na demanda por trabalho 
no início do pós-covid. Foto: Tarso Sarraf/Estadão 

As firmas que estão reabrindo seus negócios enfrentam severas restrições de funcionamento. 
Por um bom tempo, necessitarão de menos empregados. Não haverá razão para novas 
contratações. 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/coronavirus
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,pandemia-deixa-9-7-milhoes-de-trabalhadores-sem-remuneracao-em-maio,70003343484
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,pandemia-deixa-9-7-milhoes-de-trabalhadores-sem-remuneracao-em-maio,70003343484
https://tudo-sobre.estadao.com.br/estados-unidos-america-do-norte


As empresas que descobriram ser possível realizar muitas de suas atividades por meio do 
teletrabalho assim prosseguirão após a pandemia, o que provocará redução de empregados de 
apoio requeridos pelo trabalho presencial (pessoal de conservação e limpeza, motoristas, 
zeladores, seguranças, profissionais de ambulatórios, cozinheiros, garçons, etc.). O trabalho 
remoto reduzirá empregos também em outras atividades, como é o caso, por exemplo, do 
transporte público, de serviços de bares e restaurantes, venda de combustível, enfim, tudo o 
que é utilizado pelos empregados que trabalham presencialmente. 

Nas empresas que reiniciarem suas atividades como faziam antes da pandemia, o potencial de 
contratação de trabalho dependerá do volume de sua demanda, lembrando que grande parte 
das famílias sairá da crise excessivamente endividada, o que exigirá moderação no consumo 
em várias áreas. 

Muitas empresas darão continuidade e até acelerarão a incorporação de novas tecnologias 
com vistas a reduzir gastos com pessoal. Novas atividades decorrentes das próprias 
tecnologias demandarão pessoal, é verdade, mas em menor escala. 

Ou seja, com exceção de poucos setores essenciais, do e-commerce e outras atividades 
operadas a distância, antecipa-se uma grande redução na demanda por trabalho nos primeiros 
tempos pós-pandemia. Dentre os que forem contratados, espera-se um grande 
remanejamento entre as empresas e profissões. 

Essas transformações terão impacto nas promoções e nas carreiras, com tendência à redução 
de salários e benefícios para muitos trabalhadores e por um bom tempo. 

São problemas gigantescos. A contração dos empregos e da renda afetará, é claro, a 
capacidade de consumo, o que retardará a retomada do crescimento econômico e de novas 
contratações. A incorporação dos 36,6 milhões de brasileiros no mercado de trabalho será 
extremamente demorada. Os que trabalham por conta própria serão igualmente afetados. 

O governo brasileiro foi ágil ao aprovar medidas trabalhistas que ajudaram a preservar muitas 
empresas e mais de 10 milhões de empregos. No pós-pandemia, o desafio é outro: será 
preciso criar condições para o surgimento de oportunidades de trabalho para grandes massas 
de trabalhadores. Para tanto, o Brasil precisará de um megachoque de investimentos, que, por 
enquanto, não se sabe de onde virá. 

*Professor da FEA-USP; Membro da Academia Paulista de Letras. Presidente do Conselho de 
Emprego e Relações do Trabalho da Fecomércio-SP. 

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

  

https://tudo-sobre.estadao.com.br/brasil-america-do-sul


 
 

09 –É O FIM DO EMPREGO: A ERA DO TRABALHO JÁ COMEÇOU 
 

Marcos Yabuno Guglielmi* 
 
Freelas, jobs, bicos, empregos temporários. Tudo isso não é apenas consequência de um 
período de recessão econômica, mas uma realidade para a qual todos devemos estar 
preparados. Sucessivas mudanças de comportamento e cultura culminaram no fim da era do 
emprego e início da era do trabalho, com cargos flexíveis e igualmente instáveis. Mas, afinal, o 
que isso significa? 
 
O economista britânico Guy Standing, Ph.D pela Universidade de Cambrigde estuda há anos as 
mudanças no mercado de trabalho provocadas pela globalização e pela revolução tecnológica. 
Em 2011, ele publicou um livro falando sobre o “precariado”, combinação entre as palavras 
“proletariado” e “precário”. Segundo ele, esse grupo de pessoas passa a vida sobrevivendo 
entre trabalhos temporários que agregam pouco valor, sensação de pertencimento e 
realização pessoal. Extremamente frustradas, essas pessoas se tornam vulneráveis a líderes 
que consigam despertar esse tão almejado sentimento de união e podem até se deixar seduzir 
por correntes políticas extremistas. 
 
Não é difícil perceber que isso já vem acontecendo há anos. Jovens recém-formados se 
frustram ao se deparar com um mercado de trabalho pouco acolhedor, que os recebe como 
mais um de uma linha de produção. E é aí que mora o problema. Enquanto a geração anterior 
foi condicionada a entrar em uma empresa e ir, pouco a pouco, conquistando seu espaço, hoje 
as vagas estão cada vez mais escassas e o mundo se tornou ainda mais volátil – ou líquido, 
como classificou o sociólogo polonês Zygmund Bauman. 
 
Sendo assim, como encontrar propósito em empregos que podem durar alguns anos, no 
máximo? Como desempenhar sua função com valor e sentimento de dever cumprido? De fato, 
não é nada fácil para quem foi ensinado que bastava estudar e você estaria feito pelo resto da 
vida. A 4ª Revolução Industrial chegou atropelando todos os planos e dando uma nova cara ao 
emprego tradicional, mais especializado e menos operacional. 
 
O relatório “Futuro do Trabalho”, publicado em 2016 pelo Fórum Econômico Mundial, 
estimava a perda de mais de 5 milhões de empregos até cinco anos – isso sem prever a 
pandemia que nos atingiria nos anos seguintes. Mas, mesmo uma notícia tão grave pode ser 
positiva para outros: áreas como computação, matemática, arquitetura e engenharia devem 
ter um ganho de 2 milhões de empregos. 
 



Se é o fim da era do emprego, seremos nós os próprios criadores de trabalhos e funções – 
literalmente, pela maior facilidade de se abrir um negócio hoje, e metaforicamente, ao 
aderirmos a novas modalidades de exercer uma profissão. O marketing pessoal deve se tornar 
cada vez mais importante: é preciso ser visto para ser lembrado. Oferecer serviços com 
retorno sobre investimento previamente calculado. Ter aquela formação profissional invejável 
não é mais suficiente se você não se mostrar um profissional com uma boa rede de conexões, 
resiliência, proatividade, espírito de equipe e um cidadão ativo na sociedade. As empresas 
estão de olho em alguém com diferencial. Um trabalho comunitário pode fazer mais diferença 
no currículo do que, necessariamente, uma pós-graduação. Se os critérios de seleção 
mudaram, você também precisa mudar. 
 
A pandemia acelerou tendências e mais do que nunca é preciso correr atrás do tempo perdido. 
Procure aprimorar suas características positivas, acadêmicas ou não, e elaborar aquilo que 
pode te enfraquecer profissionalmente. Entre as poucas certezas para os próximos anos está a 
que permanecer na zona de conforto não leva a nada. O trabalho com propósito parte do 
princípio de encontrar aquilo em que você se sente realizado e ir atrás de oportunidades para 
que isso se concretize. Bem-vindo, a era do trabalho já começou! 
 
*Coach empresarial certificado da ActionCOACH, empresa número 1 do mundo em coaching 
empresarial. 
 
(Os artigos e comentários não representam, necessariamente, a opinião desta publicação; a 
responsabilidade é do autor da mensagem) 

 

10 - OS PLANOS DO GOVERNO PARA O AUXÍLIO EMERGENCIAL 
E OS PROGRAMAS SOCIAIS 
 
O governo estuda liberar mais três parcelas do auxílio emergencial, pago a trabalhadores 
informais, desempregados e autônomos como forma de atenuar os efeitos do novo 
coronavírus na economia. A proposta é que as novas parcelas tenham valores decrescentes, 
mas totalizaram R$ 1.200,00. O plano é fazer 3 pagamentos mensais de R$ 500, R$ 400 e R$ 
300. O custo desta extensão do programa poderá ser pouco mais de R$ 100 bilhões, mas há o 



risco do Congresso Nacional alterar a aprovar um valor maior, R$ 1.800,00 em três parcelas 
iguais de R$ 600,00 cada, a exemplo do ocorrido da primeira vez – quando a proposta inicial do 
governo era pagar apenas três parcelas de R$ 200,00 cada.  
 
O governo também pretende promover um aumento do Bolsa Família que passaria a se 
chamar Renda Brasil. O plano é dobrara o orçamento atual do Bolsa Família - de R$ 32 bilhões 
com o remanejamento de verbas de outros programas menos eficazes. Tal decisão impediria a 
criação de novas despesas permanentes.  
 
Entre esses programas  está o abono salarial que custa R$ 17 bilhões por ano; o seguro-defeso, 
pago a pescadores artesanais no período em que a atividade custa R$ bilhões e a partir de uma 
reformulação poderiam ser obtidos R$ 2 bilhões; revisão do programa Farmácia Popular que 
concede benefícios na aquisição de medicamentos, independentemente da renda do 
beneficiário. O governo também está fazendo um "pente-fino" em gastos diversos e, segundo 
uma fonte, com "pequenas alterações" seria possível garantir em cada uma delas de R$ 1 
bilhão a R$ 1,5 bilhão em recursos.  
 
Outros R$ 13 bilhões em gastos estão na mira dos técnicos e incluem benefícios pagos a 
servidores públicos, como auxílios alimentação pagos em valores elevados.  
 
Várias destas mudanças dependem do Congresso e no caso do Abono Salarial precisa de uma 
PEC para ser extinto.  
 

 

 
11 - EQUIPE ECONÔMICA ESTUDA META PARA A DÍVIDA 
PÚBLICA FEDERAL 
 
Segundo a Folha de São Paulo, a ideia é apresentar um plano ao ministro da Economia nas 
próximas semanas para definir mais uma âncora fiscal: o endividamento público.  
 
A ideia dos assessores de Guedes é sinalizar aos investidores que o governo continua 
empenhado com o ajuste mesmo diante da pandemia, que já consumiu cerca de R$ 400 
bilhões em gastos extraordinários, o que deve ter um impacto fiscal elevado e aumentar o 
endividamento público para 92% do PIB.  
 
A ideia é desenvolver mecanismos que estabeleçam gatilhos de redução da dívida a partir do 
próximo ano. Esses mecanismos seriam acionados a partir de eventos específicos. No primeiro 
ano, por exemplo, poderia ser definida uma redução de 1% da dívida com venda de patrimônio 



público. O grupo de trabalho analisará qual seria a sistemática mais eficiente, mas a ideia 
inicial é definir degraus de cortes, com reduções mais tímidas nos primeiros anos. O maior 
abatimento, ainda segundo os técnicos, poderia sair da venda de parte das reservas 
internacionais em lances sucessivos e posteriores.  
 
No passado, projetos de lei no Congresso tentaram obrigar o Executivo a estabelecer metas de 
redução da dívida pública. O senador José Serra (PSDB-SP) foi autor de um deles, mas nenhum 
desses projetos prosperou.  
 

 
 

12 - COM UMA DAS MAIORES CARGAS TRIBUTÁRIAS DO 
MUNDO, BRASILEIRO TRABALHOU 151 DIAS, EM 2020, 
SOMENTE PARA PAGAR TRIBUTOS 
 

Segundo IBPT - Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação,somente a 
partir de 30 de maio seu salário já será seu 
 
 
O Brasil, mais uma vez, figura entre os países com maior carga tributária do mundo, e isso se 
reflete nos dias trabalhados anualmente pelos seus cidadãos para pagar tributos federais, 
estaduais e municipais. 
 
De acordo com o mais recente estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação - 
IBPT, todos os tributos somados perfazem mais de 41% do salário do brasileiro médio. “Por 
detrás desse número, foi identificada uma carga tributária injusta, pois grande fatia dessa 
média vem dos impostos pagos sobre o consumo, cerca de 23%, depois renda, cerca de 15% e, 
por último, o patrimônio, com 3%”. Neste ano, o brasileiro trabalhará até o dia 30 de maio 
para pagar impostos, afirma o presidente executivo do IBPT e um dos coordenadores do 
estudo, João Eloi Olenike. 
 
Segundo dados do estudo, houve crescimento frente aos outros anos, com um dos fatores 
sendo o aumento no número de tributos a partir do ano de 2015. 
 
Uma simples comparação: no ano de 2001, eram necessários 130 dias de trabalho para pagar 
os tributos todos. Hoje, são precisos 151 dias, um crescimento de 16%. 
 



“Esse crescimento no número de dias trabalhados para pagar tributos foi calculado e 
apresentado por décadas pelo IBPT, demonstrando que, hoje, trabalhamos quase o dobro do 
que na década de 70”, revela Olenike. 
 

DÉCADA 
MÉDIA DE DIAS TRABALHOS PARA 
PAGAR TRIBUTOS 

MESES e DIAS 

1970 76 2 meses e 16 dias 

1980 77 2 meses e 17 dias 

1990 102 3 meses e 12 dias 

2000 138 4 meses e 18 dias 

2010 151 5 meses e 01 dia 

2020 151 5 meses e 01 dia 

  
O Instituto também apresentou um comparativo com as maiores economias do mundo, 
inclusive os Estados Unidos da América. Por lá, o americano irá trabalhar 96 dias para pagar 
seus tributos, são 36% menos dias quando comparado com o Brasil. 
 
Pelo mundo afora 
“Entre os dez países onde mais se trabalha para pagar impostos no mundo, o Brasil está em 9ª 
posição, entre países como Dinamarca e Alemanha, considerados altamente desenvolvidos e 
com índices de retorno bem diferentes que o país sul-americano, que, em todas as edições do 
IRBES (Índice de Retorno de Bem Estar à Sociedade)ficou em último colocado”, afirma Olenike. 
 
 

PAÍS POSIÇÃO 
DIAS TRABALHADOS PARA PAGAR 

IMPOSTOS 

 DINAMARCA        1º 179 dias 

 BÉLGICA 2º 171 dias 

 FRANÇA      3º 163 dias 

 FINLANDIA 4º 159 dias 

 NORUEGA 5º 159 dias 

 ÁUSTRIA 6º 158 dias 

 SUÉCIA      7º 156 dias 

 ITÁLIA 8º 156 dias 

 BRASIL 9º 151 dias 

 ALEMANHA  10º 148 dias 

  
O estudo levou em consideração, neste ano, a diminuição das atividades econômicas do país, 
em virtude do surgimento da doença COVID 19, que reduziu drasticamente a produção e 
circulação de riqueza no país. 
 
“Também informamos que todos os cálculos deste estudo foram feitos levando-se em conta 
que este ano de 2020 é bissexto, portanto, com 366 dias”, conclui o especialista. 
 
Dia nacional de respeito ao contribuinte - marco histórico 
O estudo que revela a quantidade de dias que o brasileiro trabalha para pagar tributos foi 
lançado pela primeira vez no ano de 2006. Naquele ano, o IBPT constatou que o brasileiro 
trabalhou 145 dias, o equivalente a quase cinco meses, apenas para pagar seus impostos. O 
estudo chamou a atenção de um Deputado Federal na época e em seguida, se tornou um 

http://xtkqs.mjt.lu/lnk/EAAAANaVPw8AAAAAAAAAAAIEtHYAAAAAZBkAAAAAABLaQwBe1Nu1hexn-r-ZTM2TzyU0JEu2jwAS0TE/2/wY8NYFP6M3CZFIl3QcC_bQ/aHR0cHM6Ly9tYWlsaW5nLmFnZW5jaWFkY3Auam9yLmJyL2luZGV4LnBocC9jYW1wYWlnbnMvcXo2MTRvZzhuaGY2MS90cmFjay11cmwvYmo3OTZ4M3d0NTU5OS9jNmZkMWYxMzY5ODc4OTVlNTgzYjlhNjVjNmU1YjhlN2U5MWY5YmQy


projeto de lei. “Esse trabalho chegou até o Deputado Federal Sandro Mabel, que achou 
interessante e resolveu fazer um projeto de lei, para que o 145º dia do ano (25/05) se tornasse 
o Dia Nacional de Respeito ao Contribuinte”. Esse projeto se tornou Lei Federal em 2010, a de 
nº 12.325/10.  
 
Com base nesse estudo, criou-se um movimento popular, no dia 4 de junho para celebrar o dia 
da liberdade de impostos. O movimento visa unir comerciantes de todos os setores, isentando 
os consumidores dos impostos de alguns produtos nesse dia.  
 
O Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação – IBPT atua desde 1992 na área de 
inteligência tributária ao realizar pesquisas, estudos e análises para gerar conhecimento e 
esclarecer a população sobre o complexo sistema tributário brasileiro. Ao mesmo tempo, vem 
transmitindo informações e dando consultoria estratégica sobre carga tributária setorial, 
implementando sistemas de governança tributária e desenvolvendo ferramentas e métodos a 
fim de incrementar a lucratividade das empresas.  
 

 
 

13 - CORONAVÍRUS E AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 
 

Armando Luiz Rovaie Paulo Sérgio Nogueira Salles Júnior* 
 
Em virtude da Pandemia que assola o mundo, matando pessoas e destruindo economias, 
países sérios e geridos por governantes comprometidos com seus cidadãos, por cautela e bom 
senso, adotaram medidas uniformes de gestão da crise sanitária e implementaram respectivos 
modelos de isolamento social para evitar a propagação desmedida da doença e amenizar seu 
impacto na atividade produtiva. Também, neste sentido, como precaução do caos que se 
avizinha, injetaram incentivos financeiros nas operações empresariais. 
 
No Brasil, em contrapartida, infelizmente, presenciamos uma tumultuada e desordenada 
atuação do governo e de seus gestores públicos, com decisões atabalhoadas e confusas, onde 
de um lado alguns vociferam pela abertura dos estabelecimentos negociais, a todo e qualquer 
custo; enquanto que, de outro lado, mais percucientes, alguns governadores e prefeitos 
adotam medidas e o discurso do isolamento social para evitar a contaminação em massa da 
Covid-19.  
 
Em verdade, para a massa da população brasileira, essencialmente formada por pessoas 
fragilizadas do ponto de vista social e financeiro, tristemente, habituadas com filas horrorosas, 
num transporte público lotado e de péssima qualidade, com uma educação pífia e deficitária e, 
ainda, com uma saúde que há décadas está doente e é caracterizada por um modelo precário 
e ultrapassado; também, agora, tem de conviver com os efetivos de reais problemas causados 
pela pandemia.  
 
Neste diapasão, o sentimento geral é de preocupação e de temor pela continuidade da 



instabilidade política (que está sendo gerida de modo esquizofrênico por nossa classe política), 
principalmente, porque, em razão da falta de uniformidade de metas públicas que objetivem o 
enfrentamento e combate ao vírus e a retomada da atividade empresarial, corre-se o risco que 
sejamos dirigidos a um pandemônio econômico e social.  
 
Mas nem tudo está perdido! Uma ala racional e coerente do governo, que se situa no 
Ministério da Economia, esforçadamente e de maneira louvável, luta incessantemente para 
evitar o colapso. Um exemplo foram as edições de algumas medidas que impactaram 
diretamente o sistema tributário nacional, visando a prorrogação das datas de pagamento de 
determinados impostos e concedendo aos empresários e cidadãos fôlego para superar a grave 
paralisação ocasionada no mercado como um todo.  
 
A referida dilação das datas dos pagamentos dos impostos teve um tratamento particular e 
específico pelo Poder Público, sendo que no âmbito dos tributos federais, temos a seguinte 
situação: i) no caso do Imposto de Renda Pessoa Física, o prazo para entrega das declarações 
foi adiado em 60 (sessenta dias); ii) já no caso do INSS Patronal, do PIS e do COFINS, os 
vencimentos foram alterados de forma diferente, sendo que o encargo relativo à competência 
de março foi alterado para o mês de agosto e o de abril para outubro; iii) ainda, acerca da 
parcela federal relativa ao SIMPLES nacional, foi concedido um adicional de 6 (seis) meses para 
que as pessoas venham a adimplir com as obrigações. 
 
Na mesma toada, os tributos arrecadados pelos estados e pelos municípios também sofrerão 
adequações em seus vencimentos, a fim de auxiliar os contribuintes, visto que o ICMS e o ISS 
tiveram seu prazo de cobrança prorrogado em 90 (noventa) dias.  
 
É urgente e necessário, portanto, que o governo aplique medidas tributárias coerentes com o 
momento histórico que vivemos, a fim de garantir a atividade produtiva e os empregos dos 
brasileiros, em especial no que se refere às classes menos favorecidas, que são a grande 
maioria da população de nosso país; lembrando, sempre que não se deve aproveitar esta 
calamidade causada pela pandemia para criar novos tributos ou encargos para os cidadãos.  
 
Na rédea da seara tributária, a fim de auxiliar no cenário negocial do país houve, também, uma 
prorrogação nos prazos legais para os atos societários, como o caso das reuniões e 
assembleias que podem ser realizadas até o dia 31 de julho de 2020, e concedendo efeito 
retroativo aos atos que já tenham sido praticados pelas sociedades e necessitem de registros 
nas Juntas Comerciais, uma vez que estas se encontram com as atividades suspensas, ou seja, 
enquanto perdurar o fechamento das repartições públicas e as medidas de isolamento, os atos 
que forem levados a registro na reabertura, produzirão seus efeitos da data da assinatura dos 
documentos.  
 
Isto posto, tendo em mente a absoluta necessidade de desenvolvimento da atividade negocial 
com a consequente retomada econômica, roga-se aos representantes do Poder Público a 
imediata simplificação dos processos tributários, para as empresas e empreendedores, 
tomando por essencial condutas desburocratizantes e isonômicas. Roga-se por políticas 
públicas uniformes e constantes. Roga-se por condutas mais humanas e, principalmente, 
solidárias. Roga-se por maior empatia.  
 
Por fim, ressalta-se que o momento pandêmico que vivemos deve ser pautado pela 
serenidade, tanto do particular quanto do governo, deixando de lado idiossincrasias impulsivas 
e cismáticas, considerando, em especial, que a economia é possível de ser retomada, a vida 
não!  
 



*Armando Luiz Rovai é professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ex-presidente da 
Junta Comercial e Ex-Secretário Nacional do Consumidor - SENACOM.  
Paulo Sérgio Nogueira Salles Júnior é advogado, mestrando em Direito pela PUC-SP. 
 
(Os artigos e comentários não representam, necessariamente, a opinião desta publicação; a 
responsabilidade é do autor da mensagem) 
 
 

 

 
14 - COPOM MANTÉM JANELA ABERTA PARA CORTE ADICIONAL 
DA SELIC 
 
Em reunião realizada no dia 17 de junho último, o Copom decidiu preservar o ritmo da 
flexibilização monetária ao promover um novo corte de 75 pontos-base na taxa básica Selic, 
que foi reduzida, em decisão unânime, para 2,25% ao ano.  
 
No comunicado da decisão, o Copom reiterou que "neste momento, a conjuntura econômica 
continua a prescrever estímulo monetário extraordinariamente elevado".  
 
O trecho em que a autoridade alertava que "há potenciais limitações para o grau de ajuste 
adicional" foi retirado do comunicado; e, embora tenha escrito no comunicado passado que 
considerava o ajuste desta reunião como sendo "um último ajuste", o Copom optou por 
manter a janela aberta para continuar a reduzir a Selic.  
 
Não obstante, o Copom indicou que "o espaço remanescente para utilização da política 
monetária [para amparar a economia] é incerto e deve ser pequeno", sinalizando que 
"eventual ajuste futuro no atual grau de estímulo monetário será residual".  
 
Avaliamos que ainda há espaço para redução da Selic, num contexto em que a economia 
permanece deprimida e a inflação vem correndo bem abaixo das metas, como sugerem as 
próprias projeções do Banco Central. Assim, entendemos que o ciclo de ajuste monetário não 
se encerrou.  
 



Mas o conteúdo do comunicado do Copom parece sugerir que o ritmo de flexibilização 
monetária deverá ser desacelerado na próxima reunião. Analistas econômicos passam a 
projetar corte adicional de 50 pontos-base em 05 de agosto, bem como um derradeiro corte 
de 25 pontos-base em 16 de setembro.  
 
Portanto, o cenário base a perspectiva é de que a Selic será reduzida para 1,5% ao ano. Mas 
vale reconhecer que aumentou a probabilidade de que o ajuste remanescente seja mais lento 
e algo menor do que ora projetam. 
 

 
 

15 - A VISÃO POSITIVA DE POWELL SOBRE A ECONOMIA 
AMERICANA 
 
Em audiência no comitê de serviços financeiros da Câmara dos Representantes em 17 de 
junho, o presidente do Fed, Jerome Powell, afirmou que alguns indicadores de nível de 
atividade, como o consumo e o emprego, mostram alguma recuperação econômica, com a 
abertura de segmentos de empresas. Ele espera a continuidade da queda da taxa de 
desemprego ao longo dos próximos meses. A confiança plena na recuperação virá com o 
controle da doença. 
 
Jerome Powell destacou que o Fed está "comprometido para empregar todos os instrumentos 
de política monetária para enfrentar a pandemia." O objetivo da política monetária é levar a 
economia para a maior geração de postos de trabalho possível e fazer com que a taxa de 
desemprego volte para 3,5%. Ele ressaltou que manterá as compras de títulos do Tesouro e de 
outros ativos nos próximos meses pelo menos no atual ritmo. O balanço de ativos do Fed não 
traz riscos para a inflação. Não há pressa para subir os juros. Powell destacou que não existe 
uma promessa de manter a Fed Fund Rate no nível atual até 2022.  
 
Ele descartou a adoção de taxas negativas de juros e não tem uma opinião formada sobre o 
controle da curva de juros. Powell prefere utilizar outros mecanismos, como o programa de 
quantative easing e forward guidance."  
 
Powell acredita que com a volta do crescimento a dívida pública voltará a recuar.  
 
O presidente do Fed avaliou que os bancos nos EUA estão bem capitalizados e estão em 
melhor forma para enfrentar a situação atual do que quando ocorreu a crise em 2008.  

 



 

 

16 – TRUMP X BIDEN: 
RELATÓRIO DA AMCHAM 
DETALHA O IMPACTO DAS 
ELEIÇÕES AMERICANAS NO 
BRASIL 
 
 

 

Brasil - Série de relatórios analisa os desdobramentos da disputa presidencial dos 
Estados Unidos 
 
O resultado das eleições presidenciais da maior potência mundial definirá não apenas os 
rumos internos dos Estados Unidos, mas influenciará de maneira determinante os contornos 
políticos e econômicos do mundo nos próximos anos.  
 
Quatro meses antes da pandemia, as narrativas de ambas as partes - Donald Trump e Joe 
Biden - pareciam claras, mas a crise da COVID-19 colocou um desafio extra aos líderes 
políticos. Hoje, o cenário é incerto. Com tantas variáveis em jogo, pode ser difícil acompanhar 
os desdobramentos das eleições nos Estados Unidos. Frente a esse cenário, a Câmara 
Americana de Comércio (Amcham Brasil) está lançando uma série de relatórios analisando a 
evolução da disputa presidencial americana, em parceria com a Prospectiva Consultoria. 
 
Com interesse especial sobre os efeitos para as relações bilaterais com o Brasil e para as 
empresas sediadas no país, serão ao total 4 edições do relatório até novembro deste ano, 
avaliando questões como política comercial, investimentos, cooperação internacional, 
agronegócio e energias. Na primeira edição, o foco do relatório é o processo de eleição norte-
americano, os eventos-chave do pleito e as visões dos candidatos para o comércio 
internacional e política externo. O download para edição é gratuito e pode ser realizada 
através deste link. 
 
RELAÇÕES COMERCIAIS BRASIL-ESTADOS UNIDOS 
Uma das primeiras conclusões da primeira edição do relatório é que a reeleição de Trump 
pode favorecer o fechamento de um acordo entre Brasil e Estados Unidos que seja mais 
amplo. "A vitória de Trump representaria uma continuidade da agenda de aproximação já em 
curso", diz Abrão Neto, vice-presidente executivo da Amcham, citando as negociações de 
simplificação de comércio e de normas regulatórias que vem ocorrendo em entrevista à CNN. 
Outro fator citado por Neto é a proximidade de Trump com o presidente Jair Bolsonaro, o que 
também facilitaria o processo. 
 
Uma agenda bilateral mais ambiciosa é um dos objetivos de atuação da Amcham Brasil, 
entidade que representa mais de 5.000 empresas brasileiras e americanas, que juntas 
respondem por cerca de 1/3 do PIB brasileiro. "Apesar do crescente intercâmbio comercial e 
de investimentos entre Brasil e Estados Unidos, e dos esforços de aproximação entre seus 
governos, a relação econômico-comercial ainda está longe do patamar esperado e possível 
para as duas maiores economias das Américas. Existe, portanto, um vasto mundo de 

https://yederesisanve.i-mpr.com/link.php?code=bDpodHRwJTNBJTJGJTJGd3d3LmFtY2hhbS5jb20uYnIlMkZjb25uZWN0JTJGY29udGV1ZG8lMkZwdWJsaWNhY29lcyUyRnRydW1wLXZzLWJpZGVuLXVtYS1hbmFsaXNlLWRhcy1lbGVpY29lcy1kb3MtZXVhLWUtc2V1cy1pbXBhY3Rvcy1wYXJhLW8tYnJhc2lsOjIxMTg0ODg1ODpyZXZpc3RhbWNAdW9sLmNvbS5icjowNDVjYzA=


oportunidades a ser explorado", avalia a CEO da entidade, Deborah Vieitas. Entre essas 
possibilidades, a Amcham defende um acordo de livre comércio, acordo de investimento, 
facilitação de comércio, cooperação regulatória, entre outros. 
 

 
 

17 –A GRANDE REDEFINIÇÃO: DUAS DADOS EM UMA PARA 
COMEÇAR 2021 
 
• "A Grande Redefinição" será o tema de uma cúpula única em janeiro de 2021, convocada 
pelo Fórum Econômico Mundial.  
 
• "A Grande Redefinição" é um compromisso de construir conjunta e urgentemente as bases 
de nosso sistema econômico e social para um futuro mais justo, sustentável e resiliente.  
 
• Requer um novo contrato social centrado na dignidade humana, justiça social e onde o 
progresso da sociedade não fica para trás do desenvolvimento econômico. 
 
• A crise global da saúde provocou rupturas de longa data em nossas economias e sociedades 
e criou uma crise social que exige urgentemente empregos decentes e significativos.  
 
• O duplo evento será presencial e virtual, conectando os principais líderes governamentais e 
empresariais globais em Davos com uma rede global de múltiplos stakeholders em 400 cidades 
ao redor do mundo para um diálogo orientado para o futuro, impulsionado pela geração mais 
jovem.  
 
 
"A Grande Redefinição" será o tema do evento Duas Davos em Uma - convocado pelo Fórum 
Econômico Mundial em janeiro de 2021. A 51ª Reunião Anual do Fórum Econômico Mundial 
reunirá líderes globais de governo, empresas, sociedade civil e stakeholders de todo o mundo 
em uma configuração única que inclui diálogos presenciais e virtuais. 



 
"Temos apenas um planeta e sabemos que as mudanças climáticas podem ser o próximo 
desastre global, com consequências ainda mais dramáticas para a humanidade. Temos que 
descarbonizar a economia no curto espaço de tempo que ainda resta e harmonizar nosso 
pensamento e comportamento com a natureza", disse Klaus Schwab, fundador e presidente 
executivo do Fórum Econômico Mundial. 
 
"Para garantir nosso futuro e prosperar, precisamos evoluir nosso modelo econômico e colocar 
as pessoas e o planeta no centro da criação de valor global. Se há uma lição crítica a aprender 
com essa crise, é que precisamos colocar a natureza no centro da forma como operamos. 
Simplesmente não podemos perder mais tempo", disse Sua Alteza Real o Príncipe de Gales. 
 
"A Grande Redefinição" é um reconhecimento de que essa tragédia humana deve ser um 
alerta. Precisamos construir economias e sociedades mais iguais, inclusivas e sustentáveis, que 
sejam mais resilientes diante de pandemias, mudanças climáticas e muitas outras mudanças 
globais que enfrentamos", disse António Guterres, Secretário Geral das Nações Unidas, Nova 
York. 
 
"É necessário uma grande redefinição para construir um novo contrato social que honre a 
dignidade de todo ser humano", acrescentou Schwab. "A crise global da saúde revelou a 
insustentabilidade do nosso antigo sistema em relação a coesão social, falta de oportunidades 
iguais e inclusão. Também não podemos dar as costas aos males do racismo e da 
discriminação. Precisamos incorporar nesse novo contrato social nossa responsabilidade 
intergeracional para garantir que atendamos às expectativas dos jovens." 
 
"O COVID-19 acelerou nossa transição para a era da Quarta Revolução Industrial. Temos que 
garantir que as novas tecnologias no mundo digital, biológico e físico permaneçam centradas 
no ser humano e atendam à sociedade como um todo, proporcionando a todos um acesso 
justo", afirmou. 
 
"Essa pandemia global também demonstrou novamente como estamos interconectados. 
Temos que restaurar um sistema funcional de cooperação global inteligente estruturado para 
enfrentar os desafios dos próximos 50 anos. A Grande Redefinição exigirá que integremos 
todos os stakeholders da sociedade global em uma comunidade de interesse, propósito e ação 
em comum", afirmou Schwab. "Precisamos de uma mudança de mentalidade, passando do 
pensamento de curto e longo prazo, passando do capitalismo de acionistas para a 
responsabilidade dos stakeholders. A governança ambiental, social e a boa governança deve 
ser uma parte medida da responsabilidade corporativa e governamental", acrescentou. 
 
Este evento inovador será uma Reunião Anual muito diferente, refletindo o espírito da Grande 
Redefinição. Proporcionará uma oportunidade única no início de 2021 para reunir os principais 
líderes globais de governo e negócios em Davos, ainda enquadrados em uma cúpula global 
com várias partes interessadas, impulsionada pela geração mais jovem, para garantir que o 
diálogo do Grande Reinício vá além dos limites do pensamento tradicional e seja realmente 
voltado para o futuro. 
 
Para fazer isso, o Fórum Econômico Mundial atrairá milhares de jovens em mais de 400 
cidades ao redor do mundo (a partir da Comunidade Global Shapers)que serão 
interconectados com uma poderosa rede virtual para interagir com os líderes em Davos. Cada 
um desses centros terá uma política de casa aberta para integrar todos os cidadãos 
interessados nesse diálogo, tornando a Reunião Anual aberta a todos. Além disso, as redes 
globais de mídia e mídia social mobilizarão milhões de pessoas, permitindo que compartilhem 
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suas contribuições e, ao mesmo tempo, forneçam acesso às discussões da Reunião Anual em 
Davos. 
 
O anúncio da Grande Redefinição foi feito por Sua Alteza Real o Príncipe de Gales e Professor 
Schwab durante uma reunião virtual, seguida de declarações do Secretário-Geral da ONU 
António Guterres e da Diretora-Geral do FMI, Kristalina Georgieva – em Genebra, Suíça, no dia 
3 de junho de 2020. 
 
O mapa abaixo mostra a localização dos Hubs da Comunidade Mundial de Modeladores 
Econômicos Globais: mais de 420 hubs e 11.000 modeladores globais e ex-alunos.  

 
 
Suas declarações foram apoiadas por vozes de todos os grupos de stakeholders da sociedade 
global, incluindo Victoria Alonsoperez, Fundadora e CEO, Chipsafer, Uruguai, e um Jovem Líder 
Global; Caroline Anstey, Presidente e CEO, Pact, EUA; Ajay S. Banga, CEO, Mastercard, EUA; 
Sharan Burrow, Secretário Geral da Confederação Sindical Internacional (ITUC), Bruxelas; Ma 
Jun, presidente do Comitê de Finanças Verdes da Sociedade Chinesa de Finanças e Bancos e 
membro do Comitê de Política Monetária do Banco Popular da China; Bernard Looney, CEO, 
bp, Reino Unido; Juliana Rotich, Venture Partner, Atlantica Ventures, Quênia; Bradford L. 
Smith, Presidente, Microsoft, EUA; e Nick Stern, presidente do Instituto de Pesquisa Grantham 
sobre Mudança Climática e Meio Ambiente, Reino Unido. 
 
No período que antecede a Reunião Anual, o Fórum sediará uma série virtual Os Grandes 
Diálogos de Redefinição. Esses diálogos são uma iniciativa conjunta do Fórum Econômico 
Mundial e de Sua Alteza o Príncipe de Gales. Contribuições para a Grande Redefinição também 
serão convidadas através do UpLink, a plataforma digital do Fórum Econômico Mundial, para 
reunir fontes de inovação para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 
 



 
 
18 –COM TÍMIDA EVOLUÇÃO, BRASIL PERMANECE ENTRE OS 
PAÍSES MENOS COMPETITIVOS DO MUNDO, OCUPANDO A 56ª 
COLOCAÇÃO NO RANKING DA COMPETITIVIDADE MUNDIAL 
2020 ELABORADO PELA ESCOLA SUÍÇA IMD 

 
 
Fundação Dom Cabral é responsável pelo capítulo Brasil do levantamento. Análise mostra que 
avanços na educação são fundamentais para melhoria do posicionamento do País neste 
quadro. 
 
Destaques:  
• Brasil avança três posições e passa a ocupar a 56ª colocação  
 
• Ao contrário do Brasil, os outros BRICS - Rússia, Índia, China e África do Sul não registraram 
avanço em 2020 
 
• Pelo segundo ano consecutivo, Singapura ocupa o topo do ranking 
 
• Pela primeira vez em 5 anos os EUA não se encontram entre os top 5, ocupando a 10ª 
colocação, com perda de 7 posições 
 
• Ao todo, estudo analisa 63 nações  
 
• Ranking captura os problemas que a economia global experimentou em 2019, como os 
atritos comerciais entre os Estados Unidos e a China 
 
• Publicado desde 1989, o Relatório Internacional de Competitividade do IMD é baseado em 
quatro pilares: (1) Desempenho Econômico, (2) Eficiência do Governo, (3) Eficiência 
Empresarial e (4) Infraestrutura 
 
O Brasil avançou três posições na edição 2020 do Anuário de Competitividade Mundial (World 
Competitiveness Yearbook - WCY), elaborado pela escola Suíça IMD (International Institute for 
Management Development). A Fundação Dom Cabral é responsável pelo capítulo Brasil do 
estudo, incluindo as análises locais. Em 2020, o Brasil passou a ocupar a 56ª posição no 
ranking. Este é o quarto ano consecutivo em que o País apresenta ganhos de competitividade. 
Ao todo, o estudo analisa a posição de 63 nações. 



 
Singapura segue no topo do ranking, seguida por Dinamarca e Suíça, posições antes ocupadas 
por Hong Kong e Estados Unidos. Enquanto a Dinamarca apresentou um ganho de 6 posições, 
os EUA caíram 7, ocupando agora a 10ª posição. Destaque positivo é atribuído também à 
Estônia, que subiu 7 posições e assumiu a 28ª colocação, e à Grécia, que subiu 9 posições e 
assumiu a 49ª colocação.  
 
