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EDITORIAL

O ano de 2017 chegou e, com ele, o Brasil ganha notícias 
nada alvissareiras. Em vez dos bons ventos, como aqueles ansio-
samente aguardados por nossos empresários, investidores e pelos 
brasileiros de uma forma em geral, o período que se descortina à 
nossa frente traz um recorde nem um pouco positivo: o de sétimo 
ano seguido de crescimento inferior à média mundial. Um título 
conquistado a duras penas e com muito afinco dos governantes 
que, há tempos, fecham os olhos para o panorama de calamidade 
enfrentada pelo país.

Cenário semelhante vive Minas Gerais que, no passado, 
ostentou o terceiro lugar no ranking das maiores economias do 
Brasil. Esta triste história, rumo ao fundo do poço, ganhou um 
novo capítulo em 5 de dezembro de 2016, quando o governador 
Fernando Pimentel decretou “situação de calamidade financeira 
do Estado de Minas Gerais”. Não existe surpresa nesta notícia, no 
entanto, como o atento e assíduo leitor de MercadoComum poderá 
confirmar. Esta publicação, que se orgulha não só da sua longevi-
dade, mas, principalmente, de sua isenção política e econômica, 
vem há tempos prevendo esta trajédia que agora se confirma.

O Governo Estadual, infelizmente, vem vivendo uma 
grande sequência de fracassos. Teve as contas de seu primeiro ano 
reprovadas pelo Ministério Público, acumula a maior queda do 
PIB da história em apenas dois anos de mandato, tudo isso sem 
mencionar as investigações sofridas por Pimentel. 

Não é simples, mas devemos acreditar e lutar por dias me-
lhores. Nesse sentido, fazemos a nossa parte ao dar voz àqueles 
que, à frente de instituições, empresas ou outros órgãos podem 
contribuir para a retomada de nosso crescimento. Nesta edição, 
mostramos que outros caminhos são não apenas possíveis, mas 
imprescindíveis, para voltar a fazer de Minas Gerais um Estado de 
luz própria. A estes líderes, oferecemos sempre o nosso apoio em 
busca de um futuro vigoroso e consistente, com um desenvolvi-
mento contínuo e sustentável. 

Nesta edição reapresentamos também a nova cara de 
MercadoComum. Agora em formato revista, temos uma publica-
ção mais moderna, porém com a mesma qualidade e transparência 
que sempre marcaram a nossa trajetória. Ao nosso público, uma 
boa leitura. Aos empresários e aos brasileiros, muita força para o 
que nos aguarda.

Carlos Alberto Teixeira de Oliveira
Presidente/Editor Geral
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Há vários meses que o governo de Minas já 
não paga os seus fornecedores e funcionários em 
dia. Desde fevereiro do ano passado, os salários 
estão sendo parcelados. O 13º salário também foi 
parcelado em até três vezes. 

Não constituiu nenhuma surpresa ou novida-
de, principalmente aos leitores desta publicação, a 
divulgação do Decreto 47.101, de 5 de dezembro de 
2016, de autoria do governador Fernando Pimen-
tel, decretando “situação de calamidade financeira 
do Estado de Minas Gerais”. Ao longo destes anos, 
MercadoComum vem alertando de forma contunden-
te e transparente os seus leitores, através de inúme-
ras estatísticas, dados e amplas informações, sobre 
a grave e crítica situação das contas públicas do 
Estado, sugerindo medidas e uma discussão mais 
abrangente e isenta sobre o assunto. Vale ressaltar 
que essas matérias não foram refutadas ou contesta-
das. Enfim, o que era previsto tornou-se inevitável e, 
diante de tão grave realidade, agora chegou a hora 
de se pagar a conta por populismos inconsequentes, 
inúmeros erros cometidos e demagogias políticas. 
Se a resposta ou a solução já não eram tão simples 
ou triviais como se imaginava, agora requer-se con-
siderar que a situação é intolerável e não pode con-
tinuar por mais tempo. Devemos compreender que 
outros caminhos são absolutamente imprescindíveis 
e as reformas inadiáveis, por mais difíceis e doloro-
sas que possam ser e, delas, não há como escapar. 
A constatação é simples: a máquina pública estadual 
é muito grande, muito onerosa e precisará ser enxu-
gada. No entanto, a exemplo do que ocorre em todo 
o país, apenas o crescimento econômico vigoroso, 
consistente, contínuo e sustentável será capaz de 
levar a novos resultados positivos, propiciando-nos 
decisões eficazes e necessárias para a   superação 

dos déficits das contas públicas, com o sentido de se 
promover a redução expressiva dos principais entra-
ves que hoje tanto distanciam a máquina pública do 
seu funcionamento adequado e sua completa nor-
malidade. 

A relevância da “calamidade financeira” atual 
precisa ser vislumbrada sob diversos enfoques e 
considerações. Não se trata de uma questão mera-
mente conjuntural ou em decorrência especificamen-
te da pior crise econômica que ora atravessa o país. 
A crise contribui, sim, para o agravamento das finan-
ças e das contas públicas do Estado, mas jamais po-
derá ser considerada como o principal fator causal 
da presente situação. Há de se considerar outros 
aspectos, entre os quais o fraco desempenho econô-
mico ocorrido ao longo das últimas décadas, quando 
o PIB estadual mostrou desempenho inferior à mé-
dia nacional; a fuga de empresas; e a pouca atrati-
vidade de Minas Gerais para novos investimentos. 
Nesse contexto, cabe ainda destacar a significativa 
carga tributária já praticada localmente, o que, além 
de aprofundar a sonegação, retira competitividade 
aos produtos aqui produzidos. Isso sem considerar 
gastos exagerados, como em publicidade, e dema-
gogias cometidas, como na concessão de aumentos 
salariais ao funcionalismo, realização de investimen-
tos faraônicos, como a Cidade Administrativa, e o 
desaparelhamento do aparato institucional de apoio 
ao desenvolvimento.  Os exemplos de estado per-
dulário, tão conhecidos do nosso contexto político, 
foram travestidos por choques midiáticos intensos 
e caros, que ocultaram os problemas graves das fi-
nanças públicas estaduais, a sua real dimensão e 
as inevitáveis repercussões negativas futuras, como 
agora presenciamos e que não há mais como se es-
capar de enfrentar, queiramos ou não.

Decretada a falência do 
governo de Minas Gerais

DEBATE ECONÔMICO Carlos Alberto Teixeira de Oliveira
Economista, presidente da ASSEMG-Associação dos Economistas 

de Minas Gerais. Presidente/Editor Geral de MercadoComum – 
Publicação Nacional de Economia, Finanças e Negócios.



Janeiro a Março de 2017

O governador de Minas, em seu decreto 47.101, 
alega que, entre as razões para a decisão do “estado 
de calamidade financeira” encontra-se “o crescimen-
to desmensurado das despesas de pessoal efetivo 
que, nos últimos dez anos acumulou o percentual de 
252,98% e não foi acompanhado pelo corresponden-
te crescimento da receita corrente líquida , e que, no 
mesmo período atingiu 137,50%, o que ocasionou o 
enquadramento no limite prudencial das despesas de 
pessoal” e previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Procede a afirmação, mas há de se declarar também 
que parte desse desequilíbrio também foi provocada 
durante o atual mandato e no primeiro ano de gestão, 
como o aumento dos salários dos professores da rede 
estadual, de 36% e previsto o seu pagamento em três 
parcelas anuais. Não se trata aqui de discutir ou não o 

mérito e a justiça de tais aumentos e se eles efetiva-
mente provocam o enquadramento da classe no piso 
salarial nacional, ponto ainda absolutamente dúbio e 
controverso. Trata-se, sim, de constatar que tais au-
mentos de custos da máquina pública agravam forte-
mente os pesados desequilíbrios das contas estaduais.

De acordo com o Relatório sobre a Macroges-
tão e Contas do Governo do Estado de Minas Gerais 
relativo ao exercício de 2014, do Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais (último dado disponível, uma 
vez que o de 2015 ainda não divulgado, apesar de 
aprovado, no período de 2010 a 2014 – governo An-
tonio Anastasia/Alberto Pinto Coelho - a despesa com 
pessoal e encargos sociais teve um crescimento de 
77,12% , superando em termos reais a Receita Corren-
te Líquida (crescimento de 43,60%) e a inflação, que foi 
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de 24,30% quando medida pelo IGP-DI e acumulada, 
no mesmo período.

Cabe mencionar que o primeiro déficit global 
das contas públicas estaduais da série consecutiva, 
que em 2017 completará o seu quinto ano, foi registra-
do ainda no governo tucano de Anastasia, em 2012, no 
valor de R$ 2,1 bilhões. Desde então, as contas se de-
terioraram em velocidade crescente, até se chegar a um 
déficit de R$ 13,8 bilhões em 2015, que só foi reduzido 
a R$ 8,9 bilhões por conta da incorporação ao tesouro 
dos depósitos judiciais. No ano de 2016 o resultado foi 
um déficit de R$ 4,1 bilhões. Tal incorporação, no en-
tanto, está sendo questionada pelo Tribunal de Contas 
de MG, conforme matéria abaixo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS-MPC DESAPROVA 
CONTAS DO 1º ANO DO GOVERNO PIMENTEL

“Por quatro votos a dois, os conselheiros do Tri-
bunal de Contas do Estado aprovaram em 21 de no-
vembro de 2016 as contas do governador Fernando 
Pimentel referente ao ano de 2015. O Ministério Público 
de Contas-MPC emitiu parecer pela desaprovação sob 
a alegação que o estado maquiou a receita ao classifi-
car o uso de R$ 4,8 bilhões de depósitos judiciais como 
receita corrente líquida, e não como dívida. Sem esse 
valor, Minas ultrapassaria o limite de endividamento 
previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O MPC 
também acusa o governo de não ter aplicado o mínimo 
constitucional em saúde e educação. O parecer será 
agora publicado no Diário Oficial de Contas, quando 
será aberto prazo para recurso. Terminado o proces-
so, as contas serão encaminhadas para a análise da 
Assembleia Legislativa.” (Jornal Estado de Minas – 
22.11.2016)

Entre outras razões para o decreto de situação 
de calamidade financeira,  o governador Fernando Pi-
mentel alega “a situação anormal derivada dos impac-
tos no País da crise econômica internacional e nacional 
que implicam a contração do Produto Interno Bruto, 
reflexo da queda da atividade dos diversos setores, so-
bretudo em face da dependência da economia mineira 
ao mercado internacional de commodities agrícolas e 
metálicas e que decorrem em severa redução na recei-
ta pública estadual originária, derivada e transferida, de 
modo a comprometer a capacidade de investimento e 

até mesmo o custeio para a manutenção dos serviços 
públicos”.  Relativamente a essas alegações, vários 
economistas consultados consideraram a argumenta-
ção um tanto quanto improcedente e descabida, pelo 
fato de não se presenciar, atualmente, nenhuma crise 
econômica no âmbito internacional. Em segundo lu-
gar, porque as commodities mineiras, das quais Minas 
é grande exportadora, não recolhem tributos locais e, 
portanto, as finanças públicas do Estado não são, as-
sim, tão deles dependentes para a configuração de sua 
arrecadação tributária. Trata-se do mesmo tipo de argu-
mento apresentado pela equipe econômica da ex-pre-
sidente Dilma Rousseff, para jogar toda a culpa pelas 
mazelas da economia nacional em uma pretensa, falsa 
e inexistente crise econômica internacional. Cabe res-
saltar que, pela primeira vez em nossa história econô-
mica, as razões desta mais longa e severa crise econô-
mica que atravessa o País é motivada exclusivamente 
por questões de natureza endógena, sendo descabidas 
quaisquer outras colocações em sentido contrário.

Em sua argumentação final, pondera o governa-
dor de Minas como motivo da falência do setor público 
estadual estão os “fortes desequilíbrios gerados pela 
dívida do Estado junto à União, cujos contratos foram 
balizados no passado por outras condições macroeco-
nômicas não mais presentes, sendo que ao longo da 
vigência dos referidos contratos o saldo da dívida vem 
crescendo, a despeito do pagamento pontual de eleva-
dos desembolsos ao longo de tantos anos, sem que os 
respectivos passivos sequer tenham diminuído.” 

Em relação a este último argumento pode-se 
afirmar que ele procede parcialmente. Em primeiro lu-
gar porque Minas não é o único estado devedor junto 
à União e vários outros, mesmo devendo elevadas dívi-
das, como São Paulo, Paraná, Santa Catarina e outros, 
não compartilham da mesma situação de dificuldades 
de Minas. Em segundo lugar, vale mencionar que esta 
situação foi, em grande parte, agravada, principalmen-
te, pelos governos petistas que estiveram à frente do 
País nos últimos 13 anos, nos quais o próprio governa-
dor, atuou como ministro da Pasta de Desenvolvimento. 
Há de se perguntar:  porque antes nada foi feito para 
se corrigir as eventuais distorções e ora por ele apon-
tadas?

 No grupo dos estados que decretaram calami-
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dade financeira, Minas Gerais prevê um resultado nega-
tivo de R$ 8,06 bilhões para este ano, inferior apenas ao 
do Rio de Janeiro, de R$ 19,3 bilhões e após um rombo 
similar em 2016. A fragilidade das argumentações do 
governo estadual que justificam o decreto de calamida-
de financeira de Minas Gerais - de fato, decretação da 
falência do Estado - não passou despercebida para boa 
parte da sociedade mineira, especialmente nos meios 
políticos. Neste sentido, a oposição na Assembleia Le-
gislativa pediu a anulação do referido decreto, confor-
me matéria abaixo:

OPOSIÇÃO PEDE ANULAÇÃO DO DECRETO DE 
CALAMIDADE FINANCEIRA

Ação judicial da oposição ao governo Pimentel 
pede anulação do decreto de calamidade financeira, 
uma vez que poderia levar ao “irreversível colapso da 
situação financeiro-orçamentária” do estado e afirma 
que a calamidade é “farsa e fruto de incompetência 
dos gestores”. A ação popular, protocolada em 14 de 
dezembro último na 4ª Vara da Fazenda Pública soli-
cita que a Justiça declare a ilegalidade do Decreto 
47.101/2016 e atos praticados com base nele. Segundo 
os autores do pedido, a administração pública tem que 
agir conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 Com o decreto podem ser alteradas, por 
exemplo, as regras que punem gestores que ultrapas-
sarem os limites de gastos com servidores, atrasos no 
pagamento de dívidas e a extinção de órgãos públicos. 
A calamidade é decretada em situações graves, em que 
os governadores avaliam enfrentar situações extremas 
em suas gestões que podem colocar em risco a popu-
lação do estado.

 “Esse governo, para agradar a meia dúzia, 
concedeu reajuste, gastou de forma de irresponsável. 
Se tivesse tomado as medidas, feitos os cortes de sa-
lário e gasto menos com festa não estaria desse jeito”, 
afirmou o líder do Bloco Verdade e Coerência Gustavo 
Corrêa (DEM), um dos nove parlamentares que assina-
ram a ação contra o decreto de calamidade financeira 
(fonte: jornal Estado de Minas, 27.12.2016).

 Ao final de dezembro último, a Standard and 
Poor’s rebaixou, pela terceira vez consecutiva, a nota 
de crédito de Minas Gerais, agora para B-. O primeiro 

rebaixamento ocorreu em setembro de 2015, quando 
o Estado perdeu o selo de grau de investimento. O se-
gundo chegou em fevereiro do ano passado. Em seu úl-
timo relatório, a agência disse que, apesar dos esforços 
e de uma melhora em alguns dados, Minas tem enfren-
tado dificuldades para estabilizar suas finanças, atrasa 
pagamentos e alimenta incertezas se conseguirá honrar 
o pagamento do serviço de dívidas que tem a vencer 
nos meses seguintes.

  Há uma farta fonte de dados que dão emba-
samento estatístico, econômico e gerencial para a fa-
lência do estado de Minas Gerais. Apresentamos nas 
tabelas e figuras, a seguir, alguns números que não dei-
xam dúvidas sobre a má gestão pública do Estado nos 
últimos anos, que provocou a sua falência.

BRASIL - MAIORES GASTOS DA FOLHA DE 
PESSOAL COM APOSENTADORIAS E PENSÕES
Peso dos gastos na despesa total com pessoal

Ranking Estado %

1º Rio Grande do Sul 41,1

2º Minas Gerais 36,1

3º Rio de Janeiro 34,2

4º Piauí 29,5

5º Santa Catarina 28,5

6º Espírito Santo 25,2

7º Mato Grosso 25,0

8º Alagoas 23,8

9º Paraná 22,4

10º São Paulo 22,3

Fonte: MF/STN – Valor Econômico 25.11.2016
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MINAS GERAIS – DESEQUILÍBRIO DAS CONTAS 
PÚBLICAS | Resultado Fiscal de Minas Gerais – 
Em R$ bilhões – 2006 a 2016

Ano Receita Total Despesa Total Resultado

2003                      19,1                       19,1                         -

2004                      21,8                       21,7                       0,1

2005                      25,5                       25,3                       0,2

2006                      29,1                       29,0                       0,1

2007                      32,6                       32,4                       0,2

2008                      39,9                       39,3                       0,6

2009                      40,6                       40,3                       0,3

2010  46,6 46,1  0,5

2011                      54,8                       54,7                       0,1

2012                      65,3                       63,2                       -2,1

2013                      71,0                       71,0                       -0,9

2014                      73,4                       75,5                       -2,1

2015                      76,1                       85,1                       -8,9

2016                                             83,9 88,1                       -4,1

Fonte: Secretaria da Fazenda/MinasPart Desenvolvimento

MINAS GERAIS DESPESA COM PESSOAL x 
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA+ | 2006 a 2016

Ano
Em R$ bilhões 
Despesa bruta 
com pessoal

Receita Corrente 
Líquida 

Em % - Índice de 
Pessoal

2006 11,4 22,1 44,6

2007 12,7 23,8 46,4

2008 14,8 29,2 45,8

2009 15,2 29,1 46,2

2010 18,0 33,2 48,6

2011 20,9 37,3 38,9

2012 23,9 40,4 40,7

2013 26,7 43,1 41,5

2014 30,3 47,6 43,5

2015 36,3 51,6 47,9

2016 39,5 53,7 49,3

+Com as deduções permitidas pela LRF; Limite Prudencial estabelecido por lei 
em é de 46,5% | Fonte: Secretaria da Fazenda de Minas Gerais
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PREVIDÊNCIA NOS ESTADOS | Ranking - Peso 
dos gastos na despesa total com pessoal

1º Rio Grande do Sul 41,1%

2º Minas Gerais 36,1%

3º Rio de Janeiro 34,2%

4º Piauí 29,5%

5º Santa Catarina 28,5%

6º Espírito Santo 25,2%

7º Mato Grosso do Sul 25,0%

8º Alagoas 23,8%

9º Paraná 22,4%

10º São Paulo 22,3%

Fonte: Boletim de Finanças Subnacionais MF/STN | Elaboração: IBRE/FGV

MINAS GERAIS – ARRECADAÇÃO DE ICMS – 2016
Arrecadação por Setor Econômico

Setor Valor-R$ milhões % no total

Indústria                   20.251,12               49,24

Comércio                   10.365,13               25,20

Serviços                   10.305,69               25,06

Agropecuária                   203,95               0,50

Total                   41.125,89               100,00

Minas Gerais - Principais Atividades Econômicos 
na Arrecadação do ICMS - 2016

Atividade Valor – R$ milhões % no total

-Produção de Combustíveis            8.277,90 20,13

-Distribuição de Energia Elétrica              4.846,60 36,1

-Serviços de Comunicação            3.263,94 7,94

-Produtos Alimentícios            1.573,04 3,82

-Bebidas            1.551,61 3,77

-Materiais de Transporte            1.223,21 2,97

-Indústria Extrativa            960,32 2,34

-Metalurgia Básica-Ferrosos            887,48 2,16

-Distribuição de Combustíveis            886,56 2,16

-Minerais Não-Metálicos            819,73 1,99

-Produção de Energia Elétrica            736,28 1,79

-Serviços de Transporte            642,03 1,56

-Produtos Químicos            638,13 1,55

-Indústria do Fumo            598,17 1,45

-Revendedores de Veículos            533,07 1,30

-Supermercados            494,61 1,20

Fonte: SEG-MG/MinasPart Desenvolvimento

Gastos com publicidade do governo de 
Minas, no período 2011 A 2014, atingiram  
R$ 1,1 bilhão em valores atuais

De acordo com o Relatório sobre a Macroges-
tão e Contas do Governo do Estado de Minas Gerais 
– Exercício 2014, do Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais as despesas com publicidade do governo 
mineiro durante o mandato Antonio Anastasia/Alberto 
Coelho – 2011 a 2014 - alcançou, em termos nominais, 
o total de R$ 778,736 milhões. Em valores atuais, cor-
rigidos pelo IGP-DI do período, os referidos gastos al-
cançaram a impressionante cifra de  R$ 1,06 bilhão. 