Segundo o Professor Carlos Arruda, Diretor do Núcleo de Inovação e Empreendedorismo da 
FDC e responsável pelo capítulo Brasil do ranking de competitividade, "Uma evolução mais 
significava do Brasil no ranking requer reformas e reestruturações nos ambientes político e 
socioeconômico. Desta forma, seriam garantidas condições estáveis e favoráveis à 
competitividade do país." O Professor completa que "Sistemas eficazes de saúde e educação, 
juntamente com a proteção do meio ambiente, são fatores fundamentais na condução das 
tendências de competitividade."  
 
O ganho de três posições em relação a 2019 se explica por ligeiros avanços nos pilares 
considerados: o país subiu uma posição no desempenho econômico (da 57ª para a 56ª), na 
eficiência do governo (da 62ª para a 61ª) e na infraestrutura (54ª para 53ª). O ganho mais 
significativo se deu na eficiência dos negócios, subindo da 57ª para a 47ª posição.  

 
 
 



Impactos da pandemia do novo Coronavírus 
Na edição 2020 do Anuário de Competitividade Mundial, o IMD assume os impactos 
recorrentes da pandemia da COVID-19 como fator limitante dos resultados apresentados. 
Apesar de os dados estatísticosserem anteriores à liberação do índice em pelo menos um ano, 
ou seja, se referirem ao período de 2019 ou um pouco anterior, a pesquisa executiva que 
também compõe o Ranking Mundial de Competitividade foi administrada entre fevereiro e 
abril de 2020, capturando alguns impactos da pandemia. Dessa maneira, indicadores que 
avaliam a adaptabilidade das políticas governamentais e a qualidade do sistema de saúde, por 
exemplo, podem refletir a crise recente. 
 
Ainda assim, o IMD destaca que o ranking captura os problemas que a economia global 
experimentou em 2019, como os atritos comerciais entre os Estados Unidos e a China. Essas 
questões compreendem o lento crescimento do PIB e as quedas nas exportações e 
investimentos internacionais para alguns países. Foi possível identificar um padrão comum nos 
fatores que influenciaram o desempenho atual de países altamente classificados, com base no 
comércio e investimentos internacionais, emprego, abertura, estabilidade política e igualdade 
social e de gênero.  
 
Desempenho dos países  
A liderança de Singapura no ranking de 2020 justifica-se pelo notável desempenho econômico 
fundamentado no comércio e investimento internacional, medidas de emprego e mercado de 
trabalho, finanças públicas e legislação comercial. Além disso, a nação conta com um 
desempenho estável em produtividade, estrutura tecnológica e sistema de ensino.  
 
A ascensão da Dinamarca, por sua vez, está baseada no forte desempenho de sua economia e 
mercado de trabalho e de seus sistemas de saúde e educação, para além dos investimentos 
internacionais e da produtividade.  
 
Por outro lado, os Estados Unidos, que registraram uma das maiores perdas de 
competitividade do ranking, passaram por processos de deterioração do comércio 
internacional e das finanças públicas, além de quedas nas medidas de emprego e mercado de 
trabalho. Persistem as lacunas na estrutura social, que já acompanham o histórico do país e se 
traduzem na baixa eficiência do sistema de saúde e da proteção ambiental.  
 
Além disso, o declínio de posição norte-americano pode ser explicado, em medida 
considerável, pelos atritos com a China. Desde 2018, quando o governo de Trump impôs 
tarifas de 25% sobre US$ 60 bilhões de produtos de tecnologia importados da China, os dois 
países estão em guerra comercial. Em agosto de 2019, foi anunciada uma nova imposição de 
tarifas sobre a importação de produtos chineses, com desvalorização do yuan como reação da 
China para baratear seus produtos e torná-los mais competitivos. Apesar da expectativa de um 
acordo entre as duas potências, esses atritos refletiram uma queda do desempenho dos países 
em 2019, além dos impactos mundiais envolvidos. Os EUA retrocederam da 16ª para a 32ª 
posição do ranking para comércio internacional, uma queda de 16 posições.  
 
Visão da América Latina  
A América do Sul avançou no ranking médio neste ano, passando da 56ª para a 54ª posição, 
mas segue sendo a sub-região menos competitiva. Destaque positivo foi conferido para a 
política tributária e preços, e negativo para produtividade e eficiência, infraestrutura 
tecnológica, comércio internacional e estrutura social. Chile, líder de competitividade na 
América do Sul (38ª posição), Peru e Brasil (52ª e 56ª posições, respectivamente) avançaram 
no ranking; Colômbia e Argentina (54ª e 62ª) caíram de posição; e Venezuela permanece como 
o último colocado (63ª posição).  



 
É interessante examinar a oscilação do desempenho dos países da América do Sul nos últimos 
cinco anos. Ao invés de um avanço sustentado, esses países registram ora avanços, ora 
retrocessos em suas posições no ranking de competitividade.  
 
Entre os BRICS, somente Brasil avança  
Ao contrário do Brasil, os outros BRICS - Rússia, Índia, China e África do Sul não registraram 
avanço em 2020. A Índia permaneceu colocada na 43ª posição, enquanto Rússia, China e África 
do Sul retrocederam, respectivamente, das 45ª, 14ª e 56ª posições para 50ª, 20ª e 59ª 
posições. Vale destacar que a China já ocupou as 13ª (2018) e 14ª posições (2019) e que a 
África do Sul, que já esteve nas 52ª (2016) e 53ª (2017 e 2018) posições, inverteu sua 
classificação com o Brasil, de 2019 para 2020.  
 
Essa queda observada para a China vai ao encontro da análise realizada para os EUA. Em 2019, 
a China se encontrava na 24ª posição para o ranking de comércio internacional. Já em 2018, 
caiu para a 38ª posição - um declínio de mais de 10 posições.  
 
O Brasil no World Competitiveness Yearbook 2020  
Apesar do ligeiro avanço do Brasil no Ranking de Competitividade WCY 2020, o País 
permanece entre as nações menos competitivas do mundo. O ganho de três posições em 
relação a 2019 se explica por ligeiros avanços nos pilares considerados: o país subiu uma 
posição no desempenho econômico (da 57ª para a 56ª), na eficiência do governo (da 62ª para 
a 61ª) e na infraestrutura (54ª para 53ª). O ganho mais significativo se deu na eficiência dos 
negócios, subindo da 57ª para a 47ª posição.  
 
De maneira geral, observaram-se avanços na densidade de novos negócios, nos fundos de 
pensão, nas finanças públicas, nos custos de capital, no emprego de longo prazo etc e perdas 
na estabilidade do câmbio, no saldo da conta corrente, no crescimento do capital fixo, no 
crescimento real do PIB, no acesso a água, na resiliência econômica, etc.  
 
Apesar do declínio de 9 posições na atratividade a investimentos estrangeiros (da 19ª para a 
28ª posição), quando avaliamos o fluxo direto de investimentos do exterior o país se mantém 
bem colocado. É a quarta nação, em termos absolutos, e a nona, em porcentagem do PIB, que 
mais recebe investimentos. Contudo, o balanço do fluxo de investimento direto é negativo.  
 
A comunidade empresarial atuante no país foi convidada, a partir da Pesquisa de Opinião 
Executiva que compõe o estudo, a identificar 5 fatores-chave para a competitividade da 
economia brasileira. O principal aspecto de atratividade destacado foi a abertura e as atitudes 
positivas, seguido pelo dinamismo da economia. Do outro lado, o regime tributário foi 
evidenciado como o fator mais crítico à competitividade do país, seguido pela infraestrutura. É 
válido observar, ainda, que apenas 13,8% dos respondentes atribuíram ao alto nível 
educacional atuação fundamental no contexto brasileiro. Isso sugere uma lacuna nas políticas 
de incentivo e investimentos à educação para potencialização da competitividade.  
 
Metodologia  
Desde 1989, o IMD publica, anualmente, o seu Relatório Internacional de Competitividade com 
base em quatro pilares: (1) Desempenho Econômico, (2) Eficiência do Governo, (3) Eficiência 
Empresarial e (4) Infraestrutura. Para cada pilar, são analisados 5 subfatores por meio da 
contabilização de 337 variáveis. As variáveis incluem tanto dados estatísticos quanto de 
percepção. Os dados estatísticos são indicadores macroeconômicos, cuja fonte são instituições 
nacionais e internacionais de estatística (como o IBGE no Brasil). São coletados pelo IMD e seus 
parceiros e possuem peso de 2/3 para o cálculo do ranking. Os dados de percepção são 



coletados através do questionário de opinião executiva, coletados via plataforma online entre 
gestores de alto escalão das empresas. Com peso de 1/3 na pesquisa, estes dados refletem o 
julgamento geral do empresariado sobre o país em questão.  
 
No Brasil a pesquisa de opinião está sob a responsabilidade da Fundação Dom Cabral que 
obteve respostas de 125 executivos brasileiros de diferentes setores, regiões e portes de 
empresas, com o intuito de obter uma representação geral do país.  
A pesquisa para o World Competitiveness Report 2020 foi realizada entre os períodos de 
fevereiro e abril e contou com a contribuição de mais de 6.370 executivos nos 63 países 
pesquisados.  
 
Equipe da Fundação Dom Cabral  
• Prof. Carlos Arruda: Coordenador do Núcleo de Inovação e Empreendedorismo  
• Prof. Ana Burcharth: Professora do Núcleo de Inovação e Empreendedorismo  
• Naira C. Gonçalves: Pesquisadora Assistente do Núcleo de Inovação e Empreendedorismo  
 
Sobre o IMD  
O IMD (International Institute for Management Development) é uma escola de negócios 
renomada, reconhecida como a especialista em desenvolvimento de líderes globais por meio 
de educação executiva de alto impacto. 
 
A Fundação Dom Cabral é uma escola de negócios brasileira que há mais de 40 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.  
Em 2020 a instituição ficou em 9º lugar no ranking de educação executiva do jornal britânico 
Financial Times. Desta forma, consolidou sua posição como a melhor escola de negócios da 
América Latina e a mais bem colocada do Brasil.  
 
Somente em 2019 passaram pela FDC mais de 20 mil profissionais entre executivos, 
empresários e gestores públicos. 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. 

 

 

 
19 - MERCADO GLOBAL DE LUXO DEVE CAIR ENTRE 20% E 35% 
EM 2020, DIZ BAIN & COMPANY 
 

Estudo da consultoria mostra que a pandemia de Covid-19 apresenta uma crise sem 
precedentes para a indústria. Vendas online cresceram e podem representar 30% do 
mercado até 2025  



 
Diante do colapso global causado pelos lockdowns e pela paralisação do turismo em todos os 
principais mercados, a indústria do luxo enfrenta um desafio sem paralelo na história. Depois 
de cair em cerca de 25% no primeiro trimestre de 2020, a desaceleração deve aumentar no 
segundo trimestre e pode levar a uma contração estimada entre 20% a 35% ao longo do ano. 
 
A China começou a liderar o caminho para uma recuperação e os seus consumidores devem 
consolidar seu status como motores cruciais do setor, representando quase 50% do mercado 
até 2025. As compras de luxo feitas online aumentaram durante a crise e o canal pode 
representar até 30% do mercado até 2025. 
 
Essas são as principais conclusões do estudo da Bain & Company, uma das principais 
consultorias estratégicas do mundo, divulgado em colaboração com a Fondazione Altagamma, 
a fundação da indústria de fabricantes de produtos de luxo italianos. 
 
Segundo a Bain, haverá uma recuperação para o mercado de luxo, mas o setor será 
profundamente transformado. A crise do coronavírus forçará a indústria a pensar de forma 
mais criativa e inovar ainda mais rapidamente para atender a uma série de novas demandas 
dos consumidores e restrições de canal. 
 
A crise do coronavírus afeta o luxo 
A Bain & Company estima que o mercado de bens de luxo pessoais tenha caído 25% no 
primeiro trimestre do ano, com a expansão da Covid-19 na Ásia e, depois, em todo o mundo. 
Um forte início de ano em todas as principais regiões (China, Europa e América) foi 
rapidamente afetado pela imposição de lockdowns e pelo colapso do turismo, o que ampliou o 
declínio na Europa. As vendas de luxo no Japão e no resto da Ásia também caíram, embora a 
um ritmo um pouco mais lento. 
 
As compras de luxo online permaneceram resilientes, enquanto os modelos tradicionais de 
lojas, incluindo as de departamento, sofreram quedas acentuadas. O varejo de viagens foi 
dizimado pelo desligamento do transporte aéreo em todo o mundo. 
 
De acordo com a Bain, à medida que os consumidores emergem lentamente dos lockdowns, a 
maneira como enxergam o mundo mudará e as marcas de luxo precisarão se adaptar. A 
segurança na loja será obrigatória, e deverá ser combinada com a "magia" da experiência de 
luxo: maneiras criativas de atrair clientes para a loja ou de levar o produto ao cliente farão a 
diferença. 
 
Todas as categorias sofreram quedas, com acessórios mostrando a maior resiliência e relógios 
caindo mais devido à falta de plataformas de vendas online para compensar o fechamento dos 
canais físicos. 
 
Olhando para o futuro: como será o mercado de luxo em 2025? 
Vai levar tempo para o mercado se recuperar. A Bain & Company antecipa que uma 
recuperação para os níveis de 2019 não ocorrerá até 2022 ou 2023. O crescimento do mercado 
será retomado gradualmente a partir de então, atingindo entre € 320 e 330 bilhões em 2025. 
 
Para a consultoria, a velocidade do crescimento futuro do mercado dependerá das respostas 
estratégicas dos players de luxo à crise atual e de sua capacidade de transformar o setor em 
nome do cliente. 
 
Os consumidores chineses devem confirmar seu lugar como os compradores mais importantes 



do segmento, respondendo por quase metade de todas as compras em todo o mundo até 
2025. Como região, a China continental representará 28% do mercado de luxo, ante 11% em 
2019. 
 
O canal online, que já registrou um crescimento de dois dígitos em 2019, continuará ganhando 
participação e respondendo por até 30% do mercado até 2025, movimento puxado pelas 
novas gerações (Geração Y e Geração Z), a maioria do mercado de luxo. 
 
Players de luxo precisarão enfrentar disrupções de frente 
Diante de uma crise sem precedentes, os players de luxo precisarão agir agora para criar seu 
futuro. Todos os aspectos do mercado, da criação à distribuição, do marketing à cadeia de 
suprimentos e, crucialmente, da interação com os clientes finais, precisarão ser repensados 
para se adequarem a um mundo em mudança. 
 
Para a Bain, as marcas vencedoras serão as que melhor interpretarão o cenário atual, ao 
mesmo tempo em que permanecerão consistentes com seu DNA interno e sua história 
individual. 
 
A Bain & Company é uma consultoria global que ajuda as empresas e organizações mais 
ambiciosas do mundo a definir o futuro. Com 58 escritórios em 37 países, trabalha em 
conjunto com awua clientes com uma ambição compartilhada: alcançar resultados 
extraordinários que superem seus concorrentes e redefinam suas indústrias.  
 
 

 

 
20 –REAÇÃO DA CHINA À PANDEMIA TROUXE APRENDIZADOS 
Á AMÉRICA DO SUL, AVALIA KPMG  
 
Assim que a China identificou o cenário de pandemia que cercava o país, o governo chinês 
tomou diversas decisões restritivas para conter o avanço do vírus internamente e em território 
internacional. Embora o cenário ainda seja delicado, a experiência inicial dos efeitos desse 
novo vírus em outros países como a China e as decisões tomadas para mitigar o crescimento 
da pandemia foram úteis para nutrir as determinações que os países da América do Sul 
seguiram ou ainda seguirão diante deste evento histórico. Esse é a avaliação do sócio 
responsável pela prática chinesa da KPMG no Brasil e América do Sul, Davi Wu.  
 
Segundo ele, por se tratar de um país caracterizado por um histórico de guerras e escassez em 



um passado não muito distante, a China sempre esteve preparada com planos de 
contingência.  
 
"Rapidamente as autoridades identificaram o epicentro do surto e fecharam as fronteiras e 
acessos, estipulando uma quarentena total. Políticas nacionais de incentivo ou até mesmo 
isenção fiscal foram aprovadas com efeito imediato, visando auxiliar empresas diretamente 
afetadas pelo vírus e também aquelas que fornecem insumos para mitigar e combater a 
doença. Nesse momento de crise, o governo, a população e a comunidade de empresários da 
China impressionaram o mundo com a rapidez, disciplina, cooperação e otimismo, sem 
precedentes, com os quais estão lidando com a pandemia do novo coronavírus", afirma.  
 
Já na América do Sul, de acordo com o sócio, embora os efeitos do surto da Covid-19 tenham 
ocorrido um pouco mais tarde, a maioria dos países implementou uma série de precauções 
necessárias para retardar o avanço do vírus.  
 
"Muitos países da região estão seguindo as orientações de especialistas para diminuir a curva 
de contágio, especialmente, com a implementação de quarentenas obrigatórias e isolamento 
social preventivo. Da mesma forma, para mitigar o impacto da interrupção na atividade 
econômica como resultado dessas medidas, os países estão buscando maneiras de aliviar a 
situação das empresas, principalmente, as pequenas e médias, por meio de alternativas 
econômicas que variam entre isenções fiscais, créditos brutos e até assistência financeira para 
cobrir salários", analisa.  
 
"Os impactos ou efeitos dessa pandemia ainda devem ser replicados pelos próximos meses, 
afetando decisões e alterando estratégias que, até então, eram os pilares para o 
desenvolvimento de diversas empresas. Ainda não se sabe exatamente o que mais irá mudar 
nessa crise, mas sabe-se que o mundo não será o mesmo novamente e que cada nova 
experiência será necessariamente um novo aprendizado para o futuro", conclui Davi Wu.  
 

 
 

21 - E-COMMERCE BRASILEIRO CRESCE 75% NO MÊS DE MAIO 
 
Comparativo é em relação ao mesmo período de 2019 

 
No Brasil, de acordo com o Mastercard SpendingPulse, índice que rastreia as vendas gerais de 
varejo em todos os tipos de pagamento, incluindo dinheiro e cheque, as vendas pelo e-
commerce* cresceram 75% em maio e a média de crescimento dos últimos três meses (março, 
abril e maio) foi de mais de 48%, acima do registrado no primeiro trimestre: 14%. Ambos os 
dados são na comparação com o mesmo período do ano passado, ressaltando a mudança mais 
ampla para o digital na forma como se trabalha, mora e compra.  
 

https://vbcomunicacao.us11.list-manage.com/track/click?u=dfb58de7f991b97357d8defe0&id=2e71b1d7d3&e=c8d336f2b3


"O crescimento do comércio eletrônico está muito atrelado ao novo comportamento do 
consumidor durante o período de distanciamento social. Devido à pandemia, os consumidores 
estão cada vez mais se afastando do dinheiro e optando por pagamentos digitais e sem 
contato, o que aumentou as vendas on-line. Além disso, a distribuição do auxílio emergencial 
pelo governo também contribuiu para esse resultado, diz Cesar Fukushima, Diretor de Análise 
Avançada da Mastercard no Brasil. 
 
Para se aprofundar ainda mais no cenário econômico durante a pandemia, a Mastercard 
divulgou o primeiro relatório de sua série , que observa os impactos da pandemia e das 
recomendações de distanciamento social, incluindo o grande crescimento das compras online. 
 
Vendas Totais 
No entanto, o Mastercard SpendingPulse registrou que o volume total de vendas no varejo 
(excluídas as vendas de automóveis, materiais de construção, restaurantes e cama, mesa e 
banho) no Brasil diminuiu quase 3% em relação ao ano anterior em maio. A média dos últimos 
três meses caiu -10% em relação ao mesmo período de 2019.  
 
Dois setores tiveram crescimento acima do indicador de vendas totais: supermercado (16%) e 
artigos de uso pessoal e doméstico (5%). Os setores de vestuários, móveis e eletrodomésticos, 
combustíveis e artigos farmacêuticos tiveram desempenho abaixo.  
 
As regiões Sul (0,4%) e Sudeste (-2%) tiveram crescimento acima da média, enquanto Norte ( -
6%), Nordeste (-5%) e Centro Oeste (- 9%) ficaram abaixo do registrado pelo varejo, na 
comparação com o mesmo período do ano anterior. 
 

 
 

22 - PRODUÇÃO BRASILEIRA DE AÇO BRUTO TEM QUEDA DE 
15,9% ATÉ MAIO 
 
A produção brasileira de aço bruto foi de 12,1 milhões de toneladas nos cinco primeiros meses 
de 2020, o que representa uma queda de 15,9% frente ao mesmo período do ano anterior. A 
produção de laminados no mesmo período foi de 8,5 milhões de toneladas, 13,4% menor do 
que o registrado no mesmo período de 2019. A produção de semiacabados para vendas 

https://yederesisanve.i-mpr.com/link.php?code=bDpodHRwJTNBJTJGJTJGd3d3Lm1hc3RlcmNhcmRzZXJ2aWNlcy5jb20lMkZlbiUyRnJlY292ZXJ5LWluc2lnaHRzJTJGc2hpZnQtZGlnaXRhbCUzRnNvdXJjZSUzRGNleCUyNmNtcCUzRHVzLmVuLXVzLnVzYS5iMmIubWFzdGVyY2FyZC5jb20uY3guYmxnLi5nZW4ucmVjb3ZlcnktaW5zaWdodHMuLnNoaWZ0LWRpZ2l0YWwuLjoyMTg5ODQxOTIzOnJldmlzdGFtY0B1b2wuY29tLmJyOjNlOTA2NA==


totalizou 3,3 milhões de toneladas de janeiro a maio de 2020, uma redução de 11,4% na 
mesma base de comparação.  
 
As vendas internas foram de 6,8 milhões de toneladas de janeiro a maio de 2020, o que 
representa uma queda de 12,3% quando comparada com o apurado em igual período do ano 
anterior. O consumo aparente nacional de produtos siderúrgicos foi de 7,6 milhões de 
toneladas no acumulado até maio de 2020, o que representa uma redução de 12,6% frente ao 
ocorrido nos cinco primeiros meses de 2019.  
 
As importações alcançaram 854 mil toneladas no acumulado de janeiro a maio de 2020, com 
uma queda de 21,7% frente ao mesmo período do ano anterior. Em valor, as importações 
atingiram US$ 908 milhões, uma redução de 17,2% na mesma base de comparação.  
As exportações atingiram 5,1 milhões de toneladas e US$ 2,6 bilhões de janeiro a maio d 
e 2020. Esses valores representam, respectivamente, uma queda de 9,3% e de 22,4% na 
comparação com o mesmo período de 2019. 
 
Dados de maio de 2020 
Em maio de 2020 a produção brasileira de aço bruto foi de 2,2 milhões de toneladas, uma 
queda de 22,6% frente ao mesmo mês de 2019. Já a produção de laminados foi de 1,4 milhão 
de toneladas, 29,3% menor que do que a registrada em maio de 2019. A produção de 
semiacabados para vendas foi de 630 mil toneladas, uma retração de 3,2% em relação ao 
mesmo mês de 2019.  
 
As vendas internas caíram 23,2% frente a maio de 2019, atingindo 1,2 milhão de toneladas. O 
consumo aparente de produtos siderúrgicos foi de 1,3 milhão de toneladas, 24,8% abaixo do 
apurado no mesmo período de 2019.  
 

As importações de maio de 2020 foram de 149 mil toneladas e US﹩ 163 milhões, o que 

resulta em uma redução de 36,0% em quantum e de 31,4% em valor na comparação com o 

registrado em maio de 2019. As exportações foram de 940 mil toneladas e US﹩ 464 milhões, 

o que significa queda de 23,9% e de 39,0%, respectivamente, na comparação com o mesmo 
mês de 2019. 
 
*Devido a uma perda que ocorre durante o processo produtivo do aço, a soma da produção de 
laminados e semiacabados para vendas não equivale ao total da produção de aço bruto. 
 

23 - CONFIANÇA DO CONSUMIDOR E DA INDÚSTRIA NO BRASIL 
SÃO AS MAIS BAIXAS ENTRE OS PAÍSES ANALISADOS 
 
Pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV 
IBRE) mostra que o Brasil atingiu o patamar mais baixo entre os países analisados, tanto no 
Índice de Confiança do Consumidor (ICC) quanto no Índice de Confiança da Indústria (ICI). Na 
confiança do Consumidor, a queda foi mais intensa do que em países gravemente afetados 
pela pandemia de Convid-19, como Itália, Espanha e China. 
 
De acordo com os dados, em abril, o ICC e o ICI da Fundação Getulio Vargas no Brasil, 
registraram perdas recordes de 39,3 pontos e 22,0 pontos, respectivamente, atingindo valores 
mínimos históricos. Já os resultados de maio e a prévia de junho sinalizam o movimento na 
tendência de recuperação pela redução do pessimismo. O estudo mostra também que no 
âmbito do consumidor, a queda da confiança no Brasil foi bem mais intensa, tanto na 



comparação com os desenvolvidos quanto com os emergentes e com uma recuperação lenta 
até o momento. 
 
Os resultados da indústria Brasileira mostram que o país é o que apresenta maior dificuldade 
na recuperação até maio, recuperando apenas 8% das perdas ocorridas desde o início da 
pandemia. A Espanha recuperou apenas 4%, enquanto Portugal e Coreia do Sul ainda 
registram valores mínimos em maio, porém nenhum deles teve queda tão expressiva quanto o 
Brasil. Por outro lado, a China que perdeu mais de 40 pontos de confiança nesse período, hoje 
já se encontra em patamar superior ao período pré-crise. O cenário no curto prazo ainda é 
difícil para o país, considerando a elevada e resiliente incerteza, que também é recorde entre 
os países, e também considerando que a situação anterior à pandemia era de uma 
recuperação lenta e gradual. 
 

24 - CONFIANÇA DO COMÉRCIO REGISTRA A MAIOR QUEDA 
TRIMESTRAL DA SÉRIE HISTÓRICA EM JUNHO 
 
O Índice de Confiança do Comércio (ICOM) da Fundação Getulio Vargas subiu 17,0 pontos em 
junho, passando de 67,4 para 84,4 pontos. Em médias móveis trimestrais, o indicador manteve 
trajetória de queda pelo terceiro mês consecutivo (1,2 pontos), ainda influenciado pelo dado 
de abril, quando foi registrado o mínimo histórico. 
 
"A segunda alta consecutiva da confiança do comércio sugere que o pior momento do setor 
nessa pandemia pode ter sido em abril. Apesar da melhora do setor nesses últimos dois 
últimos meses, esse resultado ainda precisa ser visto com cautela, por dois motivos: a 
recuperação representa 60% do que foi perdido entre março e abril; e ainda tem sido muito 
mais influenciado pela evolução mais forte das expectativas, o que é normal dado o baixo nível 
de comparação. Para os próximos meses, a elevada incerteza e a fragilidade do mercado de 
trabalho não permitem observar um cenário de consistente retomada. ", avalia Rodolpho 
Tobler, Coordenador da Sondagem do Comércio do FGV IBRE. 
 
Em junho, a confiança subiu em todos os seis principais segmentos do Comércio. Do ponto de 
vista de horizontes temporais, houve melhora na percepção do momento presente e das 
expectativas, que se tornaram menos pessimistas. O Índice de Situação Atual (ISA-COM) 
avançou 12,7 pontos, para 82,0 pontos. O Índice de Expectativas (IE-COM) subiu 20,6 pontos 
para 87,5 pontos. 
 
Maior queda trimestral da série histórica 
O forte resultado negativo de abril contribuiu para que a média trimestral do ICOM sofresse 
forte queda no 2° trimestre de 2020. Desde o final de 2019 havia um caminho de recuperação 
gradual que o setor vinha percorrendo e se aproximando cada vez mais dos 100 pontos. Já no 
1° trimestre desse ano, a pandemia já começava a afetar as expectativas nos dados de março 
dando indícios do que estava por vir. "Como os dados pontuais dos últimos dois meses 
mostraram recuperação, a expectativa para o terceiro trimestre é de uma melhora marginal, 
mas ainda potencialmente abaixo do patamar observado no primeiro trimestre", completa 
Rodolpho. 
  



 

25 - AS MARCAS DE SUCESSO DE MINAS GERAIS  

25 ANOS DO Prêmio TOP OF MIND – MERCADOCOMUM - MARCAS DE 

SUCESSO – MINAS GERAIS  
 
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. Nesta edição a pesquisa,realizada com exclusividade, por MERCADOCOMUM,foi 
realizada pelo 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 Coronavírus impediram 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 de maneira diferente, 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 

encaminhada a um mailing especial, composto por mais de 120 mil formadores de opinião, no 

Estado e no País. 

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 diretoria de MercadoComum também se disponibilizará a fazer a entrega, pessoalmente e 

na sede das empresas vencedoras, dos troféus, diplomas e certificados a que elas fazem jus 

nesta premiação. 

 



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.  

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 27º 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 das 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. 
 
 

 



 

 
 

 
 



 

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 CEMIG sempre foi uma tradicional vencedora e patrocinadora da premiação Top of Mind em 
Minas. 
 

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 

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 



 

26 - BRASIL É O SEGUNDO PAÍS MAIS COMPLEXO DO MUNDO 
PARA SE FAZER NEGÓCIOS 
 

Índice Global de Complexidade Corporativa da TMF Group considera apenas a 
Indonésia mais complexa que o Brasil em termos de impostos, regras e regulamentos 
e questões trabalhistas. 
 
De acordo com uma pesquisa feita pela TMF Group, especialista em serviços de contabilidade, 
folha de pagamento e internacionalização de empresas, o Brasil é o segundo país mais 
complexo do mundo para se fazer negócios, ficando atrás apenas da Indonésia. O estudo, feito 
em 77 países, analisa fatores como pagamento de impostos e contabilidade, dificuldade para 
contratar, demitir e gerenciar folha de pagamento e questões relacionadas a regulações e 
penalidades.  
 
O Índice Global de Complexidade Corporativa revela que, apesar dos progressos realizados nos 
últimos anos em que foram implementados impostos digitais e mais simplificados (como o 
eSocial, por exemplo), o Brasil ainda é um ambiente de negócios muito complexo, com 
dezenas de regimes fiscais diferentes, distribuídos em três instâncias governamentais: federal, 
estadual e municipal. 
 
“O Brasil conseguiu evoluir numa agenda que melhora o ambiente de negócios. Mas o país 
ainda apresenta uma série de desafios para quem vem investir e empreender por aqui. Países 
como a Grécia, que caiu, no último ano, da primeira para a quinta posição no ranking, estão 
fazendo mudanças de modo mais enfático e colhendo os frutos deste esforço”, disse Rodrigo 
Zambon, Diretor Geral da TMF Brasil.  
 
No entanto, o executivo acredita que, apesar das complexidades brasileiras, haverá uma onda 
de aquisições de empresas brasileiras a partir do segundo semestre deste ano. “Com a 
desvalorização do real, houve um aumento na procura por ativos no Brasil por parte de fundos 
soberanos e empresas de private equity. Percebemos esta tendência de maneira bastante 
intensa em nossos contatos com estas entidades estrangeiras”, acrescentou Zambon.  
 
Segundo o relatório, os entrevistados acreditam que os procedimentos de RH no Brasil, como a 
contratação, demissão e gerenciamento da folha de pagamento - um dos principais desafios 
do país - se tornarão menos complexos nos próximos cinco anos. Quando se trata de regras, 
regulamentos e penalidades, outro importante obstáculo para as empresas que operam no 
Brasil, os entrevistados são menos otimistas. Eles acreditam que essa realidade não mudará 
nos próximos cinco anos. 

https://www.tmf-group.com/pt-br/news-insights/publications/2020/global-business-complexity-index/


 
No ranking dos países mais complexos do mundo, o Brasil é sucedido, respectivamente, pela 
Argentina, a Bolívia e a Grécia. Segunda maior economia do mundo, a China aparece mal 
colocada no ranking da TMF Group. O gigante asiático é o sexto país mais complexo do mundo 
para se fazer negócios. Mas a América Latina aparece como a região mais complexa do mundo. 
Dos dez países mais complexos do mundo, seis são latino-americanos.  
 
Os Estados Unidos, em guerra comercial e diplomática com a China, aparecem melhor do que 
seu rival econômico no quesito complexidade. A economia norte-americana é, de acordo com 
o estudo, a segunda menos complexa do mundo, perdendo apenas para Curaçao, país 
pertencente ao Reino dos Países Baixos, situado no sul do Mar do Caribe. Outros países que 
integram a lista dos menos complexos estão a Dinamarca, a Holanda, a Irlanda, a Jamaica, as 
Ilhas Virgens Britânicas e as Ilhas Cayman.  
  
A TMF Group é a provedora líder de serviços de suporte administrativo para a expansão 
internacional de negócios. Com cerca de 7.800 especialistas – presentes localmente em mais 
de 80 locais -, é a única empresa em todo o mundo a fornecer a combinação de serviços 
fiduciários, de secretariado corporativo, contabilidade, impostos e folha de pagamento, 
essenciais para o sucesso dos negócios que investem, operam se expandem em várias 
jurisdições.  
 

 
 

27 - MEDIDAS DE DESBUROCRATIZAÇÃO SE TORNAM AINDA 
MAIS IMPORTANTES DURANTE A CRISE 

 

Com empresas correndo os riscos de encerrar as atividades neste período de 
pandemia, melhorar o ambiente de negócios é fundamental 
  
A FecomercioSP sempre promove ações em prol de um ambiente mais oportuno aos negócios, 
seja com apoio a projetos relevantes para as empresas, seja com propostas de autoria própria 
visando à redução da burocracia em diversas frentes. Esses planos atacam diretamente o 
longo prazo necessário para se abrir uma empresa e ainda trazem simplificações profundas no 
sistema tributário, de modo a reduzir o peso do Estado sobre as gerações de emprego, renda e 
investimentos. 
  
Em meio à crise causada pela pandemia de covid-19, essas mudanças no sistema se tornam 
ainda mais necessárias. Assim, a Federação vê como muito positiva a Resolução 57/2020, do 
Comitê para Gestão da Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de 
Empresas e Negócios (CGSIM), a qual uniformiza todas as regras referentes às classificações 



das atividades que dispensam a necessidade de vistoria, alvará, licença de funcionamentos, 
conforme à designação dos riscos. 
 
 A resolução permitiu o desenvolvimento de atividade econômica de baixo risco sem a 
necessidade de atos públicos de liberação. Dessa forma, pequenos empresários podem seguir 
com seus negócios sem maiores amarras do Poder Público. 
 
 A medida ainda traz mudanças relacionadas à concessão do alvará de funcionamento 
provisório e ao licenciamento, sendo o primeiro o documento emitido pelos municípios para 
atividades de nível de risco médio ou risco moderado, que permitirá o início da operação do 
estabelecimento imediatamente após o ato de registro, sem a necessidade de vistorias prévias 
por parte dos órgãos e entidades licenciadores – basta o proprietário assinar o termo de 
ciência e responsabilidade. 
  
Ainda no sentido de desburocratizar, a FecomercioSP também considera muito benéfico o 
Provimento 100/20, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que institui o Sistema de Atos 
Notariais Eletrônicos (e-Notariado), de modo que os serviços prestados por todos os cartórios 
nacionais poderão ser realizados em plataforma online. Contudo, só terá acesso ao novo 
sistema, chamado “e-notariado”, quem tiver certificado digital – documento eletrônico com 
validade jurídica que permite a assinatura de documentos pela internet. 
 
Para a Entidade, as ações são fundamentais no processo de redução da burocracia e pode 
contribuir para a melhoria da posição do País no relatório Doing Business, ranking global 
publicado anualmente pelo Banco Mundial que avalia as leis e as regulações que facilitam ou 
dificultam as atividades das empresas em 190 países. Atualmente, o Brasil se encontra na 124ª 
posição. Os indicadores que mais prejudicam o Brasil em 2019 foram: obtenção de alvarás de 
construção (170) e pagamento de impostos (184). 
 
Reúne líderes empresariais, especialistas e consultores para fomentar o desenvolvimento do 
empreendedorismo. Em conjunto com o governo, mobiliza-se pela desburocratização e pela 
modernização, desenvolve soluções, elabora pesquisas e disponibiliza conteúdo prático sobre 
as questões que impactam a vida do empreendedor. Representa 1,8 milhão de empresários, 
que respondem por quase 10% do PIB brasileiro e geram em torno de 10 milhões de 
empregos. 
 

28 - SEGURO 24 HORAS CHEGA AO BRASIL  
 

'Instant', produto lançado para automóveis com proteção por perda total por 
acidente, permite a contratação exclusivamente pelo uso e sob demanda 
 
Um seguro que pode ser contratado antes de pegar a estrada e por apenas 24 horas. Esse é o 
‘Instant’, produto lançado para automóveis com proteção por perda total por acidente. É o 
primeiro seguro do Brasil que permite a contratação exclusivamente pelo uso e sob demanda, 
diferentemente do que acontece nas apólices tradicionais. 
 
Apesar de já existir em outros países, essa modalidade só foi autorizada pela Superintendência 
de Seguros Privados (Susep) em agosto do ano passado, através da Circular 592, que permitiu 
a customização de planos de seguros com vigência reduzida de contrato e período 
intermitente. 
A novidade chega ao mercado brasileiro através da Argo Seguros, multinacional norte-
americana especializada em seguros de nicho. Com apenas oito anos de atuação no Brasil, a 

https://www.argoseguros.com.br/


companhia já nasceu em um formato mais digital e não deseja competir com as demais 
seguradoras que já atuam no ramo de automóveis. 
 
“Nosso foco são os veículos com valor de mercado até 30 mil reais e que ainda não tem seguro 
por conta do preço. Como o Instant é um produto ‘pay per use’ (pago por uso), seu custo é 
muito mais baixo se comparado a um seguro Auto tradicional”, explica Newton Queiroz, CEO e 
presidente da Argo Seguros. 
 
A contratação será feita através do corretor de seguros, que vai cadastrar o cliente em um 
aplicativo especialmente desenvolvido para funcionar como uma carteira digital, onde será 
possível acessar os créditos, ativar o período de cobertura, obter dados da apólice e pontos de 
contato. 
 
“Antes de viajar, o cliente vai acionar o seguro através do app, indicando seu ponto de partida 
e o destino. O seguro cobrirá todo o trajeto, ou seja, a estrada ou rodovia, além de parte do 
perímetro urbano, por 24 horas. O valor final vai depender da importância segurada, no caso, 
o valor de tabela do veículo”, explica Bruno Porte, diretor de Operações e TI da Argo Seguros. 
 
O processo de contratação é simples e intuitivo, de forma que a jornada de compra do seguro 
ofereça a melhor experiência possível ao segurado. Um bom exemplo é a vistoria digital do 
veículo. 
 