Em 2014, ano eleitoral e sujeito a regras espe-
cíficas que limitam a publicidade pública, esses gastos 
totalizaram, em valores reais, R$ 240,136 milhões. Veja 
os dados do TCE na tabela a seguir.

Exercício | Gastos com Publicidade do Governo 
de Minas – Em R$ mil

Ano Valores Nominais Valores Reais*

2011 162.829 227.765

2012 216.377 279.992

2013 254.179 311.700

2013 203.230 240.136

Total 836.615 1.059.593

*Atualizados pelos índices do IGP-DI do período  
Fonte: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Quanto ao detalhamento das despesas no exer-
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cício de 2014, a tabela apresentada a seguir demonstra, 
por natureza e em valores nominais, as unidades orça-
mentárias e as empresas controladas pelo Estado que 
realizaram gastos e o percentual participativo de cada 
unidade.

Mais uma vez, como esta publicação vem aler-
tando ao longo das últimas duas décadas, os Relatórios 
sobre a Macrogestão e Contas do Governo do Estado 
de Minas, Exercício de 2014, elaborados pelo Tribunal 
de Contas do Estado de Minas Gerais, não fornecem de-
talhamento das destinações das publicidades ocorridas 
no período. Com isso, não são apurados os valores cor-
respondentes à atuação das diversas agências de pu-
blicidade no setor público estadual nem os veículos de 
comunicação beneficiários desses exorbitantes gastos.

Alerta, no entanto, o referido relatório: “Apesar 
da exigência legal e dos apontamentos desta equipe 
nos relatórios técnicos de exercícios anteriores, não são 
todos os órgãos e entidades que observam as determi-
nações de indicar o executante ou contratante, o objeto 
da publicidade e a empresa publicitária.” E acrescenta: 
“Cada órgão tem seu próprio critério e padrão para pu-
blicar seus gastos dando margem a várias interpreta-
ções. Portanto, torna-se necessário que o Estado adote 
uma padronização para tais publicações, objetivando 
conferir transparência aos gastos com publicidade em 
cada exercício.” E finaliza, com a seguinte observação:

“A inobservância, principalmente por parte das em-
presas públicas e estatais dependentes, de todos os quesi-
tos da legislação que rege a matéria, impede a apuração do 
montante exato, gasto ou executado no exercício.” 

PIB de Minas despenca e confirma a maior 
retração da história da economia estadual
Somente nos primeiros dois anos de mandato do governo 
Pimentel Minas já acumula a maior queda do PIB de sua 
história

O IBGE-Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica divulgou, no início de novembro de 2016, as estatísti-
cas das Contas Regionais, referentes ao comportamento 
e desempenho das economias das unidades federativas 
do período 2010 a 2014. A Fundação João Pinheiro tam-
bém já publicou os dados preliminares do PIB mineiro 
até o 3º trimestre deste ano, cabendo destacar que os 

mesmos apontam uma queda de 5,0% no ano de 2015. 
Utilizando de tais parâmetros pode-se estimar, de acor-
do com os departamentos econômicos de algumas das 
entidades de classe empresariais locais, que a economia 
mineira também experimentou nova retração em 2016, 
da ordem de 4,1%. Se os números já parecem bastante 
elevados à primeira vista, eles embutem outra má notí-
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cia: a retração econômica verificada em Minas foi bem 
superior à média nacional.

Relativamente às informações do IBGE e agora é 
oficial, não cabe mais discussão que, durante o período 
de 2011 a 2014, período que coincide com os mandatos 
de Antonio Anastasia e Alberto Pinto Coelho, a economia 
mineira conseguiu a proeza de ter sido classificada como 
a de pior desempenho entre todas as unidades da fede-
ração. Enquanto o crescimento médio brasileiro acumu-
lado alcançou 9,70% - o de Minas ficou em 5,50%. As 
tabelas oficiais do IBGE, com os registros desses res-
pectivos números, encontram-se publicadas nas pági-
nas seguintes desta edição. À época, a mídia mineira foi 
inundada com publicidades oficiais tentando mostrar à 
população uma outra realidade, completamente oposta 
ao que então de fato se verificava, fatos esses que foram 
prontamente contestados apenas por esta publicação.

Minas Gerais praticamente completou, em 2016, 
o quarto ano consecutivo em que contabilizou resultado 
econômico inferior à média de crescimento apurada em 
nível nacional, destacando ainda que o desempenho do 
país é, de outro lado, considerado o pior de sua história 
econômica.

O PIB total de Minas Gerais em 2016 está estima-
do, pela MinasPart Desenvolvimento, em US$ 154,298 
bilhões tendo, praticamente retornado, aos níveis do ano 
de 2008.

Na composição setorial a Agropecuária contri-
buiu com 5,63%; a Indústria com 28,82% e os Serviços 
com 65,54% na formação do PIB estadual de 2014.

A população de Minas Gerais tem, historicamen-
te, crescido a taxas inferiores à média nacional e regis-
trou expansão, em 2016, de 0,62%, contra 0,80% do 
Brasil.

De acordo com estimativas do IBGE-Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística, a população de Mi-
nas Gerais atingiu, em 01.07.2016, 20.997.560 habitan-
tes, que equivaliam a 10,18% do total brasileiro.

As estimativas preliminares apontam ainda, para 
Minas Gerais, um recuo do PIB per capita de 11,52% 
durante o período de 2013 a 2016, registrando-se uma 
queda na sua participação relativa no PIB total nacional 
e que, segundo projeções, pode ter alcançado 8,75%. 
Em 2014 – último dado oficial disponível – segundo o 
IBGE, a renda per capita dos mineiros recuou uma po-

sição em relação ao ranking nacional, classificando-se 
na 11ª posição e atingindo apenas 87% da média dos 
estados analisados.   

Relativamente ao comércio exterior, em 2016 
Minas Gerais ficou em 2º lugar no ranking nacional das 
exportações estaduais – com um total de US$ 28,48 bi-
lhões, e na 6ª posição entre os importadores, com US$ 
21,92 bilhões. As exportações recuaram ao nível de 2010 
e o estado detém a liderança ao obter o maior saldo co-
mercial do país, no valor de US$ 15,37 bilhões. Os prin-
cipais produtos mineiros de exportação foram o minério 
de ferro, o café e o nióbio, que representaram 62,7% do 
total. Os nossos principais parceiros na balança comer-
cial (exportações + importações) foram: China (19,1%), 
Estados Unidos (17,0%) e Argentina (8,98%).

Apresentamos nas tabelas abaixo alguns núme-
ros que mostram a deterioração da economia mineira.

POPULAÇÃO - BRASIL E MINAS GERAIS
Evolução no Período de 2000 a 2016 – Em 1º de 
julho de cada ano

Ano
MINAS GERAIS BRASIL

Part. MG/
BR-%

População Variação 
% Anual  

População Variação 
% Anual 

2000 18.178.042 173.448.346 10,48

2001 18.402.608 1,24 175.885.220 1,41 10,46

2002 18.620.721 1,19 178.276.128 1,36 10,45

2003 18.832.431 1,14 180.619.108 1,31 10,43

2004 19.037.702 1,09 182.619.108 1,27 10,41

2005 19.236.503 1,04 185.150.806 1,22 10,39

2006 19.428.834 1,00 187.335.137 1,18 10,37

2007 19.614.742 0,96 189.462.755 1,14 10,35

2008 19.794.278 0,92 191.532.439 1,09 10,34

2009 19.967.560 0,88 193.543.969 1,05 10,32

2010 20.134.742 0,84 195.497.797 1,01 10,30

2011 20.294.485 0,79 197.397.018 0,97 10,28

2012 20.446.840 0,75 199.242.462 0,94 10,26

2013 20.593.356 0,72 201.032.714 0,90 10,24

2014 20.734.097 0,67 202.768.562 0,86 10,23

2015    20.869.101 0,65 204.450.649 0,83 10,21

2016 20.997.560 0,62 206.081.432 0,80 10,18

Fonte: IBGE/MinasPart Desenvolvimento
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 EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO DE MINAS GERAIS

Ano Habitantes % no total brasileiro

1872   2.039.735 20,5

1890   3.184.099 22,2

1900   3.594.471 20,6

1920   5.888.174 19,2

1940   6.763.368 16,4

1950   7.782.188 15,0

1960   9.960.040 14,0

1970 11.645.095 12,3

1980 13.651.852 11,3

1991 15.731.961 10,7

2000 17.866.402 10,5

2010 19.597.330 10,3

2015 20.869.101 10,2

2016 20.997.560 10,2

*Estimativa da população residente em 01 de julho de cada ano.
Fonte: IBGE/MinasPart Desenvolvimento

MINAS GERAIS X BRASIL X MUNDO– TAXA ANUAL
DE CRESCIMENTO DO PIB – PRODUTO INTERNO 
BRUTO  | 1995/2016 - Em %

Ano                       Minas Gerais                     Brasil                     Mundo

1995                                                                                 3,20 4,42 3,37

1996                                                                                3,69  2,15 3,90

1997                                                                                 3,00 3,38 4,13

1998                     -0,27 0,04  2,52

1999                                                                                0,08  0,25 3,63

2000                                                                                  5,11 4,40 4,82

2001                                                                               -0,12 1,39 2,52

2002                                                                                  3,73 3,05 2,96

2003                                                                                 1,39 1,14 4,06

2004                                                                                 5,87 5,76 5,19

2005                                                                                3,89  3,20 4,87

2006                                                                                  3,96 3,96 5,54

2007                                                                                  5,61 6,07 5,70

2008                                                                                  5,18 5,09 3,06

2009                                                                               -3,97 -0,13 0,03

2010                                                                               8,92   7,53 5,45

2011                                                                                  2,40 3,97 4,19

2012                                                                                3,32 1,93 3,49

2013                                                                               0,47  3,00 3,34

2014                                                                                 -0,75 0,50 3,42

2015                                                                             -5,00+ -3,77 3,20

2016* -4,10 -3,50 -3,08                   

Média   2,07 2,45 3,75

Acumulado %      45,61  53,83 82,47

+Estimativas da FJP-Fundação João Pinheiro | *Projeções: MinasPart/FMI 
– World Economic Outlook – October 2016 | Fonte: FMI-World Economic 
Outlook-oct 2016/IBGE/FJP/MinasPart Desenvolvimento

MINAS GERAIS X BRASIL X MUNDO– TAXA ANUAL
DE CRESCIMENTO DO PIB – PRODUTO INTERNO 
BRUTO – 2011/2016 - Em %

Ano                                                                 Minas Gerais Brasil Mundo

2011                                                                                2,40 3,97 4,19

2012                                                                                 3,32 1,93 3,49

2013                                                                                  0,47 3,00 3,34

2014                                                                              -0,75 0,50   3,42

2015                                                                    -5,00 -3,77 3,20

2016* -4,10 -3,50 3,08

+Estimativa da FJP-Fundação João Pinheiro *Projeções do: FMI/MinasPart Fonte: 
FMI-World Economic Outlook-oct 2016/IBGE/Bacen/FJP/MinasPart Desenvolvimento

MINAS GERAIS/BRASIL – PIB em R$ bilhões 
constantes*

Ano                                                                 Minas Gerais Brasil MG/Brasil

2001 343,20 4.014,46 8,549

2002 357,73  4.137,04   8,647

2003 366,33  4.184,23   8,755

2004 404,16  4.425,25   9,133

2005 409,70 4.566,95 8,971

2006 430,30 4.747,89 9,063

2007 456,62 5.036,08 9,067

2008 493,11 5.292,63 9,317

2009 468,39 5.285,97 8,861

2010 513,60 5.683,91 9,036

2011 540,33 5.909,81 9,143

2012 553,30 6.023,35 9,186

2013 567,88 6.204,34 9,153

2014 557,09 6.235,61 8,934

2015 529,49 6.000,57 8,824

*Valores de 2015 | Fonte: IBGE/Bacen/MinasPart Desenvolvimento
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PIB DE MINAS RETORNA AOS PATAMARES DE 2008
MINAS GERAIS/BRASIL – PIB EM US$ milhões

Ano Minas Gerais Brasil MG/BRASIL

2001   47.837    559.563 8,549

2002   43.935    508.101 8,647

2003   48.981    559,465 8,755

2004   61.131    669.340 9,133

2005   80.024    892.033 8,971

2006 100.339 1.107.131 9,063

2007 126.648 1.396.797 9,067

2008 157.751 1.693.147 9,317

2009 148.211 1.672.855 8,861

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 219.316 2.454.846 8,934

2015 158.620* 1.797.601 8,824

2016 154.298* 1.763.202 8,751

*2015/Com base em Projeções da Fundação João Pinheiro *2016/Projeções 
MinasPart Desenvolvimento | Fonte: IBGE/Bacen/MinasPart Desenvolvimento

MINAS GERAIS – PIB PER CAPITA – EM US$

Ano PIB – US$ milhões População
PIB Per Capita - 

US$ 1,00

2001    47.837 18.402.608 2.599,40

2002    43.935 18.620.721 2.359,40

2003    48.981 18.832.431 2.600,80

2004    61.131 19.037.702 3.211,00

2005    80.024 19.236.503 4.160,00

2006  100.339 19.428.834 5.164,40

2007  126.648 19.614.742 6.456,70

2008  157.751 19.794.278 7.969,50

2009  148.211 19.967.560 7.422,50

2010  199.673 20.134.742 9.916,80

2011  239.042 20.294.485 11.778,60

2012  226.302 20.446.840 11.067,80

2013  225.938 20.593.356 10.971,40

2014  219.070 20.734.097 10.565,60

2015  158.620* 20.869.101 7.600,70

2016  154.298* 20.997.560 7.348,68

*2015/Com base em Projeções da Fundação João Pinheiro *2016/Projeções 
MinasPart Desenvolvimento *Estimativa da população residente em 01 de julho de 
cada ano. Fonte: IBGE/Bacen/MinasPart Desenvolvimento

MINAS GERAIS – VARIAÇÃO DO PIB PER CÁPITA 
– 2011 a 2016

Ano
Variação do 

PIB - %
Crescimento da 
População - %

Variação do PIB 
per capita

2011  2,40 0,79 1,60

2012  3,32 0,75 2,55

2013  0,47 0,72 -0,25

2014 -0,75 0,67 -1,41

2015* -5,00 0,65 -5,61

2016+ -4,10 0,62 -4,69

Variação Acumulada % -3,88 4,27 -7,81

*Projeção da Fundação João Pinheiro +Projeção MinasPart Desenvolvimento
Fonte: IBGE/FJP/MinasPart Desenvolvimento

MINAS GERAIS/BRASIL – EVOLUÇÃO DO PIB – 
PRODUTO INTERNO BRUTO PER CAPITA - 
2001/2016*

Ano                                                                
 Minas Gerais  

PIB per capita US$
Brasil

PIB per capita US$
MG/BR  
Em %

2001   2.599,40   3.181,41 81,71

2002   2.359,40   2.850,08 82,78

2003   2.600,80   3.097,49 83,96

2004   3.211,00   3.659,36 87,75

2005   4.160,00   4.817,87 86,35

2006   5.164,40   5.909,90 87,39

2007   6.456,70   7.372,41 87,58

2008   7.969,50   8.842,09 90,15

2009   7.422,50   8.642,09 85,88

2010   9.916,80 11.303,20 87.73

2011 11.778,60 13.244,79 88,93

2012 11.067,80 12.364,58 89,51

2013 10.971,40 12.278,88 89,35

2014 10.565,60 12.106,64 87,27

2015   7.600,70   8.791,52 86,45

2016   7.348,68   8.555,87 85,89

*2015/Com base em Projeções da Fundação João Pinheiro *2016/Projeções 
MinasPart Desenvolvimento Estimativa da população residente em 01 de julho 
de cada ano. Fonte: IBGE/BACEN/MinasPart Desenvolvimento

PIB E VALOR ADICIONADO
Taxas de variação acumulada no ano (compara o 

resultado acumulado no ano até o trimestre de referên-
cia com igual período imediatamente anterior) – Minas 
Gerais e Brasil – 1º trim. 2013 – 3º trim. 2016 (%)
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Agregados                                                  
Macroeconômicos              

2013 2014 2015 2016

I II III IV I II III IV I II III IV I II III

MINAS GERAIS

PIB (preços de mercado) 1,1 0,5 0,1 0,4 3,7 0,5 -0,6 -0,8 -5,0 -4,1 -4,2 -5,0 -5,4 -3,7 -3,1

VA (preços básicos) 1,1 0,4 0,0 0,2 3,6 0,4 -0,7 -0,9 -5,0 -4,0 -4,1 -4,8 -5,4 -3,8 -3,2

Agropecuária 7,2 -0,7 -3,2 -0,1 12,7 -5,2 -8,8 -6,4 -14,5 -1,3 1,1 -2,6 10,9 9,0 6,3

Indústria -2,3 -1,1 -1,0 -1,5 3,9 -0,2 -1,5 -2,6 -8,0 -7,9 -8,5 -9,0 -12,2 -9,1 -7,4

Serviços 1,4 1,3 1,2 1,1 2,4 1,3 0,7 0,4 -2,2 -2,3 -2,6 -2,9 -3,2 -2,6 -2,2

BRASIL

PIB (preços de mercado) 2,7 3,4 3,2 3,0 3,5 1,5 0,8 0,5 -1,8 -2,4 -3,1 -3,8 -5,4 -4,5 -4,0

VA (preços básicos) 2,7 3,3 3,0 2,9 3,4 1,5 0,8 0,5 -1,5 -2,1 -2,7 -3,2 -4,6 -3,8 -3,4

Agropecuária 21,5 15,6 9,3 8,4 6,9 3,6 2,8 2,8 7,1 5,9 4,2 3,6 -8,3 -7,3 -6,9

Indústria -1,5 1,5 2,0 2,2 4,0 0,2 -1,1 -1,5 -4,7 -5,1 -5,6 -6,3 -7,0 -5,0 -4,3

Serviços 2,8 2,9 2,9 2,8 2,8 1,7 1,3 1,0 -1,1 -1,6 -2,2 -2,7 -3,5 -3,1 -2,8

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Contas Nacionais Trimestral

Minas Gerais/Brasil – taxa de 
crescimento do PIB – Produto 
Interno Bruto – por Governo - em %
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AÉCIO NEVES I+I I
Diferença da taxa média anual de crescimento: -0,25

Diferença da taxa de crescimento acumulada:   -2,68

Ano Minas Gerais Brasil

2003/2010

Média   3,86   4,11

Acumulado    34,70 37,38

ANTÔNIO ANASTASIA/ALBERTO PINTO COELHO
Diferença da taxa média anual de crescimento: -0,99

Diferença da taxa de crescimento acumulada:   -4,20

Ano Minas Gerais Brasil

2011  2,40  3,97

2012  3,32  1,93

2013  0,47  3,00

2014 -0,75  0,50

Média  1,36  2,35

Acumulado  5,50  9,70

AÉCIO NEVES + ANTÔNIO ANASTASIA +
ALBERTO PINTO COELHO

Diferença da taxa média anual de crescimento: -0,49

Diferença da taxa de crescimento acumulada: -8,59  

Ano Minas Gerais Brasil

2003/2014

Média   3,03   3,52

Acumulado 42,11 50,70

FERNANDO P IMENTEL
Diferença da taxa média anual de crescimento: -0,99

Diferença da taxa de crescimento acumulada:   -4,20

Ano Minas Gerais Brasil

2015                        -5,00                -3,77

2016 -4,10  -3,27

Média -4,55  -3,52

Acumulado -8,89  -6,92

Média  1,36  2,35

Acumulado  5,50  9,70

Estimativas de 2015: Minas Gerais/FJP – Fundação João Pinheiro | Estimativas de 2016: Minas Gerais: MinasPart | Brasil: FMI

EDUARDO AZEREDO
Diferença da taxa média anual de crescimento: -0,09

Diferença da taxa de crescimento acumulada:   -0,39

Ano Minas Gerais Brasil

1995  3,20  4,42

1996  3,69  2,15

1997  3,00  3,38

1998 -0,27  0,04

Média  2,41  2,50

Acumulado  9,92   10,31

ITAMAR FRANCO
Diferença da taxa média anual de crescimento: -0,07

Diferença da taxa de crescimento acumulada:   -0,36

Ano Minas Gerais Brasil

1999  0,08  0,25

2000  5,11  4,40

2001 -0,12  1,39

2002  3,73  3,05

Média  2,20  2,27

Acumulado  8,99  9,35

AÉCIO NEVES I AÉCIO NEVES I I/ANTONIO ANASTASIA 
Diferença da taxa média anual de crescimento: -0,75

Diferença da taxa de crescimento acumulada:   -3,52

Ano Minas Gerais Brasil

2007  5,61  6,07

2008  5,18  5,09

2009 -3,97 -0,13

2010  8,92  7,53

Média  3,94  4,69

Acumulado    16,19 19,71

Diferença da taxa média anual de crescimento: +0,26

Diferença da taxa de crescimento acumulada:   +1,17

Ano Minas Gerais Brasil

2003  1,39  1,14

2004  5,87  5,76

2005  3,89  3,20

2006  3,96  3,96

Média  3,78  3,52

Acumulado    15,93 14,76
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 Produto Interno Bruto, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação | 2010-2014

Grandes Regiões e
Unidades da Federação

Produto Interno Bruto – Em R$ milhões

2010 2011 2012 2013 2014

Brasil 3 885 847 4 376 382 4 814 760 5 331 619 5 778 953

Norte 207 094    241 028 259 101 292 442 308 077

Rondônia 23 908   27 575 30 113 31 121 34 031

Acre 8 342   8 949 10 138 11 474 13 459

Amazonas 60 877   70 734 72 243 83 051 86 669

Roraima 6 639   7 304 7 711 9 011 9 744

Pará 82 685   98 711 107 081 121 225   124 585   

Amapá 8 238   9 409    11 131  12 763 13 400

Tocantins 16 405   18 346 20 684 23 797 26 189

Nordeste 522 769 583 413 653 067 724 524 805 099

Maranhão 46 310   52 144 60 490 67 695 76 842   

Piauí 22 269   25 941 28 638   31 284 37 723

Ceará 79 336   89 696 96 974 109 037  126 054   

Rio Grande do Norte 36 185   40 993 46 412   51 518 54 023

Paraíba 33 522   37 109 42 488 46 377 52 936

Pernambuco 97 190   110 162 127 989 141 150 155 143

Alagoas 27 133   31 657 34 650 37 283 40 975

Sergipe 26 405    29 108 32 853 35 336 37 472

Bahia 154 420    166 603 182 573 204 844 223 930

Sudeste 2 180 988   2 455 542    2 693 052    2 948 744    3 174 691    

Minas Gerais 351 123 400 125 442 283 488 005 516 634

Espírito Santo 85 310    105 976 116 851 117 274 128 784

Rio de Janeiro 449 858    512 768 574 885 628 226 671 077

São Paulo 1 294 696   1 436 673 1 559 033 1 715 238 1 858 196

Sul 620 180      696 247    765 002   880 286   948 454    

Paraná  225 205 257 122  285 620  333 481 348 084

Santa Catarina 153 726    174 068 191 795 214 512 242 553

Rio Grande do Sul 241 249    265 056 287 587 332 293 357 816

Centro-Oeste 354 816    400 153 444 538   85 623   542 632

Mato Grosso do Sul 47 271     55 133    62 013     69 203    78 950    

Mato Grosso   56 601   69 154    79 666    89 213    101 235

Goiás   106 770 121 297 138 758 151 300 165 015

Distrito Federal 144 174    154 569 164 101 175 907 197 432

Fonte: IBGE/MinasPart Desenvolvimento
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Série encadeada do volume do Produto Interno Bruto segundo as grandes regiões e as 
Unidades da Federação – 2010-2014

Grandes Regiões e
Unidades da Federação

Série encadeada do volume do Produto Interno Bruto (base: 2010 = 100)

2010 2011 2012 2013 2014

Brasil 100,0 104,0 106,0 109,2 109,7

Norte 100,0 106,5 109,9 113,2 116,5

Rondônia 100,0 105,2 108,7 109,6 113,7

Acre 100,0 104,3 110,7 113,3 118,2

Amazonas 100,0 110,4 111,9 116,7 117,0

Roraima 100,0 103,2 108,2 114,1 117,0

Pará 100,0 104,4 107,7 110,5 114,9

Amapá 100,0 103,6 113,2 117,0 119,0

Tocantins 100,0 108,8 114,5 117,0 124,3

Nordeste 100,0 104,1 107,2 110,4 113,6

Maranhão 100,0 106,5 111,1 117,3 121,9

Piauí 100,0 105,2 111,6 114,2 120,3

Ceará 100,0 103,9 105,6 110,9 115,6

Rio Grande do Norte 100,0 105,4 106,0 110,7 112,5

Paraíba 100,0 105,7 110,0 116,4 119,7

Pernambuco 100,0 104,5 108,6 111,8 113,9

Alagoas 100,0 104,7 106,8 107,2 112,3

Sergipe 100,0 104,8 106,4 107,5 107,9

Bahia 100,0 102,1 105,1 106,5 108,9

Sudeste 100,0 103,5 105,4 107,4 106,9

Minas Gerais 100,0 102,5 105,9 106,4 105,6

Espírito Santo 100,0 107,4 106,6 106,5 110,1

Rio de Janeiro 100,0 102,6 104,7 106,1 107,7

São Paulo 100,0 103,8 105,4 108,3 106,8

Sul 100,0 104,3 103,9 110,3 110,2

Paraná 100,0 104,6 104,6 110,3 108,7

Santa Catarina 100,0 103,5 105,3 108,9 111,5

Rio Grande do Sul 100,0 104,6 102,4 111,1 110,8

Centro-Oeste 100,0 104,6 109,2 113,4 116,3

Mato Grosso do Sul 100,0 103,4 109,7 116,9 119,9

Mato Grosso 100,0 105,7 117,3 121,4 126,7

Goiás 100,0 105,8 110,6 114,0 116,2

Distrito Federal 100,0 103,7 104,5 108,3 110,5

Fonte: IBGE/MinasPart Desenvolvimento
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DEBATE ECONÔMICO

$$

PARTICIPAÇÃO NO PIB – PRODUTO INTERNO 
BRUTO BRASILEIRO*

Classificação Unidade
Participação 

PIB %
R$ milhão de 

2014

01 São Paulo 32,155 1.858.196

02 Rio de Janeiro                                  11,612 671.077

03 Minas Gerais 8,940 516.634

04 Rio Grande do Sul 6,192 357.816

05 Paraná 6,023 348.084

06 Santa Catarina 4,198 242.553

07 Bahia 3,874 223.930

08 Distrito Federal 3,416 197.432

09 Goiás 2,855 165.015

10 Pernambuco 2,685 155.143

11 Espírito Santo 2,229 128.784

12 Ceará 2,181 126.054

11 Pará 2,156 124.585

14 Mato Grosso 1,752 101.235

15 Amazonas 1,500   86.699

16 Mato Grosso do Sul 1,366  78.950

17 Maranhão  76.842 1,330

18 Rio Grande do Norte 0,935   54.023

19 Paraíba 0,916   52.936

20 Alagoas 0,709   40.975

21 Piauí 0,653   37.723

22 Sergipe 0,648   37.472

23 Rondônia 0,589   34.031

24 Tocantins 0,453   26.189

25 Acre 0,233   13.459

26 Amapá 0,231   13.400

27 Roraima 0,169 9.744

Brasil (Total) 100,00 5.778.953

*2014 (Último dado disponível) | Fonte: IBGE/MinasPart Desenvolvimento

EXPANSÃO ACUMULADA DO PIB – PRODUTO 
INTERNO BRUTO DOS ESTADOS BRASILEIROS 
Período de 2011/2014

Classificação Estado Expansão  Acumulada %

01 Mato Grosso 26,7

02 Tocantins 24,3

03 Maranhão 21,9

04 Piauí 20,3

05 Mato Grosso do Sul 19,9

06 Paraíba 19,7

07 Amapá 19,0

08 Rondônia 18,2

09 Amazonas 17,0

10 Roraima 17,0

11 Goiás 16,2

12 Ceará 15,6

13 Pará 14,9

14 Pernambuco 13,9

15 Rondônia 13,7

16 Rio Grande do Norte 12,5

17 Alagoas 12,3

18 Santa Catarina 11,5

19 Rio Grande do Sul 10,8

20 Distrito Federal 10,5

21 Espírito Santo 10,1

Brasil – Média  9,7

22 Bahia   8,9

23 Paraná   8,7

24 Sergipe   7,9

25 Rio de Janeiro   7,7

26 São Paulo   6,8

27 Minas Gerais   5,6

Fonte: IBGE – MinasPart Desenvolvimento
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$$

BRASIL – PIB PER CAPITA ESTADUAL*

Classificação Unidade
PIB per capita – 

R$ de 2015
Razão entre a 
U.F. e o Brasil

01 Distrito Federal 69.216,80 2,43

02 São Paulo 42.197,87 1,48

03 Rio de Janeiro 40.767,26 1,43

04 Santa Catarina 36.055,90 1,27

05 Espírito Santo 33.148,56 1,16

06 Rio Grande do Sul 31.927,16 1,12

07 Paraná 31.410,74 1,10

08 Mato Grosso 31.396,81 1,10

09 Mato Grosso do Sul 30.137,58 1,06

Média Brasil 28.500,24 1,00

10 Goiás 25.296,60 0,89

11 Minas Gerais 24.917,12 0,87

12 Amazonas 22.373,36 0,79

13 Roraima 19.608,40 0,69

14 Rondônia 19.462,61 0,68

15 Amapá 17.845,34 0,63

16 Tocantins 17.495,94 0,61

17 Acre 17.034,15 0,60

18 Sergipe 16.882,71 0,59

19 Pernambuco 16.722,05 0,59

20 Rio Grande do Norte 15.849,33 0,56

21 Pará 15.430,53 0,54

22 Bahia 14.803,95 0,52

23 Ceará 14.255,05 0,50

24 Paraíba 13.422,42 0,47

25 Alagoas 12.335,44 0,43

26 Piauí 11.808,08 0,41

27 Maranhão 11.216,37 0,39

* Último dado disponível e divulgado | Fonte: IBGE – MinasPart Desenvolvimento

MINAS GERAIS - PARTICIPAÇÃO DAS 
ATIVIDADES ECONÔMICAS NO VALOR 
ADICIONADO BRUTO – 2002 A 2014 – EM %

Ano Agropecuária Indústria Serviços

2002   6,32 28,53 65,15

2003   6,62 30,07 63,32

2004   7,36 32,41 60,23

2005   6,60 32,22 61,18

2006   6,45 30,51 63,04

2007   5,99 30,99 63,03

2008   6,01 31,91 62,08

2009     5,82 29,89 64,29

2010   5,60 33,18 61,22

2011   6,81 33,16 60,03

2012   6,60 31,03 62,36

2013   5,61 30,59 63,80

2014   5,63 28,82 65,54

Fonte: Fundação João Pinheiro/MinasPart Desenvolvimento

                          de 2017
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MINAS GERAIS - PARTICIPAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS NO VALOR ADICIONADO BRUTO – 
2002 A 2014 – EM %

 Participação das atividades no Valor Adicionado Bruto (VAB) (%) de Minas Gerais

Especificação 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Agropecuária 6,32 6,62 7,36 6,60 6,45 5,99 6,01 5,82 5,60 6,81 6,60 5,61 5,63

Industria 28,53 30,07 32,41 32,22 30,51 30,99 31,91 29,89 33,18 33,16 31,03 30,59 28,82

Indústria extrativa 1,92 2,31 2,84 2,90 2,22 1,85 3,17 1,86 5,66 7,46 6,98 7,48 6,12

Indústrias de transformação 15,77 17,96 19,88 19,20 18,59 18,99 19,81 17,00 17,10 15,04 13,61 13,47 13,17

Eletricidade e gás, água, esgoto, 
atividades de gestão de resíduos e 
descontaminação

5,16 5,59 5,79 6,08 5,97 5,62 5,08 4,33 3,82 3,81 3,10 2,39 2,34

Construção 5,68 4,21 3,92 4,04 3,73 4,53 3,85 6,71 6,60 6,85 7,35 7,26 7,18

Serviços 65,15 63,32 60,23 61,18 63,04 63,03 62,08 64,29 61,22 60,03 62,36 63,80 65,54

Comércio, manutenção e 
reparação de veículos automo-
tores e motocicletas

7,80 9,65 9,60 10,36 11,70 11,42 11,83 11,81 11,81 11,80 12,32 12,31 12,74

Transporte, armazenagem e 
correio

3,98 3,99 3,26 3,71 4,29 4,25 4,82 4,49 4,75 4,66 4,64 4,41 4,50

Serviços de alojamento e 
alimentação

1,78 1,38 1,39 1,51 1,64 1,96 1,52 2,01 1,93 1,94 2,09 1,98 2,48

Serviços de informação e comu-
nicação

3,99 4,08 4,01 4,20 4,03 3,86 3,42 3,04 2,47 2,22 2,37 2,48 2,46

Atividades financeiras, de seguros 
e serviços relacionados

4,50 4,23 3,99 3,64 3,70 4,03 3,26 3,66 3,70 3,45 3,63 3,46 3,92

Atividades imobiliárias 10,79 9,81 8,83 8,99 8,40 8,51 8,23 9,10 8,51 8,38 8,81 9,34 9,63

Atividades profissionais, científicas 
e técnicas, administrativas e 
serviços complementares

5,72 5,19 6,07 5,27 6,11 6,25 6,23 6,42 6,67 6,79 7,29 7,65 7,17

Administração, educação, saúde, 
pesquisa e desenvolvimento públi-
cas, defesa, seguridade social

17,64 16,50 15,02 15,91 15,69 15,81 16,09 16,53 15,09 14,73 14,83 15,25 15,83

Educação e saúde mercantis 4,67 4,46 4,22 3,69 3,53 3,41 3,16 3,35 2,96 2,96 3,33 3,55 3,53

Outros Serviços (1) 4,26 4,01 3,84 3,89 3,97 3,53 3,52 3,88 3,32 3,11 3,04 3,38 3,28

Fonte: FJP, Centro de Estatística e Informações, Sistema de Contas Regionais de Minas Gerais.IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estad-
uais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus  SUFRAMA.
(1) Outros Serviços incluem Artes, cultura, esporte, recreação e outras atividades e Serviços Domésticos.  
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MINAS GERAIS 
Participação das atividades econômicas no valor adicionado bruto  2010/2014

Atividades Econômicas Participação no valor adicionado bruto (%)

2010 2011 2012 2013 2014

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

AGROPECUÁRIA 5,6 6,8 6,6 5,6 5,6

Agricultura, inclusive o apoio à agricultura e a pós-colheita 3,0 4,4 3,6 2,9 3,0

Pecuária, inclusive apoio à pecuária 1,7 1,6 1,5 1,7 1,7

Produção florestal, pesca e aquicultura 0,9 0,9 1,5 1,0 0,9

INDÚSTRIA 33,2 33,2 31,0 30,6 28,8

Indústria extrativa 5,7 7,5 7,0 7,5 6,1

Indústria de transformação 17,1 15,0 13,6 13,5 13,2

Eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação 3,8 3,8 3,1 2,4 2,3

Construção 6,6 6,9 7,3 7,3 7,2

SERVIÇOS 61,2 60,0 62,4 63,8 65,5

Com. e reparação de veículos automotores e motocicletas 11,8 11,8 12,3 12,3 12,7

Transporte, armazenagem e correios 4,8 4,7 4,6 4,4 4,5

Alojamento e alimentação 1,9 1,9 2,1 2,0 2,5

Informação e comunicação 2,5 2,2 2,4 2,5 2,5

Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 3,7 3,4 3,6 3,5 3,9

Atividades imobiliárias 8,5 8,4 8,8 9,3 9,6

Atividades profissionais, científicas e técnicas, administrativas e serviços complementares. 6,7 6,8 7,3 7,7 7,2

Administração, educação, saúde, pesquisa e desenvolvimento públicos, defesa e seguridade 
social

15,1 14,7 14,8 15,2 15,8

Educação e saúde privadas 3,0 3,0 3,3 3,6 3,5

Artes, cultura, esporte e recreação e outros serviços 1,9 1,7 1,7 1,8 1,8

Serviços domésticos 1,4 1,4 1,3 1,5 1,4

Fonte: IBGE

$ $
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Participação dos subsetores industriais  no 
PIB – PRODUTO INTERNO BRUTO DE MINAS 
GERAIS – 2001 A 2014 – EM %

Ano
Extrativa 
Mineral

Transformação
Construção 

Civil
SIUP*

Total 
Indústria

2001 2,7 17,6 5,0 3,6 28,9

2002 2,8 17,2 4,8 3,7 28,5

2003 3,2 18,1 4,7 4,3 30,3

2004 3,6 20,1 5,3 4,7 33,7

2005 3,7 18,9 4,8 5,0 32,4

2006 3,2 18,5 5,1 5,1 31,9

2007 2,7 18,6 5,4 4,8 31,5

2008 4,1 18,8 5,1 4,2 32,2

2009 2,8 17,8 5,9 3,6 30,1

2010 5,7 17,1 6,6 3,8 33,2

2011 7,5 15,0 6,9 3,8 33,2

2012 7,0 13,6 7,3 3,1 31,0

2013 7,5 13,5 7,3 2,4 30,7

2014 6,1 13,2 7,2 2,3 28,8

*Produção e Distribuição de Energia Elétrica, Gás, Água, Esgoto e Limpeza 
Urbana | Fonte: IBGE/MinasPart Desenvolvimento

Participação relativa dos subsetores 
econômicos  no PIB – PRODUTO INTERNO BRUTO 
INDUSTRIAL DE MINAS GERAIS – 2001 A 2014 – EM %