“O Instant é um modelo de seguro inovador e disruptivo. Ele é o primeiro de vários outros que 
vamos oferecer com esse mesmo conceito. Queremos popularizar a cultura do seguro, levando 
proteção para pessoas de todas as classes sociais, já que elas pagarão apenas pelo o que usar, 
tornando todo processo o mais justo possível”, concluiu Newton. 
Atuando no Brasil desde 2012, a Argo Seguros opera nos ramos de Transportes, Riscos 
Patrimoniais, Linhas Financeiras, Responsabilidade Civil Geral e Profissional. A seguradora 
também oferece proteção para prestadores de serviços - transportadores, bikers, entre outros 
– sendo reconhecida no mercado pela qualidade dos produtos e excelência no atendimento 
aos segurados e corretores parceiros. 
 
Atualmente, a Argo Seguros está entre as cinco maiores do país em Transporte Internacional e 
Responsabilidade Civil Profissional. A companhia é uma subsidiária do Grupo Argo (NYSE: 
ARGO), subscritora internacional de produtos especializados de seguros e resseguros com 
atuação em diversos mercados. 
 
 

 



 

 

29 –POTTENCIAL SEGURADORA REGISTRA CRESCIMENTO 
EXPONENCIAL NA EMISSÃO DE APÓLICES DO SEGURO 
GARANTIA JUDICIAL  
 

Aumento na demanda foi impulsionado pela necessidade de as empresas 
recuperarem, durante a pandemia, o depósito judicial para garantir o fluxo de caixa 
 
Os impactos econômicos provocados pela Covid-19 têm motivado as empresas a buscarem a 
recuperação dos depósitos efetuados em ações judiciais para alimentar o fluxo de caixa. Em 
função disso, a Pottencial Seguradora, líder no mercado de Seguro Garantia por três anos 
consecutivos, viu a demanda pelo Seguro Garantia Judicial Depósito Recursal (modalidade 
substituição) disparar no mês de maio, quando a empresa registrou um volume de emissão de 
apólices 1300% superior à soma das apólices emitidas nos quatro primeiros meses deste ano. 
 “Esta modalidade de seguro permite que os depósitos judiciais sejam substituídos por uma 
apólice, proporcionando um fôlego importante às empresas em um momento tão delicado da 
economia como o que vivemos”, explica o Headde Seguro Garantia da Pottencial Seguradora, 
Henrique Machado. Ainda de acordo com Henrique, além de estar previsto na CLT, o Seguro 
Garantia Judicial Depósito Recursal oferece outras vantagens aos empregadores, como a 
desburocratização para contratação. 
 
A pandemia trouxe à tona o debate sobre a possibilidade de substituição do depósito judicial 
pelo Seguro Garantia. No dia 29 de maio, a presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi, e o corregedor-geral 
da Justiça do Trabalho, ministro Aloysio Corrêa da Veiga, assinaram um ato que permite o uso 
do Seguro Garantia Judicial em substituição ao depósito recursal em ações trabalhistas. No dia 
27 de março, conselheiros do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) já haviam sinalizado a 
possibilidade de substituição do depósito recursal pelo Seguro Garantia Judicial. 
 
De acordo com o vice-presidente da empresa, Carlos Ferreira Quick, o fato de a substituição 
estar tendo ampla aceitação na Justiça do Trabalho contribuiu para o aumento significativo na 
emissão de apólices registrado pela empresa no último mês. “O Seguro Garantia é a melhor 
forma de as empresas garantirem o débito judicial. A utilização desse tipo de apólice é 
amplamente aceita pelo Poder Judiciário, especialmente em tempos de recessão econômica”. 
 



Desde que fez a primeira emissão de apólice, há 10 anos, a Pottencial Seguradora vem 
registrando um crescimento contínuo e sustentado até assumir a liderança de mercado no 
Seguro Garantia pelo terceiro ano consecutivo com 19,2% do mercado em 2019, de acordo 
com o ranking da Superintendência de Seguros Privados (Susep).  Reconhecida pela máxima 
agilidade na emissão de apólices, a empresa 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. 
 

 
 

30 - OPERADORAS DE SAÚDE TAMBÉM SERÃO IMPACTADAS 
PELA PANDEMIA DE COVID-19, ALERTA IBRACON 
 

Análise do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil ressalta que entidades de 
seguro de saúde e planos de saúde deverão dar atenção especial à contabilidade e 
finanças 
 
O Ibracon - Instituto dos Auditores Independentes do Brasil alerta que as seguradoras de 
saúde e operadoras de planos de saúde também serão impactadas pela pandemia de Covid-19, 
sendo necessária atenção especial aos aspectos financeiros e contábeis no que se refere a 
manutenção de suas atividades. Segundo a entidade, os diversos reflexos que a pandemia tem 
causado na economia poderão atingir fortemente muitas operadoras do setor.  
 
"Por enquanto, os impactos ainda não estão sendo fortemente sentidos, uma vez que o 
isolamento social reduziu os gastos das operadoras de saúde com outros tipos de 
atendimento, como, consultas regulares, cirurgias, as internações por acidente de trânsito", 
explica Érika Ramos, do Grupo de Trabalho Seguradoras do Ibracon. "Mas, esse impacto no 
fluxo de caixa deverá manifestar-se num futuro próximo, principalmente por causa de fatores 
econômicos, como desemprego, redução da taxa de juros e corte de gastos por empresas que 
levam a desistência de pagamento de um plano de saúde", complementa.  
 
Os procedimentos cirúrgicos e ambulatórias que não estão acontecendo, por conta do 
isolamento, estão, na sua essência, sendo postergados, e isso afetará o fluxo de caixa das 
seguradoras.  
 



Esse contexto também deve propiciar uma movimentação no mercado de saúde, em termos 
de aquisição, com as pequenas operadoras sendo adquiridas pelas grandes. "As entidades que 
têm mais caixa conseguem passar melhor pela crise e manter as operações, enquanto as 
pequenas podem não ter tanto fôlego", explica Érika.  
 
A Agência Nacional de Saúde (ANS) determina a emissão de apenas um balanço anual, mas, 
com o atual cenário da pandemia, os impactos nos fluxos de caixa e nos balanços das 
operadoras já começam a ser sentidos. No total, o País conta com 746 operadoras de planos 
de assistência médica, sendo 718 ativos, que operam 17.378 planos.  
 
Fundado em 1971, o Ibracon - Instituto dos Auditores Independentes do Brasil é uma entidade 
representativa dos auditores independentes, que por meio da ação nos mais diversos âmbitos, 
promove a atividade de auditoria Independente e demonstra a sua contribuição para o 
desenvolvimento econômico e sustentável do Brasil. É responsável por cerca de 120 atividades 
educacionais promovidas anualmente para mais de 3.000 profissionais. 
 

 
 

31 – PEDIDOS DE FALÊNCIA SOBEM 30% EM MAIO 
 

Já para os Pedidos de Recuperação Judicial houve alta de 68,6% 
 
Os pedidos de falência avançaram 30% em maio, na comparação com abril, segundo dados 
com abrangência nacional da Boa Vista. Mantida a base de comparação, os pedidos de 
recuperação judicial e as recuperações judiciais deferidas aumentaram 68,6% e 61,5%, 
respectivamente. Por outro lado, as falências decretadas registraram queda de 3,3% na 
variação mensal. 
 
Na análise acumulada em 12 meses, os pedidos de recuperação judicial apresentaram alta de 
3,7%, assim como as recuperações judiciais deferidas (2,4%). No sentido contrário, os pedidos 
de falência caíram 25% e as falências decretadas 21,6%, mantida a base de comparação. 
 

 
 



De acordo com os resultados acumulados em 12 meses, ainda se observa a continuidade da 
tendência de queda nos pedidos de falência e falências decretadas. No entanto, esse 
movimento estava atrelado à melhora nas condições econômicas apresentada entre 2017 e o 
início deste ano. Agora, com os impactos econômicos causados pela chegada do novo 
coronavírus, e como já observado na análise mensal, a tendência é de que as empresas 
encontrem maiores dificuldades em dar continuidade a esse movimento nos próximos meses. 
 
Metodologia 
O indicador de falências e recuperações judiciais é construído com base na apuração dos 
dados mensais registrados na base do SCPC, oriundos dos fóruns, varas de falências e dos 
Diários Oficiais e da Justiça dos estados 
 
 

 
 

32 - DASA ANUNCIA INTENÇÃO DE INTEGRAR GRUPO SÃO 
MARCOS 

 
O Grupo São Marcos, que há quase 80 anos é referência em medicina diagnóstica em Belo 
Horizonte (MG), passará a integrar a rede de laboratórios da Dasa, líder no Brasil e na América 
Latina do setor. A união, que já era negociada desde agosto de 2019, marcará a chegada da 
Dasa em Minas Gerais, estado onde ainda não atuava com unidades próprias. Com quase 80 
unidades de atendimento, o São Marcos realiza mais de 18 milhões de exames de análises 
clínicas, imagens, anatomia patológica, testes genéticos, além de serviço de vacinas. 
 
"Nossa união à Dasa é estratégica e ocorre em um momento muito importante para a saúde. 
Estamos animados em conseguir trocar experiências no mercado de saúde ao lado de um 
parceiro que preserva os modelos de excelência nas integrações que realiza e continuar a 
participar desta trajetória que começou há quase 80 anos", conta Claudio Cerqueira, médico 
patologista e sócio do Grupo São Marcos que continuará no negócio em papel consultivo. 
 
Com completa gama de soluções em saúde com foco no paciente final, assim como a Dasa, o 
Grupo São Marcos também atua no mercado B2B e reúne quase 500 clientes. Essa operação 
para laboratórios clientes terá continuidade de forma segregada na planta de Belo Horizonte, 
que possui automação total com esteiras, toxicologia e biologia molecular, ampliando a 



capacidade da Dasa. "Estamos muito felizes por essa integração que permitirá unir os mais de 
1.000 colaboradores do São Marcos aos mais de 24 mil profissionais da Dasa nesse momento 
tão desafiador à saúde mundial. A integração possibilitará ampliar nossa atuação e trocar 
experiências e conhecimento", explica Carlos de Barros, CEO da Dasa. 
 
A maior parte das 80 unidades do Grupo São Marcos estão em Belo Horizonte e região 
metropolitana. Possui ainda 10 unidades no ABC e capital de SP (São Paulo, São Bernardo do 
Campo, Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Diadema). Em 2019, a Dasa processou mais de 
270 milhões de exames. Em novembro do mesmo ano, a empresa anunciou a união com a 
Ímpar, segunda maior rede independente de hospitais do Brasil, que reúne centros focados em 
medicina de alta complexidade como 9 de Julho (SP), São Lucas (RJ) e Hospital Águas Claras 
(DF). Faz parte do ecossistema, ainda, a GSC, uma Integradora de Saúde, com 21 anos de 
atuação em coordenação de cuidado e gestão de saúde. 
 
O negócio ainda está sujeito à aprovação dos órgãos regulatórios. 
 
 

 
 

33 - GRUPO NOTREDAME INTERMÉDICA EXPANDE ATUAÇÃO 
PARA MINAS GERAIS COM AQUISIÇÃO DO GRUPO SANTA 
MÔNICA 
 

Movimento reforça o objetivo da Companhia de dar continuidade a estratégia 
de crescimento e fortalecimento da Rede Própria em novas praças do Brasil 
 
O Grupo NotreDame Intermédica (GNDI) anunciou no dia 26 de junho último, a celebração de 
um acordo de compra do Grupo Santa Mônica - maior operador de saúde verticalizado do 
Centro-Oeste Mineiro - marcando sua entrada com Rede Própria no Estado de Minas Gerais. A 
transação está sujeita à aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e do 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). 



 
Fundado em 1993, o Grupo Santa Mônica atua em um agrupamento de municípios com mais 
de 1,1 milhão de habitantes, sendo destes 340 mil beneficiários de planos de saúde. A região 
tem forte presença das indústrias siderúrgica e têxtil, além de um relevante mercado local de 
consumo e serviços, resultado da capilaridade de suas PMEs.  
 
O Grupo Santa Mônica possui uma carteira com cerca de 41 mil beneficiários na região (88% 
corporativo), com duas Unidades hospitalares nos municípios de Divinópolis e Nova Serrana, 
totalizando 265 leitos, sendo 65 de UTI, e mais de 28 mil metros quadrados de área construída. 
O Santa Mônica conta, ainda, com um parque de imagem completo (com tomografia e 
ressonância magnética) e laboratório de análises clínicas, além de uma operação própria de 
serviços de hemodinâmica. Em 2019, apresentou um faturamento de R$ 89 milhões, com 
sinistralidade de 74%. 
 
Com esta aquisição, o Grupo NotreDame Intermédica fortalece sua estratégia de aumentar a 
presença com Rede Própria em diferentes estados, consolidando sua atuação nacional. Este 
movimento se iniciou em 2019 com a chegada na região Sul, nos estados de Santa Catarina e 
Paraná, após a compra da Clinipam e, no mês passado, do Hospital do Coração em Balneário 
Camboriú. O plano de integração prevê relevantes sinergias operacionais e a criação de uma 
nova Regional da Companhia no Estado de Minas Gerais. "Queremos levar nossa experiência 
de atendimento verticalizado e focado no acolhimento diferenciado a maior parte da 
população brasileira, com oportunidades de ganhos operacionais e administrativos, bem como 
relevante potencial de expansão regional, tanto orgânica quanto inorgânica", destaca Irlau 
Machado Filho, presidente do Grupo NotreDame Intermédica. 
 
O Grupo NotreDame Intermédica é, hoje, a maior operadora de saúde do Brasil, com mais de 
50 anos de mercado, 6,2 milhões de beneficiários e uma estrutura própria de atendimento que 
soma 23 hospitais, 87 Centros Clínicos, 14 Unidades de Medicina Preventiva, 11 Unidades de 
imagem diagnóstica e 62 pontos de coleta NotreLabs, o laboratório de análises clínicas do 
Grupo. Um dos diferenciais do GNDI é oferecer a melhor experiência ao beneficiário: rapidez 
nos agendamentos de consultas, atendimento humanizado, medicina preventiva, bem como a 
gestão eficiente da saúde dos colaboradores das empresas clientes. A compra do Grupo Santa 
Mônica irá ampliar ainda mais toda essa infraestrutura e agregar valor aos serviços já 
oferecidos aos beneficiários. 
 
Apesar do momento atípico e desafiador gerado pela pandemia do Coronavírus, que tem 
causado uma crise na saúde e na economia, o Grupo NotreDame Intermédica tem mostrado 
que continua investindo. "Estamos muito confiantes em integrar o Grupo Santa Mônica à 
nossa estrutura por muitos fatores, em especial, por termos uma grande sinergia no modo 
verticalizado de operar e nos resultados consistentes que o Grupo tem apresentado. Esta 
aquisição fortalece o nosso vitorioso modelo de operação verticalizada, que garante nosso 
crescimento de forma sustentável e segura, além de reforçar o compromisso do GNDI com a 
sua missão de tornar saúde de qualidade acessível a gerações de brasileiros", finaliza Irlau 
Machado Filho. 
 



 

34 - EMBARÉ SE DESTACA EM POLÍTICAS DE SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL 
 

Com histórico de diversas iniciativas que beneficiam o meio ambiente, quarta 
maior empresa de laticínios do Brasil reafirma seu compromisso com o futuro ao 
promover programas na área de sustentabilidade e implementar uma gestão 
sustentável sistemática 
 
Foi-se o tempo em que ser uma empresa sustentável e engajada era considerado um 
diferencial competitivo de mercado. Hoje, preocupar-se com questões socioambientais é 
regra, um importante pré-requisito para uma companhia ser realmente bem-sucedida e se 
tornar uma grande marca em seu nicho de atuação. 
 
Comprometida com a preservação do meio ambiente e com a sustentabilidade, a Embaré, 
quarta maior empresa de laticínios do país, se destaca pelo desenvolvimento de projetos 
socioambientais e por uma gestão pautada na busca contínua de alternativas que minimizem 
os impactos da fabricação de produtos lácteos ao meio ambiente e que contribuam com a 
melhora da qualidade de vida da sociedade. 
 
A preocupação com as questões ambientais sempre foi uma constante na história da Embaré e 
a empresa se firma cada vez mais com práticas ambientalmente sustentáveis em seus 
processos e atividades, desenvolvendo uma série de iniciativas com essa finalidade. 
 
 
Certificada na normal internacional ISO 14001 desde 2003, a empresa mineira possui um 
Sistema de Gestão Ambiental que a ajuda a identificar, priorizar e gerenciar seus riscos 
ambientais como parte de suas práticas usuais. “A norma exige da indústria o 
comprometimento com a prevenção da poluição e com melhorias contínuas como parte do 
ciclo normal de gestão empresarial”, destaca o coordenador da Garantia da Qualidade da 
Embaré, Luiz Augusto Rezende Lima.  
 
Na busca por uma gestão sustentável, a Embaré implementou um robusto processo de coleta 
seletiva. Mais de 90% de resíduos sólidos gerados são reciclados, sendo que mais de 400 
toneladas de material reciclável são doadas à Associação de Catadores de Lagoa da Prata 
(Ascalp). O restante do resíduo não reciclável é enviado para empresas especializadas no seu 
tratamento. Dessa forma, a empresa garante a destinação correta de todos os resíduos que 
produz. 



 
Outro ponto que tem atenção da empresa é o uso da água. Assim, a Embaré construiu a 
Estação de Tratamento de Efluentes Industriais (ETEI), cujo objetivo é melhorar a qualidade da 
água lançada no corpo receptor e produzir biofertilizante a partir dos resíduos sólidos. Os 
efluentes são submetidos a um tratamento físico e biológico em lagoas anaeróbias e lagoas de 
estabilização. Já tratada e analisada em laboratório exclusivo, a água é lançada na Lagoa 
Verde, antes da sua integração ao Rio São Francisco. 
 
Além disso, a empresa preza pelo uso racional dos recursos hídricos. Na produção de leite, por 
exemplo, a Embaré consome apenas 1,4 litro de água por cada litro de leite industrializado, 
enquanto a média nacional é de 3 a 4 litros de água. Para alcançar esse percentual, foram 
adotadas várias medidas ao longo dos últimos anos, como instalação de medidor de nível na 
baía de recepção de leite e reutilização de água condensada para geração de vapor na caldeira. 
 
A geração de energia elétrica não fica de fora dos planos sustentáveis da empresa. Por meio de 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), desenvolvido pela Embaré, parte do biogás, 
composto principalmente de metano, gerado na Estação de Tratamento de Efluentes 
Industriais (ETEI), é conduzido a um gerador e a partir de sua combustão é transformado em 
energia elétrica, utilizada para a manutenção de toda a ETEI. A outra parte retorna para a 
fábrica e é utilizado como combustível para a geração de vapor na caldeira. A queima do 
biogás proporciona a redução de 600 toneladas de biomassa mensal, contribuindo para a 
redução do efeito estufa e engajando na política de utilização de fontes renováveis de energia. 
O sistema é considerado como uma das melhores alternativas para evitar o avanço do 
aquecimento global. “Entendemos que a sustentabilidade só existe como resultado de 
esforços diários e coletivos. Hoje, ela está no caminho do desenvolvimento, como agente de 
transformação, convocando todos os integrantes da cadeia de negócio a assumirem essa 
iniciativa. Ao assumir tantas frentes de atuação, temos certeza de que ganha a Embaré, ganha 
a sociedade e ganha o planeta”, avalia Luiz Augusto. 
 
Outra iniciativa que merece destaque é a participação no programa Reciclar pelo Brasil, maior 
programa de reciclagem inclusiva do país, criado em 2017 pela Coca-Cola Brasil em parceria e 
cocriação com a Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis 
(ANCAT). Junto com três associações e outras 11 grandes empresas, a Embaré apoia, por meio 
de uma plataforma de investimentos, mais de 230 associações e cooperativas em 21 estados. 
 
O monitoramento periódico das emissões gasosas na atmosfera, a recuperação de água 
condensada do vapor das caldeiras e a seleção rigorosa dos fornecedores das embalagens, 
com a exigência de que todos forneçam embalagens de papel com a certificação FSC e utilizem 
materiais mais vantajosos para o meio ambiente, são várias das diversas ações desenvolvidas 
pela empresa em prol da sustentabilidade.  “A Embaré reconhece sua responsabilidade com a 
sociedade, com o planeta e com as gerações futuras de não apenas mitigar seu impacto na 
rotina do processo produtivo, mas de desenvolver políticas de qualidade, de segurança e 
sociais com o olhar no futuro, de forma que a gente deixe um importante legado para a 
sociedade”, conclui o coordenador da Garantia da Qualidade, Luiz Augusto Rezende. 
 
A Embaré é uma companhia de origem mineira, que atua no mercado há 85 anos. Detentora 
da marca Camponesa, possui fábricas em Lagoa da Prata e Santo Antônio do Monte, na região 
Centro-Oeste de MG. Atuante nas categorias de laticínios e confeitaria, a empresa tem um mix 
de produtos diversificado, fabricado nos mais altos padrões de qualidade. Sua linha de lácteos 
é composta por leite em pó, leite UHT, leite condensado, creme de leite, doce de leite, bebida 
láctea, manteiga, além de uma variedade de queijos. A empresa também produz os 
tradicionais caramelos, que são hoje exportados para países dos cinco continentes. 



 
 

35 –FLORESTAS PLANTADAS EM MINAS GERAIS PRESERVAM 
MAIS DE UM MILHÃO DE HECTARES DE VEGETAÇÃO NATIVA  
 

Indústria florestal ameniza a pressão sobre mata nativa ao passo em que recupera 
áreas degradadas 
 
Na semana em que se comemorou o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no dia 05 de 
junho último, reforçar o papel da indústria florestal na preservação de florestas nativas torna-
se ainda mais importante. Cultivadas para a produção renovável de madeira, que abastece o 
mercado de painéis, pisos laminados, carvão vegetal, lápis, celulose, madeira tratada, serrada, 
entre outros produtos madeireiros, as florestas plantadas preservam mais de 1,3 mi de 
hectares de florestas naturais apenas em Minas Gerais, estado que detém a maior base 
florestal plantada do país, com mais de dois milhões de hectares. A conta é simples: cada 1 
hectare plantado preserva 0,6 hectare nativo, segundo levantamento realizado pela AMIF – 
Associação Mineira da Indústria Florestal. O setor de floresta plantada é o que mais contribui 
para a conservação de áreas de florestas nativas, através de suas práticas sustentáveis de uso 
do solo e também por fazer uso somente de madeira plantada e manejada para fins 
específicos de produção. 
 
Entre os principais motivos da preservação está, ainda, o fato de as florestas plantadas 
diminuírem a pressão sobre as florestas nativas, uma vez que fornecem às indústrias os 
insumos necessários para o processo produtivo, como a celulose, carvão vegetal e a própria 
madeira em um processo sustentado de plantio e colheita de árvores. E as vantagens vão 
além, de acordo com a Associação Mineira da Indústria Florestal (AMIF): “a cultura de árvores 
plantadas, ao ser implantada, recupera áreas degradadas, contribui para manter a 
disponibilidade da água e nutrientes do solo, gera empregos rurais contribuindo para a 
manutenção do homem no campo em uma vasta cadeia de valor e contribuem para a inclusão 
social”, explica a presidente da entidade, Adriana Maugeri. 
 
Desafios 
Outro dado coloca a indústria florestal regional em evidência no cenário global: Minas Gerais é 
líder mundial de produção e consumo de carvão vegetal proveniente destas florestas, fonte 
energética limpa e renovável. Apesar de todos os esforços da indústria florestal com os 



compromissos sustentáveis e legais, estima-se que uma significativa parcela do carvão vegetal 
consumido no estado ainda tenha origem nas árvores nativas, o que é considerado ilegal desde 
janeiro de 2018, quando a reformulação da Lei Florestal de Minas Gerais proibiu, entre outras 
práticas, que a indústria utilize carvão originário de florestas nativas. 
 
 “Acabar com a produção ilegal de carvão vegetal está entre nossos principais pleitos. Não há 
necessidade de se expandir as fronteiras da cultura de florestas plantadas para áreas nativas e 
que devem ser conservadas. Há muitas outras áreas que são nosso foco de ampliação. 
Felizmente temos ao nosso lado importantes ONGs e o próprio poder público, que, assim 
como a AMIF, lutam para preservar a nossa rica mata nativa dos significativos biomas em 
Minas, o Cerrado e a Mata Atlântica. O setor de florestas plantadas repudia, veementemente, 
o desmatamento ilegal e atua fortemente para a ampliação da fiscalização e punição estatal 
para os criminosos que destroem o que nos resta de matas em nosso Estado”, explica Maugeri. 
 
Apesar de representarem pouco menos de 1% do território nacional, as florestas plantadas são 
responsáveis por 91% de toda a madeira produzida no Brasil para fins industriais. As empresas 
instaladas em Minas Gerais fornecem madeira para outros estados, como Bahia e Espírito 
Santo, e possuem certificações internacionais, como o FSC - Forest Stewardship Counci, que 
garante a sustentabilidade do manejo e origem da madeira através da exigência de parâmetros 
rigorosos. As florestas plantadas com representação da AMIF estão presentes em mais de 230 
municípios mineiros, e são compostas, prioritariamente, por eucalipto, mas também Pinus, 
Cedro e Mogno. 
 
A AMIF representa a indústria de base florestal de Minas Gerais. São empresas que cultivam 
árvores de várias espécies com a finalidade de oferecer madeira para o mercado de forma 
renovável e sustentável. A grande maioria destas florestas possuem certificações 
internacionalmente reconhecidas que atestam esta sustentabilidade do seu manejo e origem. 
A madeira cultivada é utilizada principalmente para produção de painéis, pisos laminados, 
lápis, madeira serrada, madeira tratada, carvão vegetal, celulose. São produtos e subprodutos 
que estão presentes na vida de 100% dos brasileiros, oferecendo bem-estar, conforto, higiene 
e praticidade. Hoje, a entidade defende as causas e direitos deste setor, trabalhando a favor 
do desenvolvimento e competitividade desta agroindústria e dos produtores florestais, 
responsáveis por produzirem um dos materiais mais nobres e limpos que a sociedade dispõe: a 
madeira. Este setor alimenta uma vasta cadeia de valor, gerando empregos, oportunidades de 
renda e valor nas áreas rurais, benefícios socioambientais além de vasto conhecimento 
cientifico e técnico de instituições e profissionais, que fazem da silvicultura brasileira uma das 
mais produtivas do mundo. 
 
 

 



 

36 - REDE MATER DEI DE SAÚDE COMPLETA 40 ANOS 
 
Em 1º de junho de 1980, o Hospital Mater Dei foi inaugurado, na Rua Gonçalves Dias, no bairro 
Santo Agostinho. Iniciava-se ali um novo modelo de cuidado e de assistência médica em Belo 
Horizonte, fruto do sonho do Dr. José Salvador Silva. De lá para cá o Hospital foi crescendo, 
inovando e buscando fazer, sempre, o melhor para quem confia nos seusserviços de saúde. 
 
A Rede Mater Dei de Saúde é composta pelas Unidades Santo Agostinho (blocos 1 e 2), 
Contorno e Betim-Contagem. Ampliou a sua atuação, inclusive com o início, em setembro do 
ano passado, das obras de construção do Mater Dei Salvador, na capital baiana. 
 
Há 40 anos, o Mater Dei trabalha com o mesmo objetivo: garantir a saúde e o bem-estar de 
quem confia em seus serviços. A instituição ganhou a confiança dos mineiros, ampliou os seus 
serviços e hoje se tornou uma rede de saúde completa.  
 
Possui uma estrutura que permite enfrentar a pandemia da Covid-19 sem afetar o tratamento 
dos pacientes de outras especialidades. Conta com expertise e capacidade para contribuir com 
projetos sociais que beneficiam todos neste momento difícil. Além da preparação para o 
atendimento seguro a todos os pacientes, suspeitos e confirmados para Covid-19 e de outras 
especialidades médicas, com fluxos e alas separadas, investimento em Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI’s) para colaboradores e corpo clínico, a Rede Mater Dei está 
contribuindo, efetivamente, em atividades voltadas para a ampliação do atendimento médico 
a pacientes com Covid-19. 
 
Apoio às iniciativas de enfrentamento ao coronavírus 
 
LEITOS DE CTI NO MATER DEI BETIM-CONTAGEM 
Por meio de parceria com o Governo de Minas Gerais, a Fiemg e diversas empresas mineiras, a 
Rede Mater Dei de Saúde disponibilizou a estrutura da Unidade Betim-Contagem para 
implantação de 180 leitos de CTI do Hospital de Campanha do Estado para pacientes com 
Covid-19. São três andares exclusivos para atender as demandas de pacientes graves ou que 
necessitarem de cuidados especiais. Além disso, também estará à disposição do Hospital de 
Campanha a estrutura do Parque Tecnológico da Medicina Diagnóstica, do Centro Cirúrgico e 
dos serviços de apoio.  
 



CAMPANHA PARA COMPRA DE EPI’s  
A Rede Mater Dei apoiou campanhas do Sinduscon e do Movimento Dias Melhores para 
aquisição e distribuição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) a hospitais públicos do 
Estado. Devido à expertise na compra de materiais médico-hospitalares, a Rede se encarregou 
de toda a negociação e compra dos insumos, garantindo melhor preço e qualidade com os 
recursos financeiros doados pelos apoiadores da campanha. Com isso, houve uma otimização 
do recurso disponível fazendo com que se pudesse aumentar o número de EPI’s adquiridos.  
 
ASSESSORIA TÉCNICA EM PROJETOS DE RESPIRADORES  
Uma das principais dificuldades enfrentadas nessa pandemia do coronavírus é a falta de 
respiradores em leitos hospitalares, necessários em casos graves de Covid-19. A quantidade 
existente no país não é suficiente para atender a demanda. Por isso, a Rede Mater Dei 
contribuiu com iniciativas de dois projetos brasileiros de fabricação de respiradores. Um da 
empresa Tacom e outra da AuLTech (que tem parceria com empresa de equipamentos 
médicos). Médicos clínicos e intensivistas e uma equipe de técnicos e engenheiros apoiaram o 
desenvolvimento dos equipamentos. A Rede disponibilizou também equipamentos como 
ventiladores, circuitos de ventiladores além do Laboratório de Calibração da Engenharia Clínica 
para testes. Os projetos estão em fase regulatória na Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) para produção em larga escala. 
 
OPERAÇÃO DO CTI DE HOSPITAL DO NÚCLEO DA VALE, NO PARÁ  
Como a Rede Mater Dei de Saúde tem experiência em serviços de alta complexidade e em 
cuidados especializados em medicina intensiva, fez uma parceria com a Vale para atuar em um 
hospital, em Parauapebas, Pará. São 10 leitos de CTI da Rede Mater Dei no local com uma 
equipe multidisciplinar formada por médicos intensivistas, enfermeiros e técnicos de 
enfermagem. 
 
Programa Pra Você Ficar Bem 
É no eixo Saúde e Qualidade de Vida do Programa “Pra Você Ficar Bem” que se inserem as 
ações sociais da Rede Mater Dei de Saúde no enfrentamento ao coronavírus. 
 
Tendo como diretrizes os objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das 
Nações Unidas (ONU), nossas ações de responsabilidade social corporativa estão divididas 5 
pilares: 
 
1)Desenvolvimento social: Incentivar e fortalecer instituições que atuam diretamente no 
enfrentamento da redução das múltiplas formas de desigualdades, da erradicação da fome e 
da pobreza, que busquem a cultura da paz e da alegria. 
 
2) Meio ambiente: Assegurar padrões sustentáveis no uso dos recursos naturais em todas as 
unidades da Rede Mater Dei, investindo em infraestruturas resilientes e ambientalmente 
eficientes, contribuindo, também, para que a responsabilidade ambiental seja um valor 
articulado junto a todos os parceiros em todos os eixos do programa Pra você ficar bem. 
 
3) Cultura e Esporte: Apoiar e promover projetos de empreendedores nos segmentos de 
cultura e esporte que contribuam para a construção de conhecimentos, para a socialização e o 
bem-estar de crianças e jovens, para promoção da igualdade de gêneros e para uma educação 
de qualidade. 
 
4) Formação e qualificação profissional: Promover processos continuados de formação e 
qualificação profissional coerentes com o padrão de excelência da Rede Mater Dei, 



contribuindo para o exercício pleno da medicina, enfermagem, entre outras áreas, para o 
incentivo a novos talentos e para o desenvolvimento humano e profissional. 
 
5) Saúde e Qualidade de Vida: Desenvolver e fortalecer ações que visam a assegurar uma vida 
saudável e a promoção do bem-estar para todos, em todas as idades, envolvendo os 
colaboradores das unidades e seus familiares, entidades da sociedade e empresas parcerias. 
 
O Programa “Pra você ficar bem”, reflete o compromisso da instituição com a sociedade, os 
seus  colaboradores efamiliares, clientes, corpo clínico, operadoras de planos de saúde e as 
comunidades dos entornos das suas Unidades. 
 
São várias iniciativas que realiza diretamente, ou por meio de parceiros. Todas as atividades 
são acompanhadas de perto por sua equipe dentro das normas doPrograma de Compliance, 
como forma de garantir a integridade, a austeridade na aplicação dos recursos, bem como 
alcançar os objetivos a que se propõem. 
 

37 - EMPRESA MINEIRA DO SETOR LOGÍSTICO TRILHA CAMINHO 
INVERSO A CRISE E APRESENTA RESULTADOS POSITIVOS EM 
MEIO A PANDEMIA 
 
Dados revelados pela Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC&Logística) 
apontam que o volume total de cargas transportadas em território brasileiro sofreu uma 
queda de 38,69% desde o início da crise provocada pela epidemia do novo coronavírus. No 
entanto, mesmo com os grandes desafios e obstáculos impostos pelo contexto atual, algumas 
empresas do setor estão descobrindo novas formas de reinventar os seus serviços e produtos, 
e assim minimizar os impactos da pandemia sobre os seus resultados e capacidade de 
expansão. 
 
Um destes exemplos é a empresa mineira Transcota - logística e transporte, que apresentou 
um crescimento de cerca de 15% no período compreendido entre os meses de janeiro e abril 
deste ano, tendo como comparação os rendimentos alcançados no mesmo intervalo de tempo 
em 2019. Segundo o engenheiro de produção e CEO do empreendimento, Felipe Marçal Cota, 
a empresa pretende alcançar um avanço de 25% de seus negócios até o final de 2020 e prevê 
um aumento de 30% em seu faturamento no próximo ano. 
 
De acordo com o empresário, estes bons resultados se devem ao desenvolvimento de novos 
clientes dos setores alimentício, hospitalar e farmacêutico. "Iniciamos o planejamento 
estratégico no dia 20 de março, o que possibilitou melhor tempo de resposta para enfrentar o 
período crítico da recessão. É interessante ressaltar que não tivemos nenhum tipo de impacto 
quanto ao desempenho de nossos colaboradores, que estão em home office. Todos os nossos 
servidores, sistemas, computadores estão alocados em nuvem, o que permite o acesso remoto 
de qualquer parte do mundo. Por estes motivos continuamos os nossos atendimentos e 
trabalhos em equipe 100% ativos ao longo da epidemia", ressalta. 
 
Com mais de 30 anos de trajetória, a empresa possui sedes nas cidades de Contagem (MG), 
São Paulo (SP) e Parauapebas (PA), oferecendo serviços de cunho logístico como a elaboração 
de projetos, a realização de consultorias, armazenagens e etiquetagens, a montagem de kits, a 
gestão de estoques e transportes, e dentre outros. "Estamos reforçando o serviço de hub 
logístico. Este trabalho consiste em gerenciar toda a operação de nossos clientes, desde a 



coleta nos fornecedores, passando pela armazenagem, separação e embalagem, até a entrega 
no cliente final", comenta. 
 
Por fim, Felipe afirma que após a epidemia, a maioria das empresas irão precisar reduzir custos 
e desenvolver maior flexibilidade para voltarem gradativamente a realizar suas operações. "O 
serviço de hub vai ser extremamente oportuno para auxiliar estes empreendimentos pós-
pandemia. Atualmente, os nossos objetivos principais são desenvolver tecnologias inovadoras, 
que possibilitem a redução de custos logísticos aos nossos clientes, e ainda diversificar a nossa 
plataforma de atendimento para atender outros setores da economia. Estamos passando por 
um momento bastante difícil, mas acredito que novas dinâmicas de trabalho e a reinvenção de 
processos podem ser decisivos para que uma empresa sobreviva ou mesmo se destaque em 
meio a este complexo cenário", conclui. 
 

 
 

38 - UNIÃO DELEGA AEROPORTO DA PAMPULHA PARA ESTADO 
DE MINAS GERAIS 
 

Ministro Tarcísio Gomes de Freitas assinou portaria no dia 17 de junho estabelecendo 
prazo até 31 de dezembro para a transferência 
 
A União vai delegar o Aeroporto da Pampulha, localizado em Belo Horizonte/MG, para o 
Estado de Minas Gerais. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, assinou 
portaria, nesta quarta-feira (17), em que revoga a atribuição da Infraero de administrar o 
aeroporto. Um convênio entre o Ministério da Infraestrutura e o Governo de Minas, também 
assinado nesta quarta, formaliza o processo de transferência, que deve ocorrer até 31 de 
dezembro deste ano.  
 
"A transferência da gestão do Aeroporto da Pampulha é uma antiga demanda do Governo de 
Minas Gerais e significa o início do processo de transformação do aeroporto, que possui 
importância estratégica para o estado", disse o ministro, durante assinatura da ordem de 
serviço para obras na BR-367/MG, em evento on-line com a presença do governador Romeu 
Zema e de deputados da bancada mineira. As equipes técnicas dos governos federal e estadual 
já estão trabalhando em conjunto para efetivar a transferência da exploração do aeroporto. O 
período da outorga será de 35 anos. 
 



39 - GOVERNO DE MINAS ATENDE PEDIDO DA FECOMÉRCIO MG 
E ISENTA ITCD PARA DOAÇÕES DESTINADAS AO COMBATE AO 
COVID-19 
 

A regulamentação solicitada pela Federação e atendida pelo governo 
delimitou as regras sobre isenção do pagamento do imposto para donatários de bens 
e valores até 31 de dezembro de 2020, no caso de doações para o enfrentamento ao 
vírus 
 
A pandemia do novo coronavírus (Covid-19) tem exigido celeridade do poder público para a 
adoção de medidas de enfrentamento da doença no país. Ciente do momento, o governo de 
Minas Gerais regulamentou uma norma que prevê a isenção do Imposto sobre Transmissão 
Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direito (ITCD) para doações destinadas ao 
combate ao vírus no Estado. 
 
A regulamentação da Lei Estadual nº 23.637/2020, foi implementada pelo Decreto nº 
47.976/2020. No início deste mês, a Fecomércio MG solicitou por ofícioao governador de 
Minas Gerais, Romeu Zema, a edição deste regulamento, por entender que a norma estimula a 
doação de bens para o combate ao vírus. O pleito da entidade foi atendido com a edição desse 
decreto. 
 
Assim, a partir da edição da norma, ficam isentas do ITCD, até 31 de dezembro de 2020, as 
doações dos bens citados no anexo do decreto, a serem usadas na prevenção e no 
enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Elas deverão ser destinadas aos seguintes 
donatários, domiciliados neste Estado:  
 
hospital privado (toda pessoa jurídica de direito privado enquadrada no código 8610-1/01 ou 
no código 8610-1/02 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE); 
instituição privada mantenedora ou patrocinadora de hospital de campanha. 
 
O consultor jurídico tributário e legislativo da Fecomércio MG, Marcelo Morais, explica que a 
isenção também se aplica as doações de dinheiro aos donatários, desde que esses valores sejam 
comprovadamente utilizados na aquisição dos bens listados no anexo do decreto para a 
preservação e o enfrentamento do Covid-19. 
 
O donatário deverá preencher a declaração de bens e direitos, no prazo de até 15 dias a partir 
da data da assinatura do ato que formalizará a doação por escrito particular. Além disso, o 
documento terá de ser gerado por meio do Sistema Integrado de Administração da Receita 
Estadual (SIARE). Outra obrigação do donatário será informar a totalidade dos bens 
transmitidos, detalhando os valores individualmente e listando os documentos 
comprobatórios em formato PDF: 
 
documento que identifique o bem doado e permita a verificação do seu valor; 
manifestação comprobatória de participação do donatário na operação de doação do bem 
acobertada pela Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55, nos termos do Ajuste SINIEF 7, de 30 
de setembro de 2005, ou Nota Fiscal Eletrônica Avulsa (NFA-e). 
 
No entanto, fica dispensada a anexação de documentos à Declaração de Bens e Direitos, na 
hipótese de doação de dinheiro a que se refere o § 2º do artigo 2º do decreto. No campo 

https://fecomercio-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/2337_fecomerciomg_org_br/ERbyI_7HS_tKo1Hd32JbEugB4z_B0AbNKelmTiKD2WcEVQ?e=OfFaly


“Observações” dessa declaração, o donatário deverá indicar a expressão “doação isenta de 
ITCD, nos termos do art. 1º da Lei nº 23.637, de 30 de abril de 2020”. 
 
O andamento do processo administrativo correspondente à doação poderá ser acompanhado 
por meio da internet. Em caso de consentimento à isenção, o donatário receberá, pelo mesmo 
meio, a Certidão de Pagamento ou Desoneração do ITCD.mais d 
 

40 - SATIS FIRMA PARCERIA COM UNIVERSIDADES DE UBERABA 
(MG) PARA DESENVOLVIMENTO DE BIOFERTILIZANTE 
 

 UNIUBE realizará a pesquisa e FAZU será responsável pelos testes em campo 
  
Dentro do propósito de aproximação com as universidades em busca de novas soluções para o 
agronegócio, a Satis firmou parceria com a Universidade de Uberaba (UNIUBE), por meio de 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, e com a Faculdades Associadas de 
Uberaba (FAZU), através do seu curso de Agronomia. O coordenador de desenvolvimento de 
produtos da empresa, engenheiro químico Ms. Fabrício Porto, informa que o projeto tem 
duração prevista de dois anos para desenvolvimento de um biofertilizante à base de extrato 
vegetal. Com sede em Araxá (MG), a Satis é especialista em pesquisa e desenvolvimento de 
soluções de nutrição vegetal. 
  
O coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da UNIUBE, Dr. José 
Roberto Finzer, informa que a participação será focada na extração de solúveis da cavalinha, 
uma planta medicinal que possui propriedades funcionais e de interesse às indústrias 
farmacêuticas e de processos agroindústrias devido às substâncias contidas em suas folhas e 
caule. Muito conhecida popularmente, a cavalinha tem ação diurética, anti-inflamatória e 
digestiva. A planta também é rica em potássio e vitamina C. Os alunos do Programa irão 
desenvolver o melhor processo de extração de solúveis da planta, usando solvente orgânico, e 
otimizando operacionalmente a concentração do solvente, temperatura de processo e tempo 
de extração.  
  
Nas diversas possibilidades de extração serão efetuadas análises microbiológicas para 
avaliação de desempenho do sistema de separação e posteriormente testes de eficiência 
agronômica.  Os ensaios microbiológicos e agronômicos serão de competência da FAZU.  
 
“Estamos no desenvolvimento inicial da pesquisa, em busca da melhor metodologia de 
extração dos compostos presentes na planta. Realizaremos posteriormente testes 
em laboratório e no campo, para entendermos melhor os mecanismos de ação dos extratos e 
também selecionar o melhor extrato”, afirma a professora da FAZU Thais Oliveira Ramalho 
Bean, Pós-Doutora em Agronomia-Fitopatologia. Essa fase da pesquisa, da fabricação do 
extrato aos testes de campo, tem previsão de dois anos de duração. 
  
A professora relata que o extrato de uma planta é um produto natural e potencialmente mais 
seguro para o meio ambiente, para o agricultor e também para o consumidor. “Além do mais, 
esse produto, por ser natural, poderá ser utilizado em cadeia de produção de alimentos 
orgânicos e biodinâmicos. Uma alternativa a mais para os produtores”, complementa. O 
coordenador da UNIUBE destaca ainda que “a integração universidade-indústria serve como 
um catalisador para discutir os avanços da ciência e da tecnologia, conectando profissionais de 
várias áreas para gerar novas ideias para o benefício da sociedade”. 
 



 

41 - DIAGEO CRIA FUNDO GLOBAL DE US$ 100 MILHÕES (MEIO 
BILHÃO DE REAIS) PARA APOIAR REABERTURA DE BARES E 
RESTAURANTES AO REDOR DO MUNDO 
 

Ação destina R$ 15 milhões para apoiar a retomada dos estabelecimentos no 
Brasil, incluindo a implantação de protocolos de higiene e distanciamento social 
 
A Diageo, líder mundial em bebidas alcoólicas premium e proprietária da marca Ypióca, acaba 
de anunciar uma iniciativa global para apoiar bares a se recuperarem depois da pandemia da 
Covid-19 e voltarem a receber clientes de forma segura, apoiando a manutenção de empregos 
e comunidades ao redor do mundo. 
 
O Movimento Pró-Bar – Estamos Juntos! é um programa de dois anos, que vai oferecer para 
estabelecimentos do setor de todo o mundo acesso gratuito a treinamentos e suporte on-line 
por meio do Diageo Bar Academy. Além disso, a companhia vai destinar US$ 100 milhões 
(cerca de R$ 500 milhões) em auxílios para a recuperação de bares e restaurantes em cidades 
ao redor do mundo, incluindo São Paulo, Nova Iorque, Londres, Edimburgo, Dublin, Belfast, 
Cidade do México, Shanghai, Déli, Mumbai, Bangalore, Nairóbi, Dar es Salaam, Kampala, 
Sydney, entre outras. 
 
"Bares e restaurantes estão no coração das comunidades. Muitos pontos de venda foram 
afetados por essa crise e precisam urgentemente de ajuda para reabrir suas portas. Esses 
estabelecimentos desempenham um papel essencial no encontro de pessoas para socializar e 
celebrar - algo que todos perdemos tanto durante esta terrível crise - e geram centenas de 
milhões de empregos, muitas vezes o primeiro da carreira de uma pessoa", comenta Ivan 
Menezes, CEO global da Diageo. 
 
Desde 24 de junho, os estabelecimentos interessados em fazer parte do Movimento Pró-Bar 
devem se cadastrar por meio da plataforma Diageo Bar 
Academy www.diageobaracademy.com. Na plataforma, os participantes terão acesso a 
treinamentos on-line e acesso às melhores práticas do setor, além de participarem de 
pesquisas globais enquanto reconstroem o seu negócio. 
 
O Movimento Pró-Bar foi criado a partir de pesquisa com proprietários de bares para 
identificar as principais prioridades para a reabertura de seus negócios. As principais 
preocupações incluem medidas de higiene, suporte digital e equipamentos práticos que 

http://www.diageobaracademy.com/
http://www.diageobaracademy.com/


transformem a forma de trabalho na retomada das atividades. O fundo será direcionado para 
obtenção desses materiais e equipamentos. 
"Nós ouvimos em primeira mão os nossos parceiros, como bares, que pertencem a um dos 
setores mais afetados pela pandemia. Nós sabemos como essas empresas são essenciais para 
promover a unidade e a celebração; algo que faz parte da nossa cultura e que sentimos falta 
hoje", afirma Alberto Gavazzi, presidente da Diageo para América Latina & Caribe. "O objetivo 
desta iniciativa é apoiar a recuperação de um setor-chave para a criação de empregos e 
recuperação econômica da região", complementa.  
 
O investimento no Brasil será de R$ 15 milhões destinado a bares da cidade de São Paulo e 
outras localidades a serem definidas. "Queremos que esse fundo, aliado a outras iniciativas da 
empresa para esse momento da retomada, ajude a reerguer o setor, que sofreu um grande 
impacto com a crise", afirma Gregorio Gutiérrez, presidente da Diageo para Paraguai, Uruguai 
e Brasil.  "Vamos avaliar e aplicar os recursos de forma disciplinada para que realmente 
possamos nos levantar juntos e fortalecidos dessa crise". 
 
A atuação da Diageo no fortalecimento dos bares brasileiros é de longa data. Desde 2000, o 
programa Learning For Life capacitou 21 mil pessoas de baixa renda para a profissão de 
bartender. Já a plataforma Diageo Bar Academy treinou mais de 2 mil bares e 10 mil 
profissionais da área desde 2017. Em maio deste ano, com parte dos lucros obtido no e-
commerce TheBar.com, a empresa criou um fundo de R$ 450 mil de apoio aos bartenders. A 
companhia disponibilizou cursos online remunerados de R$ 200 para ajudar na formação e 
capacitação dos profissionais da área de bares e restaurantes, além do apoio financeiro. A 
ação contou com 2.250 pessoas remuneradas. 
 
Um dos mais impactados, setor emprega milhões de pessoas em todo o mundo  
Segundo previsão da Organização Internacional do Trabalho, 436 milhões de empresas em 
todo o mundo enfrentam sérios problemas financeiros e um em cada seis jovens ficará 
desempregado devido à pandemia da Covid-19. E o setor de bares e restaurantes, que 
emprega centenas de milhões de pessoas em período integral e em período parcial, sofreu um 
impacto generalizado.  
Para a Diageo, à medida que os governos começam a facilitar a circulação de pessoas, o 
público vai desejar se reunir novamente, mas com segurança. Ao fornecer acesso a suporte 
digital, tecnológico, treinamento e equipamentos gratuitos, a companhia visa ajudar qualquer 
bar, em qualquer lugar do mundo a abrir suas portas novamente. 
 
 

 



 
 
42 - O SENTIDO E O SIGNIFICADO DAS FORÇAS ARMADAS DO BRASIL* 
 
1 - A DEFESA DA UNIDADE DA PÁTRIA 
 
Texto extraído do discurso proferido pelo Presidente Juscelino Kubistchek durante o almoço 
oferecido pelas Forças Armadas ao Presidente Giovanni Gronchi, no Palácio da Guerra – no Rio 
de Janeiro – DF, 7 de setembro de 1958: 
 
 
“As Forças Armadas do Brasil tiveram sempre um sentido e um significado que contribuíram, 
de maneira decisiva, para a paz, a tranquilidade e o amadurecimento da Nação brasileira. Às 
Forças Armadas do meu país coube, desde o início da formação da nossa nacionalidade, a alta 
missão de defender a unidade de nossa Pátria, mantendo unido e coeso este imenso território 
que tem as características de um verdadeiro continente. 
 
Por toda a parte desta Nação que Vossa Excelência visitar irá encontrar o mesmo pensamento, 
a mesma linha, a mesma civilização, a mesma religião e uma cultura que, amadurecidos, 
através desses anos de experiência, nos dão hoje a certeza de que o Brasil já conquistou, no 
conceito das nações do mundo, a posição a que tinha direito, pelo trabalho e pelo esforço dos 
seus filhos. Mas, além desse trabalho de preservação da unidade nacional, as Forças Armadas 
do meu país foram artífices da conquista da própria terra.  
 
As nossas fronteiras, quase desconhecidas, pela posição em que se encontravam, situadas em 
verdadeiros desertos ignotos; essas fronteiras foram demarcadas, conservadas e vigiadas pelo 
patriotismo e pela cultura das nossas Forças Armadas. 
 
Foram elas também que conseguiram dominar todos os nossos rios, penetrando do estuário à 
nascente, fazendo com que todas as regiões ainda virgens e misteriosas do país fossem 
reveladas ao conhecimento dos brasileiros. E, mais recentemente ainda, quando a aviação 
passou a dominar os ares do mundo, foram as Forças Aéreas do meu país que conseguiram 
revelar à própria nação regiões imensas e abandonadas, cujo mistério enchia as nossas 
imaginações de todas as fantasias, pelo desconhecimento que tínhamos da própria natureza e 
do solo do Brasil. De modo que Vossa Excelência está diante de três forças — o Exército, a 
Marinha e a Aeronáutica — que tiveram, realmente, na formação da unidade do Brasil, na 
constituição da cultura do país, no descobrimento e no desbravamento de todos os desertos 
deste imenso continente, uma ação decisiva e patriótica. 
 



Mas não apenas nesse setor nós, como povos da América Latina, procurando sempre buscar 
nas fontes mais puras da cultura latina, que é o país de Vossa Excelência, a Itália, as lições e os 
ensinamentos para modelarmos a nossa cultura política, conseguimos dar a esta nação uma 
democracia, que é realmente hoje uma expressão da liberdade das aspirações populares. 
 
Temos, através da vida já bissecular, civicamente vivida pelo Brasil, uma história que ilustra 
admiravelmente o civismo das suas Forças Armadas. Ao contrário de tantas outras regiões do 
mundo, nunca sofreu o Brasil uma ditadura militar, apesar da força e do prestígio dos 
componentes das suas forças militares. 
 
Isso demonstra o espirito, o amor à liberdade que têm as Forças Armadas do Brasil, e desse 
amor elas têm dado constante exemplo, lutando e batalhando em qualquer região do mundo 
de onde parta um apelo para que se mantenha a independência e a liberdade dos povos.  
 
No país de Vossa Excelência, debaixo do maravilhoso céu da Toscana, temos nós centenas de 
mortos, brasileiros que foram à Europa se bater pela liberdade do homem, nisto seguindo o 
exemplo admirável de inúmeros homens de seu país, à frente dos quais Vossa Excelência, que, 
durante tantos anos, afrontando perigos e arriscando a própria vida, nunca se intimidaram 
diante da batalha e da luta pela manutenção da liberdade e da democracia. Esse sentimento, 
Senhor Presidente, é o inspirador do papel admirável das Forças Armadas do meu país. E é isso 
que, neste instante, elas vêm, por intermédio do seu Comandante-Geral, dizer a Vossa 
Excelência que a sua personalidade, tão conhecida em nosso meio, é mais louvada e mais 
admirada exatamente pelo que constitui de exemplo na defesa desses princípios básicos, sem 
os quais as nações jamais amadurecem” 
 

 
 
2 - SOIS UMA FORÇA DEMOCRÁTICA 
 
Texto extraído da conferência proferida pelo Presidente Juscelino Kubitschek - realizada no 
Clube Militar – Rio de Janeiro – DF, sobre a política de desenvolvimento seu governo, em 21 de 
julho de 1959: 
 
“Falando numa associação de militares, não poderia deixar de referir-me à ordem, a essa 
ordem sem a qual todo esforço pelo desenvolvimento resultaria infecundo, inútil, destituído 
de qualquer base. A luta pelo desenvolvimento só será levada a efeito dentro de um 
planejamento ordenado, e com equilíbrio político. Pouca semelhança existe entre a hora em 



que iniciamos a nossa industrialização e aquela em que os Estados Unidos lançaram os 
fundamentos de seu poder econômico. Em nossa era, as investidas pioneiras e os 
empreendimentos individualistas têm campo muito restrito. Os problemas sociais, as ligações 
cada vez maiores entre diversas economias nacionais, a própria luta de interesses 
transportada para um plano muito diferente em consequência da formação de grandes 
empresas de influência mundial, tudo isso mudou as características da batalha em prol do 
avanço dos países. A tecnologia adquiriu importância decisiva. Em todos os ramos da atividade 
humana, qualquer progresso se subordina ao conhecimento da técnica, que domina o mundo 
na paz e guerra, pois o poderio militar, tão intimamente ligado à capacidade industrial 
moderna, também é decorrência da técnica. 
 
Ao lado dessa necessidade absoluta de procurarmos conquistar as técnicas modernas para 
avançarmos e progredirmos, temos que firmar a nossa estabilidade política, pressuposto de 
toda ação ordenada. Nunca uma nação dependeu tanto da estabilidade de suas instituições 
como a nossa, quando está lançada a sorte do nosso desenvolvimento, isto é, o nosso próprio 
destino. 
 
É preciso que os povos com que mantemos relações de amizade e colaboração sintam que 
temos o domínio de nós mesmos, o disciplinamento em nossas forças, obediência às nossas 
próprias leis, que aplicamos bem as nossas energias, para que também nos respeitem e nos 
deem o tratamento que desejamos e a que temos direito. A indecisão e a atividade polêmica 
só se têm como naturais enquanto se tateia, enquanto se procura um caminho. Mas já não 
vivemos na incerteza quanto ao que nos cumpre realizar. Perdemos tempo demais, e esse 
tempo tem de ser recuperado, e nenhum brasileiro digno desse nome pode alhear-se desta 
verdadeira guerra, já deflagrada, para a conquista do nosso futuro.  
 
A defesa da ordem, da paz, da harmonia social é um imperativo da política nacionalista. Digo-o 
diante de membros de uma classe que tem demonstrado a mais alta compreensão dessa face 
fundamental do problema e que está penetrada desse sentimento de responsabilidade, sem o 
qual não é possível governar nações da importância da nossa, num mundo cheio de 
dificuldades e problemas. 
 
Não desejo encerrar esta palestra sem uma palavra que traduza o reconhecimento do Brasil 
para com suas classes armadas. Se a unidade nacional foi uma obra milagrosa, digna do gênio 
do nosso colonizador, que criou uma nação, é impossível também negar a função 
conservadora dessa unidade, exercida no Império e na República pelas Forças Armadas. 
Recebemos um patrimônio imenso, e vós colaborastes de maneira preponderante para 
preservá-lo das cobiças, para defendê-lo de ameaças, constituindo-vos não apenas numa força 
de pura vigilância, mas numa instituição unificadora, num elo a mais que manteve a firmeza do 
conjunto. 
 
Sois uma força democrática. Lidais com a juventude de todo o Brasil. Nas vossas fileiras, a 
matéria-prima é uma só: os moços do Brasil. Sem distinção de classes, de condições de 
fortuna, sem discriminação de raças, são iguais perante vós. Agora, tendes uma nova bandeira, 
tão importante quanto a da própria unidade do Brasil, a bandeira do desenvolvimento, da qual 
depende essa mesma unidade e a sobrevivência deste país nas condições em que nos 
interessa sobreviver. Participais de duas maneiras dos benefícios do desenvolvimento: como 
brasileiros e especificamente como militares, pois a posse dos recursos defensivos e dos 
complexos engenhos de guerra de hoje é privilégio de nações desenvolvidas, de que só 
participaremos plenamente pela força do nosso próprio desenvolvimento” 



 
 
3 - A DEFESA DA ORDEM É A PRÓPRIA DEFESA DA DIGNIDADE NACIONAL 
 
Trecho do pronunciamento feito pelo Presidente Juscelino Kubitschek, em almoço no Palácio da 
Guerra – Rio de Janeiro – DF, em 7 de setembro de 1959, à saudação proferida pelo ministro da 
Guerra, marechal Henrique Lott, após o desfile militar comemorativo da Independência do 
Brasil: 
 
“Considero do mais alto interesse a oportunidade de encontrar-me com os oficiais generais 
das nossas Forças Armadas no dia comemorativo da Independência do Brasil. É esta uma data 
que devemos celebrar juntos, por tratar-se de festa de família, em que recordamos o 
momento de nossa maioridade, o instante em que passamos a dirigir-nos a nós mesmos e 
assumimos as responsabilidades do nosso próprio destino. 
 
Nossa personalidade nacional não surgiu, como por milagre, nesse dia 7 de setembro de 1822; 
havia muito se vinha ela formando e afirmando, enfrentando as dores e as lutas que são o 
quinhão inevitável dos povos em caminho de emancipar-se. A data da Independência marca 
uma eclosão que somente ocorreu porque já tínhamos realmente uma personalidade coletiva, 
lastreada e fundada no sacrifício dos grandes vultos, cujo devotamento à Pátria, ainda não 
configurada, cujos sacrifícios e exemplos memoráveis devem constituir, para nós, motivo de 
incitamento e edificação. Não podemos deixar de evocá-los no dia de hoje. Souberam eles 
amar e servir até a dedicação suprema essa ideia que só se tornou realidade através da soma 
de abnegação de tantos brasileiros: brasileiros na madrugada da nacionalidade; brasileiros na 
hora incerta; brasileiros na hora da opção definitiva. Não dispunham eles do acervo que já 
conseguimos constituir para o nosso país. Havia uma unidade mais teórica do que efetiva. O 
espírito de brasilidade acordava, mas ainda não se traduzira em obras vultosas. A Pátria 
apenas palpitava como uma esperança e já merecia desses mártires da Independência um 
carinho total e absorvente, mais forte que o apego à própria existência. 
 
Graças ao heroísmo dessas figuras luminosas e ao trabalho das gerações sucessivas no Império 
e na República, possuímos hoje um cabedal incomparavelmente maior de valores acumulados. 
Temos muito mais a defender, e, a despeito de se ter consolidado a nossa independência, os 
riscos e perigos, em vez de diminuírem, cresceram na proporção em que crescemos nós 
mesmos. Nenhum país pode dar-se por satisfeito, como se tivesse atingido o ponto final de sua 
evolução, e não lhe competisse mais que fruir, sem sobressalto, o seu legado histórico. 
Embalar-se nessa complacência ilusória significaria renunciar à ambição criadora que eleva os 
homens e as civilizações. Quando esse país é o Brasil, de dimensões continentais, tão rico em 
possibilidades quanto em problemas, ainda no limiar de um processo de industrialização sem o 
qual não logrará acompanhar a marcha dos tempos, torna-se imperativo o dever da vigilância 
contínua. Ingressamos de chofre numa época em que tudo se movimenta em aceleração 
geométrica, em ritmo a que não estávamos acostumados. 
 



Temos uma população que cresce todos os dias e cujas necessidades se torna necessário 
prover de maneira condigna e equitativa, afastando-se as ameaças de perturbações 
econômico-sociais extremamente perigosas para o funcionamento normal das instituições 
democráticas. O desequilíbrio econômico das diversas regiões componentes da Federação 
reclama toda a atenção do governo, cuja preocupação máxima é a de promover o 
desenvolvimento harmônico de todo o organismo nacional. 
 
Cumpre não esquecer, ademais, que ainda não se pode considerar terminada a nossa 
formação democrática e que nem sempre as facções atuantes no cenário político 
brasileirosabemdistinguir, com suficiente nitidez, o interesse partidário do interesse nacional, 
que, infelizmente, muitas vezes tem sido posto em segundo plano. Como é natural, até certo 
ponto, as paixões se acendem na iminência das consultas à vontade popular. A proximidade 
das eleições para a sucessão presidencial vem tornando ainda mais difícil o exercício do poder 
público, pois, além das tarefas ligadas à administração, impõe-se ao governo não descurar dos 
aspectos políticos da conjuntura nacional, entre os quais avulta o da manutenção de uma 
atmosfera de ordem e tranquilidade indispensável para garantir o livre pronunciamento das 
urnas. 
 
Falando diretamente aos mais altos representantes das Forças Armadas, que têm prestado à 
causa da unidade nacional serviços inestimáveis; dirigindo-me a oficiais generais que 
encarnam um princípio de ordem e de disciplina no Brasil e, por isso mesmo, capazes de pesar 
o sentido de minhas palavras — quero deixar bem claro que continua viva no povo brasileiro a 
convicção de ser o regime democrático, necessitado embora de aperfeiçoamento e nem 
sempre bem servido pelos que mais se proclamam seus fervorosos adeptos, o único sistema 
compatível com a nossa dignidade de país independente e cioso de manter o seu prestígio 
internacional. Em decorrência dessa convicção, saberemos conter os excessos das paixões 
políticas, seja qual for a sua proveniência. Não há para o meu governo nenhum objetivo que se 
sobreponha ao de garantir a estabilidade das instituições, o respeito à lei. 
 
Não há de enfraquecer no nosso ânimo o argumento de estarmos agora defendendo e 
assegurando os direitos dos que ontem negavam e proscreviam os nossos próprios direitos, 
nem tampouco a lembrança dos momentos de injustiça por que passamos. Muito ao contrário. 
Sabemos, por experiência intransferível, que só são úteis em política e somente apresentam 
rendimento seguro as atitudes impregnadas de grandeza. Desde que assumi o poder, dirigi 
minha ação política no sentido de evitar que a sucessão presidencial continuasse a ser uma 
hora de ameaças, um momento de angústia para o povo brasileiro. Já não somos uma débil 
experiência democrática, sujeita a variações e caprichos. Sabemos que é de nosso dever 
aperfeiçoar este regime, atenuar o conflito, às vezes dramático, entre o interesse público e o 
interesse político.  
 
De uma democracia sem continuidade não se esperam resultados benéficos duradouros. É o 
exercício ininterrupto dos deveres cívicos numa atmosfera de respeito mútuo que vai criando a 
tradição democrática e dando o rendimento desejado ao regime. Podemos louvar as Forças 
Armadas do Brasil pela maneira com que sempre interpretaram o sentimento democrático do 
país. Ao longo de nossa História, todas as vezes que se fez necessária a interferência militar na 
vida civil, tal interferência se caracterizou pela elevação de propósitos e pela preocupação de 
reorientar o país para a rota democrática. 
 
A desambição dos militares não foi sempre uma decorrência de uma atmosfera, aqui reinante, 
que impossibilitasse ou, pelo menos, tornasse difícil um procedimento mais ambicioso; não 
faltaram seduções que, entretanto, não lograram o menor êxito, pois a consciência militar tem 
bem nítidos os seus compromissos para com a Nação. 



 
Mesmo quando candidatos à magistratura suprema da Nação, digamo-lo em abono da 
verdade, podem os militares ser apontados como exemplos de correção nas pugnas 
democráticas. 
 
É resolução de meu governo — e estou certo de, assim agindo, interpretar a própria doutrina 
política e ética das classes armadas e traduzir a opinião da grande maioria do país — é firme 
intenção do meu governo não poupar esforços para que as eleições se processem dentro da 
mais completa ordem e prevaleça a vontade do eleitorado. Quero que o pleito para a minha 
sucessão transcorra em condições diferentes das que encontrei, quando, em minha campanha, 
tive de enfrentar os argumentos mais especiosos partidos daqueles que deviam ter sido os 
primeiros a defender a legalidade. Afirmemo-lo claramente para que não pairem dúvidas: é 
imperativo indeclinável estarmos atentos e unidos para que a vontade soberana do país 
indique, com liberdade plena, o meu sucessor, e que essa vontade se cumpra inflexivelmente. 
Somos todos um momento apenas, representamos um papel temporário na vida pública. Mas 
o país é permanente; a sua reputação é sagrada e resguardá-la há de ser o nosso objetivo 
supremo. Assumimos um papel internacional mais relevante nos dias de hoje. Lutamos pelo 
desenvolvimento nacional e pelo desenvolvimento harmônico do nosso continente. 
 
Impossível será levar a bom termo tal luta fora da ordem, da disciplina, da obediência à 
hierarquia e aos ideais que abraçamos. Não consentirá o governo que se agite também o 
problema social para efeitos de propaganda antidemocrática. Só é justo abordar o problema 
social tendo em vista efetivamente a melhoria das condições de existência das classes menos 
favorecidas. Já está mais que provado que não basta o aumento nominal de salários para 
elevar o nível de vida dos trabalhadores. Torna-se necessário conter o movimento ascensional 
do custo de vida e, para tal fim, lutamos com todas as forças. O aumento dos preços não 
representa um triste privilégio do Brasil, mas verifica-se quase em toda a parte, principalmente 
na América Latina. Trata-se de uma situação de crise que atinge numerosos países deste 
Hemisfério e que obedece a fatores estruturais e conjunturais conhecidos. 
 
Não somos uma aventura, um amontoado de interesses, mas uma nação em gozo de sua 
maioridade e à procura de expansão e plenitude. Temos responsabilidades definidas e uma 
delas é vermos todos os anos incorporarem-se à nossa família mais de um milhão e meio de 
novos brasileiros. Sabemos que é preciso velar por esses destinos. Estamos fazendo o Brasil 
maior, porque a nossa família aumenta com rapidez. Não podíamos ficar mais tempo sem 
estradas, sem os elementos geradores da atividade industrial, aglomerados no litoral. 
Tínhamos de pensar na independência do Brasil para as gerações futuras, como as gerações 
passadas pensaram em dar-nos a nós próprios um país livre. E perdoem-me a expressão — é 
verdadeiramente monstruoso atirar a culpa de tudo o que acontece às metas que estamos 
levando adiante, num esforço considerável, sim, mas indispensável para que o dia 7 de 
setembro de 1822 continue a produzir os seus frutos, para que se consolide a nossa soberania, 
para que os nossos filhos vivam tranquilos e seguros. 
 
Para o conseguirmos, o elemento essencial é mantermo-nos dentro da ordem. A defesa da 
ordem é a própria defesa da dignidade nacional. Saúdo neste dia de hoje os chefes militares de 
terra, mar e ar, defensores, entre nós, por tradição não interrompida, da unidade do Brasil, da 
ordem e da segurança indispensáveis ao processo do nosso engrandecimento”. 
 
*(Textos extraídos da Coletânea de 3 volumes da obra “Juscelino Kubitschek – Profeta do 
Desenvolvimento – Exemplos e Lições ao Brasil do Século XXI”, de autoria de Carlos Alberto 
Teixeira de Oliveira). 

 



 

JUSCELINO KUBITSCHEK  
Profeta do Desenvolvimento: 

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 – 10radna º – 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. 
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Material inédito 
 Para a realização desta nova edição foram várias as colaborações recebidas ao longo 

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

 
Neste novo estudo sobre o Presidente JK foram incorporados cerca de 400 discursos 

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

 
 De acordo com o autor, quando se fala, comenta ou analisa o desenvolvimento, esta 

relevante expressão não poderá ser considerada, nem compreendida e muito menos 
imaginada, desconectada e separada de outras duas: o econômico e o social. Deve ser, ainda, 
compreendida em sua acepção mais ampla, nas abrangências e nas contextualizações da 
cultura, da política e do direito. 

 
Pontos de vista heterogêneos e opiniões diversificadas, além de um grande número 

de fatos e episódios até então desconhecidos, transformam esta nova obra em uma das mais 
completas e fascinantes publicações já levadas a efeito no País sobre a vida política e a obra do 
ex-Presidente JK. 

 
Um verdadeiro compêndio sobre as realizações e a trajetória política de Juscelino 

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

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

Finanças e Negócios que circula há 27 anos, sendo 
desenvolvida e escrita pelo economista    Carlos Alberto 
Teixeira de Oliveira, e têm apresentação 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. 
 
 

 

43 - MERCADO IMOBILIÁRIO 
 

Aluguel de imóveis volta a ser destaque com rentabilidade que supera 
renda fixa  
 
Kênio de Souza Pereira* 
 
Diante da decisão do Banco Central do dia 17/06, que definiu a redução da Taxa Selic para 
2,25% ao ano, os rendimentos com aluguéis passam a assumir posição de destaque na 
economia por estarem há tempos rendendo em torno de 4 a 5% ao ano para os locadores. O 
rendimento mensal do aluguel em torno de 0,4% ao mês tem se mostrado atraente, pois a 
“gordura dos preços” foi queimada no período de 2014 a 2018, estando os valores atuais dos 
aluguéis estáveis, sem o risco de sofrer as oscilações abruptas do mercado de ações.  
 
O Banco Central indicou que futuramente pode ocorrer pequenas reduções na Taxa Selic de 
2,25%, a qual determina a rentabilidade das aplicações em renda fixa (CDBs e Fundos de 
Investimento). Com a nova Selic, o CDI passa a pagar 0,19% ao mês, o CDB que corresponde a 
85% do CDI passa a render 0,16% e a poupança apenas 0,13% de rentabilidade mensal, 
considerando a alíquota de IR de 22,5%. Dessa forma, caso se confirme a previsão do Boletim 
Focus de inflação anual projetada de 1,6% em 2020, a rentabilidade real da poupança e da 
renda fixa será negativa. A situação das aplicações financeiras poderá ficar crítica, com 
rentabilidade negativa expressiva diante da previsão especialistas de que até o final do ano a 
Selic poderá chegar a 1,5% ao ano.  



 
A situação atual é inédita porque poucos poderiam imaginar que a surpresa do cotista do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço obter ao ano um rendimento bem acima que as 
aplicações de renda fixa, ou seja, 0,25% ao mês, já que o FGTS remunera em 3% ao ano, isento 
de imposto de renda.  Na prática o trabalhador, ao deixar seu dinheiro no FGTS, poderá ganhar 
em torno de 1% acima da inflação do IPCA/IBGE diante da estimativa de fechar 2020 em 2% ao 
ano. 
 
CRESCIMENTO DO INTERESSE EM COMPRAR IMÓVEIS 
Ao adquirir um imóvel a investidor pode obter ganho com a sua valorização, além do 
rendimento extra com o aluguel, sendo que conforme pesquisa da ABRAINC (Associação 
Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias) a rentabilidade dos imóveis foi de 9,4% em média em 
2019, portanto 44% acima da poupança. A ABRAINC apurou que a valorização do valor venal 
dos imóveis, somada à receita dos aluguéis resultou numa rentabilidade de 15,3% em 2019. 
 
Com esse cenário de desaquecimento da economia e com a grande volatilidade da Bolsa de 
Valores que acumula de 1º de janeiro a 30 de maio deste ano a perda de -24,4% no Ibovespa, 
muitos investidores passaram a procurar imóveis já locados para compra, pois os aluguéis 
tendem a se manterem estáveis. A Bolsa de Valores a partir de abril passou a recuperar as 
perdas do início do ano, mas o fato é que a grande massa de aplicadores ainda se sente 
desconfortável com os riscos do mercado de ações.  
 
No atual cenário de instabilidade, a aplicação em ações, por ser bem complexa, afasta a 
maioria da população que prefere aplicar no mercado imobiliário, caracterizado por ser mais 
simples de compreender e seguro, não estando sujeito à volatilidade, ao confisco ou 
empréstimos compulsórios decorrentes de pacotes econômicos do Governo Federal. 
 
CONSTRUTORAS RECUAM NOS LANÇAMENTOS PARA SEGURAR O PREÇO 
Com o desaquecimento da economia decorrente da pandemia, o mercado imobiliário está se 
ajustando e adiando novos empreendimentos. A situação não permite correr riscos, pois os 
preços dos imóveis decorrem de custos fixos como os materiais e mão de obra, além do 
investimento em terrenos apropriados para edifícios, que em Belo Horizonte estão cada dia 
mais raros.  
 
Há ainda o agravante do Plano Diretor que entrou em vigor em fevereiro de 2020, tendo 
limitado o coeficiente de aproveitamento a uma vez a área do terreno, impondo assim a 
necessidade de pagar outorga onerosa ao município de Belo Horizonte para permitir a 
construção acima desse limite. Essa novidade aumenta o preço final dos apartamentos.  Pelo 
fato de ser muito difícil tais insumos caírem de preço não há como o valor de construção sofrer 
redução expressiva, pois efetivar novas vendas com preço abaixo do custo resultaria na 
impossibilidade de repor o estoque. 
 
Por essa razão as incorporadoras e construtoras evitarão lançar empreendimentos e assim 
haverá a redução no estoque que acabará por segurar os preços.  
 
AUMENTO DA PREFERÊNCIA EM ALUGAR  
Diante da redução da capacidade de as pessoas comprarem imóveis, do receio de fazer 
financiamento de longo prazo, bem como do novo conceito dos jovens preferirem alugar para 
terem maior liberdade de não se fixar num local, percebe-se que haverá um crescimento na 
demanda do setor de locação. Espera-se que com o aumento da demanda os preços dos 
aluguéis residenciais se manterão atraentes, rendendo em torno de 5% ao ano, ou seja, 
poderá render 100% acima da inflação.  



 
Quanto aos imóveis comerciais, especialmente os corporativos de luxo, constata-se que há 
ainda casos de aluguéis que rendem um aluguel mensal em torno de 0,8% do seu valor de 
venda, sendo esses cobiçados para compra por grandes investidores, especialmente pelo fato 
desses edifícios, andares corridos ou galpões serem ocupados por inquilinos com grande 
capacidade financeira.  
 
(Os artigos e comentários não representam, necessariamente, a opinião desta publicação; a 
responsabilidade é do autor da mensagem) 
 
   
*Advogado e Presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB-MG.; Vice-presidente da 
Comissão Especial de Direito Imobiliário da OAB Federal; Diretor da Caixa Imobiliária 
Netimóveis 
kenio@keniopereiraadvogados.com.br 
 
 

44 - QUEDA NAS VENDAS DE IMÓVEIS NOVOS CHEGA A 58% 
 

              Dados são da proptech AoCubo, reúnem números de 90 incorporadoras 
brasileiras e consideram as movimentações entre os meses de fevereiro a abril 
 
É fato que a movimentação de compra e venda em qualquer setor caiu em uma porcentagem 
considerável durante a quarentena. Entre estes setores, um dos mais afetados parece ser o 
mercado imobiliário. Os dados são de uma pesquisa recente realizada pelo AoCubo, proptech 
fundada em 2017 com objetivo de reinventar a experiência de compra e venda para 
incorporadoras, corretores e compradores. 
 
De fevereiro a abril de 2020, as vendas de novos imóveis - inclusive aqueles com valor de 
venda até R$ 400 mil e também aqueles do projeto Minha Casa Minha Vida, caíram 37% em 
vendas. Além desses empreendimentos, imóveis com valor acima de R$ 400 mil também viram 
suas vendas caírem em 58%. Já os imóveis procurados por compradores de perfil investidor 
também caíram em pelo menos 48%. 
 
Os dados foram compilados pela proptech AoCubo, no início de maio, após ouvir 90 
incorporadoras que atuam pelo Brasil. "Por conta da nossa relação com as mais diversas 
incorporadoras do país, foi possível identificar e apontar as movimentações do setor. Apesar 
de todos esperarem um ano mais aquecido no segmento, por força do coronavírus, o 
crescimento estimado se tornou impraticável", explica Ronnie Sang, do AoCubo. 
 
Segundo a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, o mercado imobiliário 
estimava um crescimento exponencial, devido à queda das taxas de juros do crédito 
imobiliário e, principalmente, da Taxa SELIC, que movimenta e aquece a procura por 
empreendimentos quando em baixa.  
 