Ano
Extrativa 
Mineral

Transformação
Construção 

Civil
SIUP*

Total 
Indústria

2001   9,35 61,10 17,23 12,32 100,00

2002   9,82 60,36 16,84 12,98 100,00

2003 10,56 59,74 15,51 14,19 100,00

2004 10,68 59,64 15,73 13,95 100,00

2005 11,42 58,34 14,81 15,43 100,00

2006 10,02 58,00 15,99 15,99 100,00

2007   8,57 59,05 17,14 15,24 100,00

2008 12,73 58,39 15,84 13,04 100,00

2009   9,30 59,14 19,60 11,96 100,00

2010 17,17 51,50 19,88 11,45 100,00

2011 22,59 45,18 20,78 11,45 100,00

2012 22,58 43,87 23,55 10,00 100,00

2013 24,51 43,79 23,86   7,84 100,00

2014 21,18 45,83 25,00   7,99 100,00

*Produção e Distribuição de Energia Elétrica, Gás, Água, Esgoto e Limpeza 
Urbana | Fonte: IBGE/MinasPart Desenvolvimento

BRASIL – RANKING DAS EXPORTAÇÕES POR 
PRINCIPAIS UNIDADES DA FEDERAÇÃO - 2016

Classificação Estado US$ milhões % do total

01 São Paulo 46.205.989               24,94

02 Minas Gerais 21.920.658 11,83

03 Rio de Janeiro 17.185.662    9,28

04 Rio Grande do Sul 16.578.206    8,95

05 Paraná 15.171.100    8,19

06 Mato Grosso 12.588.620  6,80

07 Pará 10.511.327    5,67

08 Santa Catarina   7.593.442   4,10

09 Bahia   6.776.509    3,66

10 Goiás   5.930.087    3,20

Fonte: MDIC/MinasPart Desenvolvimento

BRASIL – RANKING DAS IMPORTAÇÕES POR 
PRINCIPAIS UNIDADES DA FEDERAÇÃO - 2016

Classificação Estado US$ milhões % do total

01 São Paulo 51.764.149 37,63

02 Rio de Janeiro 12.552.121    9,13

03 Paraná 11.092.307  8,06

04 Santa Catarina 10.367.838    7,54

05 Rio Grande do Sul   8.313.446  6,04

06 Minas Gerais   6.554.845    4,77

07 Amazonas   6.250.416    4,54

08 Bahia   6.151.450 4,47

09 Pernambuco   4.449.306    3,23

10 Espírito Santo   3.698.509    2,69

Fonte: MDIC/MinasPart Desenvolvimento
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MINAS GERAIS – Corrente de Comércio 
Exterior x PIB  US$ milhões FOB

Ano Corrente PIB %

2001   9.061,19   47.837 18,94

2002   8.867,86   43.935 20,18

2003   9.872,36   48.981 20,16

2004 12.994,56   61.131 21,26

2005 17.450,65   80.024 21,81

2006 20.516,86 100.339 20,45

2007 24.860,00 126.648 19,63

2008 34.927,75 157.751 22,14

2009 26.868,49 148.211 18,13

2010 41.191,82 199.673 20,63

2011 54.421,37 239.042 22,77

2012 45.303,26 226.302 20,02

2013 45.780,85 225.938 20,26

2014 40.329,22 219.070 18,41

2015                30.786,06 158.620* 19,41

2016 28.475,50 156.729* 18,69

*Estimativas | Fonte: MDIC/MinasPart Desenvolvimento

MINAS GERAIS - Evolução da Balança Comercial e 
Participação Nacional - US$ Milhões - FOB 

Ano Exportação
Participação 

Brasil - %
Importação

Par-
ticipação 
Brasil - %

Saldo

2001   6.060 10,40   3.001 5,40   3.058

2002   6.353 10,51   2.515 5,32   3.839

2003   7.440 10,16   2.432 5,03   5.008

2004 10.007 10,35   2.987 4,75   7.020

2005 13.515 11,40   3.936 5,35   9.579

2006 15.658 11,36   4.859 5,32 10.800

2007 18.355 14,43   6.505 5,40 11.850

2008 24.444 12,35 10.483 6,13 13.961

2009 19.518 12,76   7.351 5,76 12.167

2010 31.225 15,46   9.967 5,48 21.257

2011 41.393 16,16 13.028 5,76 28.364

2012 33.249 13,71 12.055 5,40 21.194

2013 33.437 13,82 12.344 5,15 21.093

2014 29.321 13,03 11.009 4,80 18.312

2015 22.009 11,51   8.777 5,12 13.232

2016 21.921 11,83   6.555 4,77 15.366

Fonte: MDIC/MinasPart Desenvolvimento 

MINAS GERAIS – Variação % Anual das 
Exportações/Importações

Ano Exportações Importações

2001   -9,72    8,01

2002    4,84 -16,22

2003  17,11   -3,29

2004  34,50  22,84

2005  35,05  31,75

2006  15,86  23,45

2007  17,22  33,88

2008  33,17  61,16

2009 -20,15 -29,88

2010  59,98  35,59

2011  32,57  30,71

2012 -19,68   -7,48

2013    0,57    2,40

2014 -12,31 -10,82

2015 -24,94 -20,27

2016   -0,40 -25,32

Fonte: MDIC/MinasPart Desenvolvimento

MINAS GERAIS – EXPORTAÇÕES POR 
PRODUTOS – 2016 – Em US$ milhões

Produto Valor Participação - %

-Minérios de Ferro 6.921,11 31,57

-Café não-torrado, em grão 3.519,91 16,05

-Ferro Nióbio 1.103,76   5,04

-Açúcares de Cana 1.087,94   4,95

-Soja 838,22    3,82

-Ouro em barra e    800,30   3,65

-Pasta de Madeira    503,02   2,30

-Automóveis    487,90   2,25

- Carnes desossadas de bovinos/Frangos    483,77 2,21

-Bulhão dourado não-monetário  468,70     2,13

-Outros Silícios    300,64   1,37

-Ferro fundido    275,55   1,26

Subtotal 16.790,82 76,60

Outros 5.130,18 23,40

Total 21.921,00  100,00

Fonte: MDIC/MinasPart Desenvolvimento
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2016 – MINAS GERAIS - Principais Parceiros do 
Comércio Exterior

Classificação País US$ milhões Participação no total %

01 China 7.173,75 25,19

02 Estados Unidos 2.811,25  9,87

03 Argentina 1.830,43   6,43

04 Alemanha 1.365,06   4,79

05 Japão 1.282,24   4,50

06 Holanda 1.195,76  4,20

07 Itália 1.083,71   3,81

08 Reino Unido    920,64   3,23

09 México    503,84   1,77

10 Índia 450,30   1,58

Fonte: MDIC/MinasPart Desenvolvimento

2016 - MINAS GERAIS – Destino das Exportações
Principais Blocos Econômicos

-Ásia (Exclusive Oriente Médio) 42,11%

-União Europeia 22,59%

-Aladi-Assoc. Latino-Amer. Integ. 11,86%

-Sem agrupamento específico 11,81%

-Oriente Médio   6,03%

-Demais Blocos   5,60%

Fonte: MDIC/MinasPart Desenvolvimento

2016 - MINAS GERAIS – Origem das Importações

Principais Blocos Econômicos

-Ásia (Exclusive Oriente Médio) 27,31%

-União Europeia 25,10%

-Aladi-Assoc. Latino-Amer. Integ. 19,45%

-Sem agrupamento específico 17,02%

-Europa Oriental   3,76%

-Demais Blocos   7,37%

Fonte: MDIC/MinasPart Desenvolvimento

2016 – MINAS GERAIS – Principais Países de
Destino das Exportações 

Classificação País
US$ FOB-

milhões
Participação %

01 China 5.921,68 27,01

02 Estados Unidos 1.844,45   8,41

03 Argentina 1.244,22   6,17

04 Japão 1.153,58   5,06

05 Holanda 1.107,37   5,05

06 Alemanha    956,90   4,37

07 Reino Unido    837,31   3,82

08 Itália 621,89   2,84

09 México    496,83   2,27

10 Bélgica    420,61   1,92

Fonte: MDIC/MinasPart Desenvolvimento

2016 – MINAS GERAIS – Principais Países de
Origem das Importações 

Classificação País US$ FOB-milhões Participação %

01 China 1.252,07 19,10

02 Estados Unidos 966,80 17,03

03 Argentina 586,21   8,94

04 Itália 461,82   7,05

05 Alemanha 408,16   6,23

06 Rússia 211,58   3,23

07 Peru 196,88   3,00

08 Austrália 154,59   2,36

09 França 150,85   2,30

10 México 146,74   2,24

Fonte: MDIC/MinasPart Desenvolvimento

1990 – O Ano em que Minas assumiu a vice-liderança  
do PIB estadual

Era governador Newton Cardoso quando, em 
1990, Minas Gerais conquistou a vice-liderança entre as 
economias estaduais do Brasil. Detendo uma participa-
ção de 12,47% do PIB-Produto Interno Bruto nacional 
– atualmente é inferior a 9% - a economia mineira conta-

va com uma produção estimada em US$ 46,9 bilhões e, 
em tamanho, só perdia para a de São Paulo. Os dados, 
divulgados pelo Fundação Getúlio Vargas, foram mo-
tivo de uma matéria especial de três página da revista 
Veja, de 30 de janeiro de 1991, com o título de “Virada 

Velhos Tempos: 
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à mineira” (veja abaixo). Revelava a referida reportagem 
que “os mineiros aceleraram fundo e que de 1985 a 1990 
aumentaram seu PIB em 23% - enquanto o crescimento 
nacional nesses cinco anos foi de 14,7%”. E acrescenta-
va: “Um dos motores mais potentes que estão por trás da 
arrancada de Minas foi a Fiat Automóveis. No rastro da 

montadora italiana, que se instalou perto de Belo Horizon-
te em 1976, apareceram cinquenta fábricas de autopeças 
para alimentar a indústria de automóveis, e isso teve um 
efeito de fermento para aumentar o bolo industrial mineiro. 
Foi a principal troca de marcha para o Estado, que tinha a 
quarta economia do Brasil em 1970”.

Participação no PIB Nacional dos Principais
Estados – Em % 

Estado 1960 1985 1990 2014

São Paulo 37,42 37,21 35,68 32,16

Minas Gerais   9,26 11,66 12,47   8,94

Rio de Janeiro 14,19 12,21 10,87 11,61

Rio Grande do Sul       7,98   7,45   6,99   6,19

Paraná   5,83  5,50   6,30   6,02

Fonte: Todos os dados são da FGV/RJ-Veja de 30.01.1991 e os demais, de 
2014 – do IBGE
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José Afonso Bicalho 
Secretário de Estado da Fazenda 

Desde 2015, temos trabalhado para equacionar as 
contas do Estado e reorganizar o serviço público. Mesmo 
assim, em 2016, o Estado fechou a folha de pagamento 
acima do teto máximo de 49% previsto pela Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, totalizando 49,29%.

O déficit do período foi de R$ 4,163 bilhões e, no 
acumulado, com R$ 9,112 bilhões em dívidas com forne-
cedores, serviços, pagamentos do 13º salário e repasses 
para as prefeituras. A renegociação da dívida com a União 
amenizou as contas e reduziu em R$ 3 bilhões o valor dos 
repasses. Até 2048, o percentual destinado será de 10%, 
o que torna esse pagamento menos pesado para Minas 
Gerais.  As despesas aumentaram abaixo da inflação, em 
3,5% e a receita cresceu 10,3%. 

Para elevar as arrecadações, o Estado fez oferta 
de regimes tributários diferenciados para empresas como 
Ambev e Souza Cruz. O Programa Eficiência Fiscal é outra 
iniciativa importante que pretende arrecadar R$ 1 bilhão 
neste ano, a partir do monitoramento das empresas, por 
meio da redução de débitos e renegociação de dívidas.

Helvécio Magalhães
Secretário de Estado de Planejamento de Minas Gerais

Como tem acontecido desde 2015, este será mais um ano de grandes sacrifícios 
para os servidores públicos do Estado. Não há previsão de demissões para enxuga-
mento da folha de pessoal, assim como não haverá reajustes salariais e nem realização 
de concursos públicos em 2017. As nomeações ficarão ainda mais restritas e os cargos 
comissionados – que correspondem a 1% da folha do Estado – continuarão sob controle. 
Tudo isso para readequar a folha de pessoal ao limite de 49% previsto pela Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal (LRF). Em 2016, a meta máxima foi batida em 0,29%.

Para 2017, vamos focar na manutenção dos serviços essenciais e em investi-
mentos em tecnologia que não resultem em aumento de gastos. Em relação à pasta da 
Educação, todos os esforços do governo são para garantir o piso salarial mínimo e a 
continuidade do processo de valorização dos profissionais da área, por meio de obras 
de melhoria da infraestrutura e reformas das escolas etc. O processo de designação dos 
professores será conduzido com mais transparência, para garantir o funcionamento das 
escolas públicas estaduais, que têm registrado uma migração considerável de estudan-
tes das instituições de ensino privadas, em função da crise econômica. 

O principal gargalo é a Previdência, que tem um 
déficit de R$ 7 bilhões. O Estado não vai recorrer a pri-
vatizações para cobrir esse valor. A saída é a criação de 
fundos de ativos (imobiliários, dívida ativa, ações), com 
comercialização para o mercado financeiro e taxas com-
petitivas. O governador vai enviar um projeto de lei para a 
ALMG ainda neste semestre sobre essa matéria.
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Alexandre Kalil
Prefeito de Belo Horizonte

A crise econômica do Estado traz reflexos dire-
tos para as prefeituras, inclusive a da capital. Estou nos 
primeiros meses da gestão. Esse foi um período em que 
eu me dediquei a estudar e conhecer a “máquina” que 
recebi. Com receita menor, decidi pelo enxugamento 
da folha de pessoal. Não há outro caminho porque, em 
períodos como o atual, se as receitas são menores, as 
despesas têm que acompanhar essa dinâmica.

Uma das primeiras decisões foi a demissão de 
mais de dois mil comissionados. Alguns deles serão re-
conduzidos ao cargo, depois de análise caso a caso. A 
meta, neste momento, é reduzir custos. Para dar conti-
nuidade ao processo de enxugamento da gestão muni-
cipal, estamos enviando para a Câmara Municipal, nas 
próximas semanas, um projeto de reforma administrati-
va que vai reduzir o número de secretarias e de cargos. 
A proposta representa uma economia de cerca de R$ 
50 milhões por ano, com esses cortes.

O objetivo é garantir o necessário para o bom 
andamento da administração, mas sem excessos. Des-
sa forma, conseguiremos garantir investimentos e me-
lhorias para a capital. Um deles é um plano de financia-
mento junto à Caixa Econômica Federal para obras de 
saneamento e habitação. A PBH faz o aporte de R$ 180 
milhões e o banco entra com R$ 1 bilhão. 

Marco Antônio Castello Branco 
Presidente da Codemig

Não se pode fechar os olhos para problemas como a ineficiência da máquina pú-
blica e o desequilíbrio da folha de pagamento. Mas nada justifica penalizar Minas Gerais e 
outros Estados da União que estão em crise. 

Neste momento falta trazer a crise econômica de Minas Gerais para o debate polí-
tico na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) e também para as duas casas do 
Congresso Nacional. Só assim será possível encontrar uma solução que não comprometa 
ainda mais o equilíbrio da Federação. Resolver desigualdades entre os Estados e garantir 
recursos para investimentos públicos é essencial. 

O governo estadual e a Codemig têm atuado para gerar novos polos de cresci-
mento que sejam menos dependentes das oscilações mundiais. Na lista estão segmentos 
como biotecnologia, empresas de base tecnológica, de economia criativa e de inovação 
entre outros que são intensivos em mão de obra e têm condições de pagar bons salários.

Questões tributárias relativas à Lei Kandir, ICMS, IPI e Cofins também devem ser 
revistas pelo governo federal. No caso da Lei Kandir, por exemplo, desde que entrou em 
vigor, em 1997, o Estado deixou de receber R$ 92 bilhões, sem a taxa de juros correspon-
dente. Esse recurso poderia ser usado para amortizar a dívida com a União. Se olharmos 
tecnicamente, Minas Gerais tem recursos a receber e não a pagar à União.
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Vittorio Medioli
Prefeito de Betim

Administrar tantos problemas que afetam o se-
tor público é muito complicado porque o sistema em 
vigência não é sustentável. Infelizmente, as leis de res-
ponsabilidade fiscal são malfeitas e não são respeita-
das pelos gestores. Atitudes temerárias, irresponsáveis 
e motivadas por interesses e esquemas para explorar 
o setor público têm resultado, ao longo dos anos, em 
gastos sucessivos e poucos benefícios efetivos para a 
comunidade. 

Betim tem hoje uma dívida superior a R$ 900 mi-
lhões, que foi contraída sem retorno direto para a popu-
lação. Os serviços públicos têm baixa qualidade ou não 
funcionam. O dinheiro não foi bem aplicado. A folha de 
pagamentos é mais que inflada, “arrebentada” porque 
não há critérios para as contratações. Os cargos comis-
sionados são moedas eleitorais. Os candidatos se ele-
gem prometendo esses cargos e, depois que assumem, 
ninguém trabalha de fato.

Da mesma forma, os investimentos foram mal 
aplicados e as obras alcançaram preços exorbitantes. 
Temos trabalhado para reconduzir a gestão municipal 
de Betim a um nível de austeridade, sustentabilidade, 
eficiência e transparência. É preciso oferecer saúde e 
educação de qualidade para a população. Não pode-
mos nos dar ao luxo de gerar um percentual de 15% de 
analfabetos funcionais na cidade. 

Alex de Freitas 
Prefeito de Contagem

Em momentos de crise econômica, como o re-
gistrado no país, é preciso direcionar o foco para se-
tores estratégicos e prioritários. Em Contagem, os 
desafios são grandes e os ajustes nas contas inevitavel-
mente precisam ser feitos. A Prefeitura tem processos 
e legislações defasados. Não há fórmula definida, mas 
alternativas que podem ser exploradas para que o mu-
nicípio volte a ser um polo de atração de investimentos 
nacionais e internacionais.

Vamos trabalhar para atrair mais investimentos 
para Contagem. Há muitas metas. Uma das principais 
é facilitar os trâmites para quem quer investir no muni-
cípio. Para tanto, a Prefeitura pretende criar uma Agên-
cia de Desenvolvimento para estreitar a relação com o 
setor produtivo. A intenção é que a iniciativa privada 
participe das decisões e ações de governo.

Além disso, é fundamental modernizar a legisla-

ção, destravar os licenciamentos ambientais e diversifi-
car a economia. A cidade será preparada para receber 
startups, a chamada nova economia, sem renúncia da 
sua vocação industrial.

Os Distritos Industriais (DIs) serão revitalizados e 
serão criados novos espaços para a instalação de em-
presas. O objetivo é deixar um legado de ações públi-
cas mais transparentes e eficientes e uma cidade mais 
moderna e atrativa para os investidores.
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Antônio Andrada
Presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM)

O ano de 2017 começa com um dos maiores índices de renovação dos gestores 
municipais, tantos nas prefeituras como nas câmaras de vereadores. Em números, apenas 
24% dos prefeitos foram reeleitos e 37% estão iniciando a sua primeira gestão. Deles, 93% 
são homens e apenas 7% mulheres que, além dos desafios do dia a dia, estão assumindo 
a administração das 853 cidades de Minas Gerais em meio a uma forte crise econômica 
do Estado.

Os atrasos nos repasses de recursos para projetos das áreas de Saúde e Educação 
têm sido recorrentes e a Associação Mineira de Municípios (AMM) tem atuado judicialmente 
para reivindicar a correção dessa situação, que deve persistir também em 2017. Estima-se 
que os municípios têm a receber mais de R$ 1 bilhão do governo do Estado. 