Apesar da queda nas vendas, a corretagem de imóveis continua sendo uma das mais antigas 
profissões do mundo e também tem se readequado para conseguir segurar o setor imobiliário 
nos trilhos, mesmo com a insegurança na hora da compra. Este processo tem se tornado 
totalmente digitalizado, uma vez que as visitas aos imóveis, por exemplo, foram proibidas e 
esta é uma das fases primordiais no processo de compra ou aluguel de imóveis. As 
ferramentas digitais tem se transformado no principal recurso dos profissionais da corretagem. 
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Além de oferecer uma plataforma para o corretor se posicionar digitalmente e facilitar as 
compras e vendas, o comissionamento é outro diferencial do AoCubo. Até o momento, cerca 
de 8 milhões de reais em comissão foram repassados para os corretores atuantes na 
plataforma da proptech. Ao todo são mais de 9,5 mil corretores cadastrados e 90 
incorporadoras parceiras. 
 
Fundada em 2017, a empresa surgiu com a premissa de reinventar a experiência de compra e 
venda para incorporadoras, corretores e compradores. Focando no setor de novos 
empreendimentos com um modelo de negócios diferenciado, diminuindo a precarização dos 
profissionais da corretagem o AoCubo surge como uma plataforma aliada aos corretores, 
oferecendo comissão diferenciada dos outros players do mercado e também dos 
compradores, que recebem atendimento de qualidade com eficiência. 
 
 

 

45 - 2020: O ANO DAS FINTECHS NO BRASIL 
 

A porta principal para o sucesso das fintechs são os aplicativos de celular, turbinados 
com o isolamento social. Mas o que mais um app precisa para manter o sucesso? 
 
Carolina Zaccaro* 
 
Faz meses desde que entrei em um banco, mesmo antes da pandemia, praticamente resolvia 
tudo por meio de aplicativos móveis. Na ocasião, ele estava cheio e quando eu ia me sentar 
para esperar minha vez, encontrei uma amiga. Assim que me viu revirou os olhos (quase 
deram uma volta de 360 graus). Ela me disse que precisava de um cartão de crédito 
empresarial e, embora tenha uma conta bancária pessoal e comercial nessa mesma instituição, 
teria que retornar com uma lista de documentos para processá-lo e esperar aproximadamente 
uma semana para recebê-lo. "Outra manhã perdida", ela suspirou. Então, eu contei a ela sobre 
as fintechs. Mal sabíamos que em poucas semanas, precisaríamos delas como nunca. 
 
Na América Latina, o Brasil é considerado o motor propulsor das fintechs e isso se deve a uma 
combinação de vários fatores. Vale ressaltar que mais de 40% da população é desbancarizada, 



graças às novas legislações das fintechs, enormes oportunidades foram abertas para o 
crescimento do setor. Isso, por um lado, permite que esse segmento da população seja 
incorporado à economia formal e também permite a geração de espaços mais transparentes e 
eficientes para gerenciar as finanças pessoais. Ao mesmo tempo, evita a lavagem de dinheiro, 
pois facilita a redução de dinheiro em circulação. No cenário da pandemia, resolve o problema 
da necessidade de distanciamento. 
 
Existem 550 fintechs brasileiras das quais 231 surgiram entre 2016 e 2018. 114, ou 20,73%, 
estão enquadradas na categoria meios de pagamento e outras 85, ou 15,46%, em crédito 
(Fintech Mining Report 2019). 
 
Quando falamos em aplicativos de fintechs, entramos em um cenário ainda mais agressivo. 
Antes mesmo da pandemia, no Brasil o aumento de downloads de apps de finanças aumentou 
4,5 vezes entre 2017 e 2019. 8,5% de todas as instalações no Brasil são aplicativos financeiros, 
mais que o dobro da taxa global (Dados AppsFlyer).  
 
Aí veio o isolamento social, e temos Bancos digitais apresentando crescimento em média de 
25%, bancos tradicionais com pico de 61% de maior uso em algumas semanas e 51% de 
aumento em instalações. Apps de Investimentos chegaram a crescer 51% em algumas semanas 
(Dados AppsFlyer). 
 
A aposta dos aplicativos de fintech é o imediatismo, uma experiência agradável e confiável 
para o usuário e, acima de tudo, a transparência e a simplicidade de uso com as quais milhares 
de pessoas podem gerenciar com eficiência seu dinheiro. Eles oferecem, pelo celular, o melhor 
de um banco, sem precisar lidar com os inconvenientes de esperar em longas filas para ser 
atendido por um gerente, por exemplo. 
 
Mas não é só porque tem demanda que o sucesso de um app de fintech é garantido. Para que 
as pessoas saibam da existência de um aplicativo, seus benefícios e atributos, é essencial 
investir em publicidade digital para atrair usuários e garantir que ela seja usada de forma 
recorrente. Ainda assim, não se trata de apostar todo o seu orçamento em instalações por 
meio de anúncios. É essencial analisar e entender o que acontece com downloads orgânicos 
(quando o usuário busca voluntariamente o aplicativo na loja e no download) e pagos ou 
inorgânicos (aqueles que são alcançados por meio de anúncios) e como ambos estão 
relacionados. 
 
Campanhas de marketing móvel influenciam os resultados e classificações orgânicas nas lojas 
de aplicativos. Isso pode ser positivo, por exemplo, houveram casos em que as instalações 
orgânicas aumentaram entre 20 e 30%, somente melhorando as pesquisas orgânicas com 
palavras-chave de alto volume. 
 
Outras práticas e ferramentas fundamentais ao fazer o Marketing de crescimento de um app 
são: 
• Otimização da App Store, ASO por sua sigla em inglês, que visa aumentar a visibilidade do 

aplicativo na loja, aumentando a classificação nos mecanismos de busca, finalmente 
fazendo com que mais usuários o encontrem e acabem fazendo o download. 

• Análise de dados para encontrar padrões, tendências, oportunidades de melhoria e outros 
problemas relevantes, e poder tomar melhores decisões que tornam os esforços mais 
eficientes. 

• E por último, mas não menos importante, faça constantemente testes A / B criativos, onde o 
senso de urgência deve prevalecer em cada design, letras legíveis e tamanhos diferentes, 
dependendo do título e do corpo, e animações em GIF ou vídeo, se possível. 



 
O ecossistema mobile das fintechs é cada vez mais fértil e competitivo. É por isso que os 
profissionais de marketing precisam ter as ferramentas e conhecimento para entender os 
usuários e gerar uma vantagem competitiva que lhes permita expandir seus negócios de 
maneira rápida e inteligente. E para quem tem app financeiro, está mais do que na hora de 
surfar nessa onda. 
 
*Diretora da Rocket Lab no Brasil 
 
(Os artigos e comentários não representam, necessariamente, a opinião desta publicação; a 
responsabilidade é do autor da mensagem) 
 
 

 
 

46 - POR QUE AS FINTECHS GANHAM CADA VEZ MAIS ESPAÇO 
NO MERCADO?  
 
Gastão Mattos* 
 
Muito se fala do poder disruptivo das fintechs sobre empresas tradicionais do segmento 
financeiro. Bancos, adquirentes, bandeiras de aceitação teriam seu papel protagonista 
ameaçado por novos entrantes que se proliferam neste segmento. Qual seria a razão para este 
cenário Davi x Golias de nossos tempos? 
 
Um dos motivos para a constante movimentação no mercado de fintechs é o incentivo ao 
empreendedorismo, além da criação de novos postos de trabalho. Os dados do Caged 
(Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) mostram que a criação de vagas formais 
em micro e pequenas empresas em 2019 representou o melhor saldo em 5 anos, com 731 mil 
vagas, resultado 22% superior a 2018, que foi de 599 mil empregos com carteira assinada. Já as 
grandes e médias foram o inverso no mesmo período e fecharam 88 mil postos com carteira 
assinada. 



 
A inclusão de pessoas não bancarizadas à era dos pagamentos digitais também impulsiona o 
segmento das fintechs, porque cria públicos para toda a cadeia financeira. O estudo "Brasileiro 
e o Dinheiro", da MindMiners, indica que, entre 2017 e 2019, o número de brasileiros que 
utilizaram serviços destas novas empresas subiu de 25% para 55%. 
 
Em relação aos investimentos, os números são promissores. Segundo pesquisa da Finnovating, 
houve um aumento de 130% no fluxo de injeção de capital em fintechs na América Latina, em 
2019, com total de US$ 2,6 bilhões. Deste número, o Brasil mais recebeu aportes (US$ 1,3 
bilhão), sendo os maiores recursos de US$ 400 milhões para o Nubank, US$ 341 milhões para o 
Inter e US$ 231 milhões para o Creditas. 57,1% do dinheiro investido na AL foi direcionado aos 
neobanks, seguindo pelas fintechs focadas em crédito com 29,68% e 8,68% para a divisão de 
pagamentos. Como potencial, muitas dessas empresas iniciaram como pequenas startups e 
tornaram-se unicórnios, concorrendo com as gigantes de mercado. 
 
No entanto, a fragilidade em comum das empresas tradicionais em relação às fintechs é a 
administração de plataformas tecnológicas. Como há uma necessidade de evoluir e agregar 
novos serviços em velocidade acelerada, fica difícil alterar sistemas e processos já 
consolidados, do que criá-los a partir do zero, como é o caso das tradicionais. 
 
Criar uma plataforma de pagamento instantâneo, por exemplo, para startup pode ser menos 
complexo do que fazer dentro de um ecossistema de TI já existente nas empresas tradicionais. 
A necessidade de integrar o novo serviço a plataformas em uso ou adaptar interfaces entre 
outras demandas pode agregar amplitude maior à demanda para uma empresa tradicional. 
 
Outra questão em relação ao legado é a cultura de uma empresa. Qualquer mudança em uma 
empresa de grande porte é debatida, decidida e implementada com um processo, na grande 
maioria, burocrático e mais lento para a sua conclusão, diante da gestão de uma startup. 
 
Vale mencionar que a cultura de aprendizado e refinamento para novas decisões não é 
normalmente percebida em empresas tradicionais, o que faz as decisões serem mais lenta, por 
causa da busca de segurança do compartilhamento de responsabilidades. Neste tipo de 
empresa não é difícil observar ciclos para uma decisão não tão complexa, exigindo a 
participação de dezenas de pessoas, departamentos e formalizações para a definição, como 
uma simples mudança da cor do site institucional. 
 
Não é por acaso, Jeff Bezos, fundador da Amazon, implementou uma nova cultura de gestão e 
valorização sobre falhas e experimentação, ainda com desafio para empresas tradicionais. O 
modelo tornou-se uma referência e inspiração para novar corporações de tecnologia 
financeira, que não têm receio em experimentar, decidir rápido, assim como errar e persistir 
em novos caminhos de inovação. 
 
Por outro lado, as corporações tradicionais perpetuam por suas bases sólidas, construídas com 
muitos anos e que se traduzem em mais confiança para investidores, parceiros e clientes. 
 
No desafio entre "Davi vs. Golias", guardadas as devidas proporções, tanto fintechs quanto 
empresas consolidadas possuem o mesmo potencial tecnológico para inovar e fomentar a 
atuação no mercado. O que vale é entender que a forma com que aplicada as suas virtudes, 
seja essencial para fazer a diferença. 
 
Se a fintech espelha-se nas grandes corporações para obterem solidez e mais credibilidade, já 
as empresas tradicionais precisam abrir mão da rigidez de seus processos, para chegarem a um 



desenvolvimento mais dinâmico e aberto a experiências. O sucesso está alinhado em superar 
os desafios das infraestruturas organizacionais e flexibilizar a cultura de gestão para dar espaço 
ao vanguardismo no que se diz respeito em atender à demanda com rapidez e manter a 
tradição de manter o nome forte, assim como ele foi criado. 
 
*Líder da IDid - plataforma que possibilita compras com "cartão não presente nas modalidades 
débito e crédito. Possui mais de 25 anos de experiência no setor de e-commerce e em meios 
de pagamento. Foi CEO da Braspag, diretor da Credicard, vice-presidente de Marketing da Visa 
e presidente da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (câmara.e-net). Mattos é bacharel 
em Engenharia e tem pós-graduação em Engenharia de Produção, ambas pela Escola 
Politécnica da USP.  
 
(Os artigos e comentários não representam, necessariamente, a opinião desta publicação; a 
responsabilidade é do autor da mensagem) 

 

47 - CONAB ESTIMA RECORDE DA PRODUÇÃO DE GRÃOS NO 
PAÍS: 250,5 MILHÕES DE TONELADAS 
 
O 9º Levantamento da Safra 2019/2020, divulgado no dia 9 de junho pela Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab), confirma o crescimento recorde da produção de grãos no país, 
estimada em 250,5 milhões de toneladas, ou seja, ou 8,5 milhões de toneladas (3,5%) a mais 
do que o colhido em 2018/19. Em relação ao levantamento passado, houve queda de 400 mil 
toneladas na estimativa de produção. Mas o recorde da safra se mantém, resultado de uma 
área semeada de 65,6 milhões de hectares, com crescimento de 2,3 milhões de hectares 
(3,6%) sobre a safra passada. 
 
Com a colheita finalizada praticamente em todas as culturas de primeira safra, e as de segunda 
em andamento, o que falta agora é a conclusão do plantio das culturas de inverno e os 
números resultantes da terceira safra. Além disso, será necessário observar o comportamento 
climático, que pode influenciar na produtividade destas culturas. 
 
A soja apresenta uma produção recorde de 120,4 milhões de toneladas, 4,7% a mais do que a 
safra 2018/19. Já o milho total, somatório da primeira, segunda e terceira safras chega ao 
recorde de 101 milhões de toneladas com uma área de 18,5 milhões hectares. A produção nas 
três safras devem alcançar, respectivamente, 25,4 milhões de toneladas, 74,2 milhões de 
toneladas e 1,33 milhão de toneladas. A colheita de arroz está próxima do fim e sua produção 
está estimada em 11,1 milhões de toneladas, 6,5% superior ao volume produzido na safra 
passada. 
 



A produção de feijão chegará a 3,07 milhões de toneladas, 1,9% superior ao obtido em 
2018/19. A primeira safra está totalmente colhida, enquanto as lavouras de segunda safra 
estão em processo de colheita e as de terceira safra finalizando o plantio. Já o algodão em 
pluma tem uma produção estimada em 2,89 milhões de toneladas, 3,9% superior à safra 
passada. 
 
Finalmente, nas culturas de inverno, o trigo tem boas perspectivas, com um crescimento de 
6,7% na área a ser cultivada e a produção devendo chegar a 5,7 milhões de toneladas, 
dependendo do comportamento climático. 
 
Safras de milho – Depois de se firmar como uma opção rentável para os produtores que 
aproveitam melhor a janela de plantio na segunda safra, começa a surgir a terceira safra de 
milho na região da Sealba (Sergipe, Alagoas e nordeste da Bahia). A estimativa para este ano é 
uma colheita de 1,3 milhão de toneladas. 
 
 

 
 

48 - AGRICULTORES FAMILIARES TERÃO CRÉDITO DE R$ 33 
BILHÕES DO PRONAF PARA A PRÓXIMA SAFRA 
 

Emater-MG elabora projetos de crédito rural para agricultores e emite a Declaração 
de Aptidão ao Pronaf  
 
Agricultores familiares de todo o país terão R$ 33 bilhões de crédito rural para custeio e 
investimento da safra 2020/2021. O valor faz parte do Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar (Pronaf) e foi anunciado na última quarta-feira (17/6) pelo Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Os recursos do Pronaf estão incluídos no 
Plano Safra 2020/2021, que irá disponibilizar um total de R$ 236,3 bilhões em crédito rural 
para o país.  
Em Minas Gerais, a Emater–MG, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura Pecuária e 
Abastecimento (Seapa), é uma das empresas que elaboram projetos de crédito rural para 
custeio e investimento nas atividades agropecuárias e agroindustriais. O trabalho dos técnicos 



para a aplicação do crédito rural no estado permite que o produtor possa implantar, ampliar e 
modernizar a infraestrutura de produção e serviços no estabelecimento rural.  
 
Na safra 2019/2020, o valor das diversas linhas de crédito com as quais a Emater-MG atuou foi 
de aproximadamente R$ 900 milhões. A maior demanda foi para aplicações do Pronaf. Os 
contratos assinados pelos agricultores familiares para obtenção de recursos do programa em 
Minas Gerais, com a assistência da Emater–MG, corresponderam a R$ 718 milhões. 
 
Segundo o governo federal, houve um aumento de 5,7% no valor do Pronaf destinado à 
próxima safra, na comparação com o período 2019/2020. Já as taxas de juros foram reduzidas. 
Nesta última safra, elas eram de 3% e 4,6% ao ano, dependendo da categoria financiada.  De 
acordo com a anúncio do governo, as taxas vão passar para 2,75% e 4%. Os financiamentos do 
novo Plano Safra poderão ser contratados de 1º de julho de 2020 a 30 de junho de 2021.  
 
“As mudanças no valor do crédito disponibilizado e das taxas de juros demonstram um 
reconhecimento do setor que soube superar os momentos de dificuldades enfrentados neste 
período. Ao contrário de outras cadeias, a agropecuária se destacou, garantiu o abastecimento 
interno, bateu recordes de produção e gerou divisas para o país com as exportações”, comenta 
o coordenador estadual de Crédito Rural da Emater-MG, Roberval Juarês de Andrade.  
 
Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) 
Para conseguir os recursos destinados à agricultura familiar, os produtores precisam obter a 
Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP). Além das linhas de crédito do Pronaf, a DAP também é 
obrigatória para quem quer participar de outras políticas públicas, como o Garantia Safra, 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) e o Programa de Aquisição de Alimentos 
(PAA).  
 
A Emater-MG também é responsável por emitir gratuitamente milhares de DAPs, todo ano, 
para os agricultores familiares de Minas Gerais. Somente em 2019, os técnicos da empresa 
emitiram 87,5 mil DAPs.  A validade do documento é de dois anos. Mas diante da pandemia da 
Covid-19, o governo federal prorrogou a validade da DAP por seis meses. Em Minas Gerais, 
existem 152,2 mil DAPs ativas emitidas pela Emater-MG.  
 
Para o Plano Safra 2020/2021, o governo federal anunciou que os agricultores familiares 
poderão continuar usando o crédito para financiar e reformar casas rurais. Os recursos para 
este fim somam R$ 500 milhões. O filho ou filha do agricultor familiar, que possua a DAP da 
sua unidade familiar, poderá também solicitar financiamento para construção ou reforma de 
moradia na propriedade dos pais. 
 
Parcerias  
Para facilitar o acesso do agricultor familiar ao crédito rural, a Emater-MG mantém parcerias 
com instituições financeiras, como o Banco do Brasil, Banco do Nordeste (BNB) e cooperativas 
de crédito.  
 
Um exemplo de parceria é a atuação dos técnicos da Emater-MG, em muitos municípios, como 
correspondentes bancários agropecuários do Banco do Brasil. Isso permite que o produtor 
possa realizar quase todo o processo de contratação de crédito do Pronaf via escritório da 
Emater-MG, ficando para o banco apenas a análise e aprovação.  A medida tornou mais ágil e 
simples o processo de obtenção do crédito.  



 
  

49 - FRUTICULTURA: OPORTUNIDADES PARA MINAS NO 
MERCADO INTERNACIONAL 

 

 
Em momento de crescente demanda e abertura de novos mercados internacionais, pequenos 
e médios produtores e empreendedores rurais contam agora com importante ajuda para 
vencer a burocracia, criar novos canais e exportar seus produtos com mais facilidade e 
visibilidade. O Projeto AGRO.BR, iniciativa da CNA, Apex e Sistema FAEMG para o fomento à 
exportação foi apresentado no dia 17 de junho aos membros da Comissão Técnica de 
Fruticultura da FAEMG.  
 
Segundo o analista de agronegócios do Sistema FAEMG, Caio Coimbra, o fruticultor brasileiro 
ainda enxerga o mercado externo como um desafio difícil de ser alcançado: “Cada mercado 
exige certo tipo de certificação ou protocolo, que demandam investimentos e mudanças nos 
processos de produção, pós-colheita e gestão da propriedade”. 
 
O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, atrás apenas da China e da Índia e à 
frente dos EUA. Mas, quando o assunto é exportação, o país cai para a 23ª posição: apenas 3% 
das frutas nacionais são enviadas ao exterior. 
 
“É um mercado promissor. E em franca expansão”, garante Caio. Em 2019, o setor bateu 
recorde de exportações e ultrapassou a marca de US$ 1 bilhão, contra R$ 980 milhões em 
2018.  
 
Crescimento de 3,83%. - De Minas para o mundo 
O Projeto AGRO.BR já conta com o apoio da rede de escritórios da Apex em diversos países, 
atuando na promoção dos produtos agropecuários brasileiros. No escritório mineiro, 
coordenado pelo Sistema FAEMG | Senar Minas, os produtores contam com o apoio do 
Ricardo Abreu, consultor sênior do programa: “Nosso trabalho é mapear os produtores e em 
que estágio estão; orientando e apoiando-os a avançar em todos os passos deste processo. 
Capacitando os que estão no começo e promovendo os produtos dos que já estão preparados 
para exportar”. 
 



MERCADO DOMÉSTICO 
O panorama do mercado nacional para a fruticultura foi apresentado pelo analista da FAEMG, 
Caio Coimbra: “No mês de março, início da pandemia, a correria aos supermercados e sacolões 
levou a uma alta considerável nos preços das frutas. Na Ceasa de Contagem, por exemplo, o 
abacaxi, abacate e banana tiveram valorização entre 10% e 15% no Mercado Livre do Produtor 
(MLP).  Com o passar do tempo, e com a garantia de abastecimento dos mercados, aliados à 
redução da demanda, os preços pagos ao produtor caíram. A tendência, caso não haja novos 
fatores, é que se mantenham cotados dentro da média histórica de cada cultura nos próximos 
meses.” 
municações, e 

 

50 - COOPERATIVISMO MINEIRO MOVIMENTOU R$ 60,8 
BILHÕES EM 2019 
 

Este e outros dados estão disponíveis no Anuário de Informações Econômicas 
e Sociais do Cooperativismo Mineiro, lançado dia 08 de junho, em webinar especial 
do projeto OnCoop 
 



O cooperativismo mineiro prossegue em curva ascendente, registrando alta em sua 
movimentação pelo sexto ano consecutivo. Em 2019, as cooperativas com sede em Minas 
Gerais movimentaram um total de R$ 60,8 bilhões – crescimento de 13,3% em relação 2018, 
quando foram registrados R$ 53,6 bilhões. Também é destacada a participação do setor no 
Produto Interno Bruto (PIB) estadual, que ficou em 9,6%. 
 
Os valores ganham ainda mais destaque quando comparados com o crescimento econômico 
de Minas Gerais e do Brasil. No mesmo período, a economia no Estado teve queda de 0,3%, 
enquanto o Brasil obteve um aumento de apenas 1,1%. 
 
Os dados foram apresentados durante um webinar especial do projeto OnCoop, realizado pelo 
Sistema Ocemg nesta segunda, dia 08 de junho, marcando o lançamento da 15ª edição 
Anuário de Informações Econômicas e Sociais do Cooperativismo Mineiro. O debate contou 
com a abertura do presidente do Sistema Ocemg, Ronaldo Scucato, e com a participação da 
economista Rita Mundim, além da professora da Fundação Dom Cabral, Kedma Mano 
Nascimento. 
 
Para a economista Rita Mundim, os dados do anuário reafirmam que o cooperativismo é a 
forma alternativa e sustentável do capitalismo. Ela previu ainda que “os números do 
cooperativismo em 2021, vão nos surpreender pelo protagonismo, mais uma vez, das 
cooperativas, em particular, das mineiras.É em momentos de crise como este que percebemos 
como essas instituições são fundamentais”. 
 
Já a professora Kedma destacou o protagonismo do cooperativismo e dos líderes 
cooperativistas neste novo mundo que se apresentava, mesmo antes da pandemia, e a 
importância das lideranças se manterem atualizadas para que as cooperativas sigam 
crescendo. 
 
Anuário do Cooperativismo Mineiro 
A publicação aponta que cooperativismo segue também como um grande gerador de postos 
de trabalho, com um crescimento de 5% no quadro funcional ultrapassando a marca de 45 mil 
pessoas empregadas. No ano passado, o segmento registrou também um crescimento de 10% 
no número de cooperados em Minas, o que equivale a 200 mil novos membros.  
 
O cooperativismo possui forte papel econômico e social em Minas Gerais. O segmento totaliza 
1,9 milhão de cooperados, 45,6mil empregados, reunidos em 756 cooperativas. As 
cooperativas geraram ainda R$ 1,7 bilhão em tributos, representando 4,1% do faturamento 
total de 2019. 
Organizado pelo Sistema Ocemg, o Anuário é considerado referência para o 
segmento,trazendo o levantamento detalhado do setor no Estado, por meio da consolidação 
de dados enviados pelas próprias cooperativas, como informações econômico-financeiras, 
exportações, quadro social e funcional do segmento, contribuições do cooperativismo para a 
sociedade, investimentos, entre diversos outros indicadores. 
 
O presidente do Sistema Ocemg, Ronaldo Scucato, celebra os seguidos resultados positivos do 
cooperativismo em Minas Gerais. “Os dados apresentados confirmam o forte desempenho do 
segmento no Estado. A contribuição do setor para o desenvolvimento econômico e 
sustentável, com geração de benefícios sociais, reforça o ambiente que queremos para o 
futuro, de crescimento, desenvolvimento e sustentabilidade.”, afirma. 
 
A força do cooperativismo mineiro 



De acordo com o Anuário, os três ramos do cooperativismo mineiro responsáveis pela maior 
parte da movimentação de renda em Minas Gerais foram agropecuário, crédito e saúde. 
Juntos, eles movimentaramR$ 59,1 bilhões, o que representa97,2% dos R$ 60,8 bilhões. Já os 
segmentos que mais geraram postos de trabalho foram crédito, com 939novos empregados; 
agro, com 832contratados e saúde, com 454novos empregados.  
 
O ramo Agropecuário apresentou uma movimentação econômica de R$ 23,2 bilhões, 
apresentando um crescimento de 12% em relação a 2018. Minas Gerais é o maior produtor 
nacional de café e leite, respondendo por 50% e 25% da produção nacional, 
respectivamente.As cooperativas mineiras são responsáveis por 69% de toda a produção de 
café e por 19,4% de todo o leite do Estado em 2019.  
 
Além de terem importante participação no mercado interno, as cooperativas mineiras também 
exercem um relevante papel nas exportações, com mais de 393,6 mil toneladas de café; mais 
de 1,3 mil toneladas de carne suína; mais de 57 toneladas de mel; e mais de 5,4 toneladas de 
própolis.  
 
O Anuário 
O Anuário de Informações Econômicas e Sociais do Cooperativismo Mineiro é uma publicação 
anual do Sistema Ocemg que faz uma verdadeira radiografia do setor no Estado. A iniciativa 
consolida dados como movimentação econômica do segmento, número de cooperativas, 
quantidade de empregos gerados, participação do setor no Produto Interno Bruto de Minas, 
entre outros. Além disso, o anuário apresenta o ranking com as principais cooperativas 
mineiras por ramo. O levantamento também está disponível pelo aplicativo “Cooperativismo 
em Minas”, com download gratuito no Google Play e na Apple Store. Sua versão atual traz uma 
ampliação em relação à anterior. Os usuários podem encontrar os dados mais recentes de um 
dos segmentos que mais crescem no país, os principais rankings das cooperativas mineiras em 
2019, a Calculadora do Leite e as novidades do Catálogo Digital de Produtos e Serviços, onde 
poderão ser visualizadas informações gerais, contatos e rota do Google Maps, que indica a 
localização da pessoa até a cooperativa. 
 
Os dados estão separados por segmentação e trazem, por exemplo, cooperativas que 
fornecem frutas, café, queijo ou aquelas que oferecem serviços financeiros, de saúde ou de 
transporte.O foco da organização com o aperfeiçoamento da ferramenta é facilitar o acesso do 
público às informações sobre o cooperativismo mineiro. 
 
O Sistema Ocemg é formado pela junção de duas instituições: o Sindicato e Organização das 

Cooperativas do Estado de Minas Gerais (Ocemg), órgão de representação política, sindical-

patronal e de defesa do cooperativismo no Estado; e o Serviço Nacional de Aprendizagem do 

Cooperativismo de Minas Gerais (Sescoop-MG), responsável pelas atividades de formação 

profissional, monitoramento e promoção social das diversas cooperativas de Minas. A Ocemg 

ainda integra a Federação dos Sindicatos das Cooperativas dos Estados de Alagoas, Bahia, 

Espírito Santo, Minas Gerais e Santa Catarina (Fecoop-Sulene). 

 

 

 

 

 



 

51 –BRASIL DEVE ATINGIR MARCA HISTÓRICA DE 
EMPREENDEDORISMO EM 2020  
 

Análise da série histórica da Pesquisa GEM, realizada no Brasil com o apoio do 
Sebrae, aponta que, este ano, país deverá ter um quarto da população adulta 
envolvida com seu próprio negócio 
 
A vocação empreendedora do brasileiro nunca esteve tão em alta e, nos momentos de crise, 
torna-se ainda mais evidente. Em 2020, o Brasil deve atingir o maior patamar de 
empreendedores iniciais dos últimos 20 anos, com aproximadamente 25% da população 
adulta envolvida na abertura de um novo negócio ou com um negócio com até 3,5 anos de 
atividade.O recorde estimado é verificado de acordo com a análise da série histórica da 
pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM), que aponta aumento do 
empreendedorismo inicial, principalmente em períodos de recessão, como os que ocorreram 
entre os anos 2008-2009 e entre os anos 2014-2016. 
 
Neste ano, estima-se que a crise sem precedentes, causada pelo avanço da pandemia do novo 
coronavírus, deve impulsionar o número de pessoas que vão buscar o empreendedorismo 
como uma alternativa de renda.Em 2019, a GEM apontou que o país atingiu 23,3% de taxa de 
empreendedorismo inicial, considerada a maior marca até agora e o segundo melhor patamar 
total de empreendedores (38,7% da população adulta, entre 18 e 64 anos) desde 2002, 
primeiro ano da série histórica desta variável.  
 
De acordo com o último levantamento (GEM 2019), estima-se que existam um total de 53,4 
milhões de brasileiros à frente de alguma atividade empreendedora, envolvidos na criação de 
um novo empreendimento, consolidando um novo negócio ou realizando esforços para 
manter um empreendimento já estabelecido. 
 
 Os indicadores da GEM 2019, realizada em 55 países e que no Brasil tem o apoio do Sebrae, 
confirmam uma trajetória de retomada do empreendedorismo inicial no país após a queda 
registrada entre 2016 e 2018. O aumento significativo na taxa de empreendedores iniciais, em 
2019, se deve ao expressivo aumento na taxa empreendedores nascentes, com uma expansão 
de 6,4 pontos percentuais em relação a 2018.  



 
O estudo revelou ainda que a taxa de empreendedorismo potencial em 2019, foi de 30,2%, 
significando que, de cada 10 brasileiros adultos que não são considerados empreendedores, 
três deles gostariam de abrir um negócio próprio nos próximos três anos. 
 
“Com um dos resultados da pandemia do novo coronavírus, acreditamos que neste ano de 
2020, o grupo dos empreendedores iniciais cresça e atinja o novo recorde histórico, com uma 
proporção de 25% do total da população adulta. Este número, segundo nossa projeção, será 
puxado pelas mulheres, pelas pessoas negras, em geral, os grupos que mais costumam ser 
afetados pelo crescimento do desemprego”, comenta o presidente do Sebrae, Carlos Melles. 
Esses números reforçam, de acordo com Carlos Melles, a importância de que as políticas e os 
programas voltados ao empreendedorismo sejam suficientemente abrangentes de modo a 
abarcar os mais diversos perfis de aspirações e expectativas ligadas ao tema. 
 
Brasil em Destaque 
As taxas de Empreendedorismo Inicial, Estabelecido e Total registradas na pesquisa GEM de 
2019, colocam o Brasil em uma posição de destaque entre os 55 países que participaram do 
levantamento. O Brasil apresenta a 4ª maior Taxa de Empreendedorismo Inicial – negócios de 
até 3,5 anos de existência - (TEA=23,3%) entre os países incluídos da pesquisa. Essa marca é 
superior às registradas, por exemplo, nos países do BRICS, EUA, Colômbia, México e Alemanha. 
Considerando a Taxa de Empreendedores Estabelecidos – negócios com mais de 3,5 anos de 
existência - (TEE=16,3%), o Brasil apresenta a 2ª maior marca Global. O resultado também 
coloca o país em posição de liderança entre os BRICS, EUA, Colômbia, México e Alemanha. 
Destaque semelhante é o alcançado com a Taxa Total de Empreendedorismo, onde o Brasil 
apresenta a 4ª melhor marca (TTE=38,7%) do mundo e a maior taxa entre os BRICS.  
 
Motivos para empreender 
Em 2019, a pesquisa GEM apresenta uma inovação ao avaliar a motivação para começar um 
novo negócio. Em lugar das categorias “por necessidade” e “por oportunidade”, a pesquisa 
passou a considerar novas possibilidades. Foram apresentadas quatro afirmações aos 
empreendedores, para que eles se manifestassem positiva ou negativamente em relação a 
cada uma delas. Quase 90% dos empreendedores iniciais brasileiros concordam (total ou 
parcialmente) que a escassez de emprego constitui uma das razões para desenvolver a 
iniciativa empreendedora com a qual estão envolvidos. 
 
 Em comparação aos outros 54 países que participaram da pesquisa, o Brasil está entre os 10 
países que mais consideram a escassez de emprego como fator motivador para empreender, 
junto com África do Sul e Índia, que fazem parte do BRICS. Com a pandemia, estima-se que 
essa motivação ganhe ainda mais relevância neste ano. Da mesma forma, pouco mais da 
metade aponta que “fazer a diferença no mundo” (contribuir para um mundo melhor) foi um 
dos motivos que os levou a empreender. Em contraposição, pouco mais de um terço dos 
empreendedores confirmou que a ambição de construir uma grande riqueza ou obter renda 
muito alta está presente entre as motivações. E, por fim, um quarto dos empreendedores 
também cita que se envolveu em um novo negócio para dar continuidade a uma tradição 
familiar. 
 
 A pesquisa GEM também analisou a motivação para empreender a partir dos critérios de 
gênero, raça e faixa etária. A escassez de empregos foi o fator motivacional escolhido pela 
maioria das mulheres, dos negros, e entre os que têm entre 35 e 54 anos. Apesar das 
dificuldades no mercado de trabalho, são as mulheres em sua maioria, com 53%, que 
acreditam que “fazer a diferença no mundo” é motivação para empreender, sendo que a 
proporção é maior entre as pessoas brancas e jovens.  No grupo dos homens, 42%, são mais 



motivados por construir riqueza ou obter maior renda ao empreender. A tradição familiar 
como razão para começar um novo negócio destaca-se entre os mais velhos, entre 55 e 64 
anos. 
  
PRINCIPAIS RESULTADOS GEM (2019) 
  
Em 2020, estima-se que o Brasil deve atingir o maior patamar de empreendedores iniciais dos 
últimos 20 anos com um quarto da população adulta do país envolvida com o 
empreendedorismo por causa da crise causada pelo avanço da pandemia do novo coronavírus. 
Em 2019, 55 países participaram da pesquisa e o país atingiu a maior marca de 
Empreendedorismo Inicial da sua série histórica (23,3% da pop. adulta). 
 
O Brasil atingiu a 2ª maior marca de Total de Empreendedores da sua série histórica (38,7% da 
pop. adulta). 
 
53,4 milhões - é a estimativa do número de pessoas adultas (com 18 a 64 anos) que já tinham 
um negócio (formal ou informal) e/ou que fizeram alguma ação, em 2019, visando ter um 
negócio no futuro. 
 
O Brasil apresenta a 4ª maior Taxa de Empreendedorismo Inicial (TEA=23,3%) entre os países 
participantes da pesquisa. 
 
O Brasil apresenta uma Taxa de Empreendedorismo Inicial (TEA=23,3%) superior aos países do 
BRICS, EUA, Colômbia, México e Alemanha (países selecionados). 
 
O Brasil apresenta a 2ª maior Taxa de Empreendedores Estabelecidos (TEE=16,2%) entre os 55 
países que compõem a pesquisa. 
 
O Brasil apresenta uma Taxa de Empreendedores Estabelecidos (TEE=16,2%) superior aos 
países do BRICS, EUA, Colômbia, México e Alemanha (países selecionados). 
 
O Brasil apresenta a 4ª Taxa Total de Empreendedorismo (TTE=38,7%) do mundo e a maior 
taxa entre os BRICS. 
 
O Brasil está entre os 10 países que mais consideram a escassez de emprego como fator 
motivador para empreender, junto com África do Sul e Índia, que fazem parte do BRICS. 
 
As mulheres, pessoas negras e entre 34 e 55 anos, são as que mais empreendem por motivos 
de escassez de emprego. 
 
“Ter seu próprio negócio” é o 4º sonho mais citado (37%), ... Superando, inclusive, “fazer 
carreira numa empresa” (23%). 
0 paí. Com mais de 190 mil funcionários em todo o mundo, a empresa atende mais de um 52  



 
 
52 – METADE DOS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS 
MINEIROS ESTÃO INADIMPLENTES  
 

Em abril, mais de 600 mil MEI do estado estavam em débito com o pagamento da 
guia de contribuição mensal   
 
Dos mais de um milhão de Microempreendedores Individuais (MEI) em Minas Gerais, em abril, 
57% ainda não estavam em dia com o pagamento do Documento de Arrecadação Mensal do 
Simples Nacional (DAS). Se comparado ao mesmo período de 2019, houve um aumento de 
18% da taxa de inadimplência dos MEI no estado. Mesmo assim, de acordo com ranking 
divulgado pelo Sebrae, com base nos dados da Receita Federal, Minas possui um dos menores 
índices de inadimplência do país.  
 
Ainda segundo o levantamento do Sebrae, a média de inadimplência registrada em abril no 
estado subiu de 39% em 2019 para 57% em 2020. Mesmo com o aumento do número de MEI 
devedores, Minas Gerais é o segundo estado com o menor percentual de inadimplência, atrás 
apenas de Santa Catarina (49%). A média nacional foi de 63%.  
 
“A crise provocada pelo coronavírus (Covid-19) pode ter sido um dos fatores que impactou o 
aumento da inadimplência. É importante lembrar que não estar em dia com seus tributos pode 
acarretar problemas futuros para os formalizados como, por exemplo, a perda de seus 
benefícios previdenciários”, explica a analista do Sebrae Minas, Laurana Viana.  
 