Outro ponto que fica evidenciado pela crise econômica de Minas Gerais é o desres-
peito à municipalidade, que é a esfera responsável pela execução de programas públicos 
em áreas estratégicas da gestão, como saúde e educação.

Para auxiliar os novos prefeitos, a AMM promoveu, nos dias nove e 10 de novembro, 
o VI Congresso Mineiro de Prefeitos Eleitos da AMM, com 550 gestores participantes, entre 
os quais 75% estreantes no cargo. Além das palestras de capacitação com técnicos de 
renome, a AMM lançou o Manual de Orientações aos Prefeitos Eleitos – Início de Mandato, 
com o passo a passo para uma gestão eficiente.

Olavo Machado Junior
Presidente da FIEMG

O balanço da economia mineira e brasileira em 2016 e as projeções para 2017 não são 
animadoras. Os indicadores de desempenho econômico mostram que a tão aguardada reto-
mada do crescimento deve demorar mais do que o esperado. A expectativa para a indústria 
mineira ao final deste ano é de uma alta modesta no faturamento, de apenas 0,96%, condicio-
nada ao não agravamento da crise política.

O setor mais penalizado com a crise atual, seguramente, é a indústria -  principalmente 
a de transformação, cuja participação na formação do PIB nacional caiu de mais de 30% nos 
anos 80 para menos de 10% - refletindo uma perda de competitividade que decorre das con-
dições de produção desfavoráveis em relação ao resto do mundo. 

É em um cenário de rompimento da cadeia de crescimento que a indústria mineira 
publicou, em dezembro último, o manifesto “Basta”. Assinado pela FIEMG e por seus 138 
sindicatos filiados que, juntos, representam milhares de empresas em todo o Estado, o docu-
mento cobra um “choque de ética, de brasilidade e de compromisso com o país” e adianta 
que “o primeiro passo é a punição exemplar dos responsáveis por esse cenário de calamida-
de, ao qual deve seguir-se um patriótico pacto entre os brasileiros – um grande entendimento 
nacional que assegure ao Brasil e aos brasileiros o acesso a um futuro de prosperidade na 
economia, de tranquilidade na política e de prevalência da ética”.
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Paulo Brant 
Economista e Superintendente Executivo 
de Relações Institucionais da Fiemg

O primeiro déficit global das contas públicas esta-
duais foi registrado em 2012, no governo tucano de An-
tônio Augusto Anastasia, totalizando R$ 2,1 bilhões. Em 
2017, o Estado vai completar o quinto ano de uma série 
nefasta que paralisou setores estratégicos da economia 
e – desde 2015 – todos os investimentos públicos. 

Com um resultado negativo de R$ 4,163 bilhões, a 
situação de Minas Gerais está pior que a média nacional. 
O atual governo do Estado herdou problemas como a fo-
lha de pagamentos inflada, mas demorou a tomar as me-
didas necessárias para iniciar o controle dessa situação.  

Diferente das empresas da iniciativa privada, o 
setor público não pode simplesmente promover um cor-
te de pessoal. E a folha de pagamento cresce de forma 
vegetativa, graças aos direitos adquiridos pelos servido-

res, como biênios, anuênios, pagamentos de aposen-
tadorias etc. Assim, reduzir as despesas não é tão fácil 
quanto parece. 

O atual cenário de crise – e todas as suas implica-
ções para a economia do Estado e a prestação de servi-
ços públicos à população – deve ser encarado como um 
aprendizado para que os governos assimilem ideias como 
austeridade, seriedade e responsabilidade no trato com a 
gestão pública. 

Ulisses Martins Cruz
Diretor da Fetcemg e Setcemg

Segundo as expectativas do PIB nacional, que projetam um crescimento de 
0,50%, 2017 repetirá a projeções de 2016, ou seja, um desempenho muito aquém 
necessário, com exceção do agronegócio, que está com a safra recorde, porém 
atinge uma parcela pequena do setor de transporte. Sem crescimento do PIB não 
haverá riqueza a ser transportada.

A expectativa é de um crescimento concentrado no 2º semestre do ano, 
que irá melhorar, mas não é um coeficiente para nos tirar do negativo. Para a reto-
mada do crescimento, é importante que os empresários cobrem junto aos agentes 
públicos estabilidade política e econômica. Assim como é de extrema importância 
que os governantes criem uma segurança jurídica que possa estimular o investi-
dor, para que ele retome os investimentos e contribua para o crescimento do país. 

Em Minas Gerais, o governo não fez os ajustes necessários no início da 
crise, e aí veio o estado de calamidade. Ainda que tenha vindo de governos an-
teriores, como se anuncia, ajustes deveriam ter sido feitos ainda no início desta 
crise. Declarar a calamidade agora ajuda a reconhecer o estado das coisas, mas 
é preciso partir para a prática e começar a fazer, por exemplo, cortando os exces-
sos. Secretarias e burocracias deveriam, na minha opinião, ser eliminadas com 
habilidade para salvar recursos e sairmos dessa situação. Somente aumentar a 
taxação não resolve.
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Emir Cadar Filho 
Presidente do Sicepot-MG

Pelo terceiro ano consecutivo, Minas Gerais não 
terá recursos disponíveis para investimentos públicos. 
Essa é uma péssima notícia para a indústria da cons-
trução pesada, que tem amargado perdas sucessivas 
graças a crise econômica do Estado, somada à insta-
bilidade nacional, que minguou os projetos da iniciativa 
privada nos últimos anos. 

O resultado tem sido desafiador para as em-
presas do segmento, que experimentam uma situação 
de paralisia, já que os clientes em potencial – governo 
nas três esferas e empresas de diversos segmentos - 
aguardam um cenário mais estável para retomar apor-
tes e obras.  

O déficit nas contas de Minas Gerais também 
impede que o Estado possa pleitear financiamentos 
para iniciar ou dar continuidade aos projetos de infraes-
trutura, que são essenciais para qualquer programa de 
desenvolvimento econômico. 

Sem perspectiva a curto ou médio prazos, a in-

dústria da construção pesada tem focado em adequa-
ções internas das empresas e redução de custos, para 
sobreviver a mais um ano complicado de uma crise que 
o setor nunca havia experimentado anteriormente. 

Augusto Drummond
Presidente da Sociedade Mineira de Engenheiros (SME)

É fato que a economia de Minas Gerais tem experimentado na última década um cresci-
mento econômico aquém da média nacional e abaixo do desejado e esperado pelos mineiros. 
As consequências imediatas são o empobrecimento do Estado e a perda de oportunidades para 
o seu povo. Esta constatação exige uma tomada de posição coletiva, o estabelecimento de es-
tratégias e uma mobilização vigorosa para reverter a situação. 

A SME se propõe a cerrar fileiras com as entidades e instituições da sociedade mineira 
para atingir este propósito. Somos também defensores de uma estratégia de mobilização de 
cunho regional, que una por vocação natural as prefeituras, as instituições de ensino e entidades 
de classe e os setores empresariais, na identificação e promoção de ações regionais capazes de 
vencer a estagnação, criando dinamismo econômico e novas oportunidades.

O propósito é o de criar programas intersetoriais regionais, capazes de implantar a Agen-
da 2030 das Nações Unidas (ONU), integrando os propósitos públicos e privados e que pro-
movam o desenvolvimento regional sustentável. Defendemos, em Minas Gerais e na Regiões 
do Estado uma atuação intensa da sociedade com fundamento em conceitos básicos como: 
simplicidade, solidariedade e gestão com foco em resultados.
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Ordélio Azevedo Sette
Sócio-fundador do Azevedo Sette Advogados

O modelo econômico do Estado faliu e não ainda 
há um projeto novo. As atividades econômicas de maior 
relevância são justamente as que têm experimentado as 
maiores perdas. É fundamental que as entidades e cabe-
ças pensantes se reúnam para tomar iniciativas necessá-
rias para salvar Minas Gerais da decadência completa.

Não há novos negócios em Minas Gerais. Os gran-
des projetos anunciados para o Estado acabaram migran-
do para outras unidades federativas. O pior é que não há 
nada novo chegando.

Assim como aconteceu com o Brasil, Minas Gerais 
também perdeu competitividade internacional para atrair 
novos investimentos. Com a crise instalada, o Estado não 
tem o prestígio necessário para motivar empresários.

E muitas das empresas com planta em Minas Ge-

rais têm registrado perdas de 40% a 45%, o que tem cul-
minado em processos de recuperação judicial, pedido de 
falência e de reestruturação de dívidas. O grande desafio 
das empresas, hoje, é justamente renegociar as dívidas 
com o mercado financeiro. 

André de Sousa Lima Campos
Presidente do Sinduscon-MG

A grave crise econômica pela qual passa Minas Gerais é reflexo da falta de 
comprometimento fiscal nos últimos anos. Por isso, o decreto de calamidade financeira 
instituído pelo governo estadual dever ter como principal foco o reequilíbrio das contas 
públicas, o corte de gastos e, principalmente, a adoção de medidas que possibilitem 
a retomada da atividade econômica. Esse momento desfavorável deve ser visto como 
uma oportunidade para se reestruturar o Estado.

Muitas das medidas que podem viabilizar investimentos privados não depen-
dem de aportes financeiros por parte do Estado, como, por exemplo, a redução da 
burocracia e uma maior segurança jurídica. No setor da Construção Civil, a implan-
tação de processos mais bem definidos e ágeis para a concessão de licenças am-
bientais, com toda a certeza, destravaria projetos que estão há anos dependendo de 
autorização. Outro ponto em que o governo de Minas pode atuar sem desprender re-
cursos é em relação ao problema das invasões de terrenos, que paralisam programas 
na área de habitação e travam importantes investimentos na área imobiliária. Basta 
uma atuação mais assertiva para garantir o direito de propriedade junto à Justiça.

Equacionar esses dois pontos é crucial para melhorar o ambiente de negócios 
em Minas Gerais, pois possibilitará a ampliação da produção, a geração de emprego e 
renda, o aumento da arrecadação de tributos e a diversificação econômica, reduzindo a 
dependência de Minas em relação às exportações de commodities minerais.
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Roberto Simões
Presidente da Faemg

Sólida e diversificada, a agropecuária de Minas Gerais tem sido uma das áreas menos 
afetadas pela crise econômica do Estado até o momento. Prova disso é que o setor foi o úni-
co que contratou mais que demitiu ao longo de 2016, tendo registrado alta de 0,63% frente ao 
exercício anterior, com 1.730 vagas formais. Os dados são do Cadastro geral de Empregados e 
Empregadores (Caged), divulgado em janeiro deste ano.

No entanto, em função da crise que tem comprometido o poder de compra das famílias, 
produtos como carnes e leite registram uma redução de consumo. Por isso, conjugar preços e 
custos de produção tem sido o grande desafio da agropecuária mineira neste momento. 

Mas o setor não é uma “ilha”. Problemas com o acesso a linhas de crédito têm sido um 
empecilho para que os produtores possam continuar investindo em produtividade, qualidade e 
inovação. Para solucionar esse impasse, trades, centrais e comercialização e esmagadoras de 
soja – entre outras – têm oferecido essa solução por meio das Letras de Câmbio Agrícolas (LCA).

A Faemg, por sua vez, atua no treinamento dos gestores para  incentivar a adoção de 
tecnologias e na diversificação do mix de produtos, com foco em itens considerados especiais, 
como os cafés, por exemplo. A entidade também tem apostado no lançamento de regiões es-
pecíficas e na classificação de produtos para importadores, para qualificar a agropecuária do 
Estado. Por meio do Senar, o setor também capacita a mão de obra do setor.

Silviano Cançado Azevedo
Engenheiro

O Brasil tem apresentando taxas de crescimento medíocres e Minas Gerais vem cres-
cendo menos que o Brasil há mais de duas décadas. A falta sistemática de planejamento, a de-
sarticulação dos órgãos de fomento e de outros instrumentos de atração de novos investimentos 
- como incentivos fiscais, financeiros e infraestrutura básica -  ocasionaram essa triste situação. 

O pior é que o Estado tem perdido para outras unidades federativas. A perversa carga 
tributária estadual e a dificuldade logística têm sido outros fatores determinantes para a retração 
de 11,6% no faturamento em 2016. A engenharia é instrumento básico do crescimento e da 
operacionalidade da economia. Com o recesso econômico, a atividade também definha. O setor 
está em um lamentável período de recesso.

Não há expectativa de melhorias no curto prazo. Alguns esforços pontuais são adotados, 
como por exemplo a revitalização dos distritos industriais. São muito louváveis, mas não suficien-
tes. As mazelas continuam existindo: carga tributária, custo de energia elétrica, inexistência de 
logística necessária; falta confiança, inexiste ambiente para o crescimento.

Minas Gerais precisa iniciar um novo ciclo, construído por estadistas, com direito a pla-
nejamento ambicioso, mas factível. A confiança é indispensável, assim como, metas a serem 
alcançadas no curto prazo. Motivação para lutar, arregimentar as forças vivas da sociedade: por 
que não investir em setores que reagem rapidamente e empregam mão de obra intensiva como 
o agronegócio, o turismo, a construção civil?
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DEBATE ECONÔMICO

Lucas Horta 
Presidente do Sinaenco-MG

O Sinaenco-MG representa as empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva que 
realizam estudos, projetos e gerenciamentos de obras, entre outras atividades. Com o gover-
no endividado, toda a cadeia produtiva acaba sofrendo com a falta de investimentos.

Apenas em 2016, a cadeia produtiva da construção registrou, segundo a Funda-
ção Getúlio Vargas, o fechamento de cerca de 360 mil postos de trabalho. No Estado, 
projetos dos setores de mineração, siderurgia e pavimentação – esse último com queda 
superior a 80% -  foram interrompidos.

Com poucos recursos, seria o momento ideal para que os dirigentes contratas-
sem projetos que custam no máximo 5% de um empreendimento e, quando executados 
com prazo, podem trazer excelentes soluções para quando a economia do Estado reto-
mar um caminho de crescimento.

Para as empresas, o Sinaenco-MG tem optado por falar em oportunidades, a par-
tir da oferta de serviços de qualidade, com uma gestão interna adequada e planejamento 
para o futuro. O caminho é utilizar dos recursos, tempo e dinheiro para, momentanea-
mente, enxergar novos nichos e reestabelecer laços com clientes.  

Para valorizar o setor, o Sindicato tem procurado se aproximar dos contratantes 
para discutir aspectos essenciais para a atividade, como a especialização técnica desse 
tipo de serviço e dos profissionais envolvidos. Quando as licitações são feitas com base 
em menor preço, por exemplo, desvaloriza-se o setor ao atrair empresas despreparadas 
e fazer com que o ciclo dos maus projetos, dos atrasos e dos aditivos se perpetue.

Paulo Bretas
Presidente do Corecon-MG

Temos acompanhado a situação econômica de Minas Gerais com muita preocupação, já que há diver-
sos posicionamentos que merecem o devido esclarecimento. Nos jornais, o governo do Estado afirma que, se 
receber da União o montante atrasado relativo a Lei Kandir, terá condições de solucionar o problema que hoje 
aflige toda a sociedade. É preciso que as partes negociem um levantamento de débitos e créditos para viabilizar 
o acerto de contas. 

Esse tipo de impasse acontece porque a União centraliza muito os recursos. E essa centralização tem 
crescido a cada governo. Não há um pacto federativo. Minas Gerais, por sua vez, responde por uma série de 
compromissos. Entre eles estão alguns herdados da administração anterior, como os reajustes escalonados para 
policiais e bombeiros militares.

A atual gestão se comprometeu com a valorização dos servidores da educação e com o pagamento do 
piso. Quando a União não faz os repasses devidos, Estados e municípios ficam em dificuldades.

Não é possível ter estabilidade fiscal com taxas de juros cobradas no Brasil: as mais altas do mundo. 
Nenhuma teoria econômica explica esse índice que impede consumo e o giro do mercado, por meio de mais 
vendas e lucro. No caso atual, ainda há situações de desemprego, arrocho salarial e recessão. Dessa forma, não 
há economia forte e nem setor produtivo competitivo e inovador.
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Apresentamos, a seguir, a relação completa 
dos vencedores do 22º Prêmio Top of Mind – Mer-
cadoComum – Marcas de Sucesso – Minas Gerais – 
2017. Os resultados foram apurados após pesquisa 
contratada com exclusividade e realizada durante o 
mês de janeiro de 2017 pelo Instituto Olhar – Pesqui-
sa e Informação Estratégica.

Estabeleceu-se uma amostra de 1.500 entre-
vistas em 50 das maiores cidades de Minas Gerais 
considerando o número de habitantes. Isso corres-
ponde a 50,91% da população estadual total. 

Em Belo Horizonte foram 401 os entrevistados 
e no interior do estado, 1.099. Logo, o número de 
entrevistas em cada cidade foi proporcional à popu-
lação nela residente. 

Após a aplicação dos questionários obteve-
-se uma amostra de 1510 entrevistas. Além disso, 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.

Cidade
% População 
Minas Gerais

%  
Acumulada

% da  
pesquisa

Definido Realizado

Belo Horizonte 12,5% 12,5% 26,6% 400 401

Contagem 3,0% 15,5% 5,7% 86 86

Uberlândia 2,8% 18,4% 5,4% 81 82

Juiz de Fora 2,6% 20,9% 4,8% 73 73

Montes Claros 1,7% 22,6% 3,2% 49 49

Betim 1,7% 24,3% 3,2% 49 49

Uberaba 1,4% 25,7% 2,7% 40 41

Governador 
Valadares

1,4% 27,1% 2,6% 40 40

Ribeirão das Neves 1,4% 28,5% 2,6% 39 39

Ipatinga 1,2% 29,7% 2,3% 34 34

Sete Lagoas 1,0% 30,7% 2,0% 30 30

Santa Luzia 1,0% 31,8% 2,1% 30 31

Divinópolis 1,0% 32,8% 2,1% 30 31

Poços de Caldas 0,8% 33,6% 1,5% 22 23

Ibirité 0,7% 34,3% 1,5% 21 22

Teófilo Otoni 0,7% 35,0% 1,5% 21 22

Patos de Minas 0,7% 35,7% 1,4% 20 21

Sabará 0,6% 36,4% 1,3% 19 19

Barbacena 0,6% 37,0% 1,3% 18 19

Varginha 0,6% 37,6% 1,1% 17 17

Pouso Alegre 0,6% 38,2% 1,1% 17 17

Conselheiro Lafaiete 0,6% 38,8% 1,1% 17 17

Araguari 0,6% 39,4% 1,1% 16 16

Itabira 0,6% 39,9% 1,1% 16 16

Coronel Fabriciano 0,5% 40,5% 1,1% 16 16

Apurados os 
vencedores do 22º 
Prêmio Top Of Mind  
MercadoComum 
Marcas de sucesso - 
2017

22º PRÊMIO TOP OF MIND 
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Cidade
% População 
Minas Gerais

%  
Acumulada

% da  
pesquisa

Definido Realizado

Passos 0,5% 41,0% 1,1% 16 16

Muriaé 0,5% 41,5% 1,0% 15 15

Ituiutaba 0,5% 42,0% 0,9% 14 14

Ubá 0,5% 42,5% 0,9% 14 14

Itajubá 0,5% 43,0% 0,9% 14 14

Araxá 0,4% 43,4% 0,9% 13 13

Lavras 0,4% 43,8% 0,9% 13 13

São João del Rei 0,4% 44,3% 0,9% 13 13

Caratinga 0,4% 44,7% 0,8% 12 12

Itaúna 0,4% 45,1% 0,8% 12 12

Vespasiano 0,4% 45,6% 0,8% 12 12

Paracatu 0,4% 46,0% 0,8% 12 12

Pará de Minas 0,4% 46,4% 0,8% 12 12

Patrocínio 0,4% 46,8% 0,8% 12 12

Timóteo 0,4% 47,2% 0,7% 11 11

Unaí 0,4% 47,6% 0,7% 11 11

Curvelo 0,4% 48,0% 0,7% 11 11

Manhuaçu 0,4% 48,3% 0,7% 11 11

Alfenas 0,4% 48,7% 0,7% 11 11

João Monlevade 0,4% 49,1% 0,7% 11 11

Ouro Preto 0,4% 49,5% 0,7% 11 11

Três Corações 0,4% 49,8% 0,7% 10 10

Viçosa 0,4% 50,2% 0,7% 10 10

Nova Lima 0,4% 50,5% 0,6% 9 9

Cataguases 0,4% 50,9% 0,6% 9 9

Total 50,9% - 100,0% 1500 1510

A distribuição das variáveis sexo, idade e renda fo-
ram proporcionais aos dados do IBGE – Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística, enquanto a variável classe socioe-
conômica foi baseada no critério de classificação econômica 
Brasil da ABEP – Associação Brasileira de Empresas de Pes-
quisa. 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 entre-
vistados somente moradores de regiões urbanas.