O MEI é a pessoa jurídica que fatura até R$ 81 mil por ano, não tem participação em outra 
empresa como sócio ou titular, pode ter apenas um empregado contratado e está enquadrado 
na lista de ocupações permitidas na legislação.  
Os optantes por esta categoria de regime tributário simplificado ficam isentos dos tributos 
federais (Imposto de Renda, PIS, Cofins, IPI e CSLL), pagando apenas o valor fixo mensal de R$ 
53,25 para ocupações de comércio/indústria e/ou transporte intermunicipal ou interestadual, 
R$ 57,25 para MEI que presta serviços em geral e R$ 58,25 para ocupações mistas, ou seja, que 
exerçam tanto ocupações de comércio e/ou indústria quanto de serviços. Essas quantias são 
atualizadas anualmente, de acordo com o salário mínimo. 
 
O cálculo do DAS corresponde a 5% do salário mínimo, a título da Contribuição para a 
Seguridade Social, mais R$ 1 de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 
e/ou R$ 5 de Imposto sobre Serviços (ISS).   
 



A contribuição obrigatória assegura que o MEI tenha direito aos vários benefícios como: 
aposentadoria por invalidez ou por idade, auxílio doença, salário maternidade, pensão por 
morte e auxílio-reclusão (estes dois últimos disponíveis para seus familiares). “O cálculo dos 
benefícios é efetuado com base nas contribuições realizadas pelo segurado cumprindo o prazo 
de carência mínima para cada benefício previdenciário”, explica a analista do Sebrae Minas.  
 
 
 

UF 

Pagamento DAS por estado em abril 2020 

DAS PAGOS 
05/2020 

MEI 04/2020 ADIMPLÊNCIA inadimplência 

AC 4.593 15.389 29,85% 70,15% 

AL 30.308 97.051 31,23% 68,77% 

AM 18.995 87.963 21,59% 78,41% 

AP 2.858 16.915 16,90% 83,10% 

BA 172.349 540.934 31,86% 68,14% 

CE 95.337 316.450 30,13% 69,87% 

DF 54.569 179.561 30,39% 69,61% 

ES 102.938 256.905 40,07% 59,93% 

GO 135.736 349.273 38,86% 61,14% 

MA 31.472 117.335 26,82% 73,18% 

MG 491.506 1.138.241 43,18% 56,82% 

MS 49.929 142.337 35,08% 64,92% 

MT 64.522 174.045 37,07% 62,93% 

PA 56.256 212.621 26,46% 73,54% 

PB 51.908 137.958 37,63% 62,37% 

PE 99.978 316.531 31,59% 68,41% 

PI 29.014 80.408 36,08% 63,92% 

PR 263.387 628.159 41,93% 58,07% 

RJ 358.715 1.163.860 30,82% 69,18% 

RN 46.156 127.738 36,13% 63,87% 

RO 20.287 58.651 34,59% 65,41% 

RR 4.241 15.350 27,63% 72,37% 

RS 253.823 609.801 41,62% 58,38% 

SC 183.659 414.774 44,28% 55,72% 

SE 20.756 63.117 32,88% 67,12% 

SP 952.045 2.708.870 35,15% 64,85% 

TO 23.442 68.277 34,33% 65,67% 

TOTAIS 3.618.779 10.038.514 36,05% 63,95% 

     

 



53 - HUAWEI CAPACITA A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NOSETOR 
FINANCEIRO  
 

         Estratégia terá suporte dos recursos de nuvem, IA e 5G; adesão ao princípio da 
mobilidade é a base para as estratégias de negócios centradas nosetor 
 
A Huawei, líder global em soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), realizou, 
em 18 de junho, o evento online Global FSI Summit. Com o tema "Prospere digitalmente em 
um futuro móvel”, diversas empresas do setor financeiro compartilharam suas experiências e 
opiniões para garantir a continuidade e reestruturação dos modelos de negócios. 
 
 
Durante o evento, a Huawei apresentou uma estratégia global para capacitar a Transformação 
Digital focada em mobilidade - com suporte de recursos de nuvem, Inteligência Artificial e 5G -, 
a partir de soluções específicas para o setor financeiro. 
 
Instituições financeiras que aderirem à estratégia móvel alcançarão maior sucesso 
De acordo Peng Zhongyang, Diretor do Conselho e Presidente da Huawei Enterprise Business 
Group, a empresa combinou os 30 anos de experiência técnica com as demandas dos clientes 
do setor financeiro, de modo a fornecer soluções que abrangem vários domínios das suas 
operações. “Acreditamos que as instituições financeiras prontas para o universo digital 
provavelmente terão maior sucesso em suas estratégias de negócios”, afirmou. 
 
Jason Cao, Presidente da Unidade de Negócios de Serviços Financeiros Globais da Huawei 
Enterprise Business Group, destacou que adesão ao princípio da mobilidade é a base para as 
estratégias de negócios centradas no cliente do setor financeiro. "A Huawei possui vantagens 
exclusivas que suportam a Transformação Digital baseada em mobilidade com suporte da 
nuvem, além de desenvolver novos recursos de conexão e ajudar empresas no 
aperfeiçoamento da agilidade dos processos", explicou. 
 
Infraestrutura de dados da Huawei estimula Transformação Digital no setor financeiro 
A Huawei destacou que uma conectividade forte em tempo real é essencial quando o setor 
financeiro entra no universo digital, no qual 5G, IoT e rede flexível são as principais 
tecnologias. 
 
Segundo Joy Huang, Diretor de Estratégia da Huawei Cloud and Artificial Intelligence Business 
Group, alguns bancos têm um crescimento robusto e sustentado por causa das tecnologias 
digitais. “A Huawei aprendeu que a maneira mais eficaz é criar nuvens separadas para 
diferentes usuários e, simultaneamente, estar muito atenta à experiência dos clientes em 
serviços móveis”, disse Huang. 
 
A Huawei ajuda as instituições financeiras a se transformar digitalmente em termos de 
inovação orientada a dados e serviços bancários abertos, fornecendo aos clientes serviços 
financeiros inclusivos, estáveis, seguros e convenientes. 
 

Até o momento, a Huawei atendeu a mais de 1.600 instituições financeiras em todo o mundo, 

incluindo 45 dos 100 maiores bancos. Além disso, estabeleceu uma colaboração estratégica 

abrangente com 20 bancos, seguradoras e empresas de valores mobiliários em todo o mundo. 

 



 
 
 

54 - FEBRABAN PUBLICA PESQUISA SOBRE O BRASILEIRO E A 
RETOMADA ECONÔMICA  
 

Observatório Febraban mensalmente divulgará pesquisas com a opinião  
do brasileiro sobre os mais variados temas 
 
Um levantamento aprofundado, que mapeia a visão da população sobre os temas que 
impactam o Brasil. Esse é o Observatório Febraban, um novo estudo mensal lançado nesta 
sexta-feira, 12 de junho. "O Observatório pretende se tornar uma relevante fonte de 
informações sobre as perspectivas da sociedade e o potencial impacto econômico-financeiro, 
ouvindo a população e estimulando o debate em diversos setores", explica o presidente da 
Febraban, Isaac Sidney.  
A iniciativa é parte de uma série de medidas da Febraban para ampliar a aproximação dos 
bancos com a população e a economia real, de forma cada vez mais transparente.  
"Nessa primeira pesquisa, o Observatório Febraban procurou identificar como as pessoas, na 
retomada das atividades, estão aos poucos superando medos e incertezas, dispostas a adquirir 
bens e serviços, a realizar seus sonhos antigos e também os novos que surgiram durante essa 
experiência inimaginável", afirma o sociólogo e cientista político Antonio Lavareda, presidente 
do Conselho Científico do Ipespe. 
 
A primeira edição do novo Observatório identifica quais são as expectativas da população que 
possui contas em bancos para a retomada das atividades econômicas no período pós-
pandemia. E revela que uma série de tendências de comportamento e consumo adotadas 
durante o período de isolamento social tendem a continuar no pós-Covid. O "novo normal" 
indica ser, dessa forma, cada vez mais normal no dia-a-dia desses brasileiros.  
 
Entre outros dados, o estudo identificou que:  
• 45% dos entrevistados afirmam que irão dedicar mais tempo à família e aos filhos; 
• 30% pretendem aumentar as compras feitas via e-commerce; 
• 28% planejam usar mais os serviços de delivery; 
• 27% querem aumentar o trabalho na modalidade home office; 
• 37% preveem, por outro lado, diminuir suas viagens - o que pode indicar receio de 

contaminação pela Covid-19. 
 
O Observatório também mostra que existe otimismo entre a população bancarizada brasileira 
sobre a perspectiva de retomada financeira individual e familiar. Quase a metade - 49% - dos 
entrevistados acredita que suas finanças voltarão ao patamar de antes da pandemia em até 1 
ano - dentre os quais 21% apostam que a retomada poderá se dar ainda mais rápida, em até 
seis meses.  
 



Esses indicadores otimistas também se revelam em uma série de intenções de consumo - 
"uma pista de que existe uma demanda reprimida, que pode ajudar em uma recuperação mais 
rápida da economia", afirma Isaac Sidney, presidente da Febraban.  
A pesquisa mostra que, por exemplo: 
• 58% dos entrevistados pretendem manter ou aumentar seu volume de compras; 
• 60% também querem manter ou elevar seu uso do cartão de crédito;  
• 15% planejam usar crédito bancário na compra de material de construção para reformar seu 

imóvel; 
• 15% têm intenção de financiar a compra de imóveis, apontando o potencial desse mercado;  
• 14% dizem também que irão contratar financiamento para adquirir carros e motos 
 
O levantamento vai além e mostra que há boas perspectivas para o comércio. Existe, por 
exemplo, intenção de manter ou aumentar a frequência aos supermercados em 78% dos 
pesquisados. Outros negócios também registram intenções elevadas de continuar ou elevar a 
frequência, como salões de beleza (66%), comércio de rua (55%), bares e restaurantes (47%) e 
shoppings (47%). "Sinal que pode haver um respiro a caminho dos varejistas", complementa 
Isaac Sidney. 
 
Realizada pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe) - uma das 
instituições mais respeitadas do setor, com 35 anos de atuação em estudos de mercado e de 
opinião pública -, a primeira edição do novo Observatório Febraban ouviu amostra de mil 
pessoas representativa da população adulta bancarizada, de todas as regiões do País, entre os 
dias 1º e 3 de junho.  
 
A Febraban - Federação Brasileira de Bancos - é a principal entidade representativa do setor 
bancário brasileiro. Fundada em 1967, na cidade de São Paulo, é uma associação sem fins 
lucrativos que tem o compromisso de fortalecer o sistema financeiro e suas relações com a 
sociedade e contribuir para o desenvolvimento econômico, social e sustentável do País.  
 
O quadro associativo da entidade conta com 119 instituições financeiras associadas, as quais 
representam 98% dos ativos totais e 97% do patrimônio líquido das instituições bancárias 
brasileiras.  
 
O Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe), fundado em 1986, é uma das 
instituições mais respeitadas do Brasil no setor de pesquisas de mercado e opinião pública. E 
conta com um conselho científico formado por especialistas de diversas áreas, o qual é 
presidido por Antonio Lavareda, mestre em sociologia e doutor em ciência política. 
 
Tem equipes operacionais e consultores em todos os estados do País e atuação em âmbito 

nacional e internacional, sempre atualizado com o que há de mais inovador em técnicas e 

sistemas de pesquisas. A experiência, o rigor técnico e a agilidade do Ipespe têm se 

transformado em ferramentas fundamentais para que empresas privadas, governos e 

organizações possam conhecer melhor o seu público e o mercado.D 



 
 

55 - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS É DESTAQUE NO CENÁRIO 
NACIONAL DE COOPERATIVISMO DE CRÉDITO 
 

Qualidade no atendimento, novos modelos de negócios e gestão com foco na eficiência 
e resultados são diferenciais de uma das principais centrais do Sicoob, que comemora 
32 anos de atuação em junho 
 
Mesmo diante à pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, o cooperativismo de crédito 
vem alcançando resultados expressivos para a economia brasileira e, dentro desse panorama, 
as cooperativas do Sicoob vêm contribuindo para o crescimento do país, facilitando o acesso 
ao crédito e aos produtos e serviços financeiros, promovendo a inclusão financeira e 
impulsionando a retomada da economia nas comunidades onde atuam. O Sicoob Central 
Crediminas completa, em 21 de junho, 32 anos de uma trajetória de crescimento, 
envolvimento com as comunidades e fortalecimento de ações para promover a justiça 
financeira.  
 
Composto por uma cooperativa Central, 75 cooperativas singulares filiadas, o Sicoob Minaseg 
Corretora de Seguros e o Sicoob Fundo Garantidor de Depósitos (FGD), o Sicoob Sistema 
Crediminas mantém forte atuação no cenário cooperativista financeiro, contando com mais de 
600 agências, distribuídas em 508 cidades nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de 
Janeiro, Goiás, Espírito Santo e Bahia. 
 
Em fase de expansão e crescimento, o Sicoob Sistema Crediminas tem apresentado 
desenvolvimento dos negócios em condições saudáveis, o que o coloca em posição de 
destaque em seu âmbito de atuação. No que tange aos ativos totais, o Sistema Crediminas 
chega a representar 6,5% de todo o Sistema Nacional de Cooperativismo de Crédito.  
 



Estruturado em boas práticas de mercado, a evolução também tem sido expressiva e acima do 
apresentado por diversos setores da economia brasileira. Considerando apenas os últimos 10 
anos, o Sistema registrou um crescimento de 396% nas operações de crédito. Os depósitos 
seguem a mesma linha de crescimento, registando ampliação de 603%, chegando a 
representar 14,9% do montante geral do Sicoob em todo o território nacional. Além disso, a 
renda de produtos e serviços também coloca o Sicoob Central Crediminas em posição de 
destaque no país, tendo tido crescimento de 749% de março de 2010 a março de 2020. 
 
Para o Presidente do Conselho de Administração do Sicoob Central Crediminas, Geraldo Souza 
Ribeiro Filho, os números traduzem os diferenciais e a qualidade do trabalho, além dos 
serviços centralizados oferecidos às filiadas, incluindo a gestão de crédito, a gestão fiscal, a 
operacionalização da folha de pagamento e da contabilidade, a capacitação de empregados, 
além do apoio às áreas de negócios, comercial e de TI. “Nesses 32 anos, a Central sempre foi 
pioneira em trazer boas práticas de gestão, por meio de uma liderança corporativa madura, 
sendo também uma das primeiras centrais a fazer a adesão ao modelo de governança 
profissional estabelecido pelo Banco Central. Nossas equipes são focadas em oferecer as 
filiadas um conjunto de serviços que visam aprimorar a gestão, aumentar a eficiência e 
alavancar os resultados. A partir da gestão centralizada de diferentes áreas, é possível obter 
ganhos em escala, melhorar o índice de eficiência e otimizar custos”, explica.  
 
Apesar de sua atuação ser fortemente vinculada a Minas Gerais, o Sicoob Central Crediminas 
teve ainda fundamental contribuição para transformar o Sicoob em um dos principais sistema 
financeiros do país, com importante participação na constituição do Sicoob Confederação e do 
Bancoob.  
 
 
Olhar para a necessidade das pessoas 
No último ano, o Sicoob Sistema Crediminas destacou-se pela abertura de novos modelos de 
agências, inaugurando postos de atendimento mais sustentáveis e econômicos, sem caixas 
físicos e com horário de funcionado diferenciado (até 20h em dias úteis e aos sábados das 10h 
às 14h para as novas agências abertas em shoppings da capital mineira), tudo pensado em 
atender ainda melhor os cooperados. Além da região metropolitana, também estruturou, com 
ampla participação das singulares filiadas, um plano de expansão para ampliar a atuação em 
outras importantes regiões do estado, como Juiz de Fora e Uberlândia. 
 
As cooperativas filiadas à Central focam ainda no desenvolvimento de projetos para a 
promoção das comunidades onde atuam. Um dos exemplos que denota seu pioneirismo nesse 
aspecto foi a instalação de uma agência no bairro Alto Vera Cruz, em Belo Horizonte, região de 
alta vulnerabilidade social da capital. 
 
“Além de estarmos em um sistema grande e estruturado dentro do Sicoob, ainda há um 
direcionamento histórico voltado para as pessoas, seja no nosso trabalho e constante evolução 
para oferecermos melhores espaços aos cooperados, seja no nosso olhar para as necessidades 
das regiões onde estamos inseridos. Enquanto o mercado tem um movimento de retração de 
diversas instituições financeiras, o Sicoob Sistema Crediminas cresce, mesmo em cenários de 
crise, fortalecendo seu propósito e indo até onde os bancos tradicionais não costumam 
chegar. Certamente temos muito o que comemorar em todos esses anos de atuação”, afirma o 
Diretor Executivo do Sicoob Central Crediminas, Elson Rocha Justino. 
 
 



 
 

56 - SANTANDER REDUZ TAXA DE JUROS DE CRÉDITO 
IMOBILIÁRIO  
  

Banco é o único a oferecer prazo de pagamento de até 35 anos ou 420 meses 
  
 O Santander Brasil reduz a taxa de juros do crédito imobiliário dos atuais 7,99% para 6,99% ao 
ano + TR. As condições serão válidas para todos os novos contratos com parcelas atualizáveis 
(SAC) a partir de hoje nas operações dentro e fora do âmbito do SFH (Sistema Financeiro de 
Habitação).  
  
Sandro Gamba, diretor de Negócios Imobiliários do Santander Brasil, lembra que o Banco tem 
sido um protagonista dos reposicionamentos de taxas do financiamento no mercado, como 
quando foi o primeiro a baixar os juros para a casa de um dígito, em 2017. “É nosso papel dar 
as condições para que o cliente se sinta confortável ao contratar um financiamento de longo 
prazo, principalmente no momento atual”, afirma o executivo. “Além disso, ao impulsionar a 
demanda do setor imobiliário, apoiamos também toda uma cadeia de atividades fundamentais 
para a retomada da economia brasileira.” 
  
Na noite desta sexta-feira, o Banco inicia uma campanha publicitária informando a decisão, 
utilizando o mote “A gente vai errar, vai acertar, mas de braços cruzados não vai ficar”, 
adotadonos anúncios de todas as iniciativas de apoio ao cliente e ao país diante do cenário 
atual. 
  
Para contratar o crédito imobiliário com a nova taxa, é necessário ser cliente pessoa física 
Santander com relacionamento e optar pelo pagamento do financiamento em parcelas 
atualizáveis (SAC). Nestas condições, o Banco financia até 80% da aquisição de imóveis novos e 
usados com valores a partir de R$ 90 mil, em até 35 anos ou 420 meses, condição exclusiva 
Santander. O comprometimento com o financiamento deverá ficar em até 35% da renda (de 
acordo com a análise de crédito), que pode ser composta com mais de uma pessoa, mesmo 
sem ter parentesco. 
 

 
 

 



 
 

57 - ROMILDO ROLIM REASSUME PRESIDÊNCIA DO BNB 
 

Na posse, ratificou o compromisso de manter a eficiência nas aplicações  
dos recursos do FNE e dos programas de Microcrédito. 
  
 “Devemos trabalhar na velocidade das expectativas dos clientes, seja mini e pequeno 
produtor rural até o grande empreendedor. Dar mais qualidade ao atendimento, reduzindo o 
processo de crédito”. Este foi um dos compromissos assumidos por Romildo Rolim ao ser 
reconduzido à presidência do Banco do Nordeste no dia 25 de junho último. A solenidade de 
posse ocorreu na sede do BNB, em Fortaleza, com a participação de diretores, funcionários e 
membros do Conselho de Administração da empresa, de forma virtual. 
  
Rolim acrescentou que, a despeito do cenário de dificuldades com a crise gerada pela 
pandemia, o Banco já investiu, nos primeiros cinco meses deste ano, mais de R$ 16 bilhões de 
créditos novos, possibilitando que a economia regional minimize os efeitos do novo 
coronavírus. "Nosso esforço visa proteger as vidas e manter os empregos", disse.    
  
O novo presidente do Banco do Nordeste acrescentou que, "graças ao apoio do Governo 
Federal, das entidades empresariais, da sociedade organizada e do corpo de funcionários, a 
Instituição alcançou performances históricas nos exercícios de 2018 e de 2019, demonstrando 
capacidade de estar ao lado dos empreendedores". 
  
Rolim disse, ainda, que, no ambiente de união de esforços do Banco do Nordeste, o mais 
importante é fortalecer a gestão de recursos públicos com seriedade, ética, integridade, 
transparência e eficiência, sempre focados no bem comum da população nordestina. "É assim 
que devem funcionar as instituições", concluiu. 
  



Com a posse de Romildo Carneiro Rolim, Antônio Jorge Pontes Guimarães Júnior, que vinha 
exercendo a presidência do Banco interinamente, desde o último dia 3 deste mês, retomou 
com exclusividade suas funções como diretor Financeiro e de Crédito da organização. 
  
Experiência 
 Administrador, contador, especialista em Gestão Empresarial e em Normas Internacionais e 
Auditoria Interna e mestre em Avaliação de Políticas Públicas, Romildo Carneiro Rolim, é 
funcionário do Banco do Nordeste desde 31 de julho de 1989.  
  
No Banco, trabalhou em agência, ocupou cargos técnicos relacionados com atividades de 
análise e acompanhamento de projetos, gerenciou o Ambiente de Análise de 
Acompanhamento de Operações de Crédito, a Unidade de Recuperação de Crédito do Ceará, o 
Ambiente de Controles Internos e o Ambiente de Auditoria Interna. 
  
Também foi superintendente de Operações Financeiras e Mercado de Capitais e da área de 
Reestruturação de Ativos, diretor Financeiro e de Crédito e presidiu o Banco por dois anos e 
cinco meses.  
 

58 - BANCO CARREFOUR RECEBE AUTORIZAÇÃO DO BACEN 
PARA COMEÇAR A OPERAR COMO BANCO MÚLTIPLO 
 

Com aval do Banco Central, braço financeiro do Grupo Carrefour Brasil passa a 
integrar a Rede do Sistema Financeiro Nacional 

 

 
 
 
A partir de agora o Banco Carrefour, braço financeiro do Grupo Carrefour Brasil, passa a fazer 
parte da Rede do Sistema Financeiro Nacional. Com o aval do Banco Central, a instituição se 
integra aos sistemas e ambientes de liquidação bancária, trazendo, assim, uma maior 
amplitude aos produtos e serviços oferecidos. 
 



Como primeiro diferencial, o Banco Carrefour já passa a emitir os boletos para pagamento dos 
cartões Carrefour e Atacadão sob o código 368. O movimento traz praticidade para o cliente, já 
que, de agora em diante, com o pagamento da fatura, a liberação de crédito pode ser 
imediata. Além disso, abre-se possibilidade doconsumidor utilizar a rede Banco24Horas para 
fazer a quitação de boletos. 
 
"Este é um movimento muito importante na história do Banco Carrefour. Além de trazer muita 
eficiência para a nossa operação de cartão de crédito, essa implementação nos permite 
acelerar novas iniciativas e produtos financeiros, a ser um dos pioneiros na adoção do PIX e 
explorar outros ativos ainda não monetizados dentro do nosso ecossistema mercantil. O Banco 
Carrefour continuará a acelerar toda a agenda que traga diferenciação e uma experiência 
impecável para nossos clientes", afirma Carlos Mauad, CEO do Banco Carrefour. 
 
Além do mercado de contas digitais, que já está no horizonte da instituição desde a aquisição 
de 49% da fintech Ewally pelo Grupo Carrefour Brasil no final do ano passado, o novo formato 
de banco múltiplo abre a possibilidade da criação de novos produtos como investimentos, 
previdência privada e novas opções de crédito. O Banco Carrefour já está trabalhando, 
também, na adoção de soluções que vão transformar o sistema de pagamentos no Brasil, 
como o PIX, anunciado recentemente pelo Banco Central. 
 
"Vamos trabalhar com ainda mais intensidade para que o Banco Carrefour continue sendo 
uma das principais ferramentas de inclusão financeira do mercado brasileiro", complementa 
Mauad.  
Atualmente, o Banco Carrefour, único banco próprio de um varejista no Brasil, já é responsável 
pela emissão e administração do Cartão Carrefour, Cartão Atacadão e pelos serviços da 
plataforma Carrefour Seguros e Serviços. 
 
O Banco Carrefour, parte do Grupo Carrefour Brasil, é o único banco próprio de um varejista 
no país e um dos maiores emissores de cartão de crédito dentro do mercado brasileiro. 
Atualmente, a instituição conta, além dos Cartões Carrefour e Atacadão, com um portfólio 
variado de produtos financeiros, que envolve empréstimos, seguros, entre outros. Ao todo, 
são mais de 700 colaboradores do Banco e outros mais de 3 mil profissionais de atendimento e 
vendas que fazem parte da instituição financeira 
 
 
 

 



 
 

59 - BANCO BMG ANUNCIA HOME OFFICE ATÉ O INÍCIO DE 2021 
 

Instituição notou grande engajamento entre os colaboradores durante a pandemia 
 
O Banco BMG adotou oficialmente o home office até o fim deste ano para todos os 
colaboradores do setor corporativo. De acordo com a instituição, a decisão visa minimizar a 
circulação e exposição de pessoas, preservando assim a saúde e bem-estar não só do quadro 
de funcionários, mas de suas famílias e sociedade. O trabalho remoto foi aderido pela empresa 
ainda em março, quando mais de mil pessoas passaram a realizar seus serviços de casa.  
 
Para a presidente do banco, Ana Karina Bortoni Dias, é inegável que o cenário pós-Covid 19 
será formado por um novo normal. "Boa parte da população mudou a forma de encarar o 
trabalho e o consumo, por exemplo", afirma a executiva. Ela conta que antes da pandemia 
existia, em todo o ambiente corporativo, uma certa restrição em se falar em home office. 
"Essas barreiras psicológicas foram quebradas da noite para o dia. O trabalho em casa funciona 
bem quando há boas estratégias para manter os colaboradores engajados", explica.  
 
De acordo com Ana Karina, a observação do BMG é de que a produtividade dos funcionários se 
manteve igual, e em alguns casos até aumentou, durante o período de isolamento social. 
"Uma das explicações é que o banco se manteve muito próximo dos colaboradores, como 
sempre foi. Fizemos uma comunicação transparente, nos comprometemos a não demitir 
ninguém por questões relacionadas à crise e oferecemos todas as ferramentas para que a 
pessoa mantivesse sua rotina de trabalho em sua casa".  
 
Logo quando o home office foi adotado, o banco liberou as cadeiras de trabalho para que os 
funcionários as levassem para casa, proporcionando maior conforto no dia a dia da nova 
rotina, e substituiu o vale transporte por um valor mensal para auxílio com a conta de internet. 
A instituição também passou a oferecer aulas de ginástica laboral, de forma gratuita, para os 
colaboradores. Essas atividades previnem a má postura, esforço repetitivo e ainda contribuem 
com uma saúde corporal e mental melhor durante o trabalho.  
 
Desde o início da pandemia, o BMG acelerou seu processo de transformação organizacional, 



que já visava modernizar a relação entre a instituição e os colaboradores. Os principais pilares 
foram investimentos em tecnologia, especificamente em sistemas, acessos e equipamentos, e 
em gestão: os funcionários são convidados periodicamente a participarem do "Ao Vivo com a 
Liderança", em que têm um canal aberto de conversa e feedback com a diretoria.  
 
Para 2021, o BMG planeja um esquema híbrido de serviço, que abrangerá tanto a presença 
física do funcionário, em dias variados da semana, no escritório quanto o trabalho em home 
office. "Temos que levar em conta as necessidades dos funcionários. Alguns preferem um, dois 
ou três dias de casa, outros querem comparecer todos os dias", diz Ana Karina.  
 
Desta maneira, os escritórios ganharão uma nova forma, mais enxuta e moderna. Entre as 
ações, há a expectativa de redução de andares e conjuntos, aumento dos "open spaces" e dos 
espaços de convivência, formatos que atendem melhor à nova dinâmica de trabalho.  
    
O Banco BMG é especialista na oferta de produtos e serviços financeiros adequados às 
necessidades de seus clientes. Com 89 anos de atuação, se consolidou no financiamento ao 
consumo de pessoas físicas. Com mais de 4 milhões de clientes ativos, disponibiliza um amplo 
portfólio de soluções por meio de seu banco digital ‘meu_BMG’, sua rede de atendimento 
física - composta por mais de 800 lojas help! Loja de Crédito e mais de 2 mil correspondentes 
bancários em todo território nacional.  O grupo ainda mantém a BMG Invest com foco em 
renda fixa; o BMG Seguros, direcionada exclusivamente ao Seguro Garantia; e parte 
da subadquirente BMG Granito.  
 

 

60 - EM MAIO, 14,28 MILHÕES DE FAMÍLIAS RECEBERAM O 
BOLSA FAMÍLIA 
 

Mais de 95% dos beneficiários do programa do Governo Federal foram contemplados 
com o Auxílio Emergencial, que superou R$ 15,2 bilhões em investimentos  
 
Entre os dias 18 e 29 de maio, o Ministério da Cidadania realizou o pagamento dos benefícios 
do Bolsa Família e da segunda parcela do Auxílio Emergencial aos trabalhadores elegíveis que 
fazem parte do programa de combate à pobreza. Com isso, 14,28 milhões de famílias 
receberam os recursos, e mais de 95% delas (13,6 milhões) foram contempladas com os 

https://yederesisanve.i-mpr.com/link.php?code=bDpodHRwJTNBJTJGJTJGd3d3Lmdvdi5iciUyRmNpZGFkYW5pYSUyRnB0LWJyJTJGbm90aWNpYXMtZS1jb250ZXVkb3MlMkZkZXNlbnZvbHZpbWVudG8tc29jaWFsJTJGbm90aWNpYXMtZGVzZW52b2x2aW1lbnRvLXNvY2lhbCUyRmVtLW1haW8tMTQtMjgtbWlsaG9lcy1kZS1mYW1pbGlhcy1yZWNlYmVyYW0tby1ib2xzYS1mYW1pbGlhOjM0MzU0NTE2MDU6cmV2aXN0YW1jQHVvbC5jb20uYnI6NzVkMTll
https://yederesisanve.i-mpr.com/link.php?code=bDpodHRwJTNBJTJGJTJGd3d3Lmdvdi5iciUyRmNpZGFkYW5pYSUyRnB0LWJyJTJGbm90aWNpYXMtZS1jb250ZXVkb3MlMkZkZXNlbnZvbHZpbWVudG8tc29jaWFsJTJGbm90aWNpYXMtZGVzZW52b2x2aW1lbnRvLXNvY2lhbCUyRmVtLW1haW8tMTQtMjgtbWlsaG9lcy1kZS1mYW1pbGlhcy1yZWNlYmVyYW0tby1ib2xzYS1mYW1pbGlhOjM0MzU0NTE2MDU6cmV2aXN0YW1jQHVvbC5jb20uYnI6NzVkMTll
https://yederesisanve.i-mpr.com/link.php?code=bDpodHRwJTNBJTJGJTJGd3d3Lmdvdi5iciUyRmNpZGFkYW5pYSUyRnB0LWJyJTJGbm90aWNpYXMtZS1jb250ZXVkb3MlMkZkZXNlbnZvbHZpbWVudG8tc29jaWFsJTJGbm90aWNpYXMtZGVzZW52b2x2aW1lbnRvLXNvY2lhbCUyRmVtLW1haW8tMTQtMjgtbWlsaG9lcy1kZS1mYW1pbGlhcy1yZWNlYmVyYW0tby1ib2xzYS1mYW1pbGlhOjM0MzU0NTE2MDU6cmV2aXN0YW1jQHVvbC5jb20uYnI6NzVkMTll
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recursos que o Governo Federal destinou para auxiliar no enfrentamento à pandemia de 
Covid-19.  
 
Para esse grupo, a folha de pagamento do auxílio supera R$ 15,2 bilhões apenas em maio, com 
valor médio de R$ 1.116,19. "São mais de 14 milhões de famílias que vivem hoje em situação 
de pobreza ou extrema pobreza e que contam mensalmente com a ajuda do Governo Federal. 
Com a pandemia e todas as dificuldades financeiras que a população está enfrentando, 
conseguimos desenvolver uma proteção ainda mais ampla a esse grupo, que está recebendo 
recursos superiores aos que receberiam normalmente pelo Bolsa Família", destaca o ministro 
da Cidadania, Onyx Lorenzoni.  
 
Os dados consolidam, ainda, uma leitura adicional: os três meses com maior número de 
famílias contempladas na história do Bolsa Família ocorreram na atual gestão do Governo 
Federal. Segundo informações da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc) do 
Ministério da Cidadania, em maio de 2019 14,33 milhões de famílias integravam o programa, 
maior marco até hoje. Os dois meses seguintes são maio e abril de 2020. Em maio, foram 
14,28 milhões de famílias atendidas. Em abril, 14,27 milhões.  
 
 

 
 

Com o objetivo de reduzir os impactos econômicos acarretados pelo novo coronavírus, o 
Auxílio Emergencial já chegou, levando em conta todas as categorias de beneficiários, a 59 
milhões de brasileiros, em um investimento de R$ 76,6 bilhões do Governo Federal. Há 6,1 
milhões de cadastros em análise pela Dataprev e 5,4 milhões em reanálise, segundo 
informações divulgadas nesta quinta-feira (04.06). No caso das famílias beneficiárias pelo Bolsa 
Família elegíveis, a lei determina que o pagamento do benefício seja aquele que é 
financeiramente mais vantajoso para o beneficiário, entre o Bolsa Família e o Auxílio 
Emergencial.  
 
 



 
 
 
Nordeste em destaque 
A Região Nordeste é a que tem o maior número de famílias do programa que receberam, em 
maio, o Auxílio Emergencial: mais de 6,8 milhões. O repasse superou a marca de um milhão de 
famílias contempladas em três estados da região: Bahia (1,7 milhão), Pernambuco (1,1 milhão) 
e Ceará (1 milhão). 
 
Já no Sudeste, os desembolsos chegaram a 1,4 milhão de famílias integrantes do PBF em São 
Paulo, e a mais de 1 milhão em Minas Gerais. Somando os quatro estados da região, mais de 
3,5 milhões de famílias receberam o recurso especial para o enfrentamento à pandemia. O 
Auxílio Emergencial ainda contemplou 1,7 milhão de famílias da Região Norte, 804 mil do Sul e 
630 mil do Centro-Oeste. 
 
A garantia da renda mínima aos brasileiros durante a pandemia foi possível graças a três 
repasses do Executivo Federal via Medida Provisória. Em abril, foram destinados R$ 98,2 
bilhões e R$ 25,72 bilhões. Já no dia 26 de maio, o Governo Federal assegurou mais R$ 28,7 
bilhões pela MP nº 970. Com isso, o programa atingiu o patamar financeiro de R$ 152,62 
bilhões. 



61 - VINHO, GENTE, COISAS E ADJACÊNCIAS 
 

O Vinho do inverno 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Inimá Souza* 
 
O Vinho do inverno, como é sabido, é o tinto. Aqui e nas outras partes do mundo ele é o vinho 
mais consumido - independentemente da estação do ano, com cerca de 80%, de preferência 
em relação aos demais tipos de vinho, segundo as estatísticas.  
 
Vários fatores contribuem para isto: a ampla e histórica relação com a gastronomia, os 
benefícios para a saúde – quando bebido com moderação, entre outros. 
 
Certo que o vinho nasceu para a comida, o tinto, devido a seus elementos, como taninos, 
acidez e álcool, é o maior parceiro da boa mesa; observado, naturalmente, a característica do 
vinho, a partir das uvas que origina. Alguns exemplos consagrados: 
 
Vinho da uva Cabernet Sauvignon – considerada a uva mais importante do mundo, seu vinho é 
companhia para carnes vermelhas (assadas, defumadas e grelhadas), pernil e paleta de 
cordeiro, presunto e alguns queijos. 
 
Vinho da Uva Merlot – menos ácida e mais suave do que a Cabernet Sauvignon, o Merlot é 
parceiro para carnes de caça (codorna e perdiz, por exemplo), carnes com molho de 
gorgonzola, carpaccio, carneiro assado, risoto, grelhados, peru.  
 
 

Vinho da uva Malbec – seu vinho tem 
paladar intenso e muito concentrado e 
é companheiro de carne vermelha, 
carne de ave, carne de caça, risoto ao 
funghi, pratos feitos com cogumelos, 
embutidos, queijo duro, pernil assado. 
 
Vinho da uva Carmenere – com taninos 
suaves, seu vinho é par com carne 
bovina e suína, peru, codorna, atum, 
salmão, massas com molho de tomate, 
pratos agridoces. 

 



Vinho da uva Pinot Noir – uva elegante, delicada e complexa, origina vinho de corpo sedoso e 
taninos macios, companhia para faisão, codorna, javali, porco, pato, presunto, atum, salmão. 
 
 Vinho da uva Syrah/Shiraz – tem corpo potente, redondo, tanino muito expressivo. É 
acompanhamento para churrascos, grelhados, carne de caça, guisado de carne bovina, 
cordeiro e porco, peito de frango frito, carnes grelhadas. 
 
Vinho da uva Tannat – vinho encorpado, tanino potente e acentuada adstringência, é parceiro 
de churrasco de carne bovina, cabrito, grelhados, embutidos, confit de pato. 
 
Vinho da uva Tempranillo – taninos doces e baixa acidez embalam o corpo robusto desse 
vinho, parceiro de lasanha, espaguete a bolonhesa, ovelha, carne vermelha, pratos de tempero 
forte, macarrão com carne. 
 
Vinho da uva Cabernet Franc – em geral, é o oposto do Cabernet Sauvignon, ou seja, corpo 
menos robusto, acidez menor, tanino suave, o que o torna acompanhante de carne bovina 
cozida, porco, peixes de sabor forte, coelho, fondue de queijo, cordeiro, presunto. 
 
Vinho da uva Touriga Nacional – volume, elegância, taninos finos, complexidade, potência. É 
este o perfil do vinho; ideal com carne de vitela, champignons, cabrito assado, presunto, 
faisão, pato e alguns queijos. 
 
Vinho da uva Sangiovese – de grande corpo, seco, taninos vigorosos, é companheiro de 
massas, pizzas, carne ao molho, caça, ensopados.  
 
Ante as centenas de vinhos distintos, elaborados por todas as partes, o tinto tem a primazia de 
cumprir o objetivo primeiro do vinho: ser a alma gêmea da comida.    
 
O Inverno, pois, é apenas uma fração do seu tempo. 
 
RESTAURANTES – O RENASCIMENTO  
 
São lágrimas de sangue o que o segmento chora. As perdas são imensuráveis, e como na lenda 
da Phoenix, será preciso renascer das cinzas, mas, de olho em um mundo novo, que imporá 
mudanças amplas, a partir do conceito ao modus operandi.  
 
Para tantos, o renascimento condicionará, antes, renegociação de contratos locatícios (exceto, 
se o restaurante quiser ter, no locador, um sócio majoritário nos lucros), endereço e 
instalações condizentes com novas condições de demanda, novos procedimentos no 
relacionamento com fornecedores, e por aí afora. Inovação é uma palavra chave. 
 
Tim, tim. 
 
*inima.souza@gmail.com 
 
(Os artigos e comentários não representam, necessariamente, a opinião desta publicação; a 
responsabilidade é do autor da mensagem) 

 

mailto:inima.souza@gmail.com


 
 

62 - ANÁLISE DE CONJUNTURA DO TURISMO 
 

Paulo Queiroga 
 
Com o advento da pandemia do Coronavirus, só faz sentido tratar da conjuntura vivida pelo 
setor de turismo com a pandemia. Se não fosse assim, estaria desconsiderando este momento 
excepcional de mudanças radicais em nossas vidas. 
 
O turismo foi o primeiro setor impactado pelo Coronavirus. A seguir os protocolos, 
provavelmente será um dos últimos a sair da crise. 
 
A complexa equação a ser resolvida pelo setor de turismo é harmonizar a prática do 
deslocamento, que é o fundamento do turismo, com as exigências sanitárias do 
distanciamento social. 
 
Todos os tipos de turismo foram brutalmente atingidos pela pandemia: Lazer, cultural, urbano, 
ecológico, de negócios, de esporte e os setores vinculados, como transporte, alimentos e 
bebidas, equipamentos culturais, de eventos e convenções, atrativos históricos urbanos e 
rurais e, grandemente, os cruzeiros, que agregam muito desses serviços num só lugar. Todos 
foram afetados. 
 
O panorama mundial do turismo se assemelha, hoje, às medidas emergenciais de segurança 
adotadas logo após os atentados terroristas em 11 de setembro de 2001. A diferença é que o 
foco da crise do Covid 19 deságua na segurança sanitária e no esforço de todos os setores para 
se adaptarem a ela, durante e depois da pandemia, sonho ainda, aparentemente, bem 
distante.  
 
As propostas já estão sendo chamadas de turismo responsável. Mas, os desafios são enormes. 
Uma das dificuldades é a tremenda precariedade das políticas públicas dirigidas ao turismo. O 
setor é composto, em sua maioria, por pequenos empreendimentos, carentes de capital 
financeiro, que lhes permitam suportar déficits de faturamento no período do isolamento.  
 
O Estado brasileiro, que deveria ser o agente de socorro emergencial a essa imensa maioria do 
trade turístico, contribui para o caos instalado. Os recursos públicos estão concentrados para 
os grandes grupos empresariais, como as cias aéreas, contempladas, por meio dos bancos de 
fomento, com injeção de capital. 
 



Outra dificuldade se concentra no turismo emissivo internacional. Equívocos diplomáticos e, 
praticamente, a ausência de políticas públicas do governo federal de prevenção ao 
Coronavirus, somados ao câmbio proibitivo para a maior parte dos viajantes brasileiros, 
provocaram um isolamento compulsório do Brasil em relação à boa parcela dos países, 
inclusive o nosso vizinho Paraguai. Lembremos que o Real foi a moeda que registrou o maior 
índice de desvalorização em 2020 no mundo. 
 
Por outro lado, os turistas estrangeiros são desestimulados a desembarcarem no Brasil, 
exatamente pela precariedade das políticas concretas do governo federal no combate à 
pandemia. 
 
Na busca, de soluções para a sobrevivência do setor, de certa forma cegas, pois o cenário é 
novidade para todos, há muitas propostas, algumas viáveis, outras meio utópicas. 
 
Na União Europeia algumas fronteiras devem ser reabertas e a Itália estuda a possibilidade de 
abolir a exigência da quarentena aos turistas oriundos do Espaço Schegen. Mas, não há 
unanimidade nesta flexibilização.  
 
Alguns países querem manter a exigência de 14 dias de quarentena, antes que o turista possa 
começar a circular nos destinos, atitude que, simplesmente, impossibilita quaisquer férias. 
 
O “passaporte biológico” com a testagem de passageiros antes do embarque, no desembarque 
é outra das propostas, mas pode ter impacto desastroso em locais de crescimento do número 
de contaminações. 
 
Uma das maiores dificuldades, que envolvem adaptações e custos para a nova realidade talvez 
esteja no setor de hospedagem. 
 
Todos os protocolos sanitários e de segurança terão que ser tomados pelos hóspedes e 
funcionários. As malas dos hóspedes devem ser desinfectadas quando forem retiradas do 
carro e quando chegadas ao quarto.  
 
O café da manhã deve ser servido, ou no quarto, tomadas todas as medidas de higiene, que 
são complexas, ou servido no salão, com serviço à inglesa, ou seja, o prato é servido pelo 
funcionário. 
 
Tiragem de temperatura no check in, como já ocorre na China com os entregadores de 
alimentos, uso obrigatório de máscaras, tanto dos funcionários, quanto dos hóspedes, 
adaptação dos espaços comuns para receber um número menor de pessoas por metro 
quadrado, são medidas consideradas essenciais. 
 
Quanto aos destinos, a exigência de distanciamento social irá privilegiar lugares menores, 
pequenas vilas e uma permanência mais calma, sem agitos e privilegiados os deslocamentos 
por carro em distâncias mais curtas. 
 
Fato é que ainda engatinhamos na busca de soluções para os problemas criados pela 
pandemia e nas necessárias adaptações. Elas exigirão criatividade e, seguramente, aumento de 
custos, que cairão nos ombros dos mais vulneráveis economicamente. 
 
(Os artigos e comentários não representam, necessariamente, a opinião desta publicação; a 
responsabilidade é do autor da mensagem) 



 
 

63 - DOUTRINA JURÍDICA 
 

Do homo sapiens ao homo insensatus: Reflexões ações da bioética global 
diante das experiências científicas” chinesas com detentos e outros 
temas 
 

Jayme Vita Roso*(vitaroso@vitaroso.com.br) 
 
“Professamos que o homem íntegro deve abandonar seus casos públicos quando o governo 
não pratica uma política conforme seus princípios” - (Yantie Lun, Dispute sur le sel et le fer: um 
prodigieux document sur l’art de gouverner. Paris: Editions Seghers, 1978, p. 87) 
 
 
I – QUESTIONAMENTOS 
 

Faltam ao homem contemporâneo a sensibilidade relacional, a sensibilidade moral e a 
sensibilidade estética? 
 

São distintos os sentidos do senso? 
 

Onde está a sensibilidade: seria no coração? 
 

Na ausência de sensibilidade espiritual, haveria ditadura do sentimento, abulia moral, 
unicamente patológica ou da mediocridade à perversão? 
 
 
II – AINDA QUESTIONANDO 
 

Qual o comportamento que os cientistas devem adotar no seu cotidiano? 
 

Como se comportariam empregando prática antiéticas? A quem serviriam? 
 

Como se compreenderiam estas práticas em violações diretas aos Direitos Humano? 
III – DIREITOS E TRANSPARÊNCIA 
Como os direitos do homem, em questão: 
1.Aproveitando o tempo de reclusão, à moda daqueles que escolheram o deserto para refletir 
e meditar (desde os monges do deserto do início do Cristianismo, até passando por cientistas 
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de renome, como, por exemplo, Monot), senti a necessidade de interrogar, interrogando, o 
que já fora divulgado sobre a ausência de publicidade (transparência) sobre a origem e a 
propagação do coronavírus pelo mundo por parte das autoridades chinesas. 
 
Tentei fazê-lo, sine ira et sine cura, buscando fontes idôneas a isentas de interesses 
meramente comerciais, diante do enorme peso da China no sistema globalizado do comércio, 
do seu investimento no mundo inteiro e do que pretende geopoliticamente. 
 
2. Se é verdadeiro o refrão “antes tarde que nunca”, mais ainda o é “quem procura, acha”. E, 
humildemente, aqui segue esboço do que encontrei, dentro do espaço que me foi propiciado. 
2.1. Tendo como ponto de partida a história da China, desde a obra clássica editada pela 
Cambridge (The Cambridge History of China. Vols. 1-15. Nova Iorque: Cambridge University 
Press, 1991), que acompanho com interesse pela riqueza do que proporciona àquele que se 
interesse por esta rica civilização. E, quanta surpresa tive, já em 1978, ao ler o que sucedera na 
administração imperial chinesa, mais ou menos, três séculos a. C. (Dispute sur le sel et le fer: 
um prodigieux document sur l’art de gouverner. Paris: Editions Seghers, 1978, p. 87). 
 
2.2. Profeticamente, Napoleão já dissera “quando a China despertar, o mundo vai tremer”. E 
isso foi carimbado por um ensaio de Alain Peyrefitte, escrito em 1973 (PEYREFITTE, A. Quand 
la Chine s'éveillera… le monde tremblera. Paris: Librairie Arthème Fayard, 1973. Ver também: 
CHANG, J. Wild Swans: three daughters of China. Londres: Harper Collins, 1991. IZAMBARD, A. 
France-Chine, les liaisons dangereuses, Stock, 2019. CHOL, E. FONTAINE, G. Il est midi à Pékin. 
Fayard, 2019. MARECHAL, J-P. La Chine em face au mur de l’environnement? CNRS éditions, 
2017. HUCHET, J-F. La crise environnementale em Chine.Presses des Sciences Pro, 2016. 
GERMAIN, M. Le trop facile manipulation du génome humain. La recherche nº 507, jan. de 
2016, p. 46), que, só nas livrarias francesas, atingiu mais de trinta edições. Quando? Início da 
década de setenta... 
 
2.3. Como os franceses, sejam por interesses culturais, ainda no passado, mas hoje, por falta 
de recursos à altura da velocidade com que sucedem os avanços tecnológicos, criando 
produtos para o bem e para o mal, no livre-comércio global, sem paradigmas, a revista 
científica La Recherche (La Recherche: enquête sur la Science em Chine. nº 557, de março de 
2020, p. 24-67) publica uma enquete especial sobre a Ciência na China. 
 
3. Dos artigos, reporto-me a dois, dentro do que, na revista, é catalogado como “A Crônica 
Ética”. 
 
3.1. O primeiro, com rigorosa técnica, foi redigido por Jean-Gabriel Ganascia, professor de 
informática da Universidade Sorbonne II, onde preside o Comitê de Ética do Conselho Nacional 
de Pesquisas Científicas, pondo-nos em K.O.: “Espionar a virtude com reconhecimento facial” 
(p. 51). 
 
3.1.1. E Ganascia partindo de uma obra publicada em 1823, por Emmanuel de Las Cases, 
intitulado O Memorial de Santa Helena, se reporta ao projeto de Napoleão de espionagem da 
virtude! Exilado, Napoleão planeja, sonhando com uma época de paz, em juntar um punhado 
de filantropos de sua confiança para percorrerem o país, em segredo, escolhendo homens que 
praticassem boas ações e, com seus exemplos, melhorar as condições da sociedade. Daí, em 
lugar de aplicar o que hoje é corrente à “Justiça Punitiva” (sempre aplicada em reprimir o mal), 
instalar-se-ia a “Justiça retributiva” (gratificar os que se destacaram pelo valor de suas ações). 
 
Frente ao fato que implantar esse novo sistema de premiar os bons exigiria espiões, 
eventualmente o plano fracassou, porque seria muito difícil, quase impossível, referenciar o 



que seria um mau elemento sem a devida sensibilidade moral, sem sensibilidade espiritual, 
que apontasse a pessoa investigada: perversão ou mediocridade. E até mais: alardeasse a 
qualquer espião, numa concreta abulia moral recíproca, sobretudo se houvesse recompensa: 
delação premiada in the air... 
 
3.1.2. Diante do fato como a China decidiu instaurar a apodada justiça distributiva? E o fez, 
sinistramente sem desejo de agradar, pois utilizam “experiências pilotas”, experimentais, na 
capital da província de Zhejiang – Hangzhou, nos seus oito milhões e setecentos mil 
habitantes. E, com agravo do Partido, entre este ano e o próximo, será implementado o 
método em Pequim. 
 
3.1.2.1. Por motivos éticos, de probidade, por respeito aos leitores, afianço, com Ganascia, que 
esse método já existe na França, por médicos para acompanhar seus pacientes a seguirem as 
prescrições: motivo econômicos para simplificar o tratamento e evitar que os pacientes 
utilizem a rede pública, além de registrarem os seus comportamentos na persecução de suas 
prescrições! 
 
E, como escreve Ganascia, “pois esses processos não dependem mais do arbítrio de um só, 
pois são sistemáticas, transparentes e objetivas, concluir-se-ão que são justas” (p. 51). 
Nada mais do que está ocorrendo no Brasil, quando enfrentar a COVID-19: ufa! 
 
3.1.2.2. E a utopia da justiça virtuosa de Napoleão, aparentemente, segundo Marx e Engels (A 
Santa Família ou a Crítica da Crítica, em 1845), não se opunha, pelo menos na aparência, à 
justiça criminal, remontando à prática jesuíta da espionagem ou controle de acompanhamento 
panóptico (ou seja, em vernáculo, ótica ou visão geral). Imaginada pelo filósofo Jeremias 
Bentham (1748-1832), pensador que foi, com muita precisão, ensinado nas aulas de Filosofia 
do Direito pelo inolvidável professor Miguel Reale, na minha turma de 1956 (USP). 
 
Concluiu o artigo Ganascia, “Marx tinha razão em desconfiar da distinção entre uma justiça 
punitiva e uma justiça retributiva”, porque os processos e procedimentos das duas levariam ao 
mesmo destino. 
 
Acrescento que o artigo do professor Jean-Gabriel Ganascia foi o único a ter, ao final, em nota 
de rodapé, o significativo comentário: “os pontos de vista expressos nesta crônica somente 
são de responsabilidade do autor”. 
 
E, sem exagerar, comparo que, no artigo Inteligência artificial: ambição de se tornar o primeiro 
no mundo (p. 52-3), no que tange reconhecimento vocal e facial, drones, carros autônomos, 
robótica, objetos que funcionam conectados, realidade amplificada, aprendizagem 
aprofundada, “a inteligência artificial é um setor chave para o regime, embasado em uma 
estratégia industrial global”, com a finalidade de ser o país com 22 bilhões de dólares em lucro, 
e, mesmo, “porque de ciência” em Pequim, vai alugar 400 empresas especializadas em 
inteligência artificial: isto dito e publicado por Pierre Tiessen, sem retoques. 
 
Ademais, em 2019, o Estado chinês advertia, na publicação do site Inteligência Online, que iria 
utilizar as start-ups, criadas em 2014, para fornecer, realço, “soluções às agências 
governamentais e empresas estatais no domínio da segurança pública, das finanças, da 
fiscalização e da indústria”. Está evidente que serão investimentos úteis ao exército e às forças 
de segurança nacional, donde, enquanto ferramenta de alta relevância, será utilizada para 
recrutar cientistas chineses (ou mesmo descendentes), mesmo da Diáspora (ex.: Hong Kong) 
para, depois de povoarem os laboratórios americanos e até israelenses, retornarem ao 
Continente (incluindo os especialistas do campo nuclear e seus tecnólogos, como anotou, em 



um box (p. 60-1), o conselheiro nuclear francês agregado na embaixada na China, Christophe 
Poinssot). 
 
4. Com o título A ética acerta a Grande Muralha (p. 66-7), a cientista australiana, Wendy 
Rogers (Pesquisadora da Universidade de Macquarie, na Autrália), enfrenta este tema sem 
receio. 
 
Não lhe faltam conhecimentos científicos, para ser uma verdadeira militante, no campo 
médico, dos princípios maiores da vida humana. 
 
4.1. Princípio com o problema de transplantes não autorizados. No contexto, afirmou: 
“concernente aos trabalhos científicos sobre transplantes, a China acabou por reconhecer que 
certos órgãos foram extraídos à força de detentos, mas assegurou ter colocado um fim à esta 
prática em 2015. A análise das publicações chineses sobre a matéria vai de encontro com esta 
afirmação e interroga sobre os dilemas éticos nos país”. Tanto é certo que 99% da publicações 
por ela estudadas com seus colegas não indicam que “os doadores” tiveram consentido 
livremente com os transplantes (Diz ela: “a retirada de órgão dos detentos viola os códigos de 
ética internacionais, que estipulam que, como é impossível garantir o consentimento livre e 
esclarecido, seus órgãos jamais devem ser retirados para transplante”. E, com seus colegas, 
oferecem denúncia de que 445 artigos publicados em revistas científicas chinesas, em 2019, 
tiveram publicidade, mas, após o Retraction Watch, apenas 27 foram retirados das revistas!). 
Então a China é um mau exemplo, sobretudo, porque os tribunais locais se curvam às 
determinações do Partido, mesmo após instalado um tribunal independente em Londres, o 
Tribunal da China, que concluiu que a indústria de transplantes não consentidos representam 
crime contra a humanidade, além de ter potencial genocida: “prisioneiros de opinião” são 
tratados com penas de morte e os órgãos transplantados (as vítimas são, principalmente, os 
adeptos da prática espiritual Falun Gong, como um povo que vive nos confins do país 
(ouïghours), de maioria muçulmana, sofrem o mesmo processo persecutório). 
 
4.1.2. Da centenária Universidade Católica de Leuven, Bélgica, partiu do biólogo Yves 
Moureau, “que exprimiu suas preocupações concernentes, desta vez, dos trabalhos dos 
pesquisadores chineses em genética médico-legal, como publicou na revista Nature (Y. 
Moreau, Nature, 576, 36, 2019). 
 
Qual a natureza desta pesquisa? 
 
Continuados testes sobre a genética médico-legal em minorias excluídas, como, além dos 
ouïghours também os tibetanos são frequentemente examinados, muito mais (30 ou 40 vezes) 
do que as comunidades chinesas de Huan. Com o DNA, exposto, fonte de pesquisa forçada, as 
minorias passam a ser perseguidas, com exclusões de membros, prisões, mortes, afastamento 
do convívio social e outros tantos suplícios. E, contundente, a professora Rogers atenta que 
“há violações nos direitos humanos e violações éticas da pesquisa. Nem todas as fraudes 
científicas implicam em graves violações dos direitos humanos. Mas, onde há tais violações, há 
fortes razões para se crer que as práticas de pesquisa contrárias à ética se tornam norma (= 
padrão). A comunidade científica internacional deve, então, estar vigilante para refutar a 
publicação de pesquisas conduzidas em tais circunstâncias” (p. 67). 
 
IV - CONCLUSÃO 
 

Onde catalogar os cientistas que fazem pesquisas que violam os Direitos Humanos? 
 
Como observá-los frente aos ditames do governo e do Partido? 



 
5. Sabido é, reconhecido é, constatado é, que a tentação do exercício bem remunerado, a 
ascensão social, a cultura da aparência, podem confrontar os cientistas com o sucesso e 
mobilidade social: preferem atentar à dignidade do homem como hábito e, para tanto, foram 
educadas como se nada disso importasse. Nossa época mostra-se tão distinta e tão próxima de 
épocas passadas: por um lado, caracterizada por seus distintos ambientes culturais, mas, por 
outro, “forma semelhança no contexto do fenômeno globalizante e desumanizante: a perda 
dos sentimentos” (CENCINI, A. Abbiamo perso i sensi? Alla ricerca dela sensibilità credente. 
Milão: Edizioni San Paolo, 2012, p. 9). Segue Amoedo Cencini, dizendo que isso “significa, mais 
precisamente e dramaticamente que arriscamos de nos tornar insensíveis, de apagar uma 
outra dimensão o componente típico que faz de nós humanos: a sensibilidade. Quase 
passando de homo sapiens à homo insensatus, literalmente” sem sentimentos. 
Então, lamentando pelos chineses, como pelos outros cientistas, que, por intenções materiais, 
criam armas nucleares, híbridas, micróbios disseminados, e tantos artefatos que incitam à 
violência, só resta a esperança, poiada na fé de que o homem tem DNA divino e tenta evitar, 
quanto pode, a repetição de dilúvios, pestes, genocídios... mas até quando? 
 
Vemos, ou provaremos, após a COVID-19, for escondido para debaixo do tapete. 
(Os artigos e comentários não representam, necessariamente, a opinião desta publicação; a 
responsabilidade é do autor da mensagem) 
 

No estúdio de TV, durante a inauguração, foi exibida aos presentes uma reportagem feita pelo programa Justiça em 
Questão com o professor Ricardo Fiuza 
 

64 - JUSTIÇA ESTADUAL MINEIRA INAUGURA ESTÚDIO DE TV 
 

Com o novo espaço, TJMG pretende ampliar a produção de conteúdo 
jornalístico 
 
O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), desembargador Nelson Missias de 
Morais, inaugurou nesta quinta-feira (24/6) o estúdio de TV no Edifício Sede do Judiciário 
mineiro. Com o novo espaço, o TJ pretende ampliar a produção de conteúdo jornalístico e 
audiovisual. O desejo de que o TJMG tivesse um espaço próprio para a gravação de programas, 
pronunciamentos e boletins foi manifestado pelo desembargador Nelson Missias de Morais 
logo nos primeiros meses de sua gestão, que foi iniciada em julho de 2018 e se encerra no 
próximo dia 30. 
 



A aproximação do Judiciário com a sociedade e a promoção da transparência e da publicidade 
na administração pública foram bandeiras do magistrado ao longo dos últimos dois anos. "A 
comunicação tem uma importância estratégica. Entender isso trouxe um ganho enorme para o 
TJMG", afirmou o presidente em seu discurso, ressaltando o trabalho da Assessoria de 
Comunicação durante sua gestão e a atuação do assessor responsável pela área, jornalista 
Manoel Marcos Guimarães, e sua equipe. 
 
Janice Fiuza recebeu um buquê de flores, em nome de toda a equipe, das mãos da jornalista 
Francis Rose de Souza Nogueira, que coordenou a implantação do estúdio 
 
O novo espaço recebeu o nome de Estúdio de TV Professor Ricardo Fiuza, em homenagem ao 
servidor, jurista, escritor e fotógrafo, que trabalhou no TJMG por mais de 40 anos. Ao longo de 
sua trajetória no Judiciário, Ricardo Fiuza teve atuação fundamental para a consolidação das 
iniciativas de comunicação na Casa. O professor faleceu em junho de 2019. 
 
A cerimônia de inauguração do estúdio contou com a presença da viúva de Ricardo Fiuza, 
Janice Maria Pinto Neves Fiuza, e do filho do casal, Edgard Neves Malheiros Fiuza. 
 
Pioneirismo 
Durante seu pronunciamento na cerimônia de inauguração, o presidente Nelson Missias de 
Morais destacou as qualidades e a devoção do professor Ricardo Fiuza ao serviço público. O 
magistrado falou também sobre o pioneirismo da atuação do jurista homenageado, que deu o 
pontapé para que a área de comunicação se desenvolvesse no TJMG. 
 
O assessor de comunicação do Tribunal, jornalista Manoel Marcos Guimarães, que coordenou 
o processo de implantação do estúdio, também falou das importantes contribuições de 
Ricardo Fiuza para o Judiciário e reafirmou o papel fundamental da área que está sob sua 
responsabilidade. "Comunicação é um processo; não traz resultados de curto prazo e exige 
planejamento, projeto, perseverança, paciência e determinação. Exige também saber lidar 
com as questões burocráticas da administração pública, que muitas vezes nos impõem 
empecilhos que não podem ser desprezados e têm que ser ultrapassados, sem atropelos." 
 
O jornalista Manoel Guimarães, diretor da Ascom do TJMG, falou da importância e do papel 
estratégico da Comunicação no Judiciário 
O jornalista agradeceu o apoio da Presidência às ações da Assessoria de Comunicação 
Institucional e afirmou a importância da compreensão sobre o papel estratégico dessa área 
para as instituições. 
 
O filho do professor Ricardo Fiuza, Edgard, falou em nome da família do homenageado. 
"Ficamos muito felizes, porque é uma valorização do trabalho que meu pai realizou. A 
comunicação sempre esteve presente na vida dele e ele sempre considerou muito importante 
comunicar o que era feito pelo Judiciário. É uma homenagem merecida", disse. 
 
Cenário 
O estúdio de TV do TJMG tem cenário multiuso, que permite variadas configurações para a 
gravação de programas de entrevistas e de notícias, até mesmo com transmissão ao vivo, além 
de vídeos institucionais e pronunciamentos. No local, também será produzido o programa 
semanal Justiça em Questão, que está há 15 anos no ar na TV Justiça e, atualmente, é 
veiculado também na Rede Minas e em emissoras parceiras no interior do estado. 
 

Durante a inauguração, foi exibida uma reportagem produzida pelo programa Justiça em 
Questão sobre a vida e as realizações do professor Ricardo Fiuza.  

http://www.youtube.com/watch?v=oZ-WS8zGlwg


 
Desde a criação do Núcleo de TV do TJMG, a gravação do programa dependia da locação de 
estúdios de produtoras de Belo Horizonte, o que não apenas tinha um custo considerável 
como dificultava as gravações, em razão da necessidade do deslocamento de equipe e 
entrevistados. 
 
Por causa do isolamento social e do funcionamento atípico do Judiciário em decorrência da 
pandemia de covid-19, ainda não há data para a estreia de novas edições e para que o Justiça 
em Questão passe a ser gravado no novo estúdio. 
 

 
 

65 - MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO PAGARÁ POR ERRO EM 
JAZIGOS 
 

Filho de falecida constatou que administração errou o número do túmulo no 
sepultamento 

 
Munícipe que reformou túmulo errado, pensando que era de sua mãe, receberá indenização. 
Em Bom Despacho, região Centro-Oeste de Minas, um homem receberá R$ 5 mil de 
indenização por danos morais e R$ 2.728,00 por danos materiais. A mãe dele foi enterrada no 
jazigo errado, por falha na administração do cemitério municipal. 
 
A decisão é da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que reformou a 
sentença. 
 
De acordo com o processo, pelo suposto erro de um dos funcionários do Cemitério Municipal 
de Bom Despacho, o jazigo 120, onde deveriam estar os restos mortais da mãe do autor da 
ação, pertence a outra família. 
 
O fato foi constatado quando, ao perceber as melhorias feitas no jazigo, o proprietário 
procurou a administração do cemitério para comunicar que outra pessoa tinha sido enterrada 
ali. 
 



A prefeitura então constatou o erro material e emitiu um certificado para o autor da ação, 
atestando que a mãe dele fora sepultada no jazigo 121, e não no 120. Para se certificar, o 
homem requereu a exumação do corpo no jazigo 120, mas o pedido foi negado pela Justiça. 
 
O filho da falecida ajuizou a ação de indenização contra o município, mas o pedido foi julgado 
improcedente em primeira instância. Com isso, ele foi condenado ao pagamento das custas 
processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1 mil. 
 
Recurso 
O filho recorreu, alegando que, sem a exumação, não lhe foi dada a oportunidade de reunir 
provas suficientes de que não era ele o responsável pelo erro, única prova que poderia pôr fim 
ao seu sofrimento.  
 
Em relação à sentença de primeira instância, argumentou que o magistrado não levou em 
consideração o teor do "certificado de propriedade de terreno no cemitério", devidamente 
assinado pelo prefeito municipal e pelo secretário do Meio Ambiente.  
 
Por fim, ele reforçou que foram devidamente comprovadas as benfeitorias no jazigo 120 e 
requereu que fosse reformada a sentença, pedindo que oMunicípio de Bom Despacho fosse 
condenado a pagar-lhe indenização por danos morais e materiais. 
 
Decisão 
Para o relator, desembargador Audebert Delage, ficou comprovado que a confusão entre os 
sepultamentos decorreu da má administração do cemitério local. Logo, compete ao Poder 
Público municipal, que administra o cemitério, o dever de indenizar o prejuízo moral e material 
causado. 
 
Para o magistrado, é preciso ressaltar que o dever de reparar o dano moral sofrido decorre da 
dor e do abalo de ordem psíquica causado ao autor em virtude de acreditar que sua mãe 
estava sepultada no jazigo 120, o que o levou a realizar benfeitorias no túmulo errado. 
 
O relator determinou que o Município de Bom Despacho pague ao homem R$ 2.728 a título de 
danos materiais e R$ 5 mil a título de danos morais. 
 

66 - 63% DOS MINEIROS PASSARAM A TIRAR MAIS COCHILOS 
DURANTE PANDEMIA DO CORONAVÍRUS 

 

Segundo especialista, a prática é indicada, mas o hábito merece atenção 
 
Dados de um levantamento sobre o sono, realizado pela I wanna sleep, retail tech focada em 
sono e relaxamento, afirmam que 63% dos mineiros passaram a tirar mais cochilos durante a 
pandemia do novo coronavírus. Ainda segundo o estudo, as pessoas estão dormindo 2 horas a 
mais do que antes da crise. A pesquisa ouviu cerca de mil pessoas de Minas Gerais, com idades 
entre 25 e 35 anos.  
 
Para o Dr. Dirceu Valladares Neto, diretor da FUNDASONO e especialista em psiquiatria e 
medicina do sono, os dados também indicam que este recorte de perfil poderia já estar 
sofrendo com privação do sono, seja por uma necessidade ou devido insônia e ansiedade, 
comportamentos que devem ser levados em conta, principalmente, neste período.  
 
"Um fator agravante é que pandemia nos proporcionou uma reviravolta comportamental, uma 



novidade envolta de medo, mudança abrupta nas rotinas, dificuldades econômicas, isolamento 
ou distanciamento social, o que fere os instintos básicos do ser social", avalia o especialista.  
 
Mesmo que os cochilos sejam indicados, é preciso avaliar a qualidade do sono na vida da 
pessoa. Ainda segundo o médico, a privação do sono é um problema global, mas precisamos 
ficar atentos a isso, pois dependendo de sua qualidade pode afetar a saúde, ocasionar 
acidentes e erros, além de dificultar relacionamentos. Além disso, pessoas que dormem menos 
podem ter o sistema imunitário comprometido.  
 
Entre os fatores que afetam o sono estão estresse e condições médicas, especialmente 
aquelas que causam dor crônica e/ou outro desconforto. Fatores externos, como alimentação, 
medicamentos ingeridos e alguns aspectos do ambiente como iluminação e confortabilidade 
também podem afetar a quantidade e a qualidade do sono.  
 
Outras informações levantadas na pesquisa ainda apontam mudanças no comportamento 
relacionadas ao sono. Cerca de 48% das pessoas afirmam estarem mais preguiçosas e ainda, 
45% avaliaram que a qualidade de vida delas piorou durante a pandemia.  
 
Pessoas previamente ansiosas tendem ficar ainda mais ansiosas e com isso a insônia tende a 
aumentar. "Uma dica é se educar para reduzir o estresse, manter-se num permanente auto-
convite de se tranquilizar, seja ao manter rotinas durante o dia e na hora de dormir e ao 
acordar. Ansiedade, quando excessiva, corrói nosso bem- estar, a nossa clareza no pensar, nos 
torna mais irritados, dificultando os relacionamentos e as tomadas de decisões. Por isso, é 
preciso avaliar a quantidade e qualidade desses cochilos, se estamos ansiosos, irritados ou 
preocupados, não há sono que nos cure. E se mesmo assim perceber que não pode controlar a 
ansiedade ou a dificuldade com o sono, procure ajuda especializada", pontua.  
 
Para Rafael Moura, CEO e fundador da I wanna sleep, as pessoas devem olhar para o segmento 
de sono e relaxamento com mais cuidado. "Uma boa noite de sono é fundamental para nossa 
saúde e bem-estar, pois sabemos que sua qualidade pode interferir diretamente nas relações, 
no trabalho e no dia a dia de uma pessoa. Portanto, indico que o consumidor busque sempre 
os melhores produtos de sono e relaxamento, avaliar não só a saúde, mas os itens como 
colchão, travesseiro, pijama, alimentação, para terem de fato uma noite mais tranquila", 
finaliza.  
 
Sobre a I Wanna Sleep 
A I wanna sleep é uma retail tech, focada em sono e relaxamento. Fundada em 2014 por 
Rafael Moura, a marca expandiu seu negócio em 2017 para o mercado de franchising. 
Atualmente, são doze lojas em São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul e todas elas 
levam em conta a experiência do cliente. Com o auxílio da tecnologia, a consultora analisa o 
perfil do sono do cliente e pode indicar um produto mais direcionado para cada pessoa, que 
pode variar entre colchões, travesseiros, sleepwear, chás e acessórios. Algumas lojas também 
são equipadas com o Space, que oferece massagem, reiki e quiropraxia e o Body Scan IWS que 
mede o nível de pressão do corpo no colchão e facilita a escolha do produto. Em 2017, a I 
wanna sleep foi selecionada pela Endeavor dentre as 600 marcas brasileiras para participar do 
programa "BRMalls Partners Endeavor".nt 
 



 
 

67 - A ÚLTIMA FLOR DO LÁCIO 
 

Mauro Andrade Moura 
 
Seria a língua portuguesa a última Flor do Lácio, a última herança romana no mundo que foi 
colonizado com o latim? 
 
Após o início das navegações portuguesas e seus descobrimentos, sendo que efetivamente a 
descoberta foi das correntes e ventos marítimos, não se esquecendo da insuperável, naquela 
época, caravela e toda tecnologia alcançada em meados do século XV. 
 

 
Escultura de Camões. 

Na foto em destaque, Casa dos Bicos, Fundação José Saramago (Fotos: Mauro Moura) 

 
Dentro de Portugal temos os regionalismos linguísticos e cada um com sua conotação e forma 
de expressão. Como a extensão geográfica é pouca, comparada ao Brasil e à África, é muito 
interessante oiçar o alfacinha, logo após o saloio ribatejano e em pouco tempo também 
admirar o minhoto, além de ter a oportunidade de encontrar alguém se expressando em 
mirandês. 
 
Não posso afirmar, mas avançando naquelas rotas marítimas, tenho o criolo de Cabo Verde 
como a primeira descendente da língua portuguesa em seu mundo ultramarino. Aí sucede-se 
outro fato importante, das noves ilhas com população, cada um gaba-se de ser o seu falar 
criolo o mais bonito e provoca uma confusão danada ao tentar perceber o criolo badio, o de 
Santantão, do Fogo/Brava em contraponto ao de Soncent, passando pelo Mayo e a tranquila 
Boavista, sem contar o Sal que já se perde um pouco por estar se transformando em um 
enclave europeu. 

http://www.viladeutopia.com.br/wp-content/uploads/2018/06/Casa-dos-Bicos-Funda%C3%A7%C3%A3o-Jos%C3%A9-Saramago.jpg
http://www.viladeutopia.com.br/wp-content/uploads/2018/06/Cam%C3%B5es.jpg


 
O tetum de Timor-leste é a maior forma de expressão e permanência da cultura lusitana na 
Oceania. 
 
As misturas em Gabão e Dili na Índia e Macau na China, nas quais os descendentes, como em 
Timor, procuram manter a língua portuguesa viva no seio da comunidade, mesmo com toda a 
influência das línguas locais. 
 

 
Camões em arte de Daniel Dias 

 
Chegando ao Brasil, no passado foi muito utilizado o “nhengatu” ou língua geral, 
muitissimamente utilizada até finais do século XIX, inclusive por ser umas das armas do 
exército brasileiro na Guerra do Paraguai. 
 
Da influência desta língua que é a pura mistura do português com o tupi, tenho comigo que o 
nome de minha terra natal advém dela, pois sendo Itabira uma toponímia em que temos do 
tupi ITA que se traduz para pedra e BIRA não é uma expressão indígena. Considerando que a 
maior parte dos colonizadores era do Norte de Portugal que vieram em busca do ouro e 
pedras preciosas no século XVIII, lembrando que lá se diz para algo que vira como BIRA, daí 
temos ITA + BIRA. Há de se perceber que o minério de ferro que tínhamos em abundância em 
Itabira era a hematita, normalmente em forma arredondada ou abalada que se virava 
facilmente com a água ou ao ser jogada por alguém. 
 
Na região do Rio Piracicaba em São Paulo surgiu o caipira e temos a dificuldade das pessoas 
daquela região em expressar a letra “R”, pois dizem poirta, poirca e etc 
. 

 
Chiado e seus contos e casos 

 

http://www.viladeutopia.com.br/wp-content/uploads/2018/06/10668272_743443735729471_301250814_n.jpg
http://www.viladeutopia.com.br/wp-content/uploads/2018/06/Chiado-e-seus-contos-e-casos.jpg


Sendo os antigos bandeirantes e sertanistas daquela região, esse mesmo caipira foi trazido por 
eles nos descobrimentos das lavras minerárias em Minas Gerais e aqui segue bem vivo no 
cotidiano das pessoas, no entanto, na região central as pessoas não têm aquela dificuldade 
com o “R”, ficando isto para os da região sul de Minas e os paulistas. 
 
Em Minas Gerais também temos uma forte influência africana, principalmente do bantu e do 
umbundo e denota-se quando, ao invés de dizermos rabo, dizemos bunda. 
 
Outra influência marcante, que vai além da língua portuguesa e nos remonta ao ladino, ou o 
espanhol judio, a língua utilizada pelos judeus sefaradita que foram as primeiros e principais 
pessoas que saíram em diáspora com as grandes navegações ainda em 1492 com o 
descendente de judeus portugueses Cristóvão Colombo, ou melhor dizendo, Salvador 
Fernandes Zarco. 
 
Entre leituras e audições pelo mundo de expressão português, fui percebendo algumas 
nuâncias que levou-me a esta simples comparação, que carece de algum estudo mais acurado 
por um linguista dedicado à profissão. 
 
Exemplos para a comparação: 
 

PORTUGUÊS                LADINO                         CRIOLO                      CAPIRA MINEIRO 

mulher                         mudjer                          mudjer                        muié 

milho                            midjo                            midjo                           mio 

trabalho                       trabadjo                       trabadjo                      trabaio 

 
Observando que a maioria dos bandeirantes e sertanistas eram os chamados cristãos-novos, 
ou seja, descendentes dos judeus sefaraditas conversos ao catolicismo. 
 
Creio que todos nós lusófonos, carregamos essa herança da última Flor do Lácio como nosso 
fado, não nos esquecemos e muito menos nos desligamos dela. 
 
E parafraseando Fernando Pessoa: 
 

“-Quantos Pessoas 
há em Pessoa 
em que este, 
por tanto prezar 
a última Flor do Lácio, 
ser a mim também, 
nossa Língua, 
a minha Pátria.” 
 

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



 
 

68 - FESTAS JUNINAS - TRADIÇÃO INTERROMPIDA E NOVAS 
IDEIAS PARA NÃO PASSAR EM BRANCO 
 

Florinda Cerdeira Pimentel* 
 
“Olha o Corona Vírus! É verdade!” 
 
Este ano, devido à pandemia, muitas coisas em nossa rotina ficaram diferentes: nosso jeito de 
trabalhar, estudar, comprar, comemorar as datas que para nós são importantes e enfim, 
chegamos ao mês de junho e o que muita gente temia aconteceu, chegaram as festas juninas e 
o coronavírus ainda está aí. 
 
Mas e agora, o que fazer, cancelamos nossas festas? Deixamos de lado a nossa tradicional 
festa junina? 
 
De jeito nenhum! Brasileiro que é brasileiro tem jeito para tudo. 
 
Que tal buscarmos alternativas para celebrar com alegria as nossas tradições que estão 
fortemente enraizadas à nossa cultura popular? 
 