Todas as respostas das entrevistas são espontâneas, 
isto é, não são apresentadas opções aos entrevistados. Nes-
te aspecto, a pesquisa encomendada por MercadoComum 
pode se diferenciar significativamente das demais, por não 
levar em conta outras respostas por parte dos entrevista-
dos 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 sortea-
dos 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 ga-
nham relevância bastante especial no meio empresarial, de 
marketing e de comunicação, pois se transformam numa sé-
rie histórica importante sob o ponto de vista mercadológico.

As empresas detentoras das marcas vencedoras que 
veicularem publicidades na edição especial sobre este 22º 
Prêmio Top of Mind farão jus, além dos troféus e diplomas 
que serão entregues gratuitamente durante a solenidade

O significado das 
categorias da premiação

Categoria Especial – Top do Top -Reservada às 
premiações especiais. Geralmente, destina-se à premia-
ção 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. Na atual 
versão também serão premiadas as marcas mais lembra-
das de BH e Interior, por Sexo e Faixa Etária. Serão divul-
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Setor Econômico Itens Pesquisados Marcas Vencedoras

Alimentos e Bebidas 12 14

Compras 7 11

Comunicações 3          3

Construção 3 3

Institucional, Lazer e Serviços 2  2

Higiene e Saúde 7 9

Transportes 3 3

Total 37 45

Serão premiadas 45 marcas, distribuídas em 7 
Setores Econômicos: 

 As marcas mais premiadas desta edição são a 
Itambé e a Unimed com quatro e três premiações, respec-
tivamente. A Itambé é também é uma das poucas marcas 
que conquistou todas as versões desde o início desta pre-
miação, sendo a mais premiada de Minas Gerais.

A solenidade de premiação ocorrerá no mês de 
maio em local ainda a ser definido. MercadoComum circu-
lará com uma edição especial alusiva ao evento contendo 
o descritivo da pesquisa e matérias jornalísticas sobre as 
marcas campeãs de Minas Gerais. 

28.295 entrevistas realizadas
1.327 Segmentos pesquisados
2.071 Marcas premiadas em diversos Categorias

Os números do Top of Mind em Minas Gerais

Durante os 22 anos deste estudo foram:

As marcas mais premiadas de 
Minas Gerais nestes 22 anos
ITAMBÉ É A MARCA MAIS PREMIADA DO TOP OF 
MIND: 84 TROFÉUS

Nestes 22 anos de realização do Prêmio Top of 
Mind em Minas Gerais, a Itambé é a marca mais pre-
miada deste estudo, acumulando um total de 84 tro-
féus, já considerados aqueles a que faz jus, inclusive, 
nesta oportunidade. 

Apenas quatro marcas conquistaram todas as 
premiações anuais deste Top of Mind. Desde o seu iní-
cio, são as seguintes as marcas consideradas as mais 
premiadas em Minas:
22 premiações: Fiat Automóveis; Produtos Itambé; 
Empresa de Ônibus de Viagem Gontijo; Plano de Saúde 
Unimed-BH e Unimed-MG.
21 premiações: Café: 3 Corações e Empresa de Ôni-
bus de Viagem: Gontijo:
20 premiações: Rádio Itatiaia e Rede Globo.
19 premiações: Biscoitos Aymoré; Macarrão/Massas 
Santa Amália; Macarrão/Massas Vilma;

AS MAIS LEMBRADAS 
As “Marcas Top do Top of Mind de Minas Ge-

rais” – ou seja, aquelas que obtiveram o maior per-
centual de respostas espontâneas dos mineiros serão 
apenas conhecidas e divulgadas durante a solenida-
de de entrega dos prêmios e consistirá na premia-
ção das dez primeiras marcas que obtiveram a maior 
resposta geral, além daquelas consideradas como as 
primeiras classificadas em relação à Capital e Interior 
do Estado, bem como, no tocante aos grupamentos 
por sexo, faixa etária e classe social.

gadas apenas durante a solenidade de premiação. 
Categoria Excelência – É a Categoria mais eleva-

da. Nesta situação, significa que a marca vencedora obte-
ve 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 e há somente um único vencedor, sendo 
desconsideradas as marcas que obtiveram percentuais 
inferiores. São praticamente nulas as chances de se ocor-
rer empates técnicos. Neste ano são em número de 16 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 en-
tanto, 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 premia-
ção deste ano constatou a existência de 29 marcas ven-
cedoras nesta Categoria.
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A HISTÓRIA DO TOP OF MIND EM MINAS 
GERAIS – AS PESQUISAS E PREMIAÇÕES 
REALIZADAS

Prêmio Data da Realização
Instituto de 

Pesquisa

Segmentos  

Pesquisados

Número de 

Entrevistas

Premiações 

Concedidas

I Outubro    1995 Fonte   33 1.190   33

II Novembro 1996 Apta   40 1.242   40

III Junho        1997 GD Perfil   46 1.202   44

IV Dezembro 1998 GD Perfil   58 1.008 107

V Dezembro 1999 GD Perfil 107 1.146 207

VI Dezembro 2000 GD Perfil   85 1.200 149

VII Dezembro 2001 GD Perfil   84 1.200 142

VIII Dezembro 2002 GD Perfil   86 1.221 189

IX Dezembro 2003 GD Perfil   62 1.207 103

X Dezembro 2004 Expertise   73 1.225 125

XI Dezembro 2005 Expertise   71 1.193 104

XII Dezembro 2006 Expertise   73 1.203 102

XIII Dezembro 2007 Expertise   67 1.240 100

XIV Janeiro      2009 Expertise   67 1.247 102

XV Dezembro 2009 Expertise   56 1.281   80

XVI Dezembro 2010 Expertise   48 1.280   70

XVII     Dezembro 2011 Expertise              62   1.387 84

XVIII Dezembro 2012 Olhar   56 1.530   77

XIX Dezembro 2013 Olhar   41 1.500   62

XX Dezembro 2014 Olhar   37 1.571      55

XXI Janeiro 2016 Olhar   37 1.522   53

XXII Janeiro 2017 Olhar   37 1.500   45

Total 

Geral
1.327 28.295 2.071

São as seguintes as marcas vencedoras deste 
22º  Prêmio Top of Mind – MercadoComum – Marcas de 
Sucesso – Minas Gerais – 2017:

RELAÇÃO DAS MARCAS VENCEDORAS

1 – MARCAS VENCEDORAS POR ORDEM ALFABÉTICA

Marca Segmento Categoria

Araujo Drogaria/Farmácia – (BH) Excelência

Aymoré Biscoitos Excelência

BH Supermercado  - (BH) Excelência

BH Supermercado – (Interior) Liderança*

BH Shopping Shopping Center (BH) Liderança*

Brahma Cerveja Lioderança*

Braúnas Tijolos (BH) Excelência

Casas Bahia Loja de Eletroeletrônicos Liderança*

Fiat Carro Nacional Liderança

Hermes Pardini Lab. Anal. Clínicas (BH) Excelência

Itambé Doce Industrializado Liderança

Itambé Iogurte Liderança

Itambé Leite Excelência

Itambé Requeijão Liderança

Itatiaia Emissora Rádio – (BH) Liderança

Johnnie Walker Whisky Excelência

Leitura Livraria/Papelaria – (BH) Excelência

Leroy Merlin Loja Mat. Constr. (BH) Liderança

Mastercard Cartão de Crédito Liderança*

Mater Dei Hospital (BH) Liderança*

Mercedes-Benz Caminhão Liderança

Minas Shopping Shopping Center (BH) Liderança*

Orthocrin Colchão – (BH) Liderança*

Ortobom Colchão – (BH) Liderança*

Óticas Diniz Ótica Liderança

Ouro Minas Hotel – (BH) Liderança

Pérgola Vinho Liderança

Pirelli Pneu Excelência

Porto Seguro Seguros/Seguradora Liderança

Rede Globo Canal de TV Excelência

Ricardo Eletro Loja de Eletroeletrônicos Liderança*

Sadia Alimentos Congelados Excelência

Salinas Cachaça Liderança

Santa Amália Macarrão/Massas Liderança*

Skol Cerveja Liderança*

Super Notícia Jornal Diário Excelência

Suvinil Tinta Excelência

3 Corações Café Excelência

UNIMED-BH Plano de Saúde – (BH) Excelência

UNIMED-BH Hospítal - (BH) Liderança*

UNIMED-MG Plano de Saúde – (MG) Excelência

Veja Prods. Limpeza Doméstica Liderança

Vilma Macarrão/Massas Liderança*

Visa Cartão de Crédito Liderança*

Ypê Prods. Limpeza Doméstica Liderança*

*Empate Técnico
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2 – MARCAS VENCEDORAS POR CATEGORIA
CATEGORIA EXCELÊNCIA – (16)

Segmento Marca

Alimentos Congelados Sadia

Biscoitos Aymoré

Café 3 Corações

Canal de TV Rede Globo

Drogaria/Farmácia – BH Araujo

Jornal Diário Super Notícia

Labor. Análises Clínicas (BH) Hermes Pardini

Leite Itambé

Livraria/Papelaria – BH Leitura

Plano de Saúde – BH UNIMED-BH

Plano de Saúde – Interior UNIMED-MG

Pneu Pirelli

Supermercado (BH) BH

Tijolos Braúnas

Tinta Suvinil

Whisky Johnny Walker

CATEGORIA LIDERANÇA – (29)

Segmento Marca

Cachaça Salinas

Caminhão Mercedes-Benz

Carro Nacional Fiat

Cartão de Crédito Mastercard*

Cartão de Crédito Visa*

Cerveja Brahma*

Cerveja Skol*

Colchão (BH) Ortobom*

Colchão (BH) Orthocrin*

Doce Industrializado Itambé

Emissora de Rádio (BH) Itatiaia

Hospital (BH) Mater Dei*

Hospital (BH) Unimed-BH*

Hotel Ouro Minas

Iogurte Itambé

Loja Prods. Eletrodomésticos Casas Bahia*

Loja Prods. Eletrodomésticos Ricardo Eletro*

Loja Mat. Construção (BH) Leroy Merlin

Macarrão/Massas Santa Amália*

Massas/Macarrão Vilma*

Ótica Diniz

Prods. Limpeza Doméstica Veja*

Prods. Limpesa Doméstica Ypê*

Requeijão Itambé

Seguros/Seguradora Porto Seguro

Shopping Center (BH) BH*

Shopping Center (BH) Minas 

Supermercado (Interior) BH*

Vinho Pérgola

*Empate Técnico

3 - MARCAS VENCEDORAS POR SEGMENTO
1 – ALIMENTOS E BEBIDAS 

Segmento
Marca vence-

dora
Categoria

01 – Alimentos Congelados Sadia Excelência

02 – Biscoitos Aymoré Excelência

03 – Cachaça Salinas Liderança

04 – Café 3 Corações Excelência

05 – Cerveja Brahma Liderança*

        Skol Liderança*

06 - Doce Industrializado Itambé Liderança

07 – Iogurte Itambé Liderança

08 – Leite Itambé Excelência

09 – Massas/Macarrão Santa Amália Liderança*

       Vilma Liderança* 

10 – Requeijão Itambé Liderança*

11 – Vinho Pérgola Liderança

12 – Whisky Johnnie Walker Excelência

2 – COMPRAS 

Segmento
Marca vence-

dora
Categoria

01 – Cartão de Crédito Mastercard Liderança*

Visa Liderança*

02 – Colchão – (BH) Ortobom Liderança*

        Orthocrin Liderança*

03 - Livraria/Papelaria (BH) Leitura Excelência

04 - Loja de Eletrodomé-
sticos

Casas Bahia Liderança*

 Ricardo Eletro Liderança*

05 – Shopping Center – BH BH Liderança*

Minas Liderança*
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06 - Supermercado – BH BH Excelência

07 – Supermercado/Interior BH Liderança*

3 – COMUNICAÇÕES

Segmento
Marca vence-

dora
Categoria

01 - Canal de TV Rede Globo Excelência

02 – Emissora de Rádio 
– (BH)

Itatiaia Liderança

03 – Jornal Diário Impresso Super Notícia Excelência

4 – CONSTRUÇÃO

Segmento
Marca vence-

dora
Categoria

01 – Loja Mat. Constr. –BH Leroy Merlin Liderança

02 - Tijolos (BH) Braúnas Excelência

03 – Tinta Suvinil Excelência

5 – FINANÇAS,  INSTITUCIONAL, LAZER E SERVIÇOS

Segmento
Marca vence-

dora
Categoria

01 - Hotel (BH) Ouro Minas Liderança

02 – Seguros/Seguradora Porto Seguro Liderança

6 – HIGIENE E SAÚDE

Segmento
Marca vence-

dora
Categoria

01 - Drogaria/Farmácia (BH) Araujo Excelência

02 – Hospital (BH) Mater Dei Liderança*

Unimed-BH Liderança*

03 – Lab. An. Clínicas –BH Hermes Pardini Excelência

04 – Ótica Óticas Diniz Liderança

05 - Plano de Saúde – (BH) Unimed-BH Excelência

06 - Plano de Saúde – (MG) Unimed-BH Excelência

07 – Produtos de Limpeza 
Doméstica

Veja Liderança

Ypê Liderança*

7 – TRANSPORTES

Segmento
Marca vence-

dora
Categoria

01 – Caminhão Mercedes-Benz Liderança

02 – Carro Nacional Fiat Liderança

03 – Pneu Pirelli Excelência 

*Empate Técnico

ARAUJO - Modesto Carvalho Araujo Neto Equipe da Rede Globo

Equipe do Supermercados BH Jacques Gontijo recebendo o troféu de Empresa mais premiada



Brasil registra recorde anual de 
nova capacidade instalada de 
geração de energia elétrica em 2016

Até dezembro de 2016, foram adicionados ao 
sistema elétrico nacional 9.526 MW, maior valor des-
de o início da série histórica, em 1998. Para 2017, está 
previsto um incremento de 7.120 MW de capacidade 
instalada.

Em 2016, a fonte que mais cresceu, em números 
absolutos, foi a de grandes usinas hidrelétricas, com um 
incremento aproximado de 5.000 MW, representando 
53% do total. A segunda fonte com maior capacidade 
instalada acrescida foi a eólica, com 2.564 MW, 27% 
do total da capacidade instalada em 2016, até novem-
bro. A fonte eólica, no ano, teve um aumento superior 
a 20% com relação à capacidade instalada em 2015. 
Até dezembro de 2016, havia 10.092 MW nas usinas 
eólicas em operação. O estado do Rio Grande do Norte 
foi o que mais contribuiu para o incremento da potência 
eólica instalada no país, com cerca de 920 MW, seguido 
pelo Ceará, com acréscimo de aproximadamente 600 
MW, e o estado da Bahia, com 520 MW incrementados.

As usinas termelétricas contribuíram para um 
acréscimo de 1.758 MW, representada por 18% do to-
tal, e as Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) soma-
ram 203 MW, 2% do total, em 2016.

Os destaques de empreendimentos de geração 
que entraram em operação comercial em 2016 foram:
•	 UHE Jirau, que concluiu a motorização em novem-

bro de 2016, com acréscimo de 975 MW ao total 
de 3.750 MW de capacidade instalada

•	 UHE Belo Monte, que iniciou sua motorização e 
conta com 1.989 MW em operação comercial

•	 UHE Santo Antônio, com 652 MW de novas máqui-
nas em operação comercial

•	 UHE Teles Pires, com 1.092 MW em operação co-
mercial

•	 UTE Maranhão III, com 518,8 MW em operação 
comercial

PREVISÕES
Para 2017, a fonte com maior expectativa de 

crescimento absoluto é a hidrelétrica, a partir de gran-
des usinas, com aproximadamente 4.000 MW. O cres-
cimento relativo da fonte eólica novamente deverá ser 
expressivo, com um incremento de cerca de 2.400 MW.

Também se destacam a continuidade da mo-
torização da UHE Belo Monte, a entrada em operação 
comercial de complexos eólicos e da UTE Mauá 3 (590 
MW), em construção na cidade Manaus-AM.

O acompanhamento da expansão da oferta de 
geração de energia elétrica abrange todos os empreen-
dimentos em implantação no território nacional, qual-
quer que seja a fonte de energia.

A fonte eólica teve um aumento 
superior a 20% com relação à 

capacidade instalada em 2015

INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS
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A ABB, líder global em tecnologias de energia 
e automação, desenvolveu soluções digitais persona-
lizadas para o Ferro Carajás S11D, maior projeto de 
minério de ferro da história da Vale, que será completa-
mente automatizado. As soluções da ABB incluem ser-
viços exclusivos de eletrificação e automação da plan-
ta, área que envolve a mina de exploração e a usina de 
beneficiamento, além das instalações de apoio. Com 
ferramentas de alta tecnologia, a planta opera com alta 
produtividade, diminuindo o custo de produção do mi-
nério de ferro.

O complexo de mineração em Canaã dos Ca-
rajás, no sudeste do Pará, será inaugurado em 15 de 
dezembro.  Além da automação, o fornecimento de 
energia também é feito pela ABB, por meio de duas 
subestações de alta tensão 230-34,5kV com potência 
que poderia iluminar 1.242.000 residências, que equi-
vale a quatro cidades como Guarulhos em número de 
habitantes. Dessa maneira, há redução do tempo de 

Soluções digitais feitas com exclusividade pela empresa no 
Brasil permitem reduzir o valor da produção do minério de 
ferro na única planta existente no mundo sem transporte  
de caminhões

implantação do empreendimento. As inovações para o 
S11D possibilitam que a manutenção dos equipamen-
tos seja feita em tempo real. 

O centro de expertise da ABB Brasil desenvol-
veu uma solução exclusiva que gerencia de forma re-
mota e inteligente todos os ativos da planta em tempo 
real. Um exemplo é o AssetVista, desenvolvido pela 
empresa no país. A solução é capaz de delinear uma 
estratégia assertiva e eficiente de manutenção e ser-
viços. Por meio do mapeamento imediato de dados 
relevantes e com uma interface de fácil utilização, é 
possível gerar relatórios detalhados para a tomada de 
decisão.

Outro importante diferencial do projeto é o sis-
tema truckless, que utiliza 37 quilômetros de correias 
transportadoras para movimentar todo o minério na 
mina, ao invés de 100 caminhões fora-de-estrada que 
seriam necessários para realizar esta tarefa em uma 
planta convencional. A substituição dos caminhões pe-

ABB Brasil desenvolve 
tecnologia pioneira e 
sustentável para a maior 
mina de ferro do mundo
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las correias transportadoras permitirá a redução de 
77% do consumo de combustível. Esses dados se 
referem à operação total da planta (3 linhas de pro-
dução) e no período de 1 ano.