Vamos então nos vestir de alegria, com cores, tranças e chapéu de palha, vamos dançar um 
forró, uma quadrilha, um arrasta pé, um xote, não sei, o ritmo você escolhe, mas cada um na 
sua casa, quem tem par que pegue o seu, quem não tem, se apegue a Santo Antônio, quem 
sabe ano que vem? 
 
Vamos encher a casa com aromas de festa? Pipoca, quentão, cachorro quente, canjica e bolo 
de fubá, não precisa muita coisa, o importante é partilhar, dizem que cozinhar é um ato de 
amor, então cozinhe com sua família, faça um bolo com suas crianças, divirta-se. 
Aproveite a alegria, junte toda a família e convide a criançada, vamos cortar bandeirinhas de 



todas as cores e pendurar nas janelas, sacadas e mostrar para a vizinhança que na sua casa a 
tradição não morreu. 
 
Solte o som, arraste o sofá, cores, cheiros e muita alegria, sua festa junina será positivamente 
inesquecível. 
 
E que tal as brincadeiras?  
 
Separe algumas guloseimas ou pequenas surpresinhas fáceis de encontrar (não vale fazer 
aglomeração no mercado) e brinque de pescaria, tiro ao alvo, boca de palhaço e outros jogos 
tradicionais que possam divertir as crianças. 
 
A sala da sua casa ou o seu quintal podem se transformar em arraiá e no final, você pode 
combinar com seus amigos e familiares distantes, uma reunião por uma plataforma on line 
para colocar o papo em dia e matar um pouco da saudade. 
 
Então, mãos à obra!  
 
O coronavírus pode ter transformado nosso jeito de festejar, mas nós podemos tirar proveito 
da situação e provar que somos capazes de driblar a tristeza e trazer para nossa família um 
pouco de alegria em tempos difíceis, pedindo à São João que esta pandemia vá embora logo e 
tomando todos os cuidados necessários para que ninguém venha a conhecer São Pedro antes 
da hora.  
 
Viva Santo Antônio! Viva São João! Viva São Pedro! 
 
*Professora de Linguagens Cultural e Corporal; e é professora do Curso de Licenciatura em 
Música do Centro Universitário Internacional Uninter.  
 

 
69 - A INCONVENIÊNCIA DOS ALTOS SALÁRIOS EM UMA 
SOCIEDADE DEMOCRÁTICA GOVERNADA COM NOTÓRIAS 
CARÊNCIAS, RECÉM EGRESSA DE UMA PANDEMIA MUNDIAL.  
 
José Maria do Couto Moreira* 
 
PREÂMBULO - Não se trata de ideia vigente no mundo atual, ainda, mas o será. E quando? 
Oportunamente. E há de se redarguir, também, quando as pandemias de alta morbidez 
cessarem e vier uma reação renovadora, esta de caráter econômico-social, uma visão nova irá 
coligar nações, extinguindo o cenário conturbado de hoje.  
 
A comunidade econômica mundial, depois de admitir que o planeta se encontra em recessão, 
e perdido em teorias e ameaças de práticas duvidosas, iniciará uma nova Bretton Woods, e as 
economias de cada país serão conduzidas por diretrizes liberalizantes – será sempre assim – 
mas então plantadas em fundamentos de caráter socializante, mais na medida de distribuição 
da riqueza do que apegada a doutrinas que já provaram sua caducidade e inoperância 
catastrófica. Não é possível que na hora dos algoritmos e mais inteligências artificiais a cada 
dia revitalizados, provando que os meios eletrônicos, a segurança cibernética e engenhos 
outros apresentando futuros virtuais, não seria a comunidade econômica mundial capaz de 



construir regras que amenizem o tempo que virá? Novas tendências e novos conceitos 
econômicos e de planejamento irão surgir. É hora de revisão e reformas.  
 
REPROSPECTO HISTÓRICO - O mundo acorda tarde para enfrentar os males de que é vítima. 
Quantas tragédias a humanidade já assistiu, e foi a própria autora e vítima, sem o cuidado ou o 
interesse de se preparar para elas, senão para evitá-las, pelo menos mitigá-las. A título de 
registro, a primeira tragédia a castigar o mundo foi o dilúvio. Mas, o Supremo Arquiteto, pela 
ignorância natural daqueles primevos, avisou: recolhei um casal de cada espécie para que o 
mundo não perca o que tem de bom. O homem ainda não se debruçou empenhadamente 
sobre esse seu papel de prevenir-se para sobreviver. O exercício da inteligência e a ineficiência 
do livre arbítrio faz do homem soberbo um ser capaz de retirar de sua cogitação o risco 
iminente daquilo que o ameaça. A primeira grande guerra, para nos situarmos 
contemporaneamente, foi o primeiro grande desastre do século, e os povos, inclusive os 
beligerantes – aqueles que mais sofreram - não perceberam sua aproximação, e o fogo 
alastrou-se pela Europa até quase o que equiparamos a uma hecatombe. Este prélio sangrento 
e depois possessivo entre vizinhos (a Europa é uma colcha de retalhos), deixou feridas, 
principalmente cívicas, provadamente icicatrizáveis. O Tratado de Versalhes, comemorado 
com foguetes pelo mundo na doce ilusão da paz, aplaudidos Woodrow Wilson e Clemanceau, 
seus mentores, foi o cadinho que proporcionou a concebida revolta do que se julgou mais 
prejudicado - o povo alemão - ultrajado e diminuído em sua honra e em seu patrimônio 
territorial, tudo planejado demoniacamente para impulsionar a eclosão do segundo encontro 
cruento com o mundo.  As cláusulas de culpa registradas no primeiro conflito teriam sido 
rigorosas, a aproximá-las de um grau de castigo proporcional às crueldades inimagináveis 
depois praticadas pela República de Weimar. A já estomagada Alemanha ratificou Versalhes, 
humildemente. Não se aperceberam os vizinhos daquela aguerrida nação o futuro que ela 
desenhava para si e para a terra. A França, ouvindo tudo que se passava em sua fronteira, que 
chorou 1.900.000 mortes no episódio de 1914/17e perdeu muito de seu orgulho de história, 
não valorizou o esforço alemão para uma revolta armada. Amargurou-se até com um militar 
honrado, que se apoucou diante do soldado alemão, sucumbindo com a República de Vichy.  
 
CAUSAS E CONCAUSAS - Com mais vinte anos, estava de novo a Alemanha, depois de um 
passado de incompreensões políticas internas, na ribalta dos acontecimentos mundiais, 
dominada pela propaganda da superioridade de seu sangue, e ávida de uma reparação pelos 
danos que um comitê havia a ela infligido golpes indefensáveis, por isso inesquecíveis. 
 
E mais um período de turbulência e de atrocidades abateu-se sobre a terra. Para interrompê-
lo, os Estados Unidos, que na paz preparava-se para a guerra, silenciou a todos, principalmente 
o Japão, após sua intervenção covarde e repreensível no conflito. Fez sua justiça ao lançar 
sobre as pobres aglutinações exclusivamente civis de Hiroschima e Nagazaki os petardos 
atômicos que as dizimaram. Com 280.000 mortes instantâneas, assim inaugurou-se a 
supremacia nuclear. Ao tempo, desgraçadamente, que se abriu também a temporada das 
terríveis armas químicas.  
 
Manifestações neste tema não comportam outro comentário, mas, en passant, vale dizer que 
este estúpido e impensado gesto americano foi completamente desproporcional à ofensa que 
desejava reparar, ou poder que esperava por exibir, ou ameaça que queria sugerir um 
argumento pela paz, mas foi, na verdade, uma covardia extrema, visto que a inocente 
população civil pagou pela tresloucada bizarrice daquela tragédia em Pearl Harbour. O ofensor 
ainda se redimirá por este feito escabroso. 
 
ATUALIDADE - Do fim do segundo conflito mundial até os nossos dias vários confrontos entre 
nações, principalmente entre as menos desenvolvidas, aconteceram, e o mundo ainda lamenta 



o despautério da intervenção americana que se localizou no Vietnam, uma verdadeira e 
sórdida carnificina, encerrada em 1975, massacres em que se utilizaram armas químicas que 
até hoje marcam os habitantes locais. Historiadores há que atribuem à indústria e ao poder 
armamentista a permanência longa dos EUA no conflito.  
 
Recentemente, mais uma vez como personagem central no episódio, a justificar, inclusive, a 
vingança do terrível atentado de 2001 ao World Trade Center, em Nova York, lideram os 
Estados Unidos uma coalizão multinacional e em 2003, embandeirados de guerra ao terror, 
invadem o Iraque, destituem e a seguir julgam e executam o ditador Saddam Hussein, 
deixando aquele teatro só em 2011. 
 
Conflitos de menores proporções, como surtos ideológicos ou religiosos, ainda eclodem no 
oriente. A humanidade, os homens, ainda não se convenceram de que as hostilidades, seja em 
que grau se debatam, é sempre um exercício que se presta apenas a polir o ego, saciar o ódio 
ou a vingança, exaltar-se o líder perante o povo ou mesmo satisfazer um capricho colonialista, 
pessoal ou de um grupo, mas tal exercício é invariavelmente prejudicial para a comunidade e 
para si, porque todos nós só temos uma vida. O ideal, despojado das vantagens, movido 
apenas pela inspiração ética, solidária, é assimilável, e entra para a história. Um superior 
dissera a um jovem inflamado contra a aquisição de um pequeno território que frequentava e 
lhe proporcionava alegria e prazer, que se acalmasse, não se exaltasse mais, simplesmente 
porque a transferência da titularidade do território não lhe ia subtrair o prazer e nem a alegria, 
iria somente mudar o abstrato domínio. E esta mudança não iria acarretar o deslocamento 
físico do imóvel, que continuaria ali pela eternidade. Era apenas uma transferência de 
satisfação jurídica, necessária. O jovem ainda tergiversou pela aceitação da análise, só 
acolhendo a conclusão do mestre depois de mais velho. 
 
Ora, e não é assim que surgem os conflitos? Se Brutus atendesse às suas luzes, que eram 
muitas, não teria ferido a César, e nem se sentenciaria ao suicídio. Roma perdeu e o traidor o 
que lhe era certamente caro, a sua vida. 
 
E, no momento, enfrentamos uma pandemia virótica, não prevista nominalmente, e ameaça 
toda a humanidade. Este episódio vai render lições a todo o planeta porque precarizou nossas 
defesas. Não há chão que esta praga invisível não tenha invadido. A terra, diante desta 
agressão, está mais atenta, e o valor à vida também alçado a um novo patamar existencial. A 
aparelhagem moderna de defesa sanitária está agindo, e todos os países provaram a 
quarentena. Os meios de comunicação agem incessantemente, e o agressor está perdendo a 
guerra. Diatribes já se estabeleceram quanto à responsabilização da propagação do vírus, que, 
é certo, trouxe incomensuráveis prejuízos à comunidade mundial, e seus efeitos se 
potencializam. Não será uma identificação consensual, se porventura prosseguir tal 
investigação, mas a questão abre aos plantéis científicos uma nova atenção, uma nova 
vertente de preocupação estratégica, pelo menos no cardápio de preocupações das potências 
mundiais. 
 
É indubitável que a agressão global do vírus encerra um ciclo de razoável calmaria nos 
costumes sanitários das nações, ou ainda, não havia, até então, causa de preocupação ou 
motivo de alerta para as populações. Agora, o curso da vida social e econômica nos obriga a 
encerrar este ciclo e, desta ruptura, novos princípios de desenvolvimento ou de administração 
pública devem sugerir a adoção de práticas diversas, não obrigatoriamente aplicadas a serviço 
de nossa saúde, mas com vista a uma necessária humanização nas obrigações ou nos regimes 
financeiros vigentes. 
 
 



PANDEMIA – Uma nova e surpreendente crise instalou-se sobre a crise mundial atual, 
agravando sentidamente os organismos econômico-sociais integrantes do Estado, em todo o 
globo. De origem possivelmente chinesa, apontada a cidade de Whuan pela imprensa 
internacional como berço do novo vírus Corona, este mal, conhecido pela comunidade 
internacional algum tempo após o início de sua propagação, é um dos ingredientes que 
contribuiu expressivamente para o abalo das economias, primeiro a chinesa, que logo atacou a 
sua propagação, e depois a europeia, a seguir os Estados Unidos, para chegar à América do Sul. 
De imediato, as autoridades sanitárias dos países afetados não sabiam exatamente como 
combater o mal, que requeria mais estratégias de comportamento do que propriamente ações 
medicamentosas. O agravamento da pandemia forçou à recomendação, em alguns lugares, a 
determinação de a população recolher-se em casa, saídas quando necessárias com uso 
contínuo de máscara e imposição de distanciamento social, medidas que, como cumpridas, 
muito facilitarão o combate ao vírus e sua natural extinção, ao tempo em que algumas nações 
se empenham no encontro a uma vacina eficaz.  
 
O fato da reclusão das pessoas em casa gerou enorme insatisfação e protestos da população, 
não apenas pelo fato de sentirem-se prisioneiras assim como resistentes eram aquelas que 
quando a ausência ao trabalho reduzia sua atividade econômica de rotina e a consequente 
receita, fosse formal ou informal. Daí resultou uma hecatombe em série da cadeia produtiva, 
que retirou da economia valores incalculáveis, e ainda não se sabe até quando e quais danos 
projetará setor a setor. Certamente, na evolução do combate e esgotamento da pandemia o 
mundo enfrentará problemas com soluções só a uma década, concordam os economistas. A 
recuperação de investimentos e a reacomodação dos investidores mais o consumo (agora 
menor em face do exercido fortemente no período anterior), fará reabrir em bases novas a 
relação de consumo, e uma inflação inercial iminente fará girar a economia em sentido 
desordenado, até que se reorganizem, também, as engrenagens da economia global. 
 
Nesta hora, os salários serão objeto de constantes avaliações, tanto na área pública (o Estado 
endividou-se muito internamente com o socorro dado à sociedade) quanto na área privada, e 
a recuperação ou reequilíbrio do Estado, embora admitamos que a solidariedade estatal tenha 
cumprido seu papel institucional, se dará em parte pela sempre atraente e perigosa 
providência de emissão de moeda, criando um ambiente de incerteza na economia. Por isso, o 
teto salarial, que é (ou deve ser) aspecto significativo de ordenação da economia no período 
pós-pandemia, merece intervenção do legislador.  
 
PROPOSIÇÃO - Os salários, remunerações, vencimentos ou quaisquer tipos de compensações 
salariais incidentes na relação de trabalho, inclusive participação em resultados, projeta-se 
nesse novo modelo como um ponto importante – ou mesmo o principal – que despertaria o 
reexame da plataforma padrão de administração financeira. Poderia vir a ser, mesmo, o pilar 
da tese, visto que é a transferência monetária do serviço prestado, público ou privado, que 
move a máquina de circulação da moeda e que lastreia as economias mundiais. Se os salários 
integram ou justificam um rol de contraprestações, a viagem de um astronauta, pelas suas 
características, inclusive de risco, orçaria valor inquantificável, o que inviabilizaria o plano. Por 
isto, a manutenção da meta e a consecução da viagem interplanetária só é possível pelo poder 
público, que convoca militares para a tarefa. Outros serviços relevantes, na área de 
engenharia, a exemplo, são prestados, também pelo exército, o que afasta do preço bruto do 
serviço prestado valor de alta monta, o que desonera o poder público. Esta área militar deveria 
até ser multiplicada pelo seu valor estratégico, à vista do fato de que o país, com notória 
carência orçamentária e com necessidades imensas nos setores rodoviário, ferroviário e de 
infraestrutura, poderia aquele organismo atender decididamente às nossas necessidades. O 
ato de aumento de contingente no setor de engenharia não representaria acréscimo de 



pessoal militar, mas um fator de compensação dos gastos militares pelos serviços civis 
prestados à União ou mesmo a estados e municípios.  
 
A ideia central do novo sistema é de que, independente da natureza dos serviços (de esportes, 
artísticos, de mídia) o agente nunca alcançaria, pessoalmente, salários ou proventos em 
patamares extraordinários decorrentes da relação empregatícia, seja na função privada quanto 
na pública. O dispositivo legal do “abate teto” surgiu da inspiração salutar de evitar ganhos 
maiores do que os fixados por nível de competência administrativa, e, lado outro, a 
Constituição Federal já dispôs, possivelmente também um embrião do sistema a adotar-se 
futuramente (aí também impulso consciente para uma nova sistemática), que o ganho mensal 
do presidente da República é o vencimento mais alto do Poder Executivo, e nenhum outro 
pode sobejar-lhe, seja a que título for. Há inspiração lógica e responsável para este dispositivo, 
pois, se aqui ou alhures os ganhos são estimados em face da complexidade e do grau de 
responsabilidade de cada função, não se polemiza a constatação de que o presidente da 
República, ocupando o mais alto escalão da administração nacional, é-lhe reconhecida sua 
função coordenadora e executora com intervenções em todas as unidades federativas, 
complementar ou diretamente. Para o judiciário também se adotou mecanismo similar de 
contenção desenfreada ou sem controle de vencimentos, cuja interpretação, por sinal, como 
fonte subjetiva de aplicação do direito, encontra meios hermenêuticos para o suporte de 
conceder à norma entendimento mais generoso. O Art. 37 da Carta Federal ..................Estas 
cautelas para uma execução orçamentária mais rigorosa já revelam, desde 1988, a 
preocupação em uma autoproclamação da necessidade de contenção de salários. Agora, há 
que se refundir leis, dispositivos e redefinir animus corporativos para a mais exata aplicação de 
princípios gerais de contenção de salários, aposentadorias e reformas, para que não apenas os 
poderes possam se subjugar ao novo estamento assim como para reconhecer o paradigma 
intransigente da administração salarial pública, com reflexos necessários para as esferas 
privadas. Na verdade, a constituinte foi uma caixa de ressonância, em cujo processo o povo foi 
ouvido. Como resumo da ópera da cobiça e dos números mais altos, o constituinte fez o seu 
dever de casa, a dizer (e disse) que há limites, até para o poder público, antes uma farra, 
quando o desejo era formalizado em documentos interna corporis, sem maiores discussões 
sobre o resultado orçamental do favor concedido. Modus in rebus, diria Cícero. O Poder 
Legislativo, permanente fonte de descontentamento popular, também esboça, aqui ou acolá, 
uma atitude de alguma semelhança, há manifestações isoladas que se batem pelo 
aperfeiçoamento de ações republicanas, mas o espírito de corpo é forte e, ainda, consegue 
neutralizar decisões quando uma ala avança neste propósito. 
 
ANTECEDENTES DA RESPONSABILIDADE ORÇAMENTÁRIA - A Lei de Responsabilidade Fiscal, 
um diploma editado (tardiamente) para frear despesas absurdas ou mesmo acima dos limites 
orçamentários que permitem que os investimentos de capital se sobreponham aos gastos de 
custeio, já ergueu-se como um alerta para os gestores e como fundamento de uma prática 
parcimoniosa de gastos públicos. Foi instrumento valioso para evitar maior sangria das 
rubricas públicas, embora os especialistas tenham encontrado classificações mais liberais que 
permitiram rodear as proibições específicas ou mesmo mascará-las com interpretações menos 
nobres (ou circunstanciais), até, mais exatamente, para legitimar despesas com pessoal, o que 
mais atormenta o Poder Executivo em todas as esferas. Tudo tem representado, é certo, um 
induvidoso esforço para manter as rubricas em seus devidos compartimentos, mas o exercício 
da política, por vezes, leva o homem a adentrar em caminhos antes perversos. A 
desobediência importa em crime de responsabilidade, mas a advertência ainda não saiu do 
papel. Com a pandemia o ambiente fiscal flexibilizou-se, e não se sabe quando esta porta ora 
aberta se fechará. O regime de flexibilização fiscal é cômodo para os gestores, que não 
possuem, ainda, como na Europa, em especial nos países nórdicos, uma cultura de 
comportamento fiscal adequado ou compatível à realidade econômico-social. Naquelas plagas, 



há tempos quase imemoriais, se pratica o respeito aos limites orçamentários e cada agente 
sabe e segue a disciplina que carimba toda ação desses valorosos servidores públicos com 
equilíbrio e atenção ao gasto público, pois, para o mínimo dispêndio há de estar patente o 
interesse social, indicada a fonte dos recursos e outros pressupostos inspirados em uma ética 
de civismo, transparência e intransigente parcimônia. 
 
O SALÁRIO NA ESFERA PRIVADA- Estas considerações preambulares se expendem a revitalizar 
a tese atualmente abrandada de que os salários representam item relevante não apenas para 
uma execução orçamentária regular ou saudável do Estado como também – e por que não ? – 
para estabelecer paradigma e estímulo ao enfrentamento da questão da fixação dos salários 
na atividade privada (o desafio está aí), e, por extensão, às atividades artísticas, midiáticas e 
esportivas. Não se incluem nesta cogitação os contratos de espetáculos ou de grupos de 
trabalho nacionais ou estrangeiros. Estas apresentações se encontram a salvo de quaisquer 
limites de contratação (as pessoas jurídicas) e suas direções gozam de natural autonomia. 
 
Porém, já não se daria o mesmo, é este o punctum saliens destas considerações, quando se 
tratar de contratação de caráter pessoal, fartamente noticiada e especulada pela imprensa. 
 
Convoca-se a sensível compreensão do leitor para, em armação cerebrina, imaginar, 
primeiramente, o caso de um jogador de futebol (um treinador e assemelhados também), 
contratado por suas qualidades atléticas e profissionais, de produtividade já testada. Outros 
interessados também concorrem à captação, e forma-se um leilão, porém, o atleta, presume-
se, especialmente o mais jovem, irá optar pelo que melhor vantagens lhe oferecer. E não é 
segredo para ninguém que o premiado será cumulado, entre outros favores, com uma soma 
estupenda de dinheiro vivo, recebido de imediato, com mais um rendimento mensal que o 
deixa com o espírito não apenas alegre, mas confuso. Não sabe lidar com a surpresa. 
Outrossim, estas notícias que impactam o mercado de trabalho, principalmente quando moço 
o premiado, não contribuem para o estímulo à educação e ao estudo, que devem ser 
bandeiras de um povo, sempre hasteadas. As crianças, desde cedo, principalmente as 
moradoras de periferias, que infelizmente não contam com uma educação mais rigorosamente 
orientada pelos pais, possuem notadamente tendência para o ganho fácil, e como imaginam, 
sonham com uma vida confortável, elevar a categoria social dos pais e da família (como 
noticiam fartamente os noticiários), entregam-se com fascínio a estes devaneios, e se dedicam 
a um exercício constante do esporte de sua preferência desmerecendo a ocupação nos 
estudos. Não tem pão todo dia, mas alimenta esperança pelo circo, com a ilusão de que um dia 
o chamará. Esta é a realidade. 
 
EFEITOS DA LIBERDADE SALARIAL - Porém, não é só este mal que resulta dos valores 
inacreditáveis prometidos ou contratados aos atletas ou ao pessoal imediatamente a eles 
aliados. Não é salubre à nossa economia essas tempestades. A estas tormentas seguem-se 
raios e trovoadas. A contratação de altos salários (alguns guardados a sete chaves) instala no 
país efeito cascata, ameaçando outras agremiações de perderem seus representantes para o 
mercado externo, que é o responsável por esta festa desvairada de dólares e euros, pois o 
Brasil é a pátria do futebol. Mas esta não é a preocupação estatal. O que faz trepidar nossa 
responsabilidade social é a banalização do trabalho sério, continuado, que proporciona ao país 
e ao nosso contratado ganho certo. Trepidam também nossos empregadores quando 
reveladas a faixa salarial atribuída a nossos atletas. Ora, se um esportista, que, por vezes, com 
todas as deficiências intelectuais ou de conhecimento, obtém reconhecimento salarial que 
exprime sua competência ao contribuir para uma vitória ansiada e gloriosa, porque então um 
indivíduo, com grande capacidade de desenvolvimento em áreas técnicas, por exemplo, 
currículos com doutorado nas universidades americanas ou europeias vai submeter-se a 
remunerações incondizentes com seu preparo ? Não é justo, na medida em que o Brasil, na 



trilha pelo compromisso social, manda que cada cidadão deve ao país e à família resultados 
por eles aguardados. Não é dever fundamental do cidadão conquistar ganhos altos. Não revela 
maior valor cívico o megacontribuinte. O Brasil precisa de exemplos, todo dia, e não haverá 
melhor exemplo do que todos saberem quanto aufere determinado esportista, sem o 
inevitável constrangimento que acompanha uma revelação de caráter pessoal. Isto só 
enriquecerá a vida social. 
 
OS SALÁRIOS NO MEIO ARTÍSTICO E MIDIÁTICO - Não corresponde também às nossas 
expectativas os ganhos multimilionários percebidos por artistas com vínculo empregatício 
(músicos, atores e artistas de palco). É socialmente injusto, porque não há uma demonstração 
inequívoca de mérito sobre a qual se assente a contratação, podendo determinada estrela 
(vale também para homens) alcançar níveis salariais absurdos, muitas vezes decorrentes de 
uma simples vontade ou de uma influência que age nos bastidores, uma promoção construída 
por terceiros. Isto equivale a dizer que há desproteção social no reconhecimento de méritos 
falsos, embora o povo, em sua alegria, não percebe o fenômeno que o inferioriza e causa 
prejuízo à nação.  
 
No meio televisivo o fenômeno se repete. Os que não são produtores independentes, ou seja, 
os que se encontram com vínculo empregatício formal, são aqueles sujeitos à liberdade (ou ao 
privilégio) de estipularem seus ganhos. É assim em toda a mídia, por certo, mas é na televisão, 
onde se transmite a imagem, que ganha força a remuneração do locutor mais bem apessoado, 
do apresentador mais simpático, do repórter melhor equipado intelectualmente, até da figura 
mais polêmica. A disputa pela audiência, por certo, é o vetor da escalada nos salários. Isto 
causará um problema grave para as emissoras num futuro próximo, a que o andar da 
carruagem nos sugere como sombrio. 
 
Ora, e porque será ou continua sendo assim no deslumbrado salão das celebridades, assim 
declaradas pelo que recebem e não por um valor intrínseco pessoal? Não cabe nesta 
abordagem a polêmica de investigar o fenômeno. A tese é outra, é a de que ao assumir 
salários altos a instituição trabalha contra ela própria, ou contra o meio em que atua. Não há 
plausibilidade para esta prática. A transigência ou intransigência de um representante é que 
facilita esta espiral de delírios, cada concorrente se obrigando a cobrir ofertas. O automóvel da 
família não pode ser inferior ao do vizinho, até do amigo. E o acontecimento provoca a sanha 
de eventuais candidatos ou mesmo repercute e amedronta a capacidade de pagamento de 
outros empregadores. Existe sentido temor de que em outros segmentos da economia o 
perigo (dos altos salários) também se alastre, criando até risco potencial de liquidez, o que não 
é desejável.  
 
Estas determinantes constituem a verdade na vida econômica dos países, e a permanência 
delas no dia a dia interfere no desenvolvimento livre das atividades que se querem 
necessariamente livres, as que sustentam as empresas ou agremiações do esporte, e são 
responsáveis por um clima de suspense, e seus dirigentes receiam o dia de amanhã. Esta 
consequência da manutenção (ou da prática) de salários altos gera não só insatisfação no meio 
social mas é um mal para toda a economia, que não possui controle sobre ela. Está à deriva, 
sem rumo, senão o de sujeitar-se aos efeitos danosos, quando não sequelas de tais 
desastradas ações. Isto é, os atores deste erro, ou mesmo desta farsa, são mais vítimas desse 
regime que não liberta, mas aprisiona o patrão que os concede e os respectivos beneficiários.  

 
LIBERALISMO E REGULAÇÃO - A economia, quando é ferida por esses desastres não se 
classifica como liberal (laissez faire, laissez aller, laissez passer, pressuposto fundamental do 
liberalismo), porque ela está sendo vítima, e não redentora da teoria que liberta o agente 



econômico das garras do indesejável socialismo, comunismo e demais diretrizes econômicas 
que tolhem as iniciativas privadas. Sim, perfilar esta realidade que estimula sua multiplicação 
nefasta é até uma blindagem para o autêntico liberalismo, que se exerce até o limite do 
possível. Todas as atividades assim como todo esforço tem limite, e o exercício de quaisquer 
atividades também impõe limites a seus membros para que não se perca o esforço de todos 
para se atingir a meta preconizada. Para tudo na terra há limite, e deverão as atividades 
também possuir os seus limites que, vencidos em sua força só causarão a surpresa de uma 
explosão. A criação das agências reguladoras é um prenúncio de que o Estado percebe a 
atuação de forças más, e nem por isso, regulando ou controlando o segmento econômico 
respectivo, se confronte com os princípios do Estado liberal. Não. Estes órgãos são 
observadores dos movimentos do mercado e, pelo menos teoricamente, se prestam a coibir 
excessos. E porque se fundaram as agências reguladoras? Porque neste planeta nada há como 
absoluto, nada repete indefinidamente o animus original quando de sua criação. As posições 
mudam, as tendências mudam, as circunstâncias são igualmente mutáveis, o objeto também o 
é, o homem, principalmente, é intérprete e agente da mudança. E num país de dimensões 
continentais como o Brasil, os extremos não se conhecem, por vezes nem os vizinhos se 
conhecem, o que reclamava uma agência que perscruta, observa e prescreve o receituário 
para um engano localizado ou uma tendência que foge ou trai o escopo do interesse público. 
Neste diapasão é que o Estado acompanha e intervém. Exemplos de limites ultrapassados, 
ultrapassagem danosa ao Estado (entenda-se seu povo) se encontra quando há estatais 
monopolistas. As companhias de venda de energia elétrica (todas elas), de material estratégico 
(nióbio de Araxá) e outras, a Petrobrás, joia da coroa, remuneram seus diretores em 
patamares absurdos. Por quê? Um diretor de estatal, apenas pela justificativa do lucro 
apreciável, detém megasalário muito superior ao do presidente da República, que possui 
competência de coordenação e administração geral, com nível de complexidade e 
responsabilidade reconhecidamente superior a qualquer ocupante de cargo de direção 
superior. O fato de apontarem lucro ou receitas extraordinárias não se dá por conta de uma 
colaboração recente, absolutamente (os órgãos são original e irreversivelmente ricos), não 
existindo razão para se concederem salários também extraordinários, porque o ganho 
excessivo destes brasileiros é o prejuízo de seus patrícios e da própria empresa, e beira o 
enriquecimento ilícito.  Há de resto outros inconvenientes para a atual política salarial da 
União e dos estados, visto que os órgãos se espelham mutuamente. 
 
Daí a necessidades de se estabelecer critérios para a fixação de salários e subsídios, inclusive 
para membros de conselhos das estatais, que, na verdade, não fazem nada além de referendar 
sem diligências o mérito das decisões propostas. A exemplo cita-se o caso de Pasadena, uma 
decisão que traduziu prejuízo colossal à Petrobrás e ao país concretizada com a unanimidade 
de seu Conselho.  
 
SALÁRIOS PÓS CRISE - Após a crise por que passa o mundo, haveremos de revisitar nossos 
critérios de estipulação salarial, valorizando o prestador do serviço, sua experiência, seu 
estímulo, o eventual ganho para a sociedade com seu concurso, enfim, exigências que deviam 
ser cumpridas por todo o tempo, mas sempre ignoradas ou desprezadas, prevalecendo, 
costumeiramente, a compensação por um apoio, uma simples amizade, a contrapartida de um 
favor. O valor do salário não pode representar uma expressão numérica por que brada e 
exclama a sociedade pelo valor incomum, aquele que ao povo desperta juízos críticos atrozes, 
aquele que exalta a diferença entre os praticados nos serviços do Estado. O mesmo cuidado 
deve orientar os salários concedidos na empresa privada. Sem as peias dos limites do serviço 
público, a remuneração no campo privado deve seguir iguais parâmetros, e nele mais se 
justificam cuidados porque, não estando as administrações dependentes de orientação legal, 
podem os salários variar livremente segundo a competência ou mesmo segundo a simpatia, o 
grau da celebridade, a aceitação social e outras categorias menos influentes, enquanto a 



sociedade olha e condena aquela cena em que a grande maioria nunca integrará. Por isso, os 
altos salários não podem manter-se, pois a convulsão social se incendeia também a partir 
desta realidade, e que os patrões ou empregadores não durmam com tranquilidade porque o 
revoltoso está na sala dele, é um amanuense esquecido, outros também se encontram junto 
às celebridades, também revoltados com o status quo, atribuído injustamente a todos os 
terceiros onde pousaram aquela sorte. E entre os próprios premiados se encontram os que 
divergem e se insatisfazem com o colega que recebe acima dele.  
 
ALTOS SALÁRIOS E A MORAL - Contudo, acima das razões técnicas que desaconselham os 
salários altos, está a de fundo moral. Não há justificativa moral que os sustente. O Brasil, 
especialmente, é um país em desenvolvimento, de dimensão continental, portanto com as 
variações territoriais que apontam características diferentes.  A economia de um estado do sul 
não é a mesma da do norte, onde a pobreza se encontra radicada, muito embora os esforços 
oficiais para resgatá-la. Portanto, um salário pago ao sul diverge daquele pago ao norte. Uma 
empresa de abrangência nacional haverá de cogitar desta realidade para estabelecer piso e 
limite salarial. 
 
Em síntese, a taxação de um salário excepcional, como se disse, também há de obedecer, até 
antes de tudo, a uma inspiração de ordem moral. Muito raros são aqueles destinatários de 
altas somas que não sabem – esta é a expressão – do que fazer com aquela soma, 
principalmente se não tiver família. Ficam confusos, hesitantes, e por vezes erram no 
consumo.  
 
Por tudo, o Brasil deve disciplinar, via legal, um limite máximo de salário, e que tal valor 
represente não apenas o teto máximo, mas que englobe todas as parcelas existentes numa 
larga abrangência e mais as que se criarem futuramente, incapazes de ultrapassar o dito limite. 
Seria uma iniciativa que consagraria o país no concerto das nações, embora o Brasil deva 
propor que esta medida seja internacional, e que todos os países também a ela venham aderir, 
o que representaria um esforço para que em condições consensuais todos se beneficiem, 
principalmente no campo dos esportes. Para este segmento a iniciativa vai favorecer muito 
onde se pratica o futebol e esportes de grande bilheteria. As parcelas concedidas fora do 
salário consideram-se como integrantes do salário, de forma tal que sua multiplicação por 
doze ou mais se preste a dividir pelos meses em que se pagarão salários. 
 
SALÁRIO E LEALDADE - E para o teto, no âmbito da administração pública direta e indireta 
haverá de ser apontado, necessariamente, o ganho do presidente da República. Não se é leal 
ao país se o servidor número um esteja situado abaixo na hierarquia salarial. Uma escala 
salarial é o sinal de que valoriza-se a moeda, valoriza-se o assalariado, valoriza-se a lógica, este 
instrumento que, necessariamente, está presente em todas as cogitações econômicas. 
Haveria, sim, resistências, mas a hora é propícia para este debate. Ainda, esta fórmula torna o 
mercado transparente, o que é necessário e bom. A sociedade precisa saber do que acontece 
em seu seio. Isto não é cortesia, mas um direito dela e uma obrigação daquele que paga. Não é 
justo com a cidadania que informações como estas se acomodem e se escondam em uma 
caixa preta. Enquanto assim, o país fica fechado para balanço. É fundamental numa sociedade 
que se diz partícipe ou democrata possa ela conviver com a verdade que incomoda só aos 
beneficiários.  Assim se constrói o cidadão. Vale dizer, em um país de 8.000.000 de brasileiros 
sem teto, que soma 12.000.000 de desempregados, agravada ainda esta carência com 
23.800.000 moradias com esgoto a céu aberto mais uma estatística que assusta e fere nossa 
consciência quando se contam 5.400.000 brasileiros que passam fome. Os altos salários 
condizem com esta realidade bruta e revoltante? O brasileiro bem assalariado consegue viver 
com serenidade ao saber que seus irmãos apenas sobrevivem, e que não conseguimos ainda 
estar fora do mapa da fome? A vergonha não os assalta? E mais localidades miseráveis, 



principalmente no norte/nordeste, que atestam um sacrifício de vida similar ao Sudão, Guiné 
ou guetos africanos onde a miséria prospera. Então, não é um gesto de solidariedade ao nosso 
povo e de lealdade ao país se os salários considerassem este quadro de morbidez crônica? É 
com estes escrúpulos que as nações consultadas ou que aderirão a este novo rumo passarão a 
orientar-se. Do contrário, a crítica a este modelo pode surgir como aprisionamento do 
mercado privado de trabalho? A este comentário dir-se-ia então: os salários não possuem 
altitude? Podem fixar-se em qualquer altura, e a sociedade só assistindo a tal descalabro? É 
ela, enfim, que os garante, não só na iniciativa privada, com o permanente exercício do 
consumo, ou, se no público, concorrendo com os impostos, responsáveis por manter a 
máquina pública. Assim, seria desleal à sociedade se o Estado assumisse a quitação de altos 
salários contando com impostos e demais ônus fiscais, porque a população não assumiu 
encargo como este, mas sim com vista a permitir a melhoria e ampliação dos serviços públicos. 
E nem também consentiu em alturas salariais, porque pretende adquirir serviços e bens 
perecíveis ou não em níveis monetários sempre razoáveis. Aqui também presente a lealdade 
com certificação recíproca. É obrigação moral do estado manter a lealdade tanto no domínio 
público quanto guardar a vigilância para que no domínio privado também se a preserve.  
 
Numa sociedade democrática a lealdade é parceira indissociável do interesse público. Tem 
função social. Onde há o interesse público há que se praticar a lealdade para alcançá-lo pois 
ela é o fundamento primeiro da obrigação satisfativa a que se propõe o Estado. A lealdade, na 
antiga Grécia, era tal a exigência da cultura de Esparta, que era também maior que seus 
devotos. 
 
CONCLUSÃO - Então, é diante de um quadro de miséria, de quase indigência, que se propõe ao 
país a adoção de uma matemática salarial condizente, primeiramente, com a adesão ao 
princípio da lealdade, que primeiro inspira a relação empregatícia, com a lógica (companheira 
inseparável dos atos) e em arremate necessário, com a sempre exigível transparência, e, 
finalmente, como prática de aperfeiçoamento da justiça social. A transparência, uma 
qualidade tão louvada, mas costumeiramente negada ao cidadão, deve se implantar como um 
hábito de governo, que surge como um diálogo permanente e saudável com a sociedade. Após 
este período de reclusão necessária que vencemos, os esforços regenerativos irão dirigir-se 
para a construção de uma avaliação não mais tradicional da economia, em que se pensa como 
resultado positivo o crescimento do PIB, enquanto é mais confiável como progresso 
econômico e social a distribuição mais equitativa, a valorização do equilíbrio, o concerto das 
desigualdades salariais, vértice de uma ótica nociva, funesta, que direciona com maldade a 
sociedade e a economia, enfim, constituindo e plasmando o ritmo e a qualidade das 
economias. 
 
 
*Advogado 
(Os artigos e comentários não representam, necessariamente, a opinião desta publicação; a 
responsabilidade é do autor da mensagem) 
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