Sobre a ABB - A ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) 
é líder pioneira de tecnologia em produtos para ele-
trificação, robótica e motion, automação industrial 
e power grids, servindo clientes industriais, con-
cessionárias, transporte e infraestrutura de forma 
global. Por mais de quatro décadas, a ABB tem 
escrito o futuro da digitalização industrial. Com 
mais de 70 milhões de aparelhos conectados por 
meio de sua base instalada de mais de 70.000 sis-
temas de controle através de todos os segmentos 
de clientes, a ABB está posicionada de forma ideal 
para se beneficiar da Quarta Revolução Industrial 
e de Energia. Com um patrimônio de mais de 130 
anos, a ABB opera em mais de 100 países com 
cerca de 135.000 funcionários.

Projeto Ferro Carajás S11D
A ABB está presente desde a instalação de subestações para controle 
elétrico até a esteira que leva os minérios até a estrade de ferro Carajás.

As duas subestações 
poderiam iluminar

RESIDÊNCIAS

Os 37km de esteira
substituíram

CAMINHÕES,
que deixaram de circular 

nas estradas

Isso significa 
uma redução de 

DE COMBUSTÍVEL 
por ano

77%
1.250.000

100 
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A convite do presidente da Associação Comercial de 
Minas Gerais (ACMinas), Lindolfo Paoliello, o deputado An-
tonio Carlos Arantes (PSDB) participou no dia 8 de novem-
bro da reunião semanal da organização. O deputado Aran-
tes aproveitou o encontro com os empresários para informar 
que o governador Pimentel dá sinais de que vai desistir dos 
quatro projetos de lei que enviou para a Assembleia Legisla-
tiva propondo novos aumentos de impostos.

O governador pretendia aumentar a alíquota do 
ICMS sobre o etanol e a gasolina; o IPVA de caminhone-
tes e furgões; e criar taxas ambientais e de Defesa Sanitá-
ria Animal, sobrecarregando ainda mais o setor produtivo. 
Isso depois de ter aumentado impostos de mais de 180 
produtos e serviços no ano passado.

Para o deputado Arantes é um gesto positivo do go-
vernador. “Lutei com todas as forças contra esse aumento 
de impostos e, graças ao presidente Paoliello, consegui-
mos mobilizar os setores produtivos para se posicionarem 
contra esse ato. E parece que conseguimos”, observou.

O presidente Lindolfo Paoliello e os demais asso-
ciados comemoraram a notícia. O presidente da ACMinas 
saudou o deputado Arantes pela iniciativa. “Faço questão 

Notícia foi comemorada pelo setor produtivo mineiro

de frisar, deputado Arantes, que o senhor foi o primeiro a 
se posicionar contra os aumentos de impostos do gover-
nador. Nós abraçamos a sua postura, a sua ideia, e ca-
minhamos juntos. O senhor é o político que gostamos de 
ter”, declarou. 

PALESTRA SOBRE PRODUTIVIDADE
Na oportunidade, o presidente do Conselho Empre-

sarial de Produtividade, Ricardo Kehdy, proferiu palestra so-
bre o tema “Produtividade: a chave para a sustentabilidade 
financeira das pequenas e médias empresas”. 

O deputado Arantes, que é presidente da Frente Par-
lamentar de Defesa do Comércio, dos Lojistas e dos Pres-
tadores de Serviços de Minas Gerais, considerou o tema 
oportuno para o momento econômico e citou exemplos 
internacionais a serem seguidos. “Estive recentemente na 
China e em Singapura e fiquei impressionado ao ver como 
as empresas estão focadas em produzir mais e com qua-
lidade. Não podemos tratar o conceito de produção como 
antes. E o Dr. Ricardo nos mostrou que a evolução nos pro-
cessos de gestão precisa ser considerada com urgência, 
porque os resultados são em longo prazo”, justificou.

Deputado Arantes diz na ACMinas 
que Pimentel deve desistir de 
aumentar impostos
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Em pleno clima de avaliação dos resultados das 
eleições e dos rumos por elas traçados para o des-
tino de Belo Horizonte e dos municípios brasileiros, 
a ACMinas anunciou o lançamento de um Grupo de 
Discussão formado por personalidades de setores di-
versos, com o objetivo de criar, desenvolver e concre-
tizar soluções para questões relevantes que afligem 
empresários e toda a sociedade. 

Os idealizadores da iniciativa são o criador 
da Embraer, Ozires Silva, o co-fundador da Fun-
dação Dom Cabral, Emerson de Almeida, e o pre-
sidente da ACMinas, Lindolfo Paoliello, segundo o 
qual o amadurecimento dos trabalhos do Grupo de 
Discussão vai conduzi-lo a se tornar um think tank, 
instrumento que produz e difunde conhecimento 
sobre questões estratégicas, objetivando influen-
ciar transformações sociais, políticas, econômicas 
e científicas.

A reunião inicial contou com exposição do 
presidente executivo da Fundação Dom Cabral, 
Antônio Batista da Silva Júnior, sobre seu convívio 
com cerca de 80 CEOs de empresas, que lhe nar-
raram suas experiências e expressaram suas in-
quietações sobre a conjuntura brasileira e interna-
cional. Revelou que o conceito de resultados para 
as empresas, que tradicionalmente se baseava no 
lucro, hoje se expande para o domínio da resiliên-
cia, a capacidade de se recobrar de fatos inespe-
rados, superar obstáculos e voltar à normalidade. 
Também a reputação passa a ser relevante no ra-
dar dos CEOs, assim como a dispersão do poder, 
antes detido por quem detinha a propriedade dos 
fatores de produção e hoje tem forte interface com 
a sociedade. 

Ozires Silva, Lindolfo Paoliello, Emerson de Almeida

Paulo Paiva, Wilson Brumer, Antônio Batista, Ozires Silva, Lindolfo Paoliello, 
Emerson de Almeida, Monica Cordeiro, Claudio de Moura Castro, João Batista 

Carvalho e Arnaldo Silva.

CRÉDITO: FÁBIO ORTOLAN

ACMinas cria grupo de 
discussão para solução de 
problemas nacionais
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Uma polêmica antiga está de volta com força total. 
Bastou o aceno da Infraero de que está quase tudo pronto 
para a retomada dos voos de grandes jatos no Aeroporto 
Carlos Drummond de Andrade, mais conhecido como Ae-
roporto da Pampulha, em Belo Horizonte, para que alguns 
poucos e antigos opositores voltassem a manifestar preo-
cupação com essa possibilidade.

Assim foi a audiência pública da Comissão de 
Transporte, Comunicação e Obras Públicas da Assem-
bleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), realizada no 
dia 12 de dezembro de 2016, para tratar do gradativo 
abandono do aeroporto, situado bem ao lado de um dos 
cartões-postais de Belo Horizonte e que já foi um dos 
mais movimentados do País.

O debate atendeu a requerimento do deputado 
Agostinho Patrus Filho (PV), que se diz preocupado que o 
Pampulha esteja perdendo até mesmo os voos regionais 
para o Aeroporto Internacional de Confins (RMBH). Contra-
ditoriamente, o governo federal tem investido em melhorias 
na infraestrutura do local, que opera de forma deficitária.

“Hoje só há dois voos comerciais regulares”, la-
mentou o deputado. O primeiro passo para reverter isso 
já foi dado, segundo o parlamentar, com a Portaria 908, 
editada em 2016 pela Agência Nacional de Aviação Ci-
vil (Anac), que autoriza a retomada das operações de 
grandes jatos na Pampulha.

OPOSITORES
Contra o aeroporto estão apenas os moradores 

da região, que insistem em apontar a poluição sonora e 

Novo incentivo a voos na Pampulha agora divide  
apenas poucas opiniões contrárias

os riscos inerentes à atividade. Dessa vez, eles ganha-
ram o reforço dos responsáveis pela gestão de Confins, 
que temem perder faturamento com a concorrência. 
Mas, na audiência, eles foram minoria diante de repre-
sentantes do setor produtivo, empresários, represen-
tantes de entidades de classe, sindicatos, aeroviários e 
gestores e especialistas em aviação.

Número Total Anual de Passageiros*
Em milhões de passageiros/ano

Ano Confins Brasil Confins/Brasil – Em %

2004 0,4 41,2 0,9

2005 2,8 49,1 5,7

2006                       3,7                                       54,0                   6,9

2007                       4,3                                       59,7                   7,2

2008                       5,2                                       63,5                   8,2

2009                       5,6                                       69,7                   8,0

2010                       7,3                                       85,5                   8,5

2011                       9,5                                     100,0                   9,5

2012                     10,4                                    107,6                   9,7

2013                     10,3                                    110,0                   9,4

2014                     10,9                                    117,2                   9,3

2015                                                                     11,3       118,2 9,6

2016 9,8 111,2 8,8

*Voos nacionais + internacionais
Fonte: Anuário do Transporte Aéreo/ANAC-2015

A evolução do número de passageiros do Aero-
porto de Confins (Aeroporto Internacional Tancredo Ne-
ves) - segundo estimativas alcançou, em 2016, 8,8% do 

Assembleia Legislativa de Minas 
realiza audiências públicas para 
discutir retomada das operações 
do Aeroporto da Pampulha
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número total anual de passageiros em nível nacional. 
Esse percentual é próximo da participação relativa da 
economia mineira junto ao PIB-Produto Interno Bruto 
brasileiro e, também, compatível com a a população es-
tadual em relação à nacional.

Número de Passageiros – Em Milhares
Ano Pampulha Confins

2004 3.195 389

2005 1.282 2.893

2006 801 3.727

2007 760 4.340

2008 561 5.189

2009 598 5.617

2010 758 7.261

2011 793 9.535

2012 775 10.398

2013   990 10.301

2014                      945 10.842

2015 713 11.300

2016  300 9.800

Estimativas| Fonte: Infraero

“É uma tendência mundial que cidades com 
aeroportos mais distantes tenham outra opção para 
quem vai de centro a centro”, destacou Agostinho 
Patrus Filho. As comparações com os aeroportos de 
Congonhas, na região central de São Paulo, e Santos 
Dumont, no Centro do Rio de Janeiro, foram lembradas 
pelos participantes da audiência. “Muito se fala do ris-
co de um aeroporto urbano. Curiosamente, a pista da 
Pampulha tem um terço a mais de extensão que a de 
Congonhas e o dobro do Santos Dumont”, apontou o 
parlamentar.

História do Aeroporto da Pampulha

BARULHO
O desembargador Doorgal Gustavo Borges de 

Andrada, cujo avô destacou-se como um dos fun-
dadores do Aeroporto da Pampulha, foi enfático. “O 
aeroporto foi construído na década de 1930. Quem 
mudou para lá sabia o que estava fazendo. É como 

mudar para uma região hospitalar e reclamar do ba-
rulho das ambulâncias”, ironizou.

“Entre os aviadores, o aeroporto Santos Dumont 
é comparado a um porta-aviões. Qualquer erro e você 
cai no mar. Em Congonhas, os aviões passam raspando 
nos prédios. No aeroporto da Pampulha, isso não acon-
tece. Os mineiros foram discriminados. Se é para fechar 
Pampulha, que fechem também Congonhas e Santos 
Dumont”, defendeu.

O superintendente de Gestão Operacional da 
Infraero, Marçal Rodrigues Goulart, fez um histórico 
dos investimentos no Aeroporto da Pampulha, o que, 
segundo	ele,	justifica	um	melhor	aproveitamento.	“Isso	
será parte de um processo natural de readequação do 
sistema aéreo nacional”, disse.

Segundo o superintendente, a expectativa do 
órgão é de que, até fevereiro de 2017, seja liberada uma 
nova	certificação	que	autorizará	a	operação	de	aerona-
ves maiores, do tipo 4C. Atualmente podem pousar e 
decolar ali as de código 3C, como o Boeing 737-700, o 
Airbus 318 e o Embraer 190.

O superintendente de Meio Ambiente da Infrae-
ro, Fued Abrão Júnior, alega que podem ser implemen-
tadas ações para mitigar os transtornos tomando como 
base a experiência de Congonhas e Santos Dumont. 
“Concordo que o Brasil ainda precisa avançar em com-
pensações ambientais mais efetivas. Mas é preciso 
entender que o aeroporto é um equipamento urbano e 
serve ao município e à sociedade. Se está disponível, 
tem que ter um melhor uso”, argumentou.

Dois	aeroportos	 -	A	questão	financeira	 também	
opõe	Pampulha	a	Confins.	É	o	que	avalia	o	diretor-presi-
dente do BH Airport, empresa que administra o aeroporto 
internacional, Paulo César Rangel. Apesar de ser simpá-
tico	à	questão,	Paulo	afirma	que	estudos	internacionais	
comprovam	que	o	fluxo	de	passageiros	em	Minas	não	
garante sustentabilidade a dois aeroportos. “Um deles 
vai ser canibalizado. O desenvolvimento de Minas passa 
pelo fortalecimento do aeroporto internacional”, diz.

Paulo	Rangel	afirma	não	ser	possível	comparar	a	
situação da Capital com as de Rio e São Paulo no que 
tange à coexistência de dois aeroportos. Ele cita que es-
tudos de instituições de diversos países mostram que em 
locais	com	fluxo	de	menos	de	15	milhões	de	passageiros,	
inevitavelmente, um dos aeroportos é canibalizado. 
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Cabe destacar que no dia 6 de dezembro de 
2016 a BH Airport inaugurou o Terminal 2 do Aeroporto 
Internacional	de	Belo	Horizonte,	em	Confins.	As	obras	
de construção do novo Terminal, entre outras melho-
rias, foram resultado de investimentos de R$ 880 mi-
lhões. Esse investimento já estava previsto no Contra-
to de Concessão – sendo uma exigência do mesmo a 
sua realização.

Esta opinião de Paulo Rangel foi contestada 
pela quase absoluta maioria dos participantes da Au-
diência Pública. Um dos fortes argumentos, entre vá-
rios,	para	justificar	a	decadência	da	economia	de	Mi-
nas, da perda de competitividade estadual e da pouca 
atratividade a novos investimentos produtivos no esta-
do	tem	sido	a	grande	dificuldade	imposta	na	questão	
do transporte aéreo entre BH e os principais centros 
decisórios do país, onerando os custos das empresas 
e	 dificultando	 um	 relacionamento	 empresarial	 mais	
profícuo. De outro lado, com esse atual entrave e por 
ser BH uma cidade tipicamente prestadora de servi-
ços, ela se penaliza profundamente, principalmente no 
campo da economia criativa.  

ABANDONO DO AEROPORTO DA PAMPULHA FOI 
TEMA DE DEBATE

Em 2004, ele era o oitavo aeroporto mais mo-
vimentado	do	País.	Agora,	ameaça	ficar	desutilizado,	
bem ao lado de um dos cartões-postais de Belo Hori-
zonte. É justamente para debater o gradativo abando-
no do Aeroporto Carlos Drummond de Andrade, mais 
conhecido como Aeroporto da Pampulha, em Belo Ho-
rizonte, que a Comissão de Transporte, Comunicação 
e Obras Públicas da Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG) tem promovido estas audiências públi-
cas.

O debate atende a requerimento do deputado 
Agostinho Patrus Filho (PV), preocupado com a subu-
tilização do terminal. Por isso, com a audiência, ele 
pretende reforçar a luta pela volta dos voos nacionais 
e regionais ao local, já que o movimento caiu conside-
ravelmente com a transferência, a partir de 2005, dos 
voos de grandes jatos para o Aeroporto Internacional 
de	Confins,	na	Região	Metropolitana	de	Belo	Horizon-
te.

Em lados opostos estão, quase isolados, os 

moradores da região, preocupados com a poluição so-
nora e os riscos inerentes ao movimento dos aviões; 
e empresários, tanto do setor aéreo quanto de outras 
áreas, interessados na comodidade representada pela 
localização privilegiada do aeroporto. Estes últimos 
comparam a situação do Aeroporto da Pampulha à do 
Aeroporto de Congonhas, situado na região central da 
capital paulista, que recebeu mais de 19 milhões de 
passageiros no ano passado.

O deputado Agostinho Patrus Filho alerta que 
agora estão sendo transferidos até os voos regionais da 
Pampulha	para	Confins.	“Isso	vai	deixar	abandonado	o	
aeroporto, um equipamento importante para a econo-
mia	de	Belo	Horizonte	e	Região	Metropolitana”,	afirma.

Inaugurado na década de 1930, o Aeroporto da 
Pampulha bateu seu recorde histórico em 2002, com 
3.073.976 passageiros passando pelos seus portões 
de embarque e desembarque e um total de 88.737 
operações de pouso e decolagens. Este último nú-
mero caiu a menos da metade no ano passado, com 
41.988 movimentos de pousos e decolagens. E de oi-
tavo lugar no ranking nacional, em 2004, caiu para 26º 
em 2008, segundo os últimos dados disponíveis sobre 
movimentação de passageiros na Infraero.

Infraero quer retorno já dos voos de 
grande porte na Pampulha

A INFRAERO
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeropor-

tuária está planejando retomar as operações de voos 
de grande porte no Aeroporto da Pampulha, em Belo 
Horizonte, já em 2017. O último requisito pendente 
para que os aviões com mais de 100 assentos voltem 
a operar – a obra de implantação da sinalização ver-
tical e horizontal no local, já se encontra concluída. 
Com isso, não há mais nenhuma pendência por parte 
da Infraero, nada impedindo que a ANAC-Agência Na-
cional de Aviação Civil venha, em breve, a homologar 
a operação.

De acordo com o superintendente dos aeropor-
tos do grupo B da Infraero, Antônio Erivaldo Sales, o 
aeroporto da Pampulha está completamente apto a 
oferecer voos comerciais de grande porte. “Mas, den-



49Janeiro a Março 2017

tro de um limite operacional estabelecido por proces-
sadores. Temos condições de operar no máximo três 
aeronaves de grande porte por hora, de forma organi-
zada e simetricamente distribuída nesse horário. En-
tão, para essa condição, alguns ajustes já foram feitos, 
recursos foram investidos e a infraestrutura encontra-

-se totalmente adequada para a operação” garante o 
superintendente.

A Infraero propõe um horário limite para os 
voos, nos moldes de como funciona o aeroporto de 
Congonhas, para que não traga também transtorno 
aos moradores da região. 

Além do novo ambiente, nova área para aeronaves e mais 
vagas de estacionamento foram implantadas no campo; 
investimento passou de R$ 800 milhões

BH Airport inaugura novo 
terminal de passageiros

A BH Airport, concessionária do Aeroporto Inter-
nacional Tancredo Neves, inaugurou um novo Terminal 
de Passageiros no aeródromo, no último 6 de dezem-
bro de 2016. O propósito é ampliar em mais de 60% a 
área atual do campo de aviação e acrescentar 17 novas 
pontes de embarque à estrutura atual. Com a expan-
são, a capacidade de passageiros vai para 22 milhões 
por ano.

“A entrada em operação do novo Terminal marca 
uma nova fase do Aeroporto Internacional de BH, que 
passa a oferecer o que há de mais moderno em serviços 
aeroportuários, disponibilizando uma infraestrutura capaz 
de receber novos voos e companhias aéreas, integrando 
cada vez mais o Estado de Minas ao Brasil e ao mundo. 
A este momento soma-se também um novo patamar de 
atendimento aos passageiros e usuários”, comentou Pau-
lo Rangel, diretor-presidente da BH Airport.

Segundo a concessionária, mais de R$ 870 
milhões foram investidos no complexo de obras, que 
inclui	a	 implantação	do	novo	ambiente,	a	reconfigu-
ração do sistema viário de acesso ao aeroporto, a 
ampliação da área de pátio para aeronaves e novas 
vagas de estacionamento, além da revitalização do 
Terminal existente.

A entrega do novo Terminal marca também o 
encerramento da Fase 1-B do contrato de conces-
são, cumprida integralmente pela concessionária, 
na qual estavam previstos os investimentos para 
adequação da infraestrutura oferecida aos pas-
sageiros. A partir de agora, a concessão entra na 
Fase 2, que segue até o final do contrato, em 2043. 
Desde agosto de 2014, a concessionária assumiu 
a responsabilidade pela ampliação, manutenção e 
exploração do Aeroporto.

COM O NOVO TERMINAL, O AEROPORTO CONFINS TERÁ:
•	Capacidade	para	22	milhões	de	passageiros/ano;
•	132	mil	m²	de	área,	sendo	52	mil	m²	na	nova	área;
•	26	pontes	de	embarque,	sendo	 três	exclusivas	para	
operações internacionais;
•	17	canais	de	inspeção	para	passageiros	(raio-X);
•	9	esteiras	para	devolução	de	bagagens;
•	3	conjuntos	de	esteiras	rolantes;
•	27	elevadores	e	14	escadas	rolantes;
•	4.625	vagas	de	estacionamento;
•	44	posições	para	aeronaves;
•	Nova	área	para	embarque	e	desembarque	internacional;
•	Novas	opções	de	alimentação,	lojas	e	serviços.
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José Aparecido Ribeiro

De volta à pauta do dia, a reativação do Aero-
porto da Pampulha chega em boa hora, e ao que pare-
ce,	agora	para	ficar.	Minas	Gerais	e	por	consequência	
sua capital, Belo Horizonte, vivem momentos dramáti-
cos em suas economias, fruto de uma debandada de 
empresas para outros estados e em especial da re-
cessão que assola o país, com desemprego recorde, 
quebradeira em todos os seguimentos - com destaque 

para o comércio e serviços, matrizes da economia be-
lo-horizontina. A capital que hoje é focada na prestação 
de serviços e no comércio de bens, sofre com a crise 
e precisa encontrar meios para não perder mais postos 
de trabalho e receita de impostos, sob pena de entrar 
em colapso com suas obrigações.

Setores importantes como hotelaria, constru-
ção civil e shoppings seguem em marcha lenta.  

Novo mapa do Aeroporto Confis

Em benefício de BH e de Minas, 
Confins e Pampulha podem viver 
em harmonia

Consultor em Assuntos Urban - Diretor da ACMinas - Membro 
da Comissão Técnica de Transporte da SME – Sociedade Mineira de 

Engenheiros
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A mineração está derretendo com os últimos 
acontecimentos em Mariana e com o menor custo de 
exploração do minério que é uma realidade no Pará. Em 
recente pesquisa, a associação de administradoras de 
shopping centers anunciou o fechamento de mais de 20 
mil lojas em Minas. Embora o número de shoppings te-
nha aumentado no Estado, o volume de vendas caiu e os 
encerramentos de atividade são maiores do que as aber-
turas, bastando um olhar atento dentro e fora dos sho-
ppings para se comprovar esta situação. Na paisagem 
urbana não é diferente, pois nunca se viu tantas lojas, 
aptos e salas para alugar pelos quatro cantos da cidade. 

Mas o que tem a ver tudo isso com a reativa-
ção do Aeroporto da Pampulha, no momento em que 
o	Aeroporto	de	Confins	acaba	de	 inaugurar	 seu	novo	
terminal de passageiros, aumentando sua capacidade 
de 12 para 22 milhões de viajantes por ano? Evidente 
que	 ninguém	 deseja	 prejudicar	 Confins.	 O	 Aeroporto	
recebeu grandes investimentos pela iniciativa privada 
e precisa de incentivos para continuar crescendo e ge-
rando riquezas. É um caminho sem volta. No entanto, 
superadas as questões de segurança da pista e ruídos 
emitidos pela operação diária de aeronaves de grande 
porte, que hoje é muito menor do que há alguns anos, 
em virtude da evolução da indústria aeroespacial, os 
números	mostram	que	ambos,	Pampulha	e	Confins	po-
dem viver em harmonia com benefícios diretos para a 
economia e o turismo da capital. 

A proposta da Infraero e da ANAC, bastante 
adiantada, é pela reativação do Aeroporto da Pampulha 
para	alguns	voos	de	ponte	aérea	(BH/SANTOS	DUMONT	

-	BH/CONGONHAS	-	BH/BRASÍLIA)	e	a	ligação	da	capi-
tal com o interior de Minas e São Paulo. Serão 40 voos 
diários, no intervalo de 7 horas às 22 horas, ou seja, ape-
nas	3	voos	por	hora.	Confins,	a	 título	de	 informação	e	
comparação, tem 40 voos por hora e mais de 500 voos 
diários. Ou seja, nem 10% deste movimento será trans-
ferido para Pampulha. Mas por que Pampulha é impor-
tante para BH? Uma das respostas está nos eventos e 
nos negócios que a cidade vem perdendo em virtude da 
distância	e	do	custo	de	Confins	para	visitantes.

Ao ter que acordar às 4 horas da madrugada 
para	pegar	um	voo	em	Confins	às	7h,	executivos	e	or-
ganizadores de eventos estão deixando de vir para Belo 
Horizonte.  As razões são óbvias e inquestionáveis: De 
táxi, o deslocamento até o aeroporto internacional não 
sai por menos de R$ 240,00 (ida e volta). Se, ao invés 
do táxi o passageiro residente em Belo Horizonte pre-
ferir o seu próprio carro, além dos engarrafamentos 
crônicos, fruto de 13 gargalos ainda existentes na Av. 
Cristiano Machado e 45 sinais de trânsito, regra geral, 
sem sincronia, nas Avenidas Antônio Carlos e Pedro I, é 
preciso considerar a possibilidade de perda do voo em 
Confins	e	o	custo	de	diária	de	estacionamento	que	não	
sai por menos de R$ 40,00. 

Somados esses fatores e traduzidos, essa fal-
ta	de	conexão	de	BH/Pampulha,	com	SP/Congonhas,	
Brasília	 e	Rio/Santos	Dumont,	 é	paga	 com	a	 fuga	de	
negócios de BH para outras capitais que oferecem fa-
cilidades no deslocamento, no custo e na proximidade 
com os centros econômicos de cada uma delas. Pam-
pulha	e	Confins	juntos	por	BH	é	possível!

Novo mapa do Aeroporto Confis
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Voo diário e sem escalas partirá de Belo Horizonte; 
autoridades aeroportuárias já aprovaram a ligação

A Azul Linhas Aéreas Brasileiras está cada vez 
mais próxima de Buenos Aires. A companhia recebeu 
aprovação das autoridades aeroportuárias brasileira e 
argentina para iniciar voos à capital portenha (por meio 
do aeroporto de Ezeiza) em 6 de março, com uma liga-
ção diária que partirá de Belo Horizonte. Desta forma, 
os clientes de todas as regiões do Brasil poderão che-
gar a Buenos Aires, uma vez que a Azul tem, na capital 
mineira, um importante hub, com mais de 40 destinos 
servidos sem escalas. Tarifas já estão disponíveis por 
meio de todos os canais de venda da Azul a partir de 
dez parcelas R$ 71,40* ou 30.000 pontos do TudoAzul** 
para ida e volta.

 Os voos serão cumpridos com os jatos Embraer 
195, que têm capacidade para até 118 Clientes e contam 
com mais de 40 canais de TV SKY ao vivo (disponível em 
território brasileiro) em telas individuais. Também a bor-
do, os Clientes contam com snacks e bebida à vontade e 
sem custo adicional. O serviço da Azul já foi reconhecido 
diversas vezes por sua qualidade e exclusividade.

“Com o olhar especial da Azul para as deman-
das de seus clientes vamos mais uma vez levar os via-
jantes para onde eles querem ir. Buenos Aires é um dos 
destinos mais procurados entre os brasileiros, e, com 
nossa ampla malha aérea em Belo Horizonte, vamos 
capilarizar esta operação de uma forma jamais vista, 
fortalecendo nossa malha internacional e oferecendo a 
melhor experiência para quem utiliza nossos serviços”, 
afirma	Antonoaldo	Neves,	presidente	da	Azul.	

 Buenos Aires será a sétima base internacional 
da	Azul	–	as	demais	são	Fort	Lauderdale/Miami,	Orlan-
do, Lisboa, Montevidéu e Caiena. Já foram solicitados 
voos para Santa Cruz de la Sierra (Bolívia), com previ-
são de início também em 7 de março. 

O destino – Buenos Aires é a capital e maior ci-
dade da Argentina, além de ser a segunda maior área 
metropolitana da América do Sul, depois da Grande 
São Paulo. Ela está localizada na costa ocidental do 
Rio da Prata, na costa sudeste do continente. A Grande 
Buenos Aires também inclui vários distritos da província 
de Buenos Aires, que constitui a terceira maior aglome-
ração urbana da América Latina, com uma população 
de cerca de 13 milhões de pessoas. Buenos Aires é um 
dos mais importantes destinos turísticos do mundo, é 
conhecida por sua arquitetura de estilo europeu e por 
sua rica vida cultural, com a maior concentração de tea-
tros do mundo.

Buenos Aires - porto Madero

CRÉDITO: CREATIVECOMMONS

Azul confirma estreia de operações 
em Buenos Aires para 6 de março
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Aeroporto da Pampulha
Mauro Santos Ferreira

Economista, ex-Secretário de Planejamento e Administração de Minas Gerais                                                                                            

O Aeroporto da Pampulha foi inaugurado em 1933, 
com o propósito inicial de atender voos do Correio Aéreo 
Militar. Portanto, sua construção antecede ao represamen-
to dos córregos que deram origem à Lagoa e, também, 
às arrojadas inciativas do Prefeito JK, que dotou a Capital 
Mineira de valioso conjunto arquitetônico e paisagístico. 
Em 1941 a gestão do aeroporto foi transferida para a For-
ça Aérea Brasileira e em 1973 para a INFRAERO, recém-
-criada.	Em	1984	foi	inaugurado	o	Aeroporto	de	Confins,	
distante cerca de 40 km do centro de Belo Horizonte. 

Em 2004 esses dois aeroportos apresentavam um 
quadro de utilização totalmente distinto do de hoje. O da 
Pampulha muito movimentado e o Internacional de Con-
fins	com	elevado	nível	de	ociosidade.	Havia	claro	e	grave	
desequilíbrio na utilização desses dois aeroportos, que 
precisava ser corrigido. 

O da Pampulha, distante apenas oito quilómetros 
do centro da Capital Mineira, operava à plena capacidade, 
em condições incompatíveis com a sua localização e com 
o	porte	do	seu	terminal	de	passageiros.	O	de	Confins,	com	
baixíssimo volume de tráfego, servia para alguns voos in-
ternacionais ou conexões com esses voos em São Paulo 
e Rio, além de reduzido número de voos domésticos de 
passageiros e de carga. Era um verdadeiro e caro “elefante 
branco”. Indiscutível, portanto, a necessidade de se pro-
mover a adequação e racionalização do uso dos dois ae-
roportos,	deslocando	da	Pampulha	para	Confins	a	maioria	
dos voos domésticos, com ênfase nos de longa distancia. 

Observa-se que em 2004 o número de passagei-
ros (embarque e desembarque) foi de aproximadamente 
três milhões e cem mil no Aeroporto da Pampulha e de 
pouco	mais	 de	 trezentos	 e	 oitenta	mil	 em	Confins.	 Em	
2016 esses números (dados preliminares e aproximados) 
foram de setecentos mil na Pampulha e de dez milhões 
e	quinhentos	mil	em	Confins.	Atualmente,	a	utilização	da	
capacidade do Aeroporto da Pampulha caiu para pouco 
mais de 20% daquela atingida em 2004.

Esses dados indicam claramente o exagero da 
dose das medidas adotadas para sanar o desequilíbrio 

observado até 2004. A consequência foi a criação de ou-
tro grave e nefasto desequilíbrio, com impacto negativo 
para usuários em geral, para empresas, para a economia 
de RMBH e do Estado. O Aeroporto da Pampulha poderia 
perfeitamente continuar operando linhas dentro do terri-
tório estadual e privilegiando voos interestaduais de curta 
distancia, especialmente as ligações com os Aeroportos 
Santos Dumont (Rio), Congonhas (São Paulo), Brasília e 
Vitória. É razoável e possível admitir que com algum in-
vestimento e racionalização de uso poderia, sem grandes 
impactos, voltar a atender cerca de 70% do número de 
usuários que atendeu em 2004.

É importante destacar que investimentos em in-
fraestrutura viária são da responsabilidade do setor pú-
blico, ainda que sejam executados e operados através de 
concessões ao setor privado. Do ponto de vista econô-
mico,	visam	aumentar	a	eficiência	da	economia,	reduzin-
do desperdícios (inclusive de tempo) e contribuindo para 
elevar a produtividade em todos os setores. Isso é fun-
damental para o desenvolvimento de qualquer economia.

A RMBH dispõe de um grande, moderno e extre-
mamente	relevante	aeroporto	–	Confins	-,	e	de	um	aero-
porto doméstico muito bem localizado, compondo uma 
infraestrutura aeroportuária invejável e com situação simi-
lar a de apenas duas outras capitais brasileiras: Rio e São 
Paulo. Trata-se de relevante vantagem comparativa em 
relação a outras regiões do País que não pode continuar 
sendo desprezada e desperdiçada.

A reativação do Aeroporto da Pampulha deve ser 
reconhecida como poderoso ingrediente de estímulo às 
atividades econômicas da RMBH e do Estado de Minas, 
e,  por isso, deve se constituir em objetivo cuja conquista 
motive a mobilização de lideranças políticas, empresa-
riais, imprensa, entidades de classe e de cidadãos em ge-
ral, interessados em contribuir para o desenvolvimento de 
nosso Estado.  O custo da baixa utilização da capacidade 
o Aeroporto da Pampulha é muito elevado quando con-
frontado com os benefícios que seriam proporcionados 
por sua reativação.
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84% das micro e pequenas empresas 
não pretendem contratar crédito 
nos próximos 3 meses, mostra 
estudo do SPC Brasil e da CNDL
Indicador de demanda por crédito registra 13,59 pontos em 
novembro. Demanda por investimentos tem alta de 5,9%, 
mas 69% dos MPEs não têm intenção de investir

Dados do indicador mensal do Serviço de Prote-
ção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação Nacio-
nal de Dirigentes (CNDL) mostram que a intenção dos 
micro e pequenos empresários (MPEs) em procurar cré-
dito pelos próximos 90 dias segue em patamar baixo, 
apesar de uma melhora na comparação mensal: em no-
vembro o índice atingiu 13,59 pontos, acima dos 12,26 
pontos de outubro. Em termos percentuais, 84,4% dos 
micro e pequenos empresários não têm a intenção de 
contratar crédito pelos próximos três meses e apenas 
6,9% admitem essa possibilidade.

Para o presidente da CNDL, Honório Pinheiro, há 
duas principais explicações para a baixa demanda por 
crédito: “A primeira é que o momento econômico dei-
xa os empresários receosos em assumir compromissos 
de longo prazo; a segunda é que as micro e pequenas 
empresas têm mais facilidade para se manter com re-
cursos próprios e, por isso, a contratação de linhas de 
crédito	não	faz	parte	de	sua	cultura”,	afirma.

INSEGURANÇA E ALTAS TAXAS DE JUROS 
DESESTIMULAM OS MPES

Conseguir manter o negócio com recursos pró-
prios é a principal razão para não se buscar crédito - 
motivo mencionado por 49,3% daqueles que não pre-
tendem contratar. Outros fatores que desestimulam são 
a insegurança com as condições econômicas do país 
(20,0%) e as altas taxas de juros (16,1%). 

“Há espaço para que a demanda cresça. Meta-

de da amostra não vê necessidade de contratar, mas a 
outra metade aponta fatores como insegurança diante 
da crise e altos juros. Com o devido planejamento, o 
crédito pode ser uma via de crescimento para os em-
presários que têm planos de investir”, explica Pinheiro. 
“Políticas que reduzam o custo do crédito e retirem os 
entraves para contratação, sem aumentar o risco dos 
bancos, podem traduzir-se em oportunidade de expan-
são de muitos negócios.”

De acordo com o indicador, mais de um terço 
(37,6%) dos empresários ouvidos consideram que atual-
mente está difícil ter crédito aprovado, principalmente 
pelo excesso de burocracia (42,9%) e aos juros muito al-
tos (42,5%). Segundo os entrevistados, as modalidades 
de crédito mais difíceis de serem contratadas são em-
préstimos	(30,7%),	financiamentos	em	instituições	finan-
ceiras (17,5%) e crédito junto a fornecedores (13,5%).

DEMANDA POR INVESTIMENTOS TEM ALTA DE 5,9% 
E CHEGA A 27,00 PONTOS

O SPC Brasil e a CNDL também calculam o 
indicador de Demanda por Investimentos dos mi-
cro e pequenos empresários. Nesse caso, houve 
uma alta de 5,9% na comparação entre novem-
bro deste ano com o mês anterior. Na escala do 
indicador, que varia de zero a 100, ele passou de 
25,50 pontos para 27,00 pontos. Já na compara-
ção	 anual,	 o	 resultado	 ficou	 um	 pouco	 abaixo	 dos	
27,20 pontos registrados em novembro de 2015.  
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Em termos percentuais, os que não pretendem in-
vestir somam 68,7%. Entre esses entrevistados, a maior 
parte	justifica-se	dizendo	não	ver	necessidade	de	investir	
(47,3%). Para 23,4%, a razão é que o país ainda não saiu 
da crise, enquanto 11,6% dizem ter investido recente-
mente e que aguardam o retorno do investimento.

Dentre os empresários que demonstram a inten-
ção de investir (23,2%), os investimentos mais citados 
são em ampliação de estoques (31,7%), reforma da 
empresa (25,8%), a divulgação da empresa por meio 
de propaganda e comunicação (22,0%) e a compra de 
equipamentos e maquinários (21,0%). A maior parte 
desses empresários (55,4%) diz que vai investir com o 
objetivo de aumentar as vendas.

Para quem vai investir, o capital próprio apare-
ce como o principal recurso. Mais da metade desses 

empresários (60,2%) usarão o dinheiro de poupança e 
investimentos. Outras opções ainda mencionadas são 
empréstimos	em	bancos	e	financeiras	(19,9%)	e	a	ven-
da de algum bem (9,14%).

METODOLOGIA
Os Indicadores de Demanda por Crédito e de 

Propensão para investimentos do Micro e Pequeno 
Empresário calculados pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas (CNDL) levam em consideração 
800 empreendimentos com até 49 funcionários, nas 27 
unidades da federação, incluindo capitais e interior. As 
micro e pequenas empresas representam 39% e 35% 
do universo de empresas brasileiras nos segmentos de 
comércio e serviços, respectivamente.

Número de empresas inadimplentes 
cresce 6,8% em novembro, mas segue com 
tendência de desaceleração, mostra SPC 
Brasil e CNDL
Região Norte lidera crescimento no número de pessoas 
jurídicas negativadas. Setor que concentra o maior número 
de dívidas é o de serviços

O número de empresas inadimplentes segue 
crescendo na comparação anual, porém a taxas menores 
do que aquelas observadas no início do ano. De acordo 
com o indicador calculado pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Di-
rigentes Lojistas (CNDL), a alta foi de 6,80% na compara-
ção entre novembro e o mesmo mês do ano anterior - em 
outubro a variação anual havia sido de 7,27%. Além do 
aumento no número de empresas inadimplentes, houve 
também um crescimento da quantidade de dívidas em 
atraso em nome de pessoas jurídicas: 6,40% maior em 
novembro frente ao mesmo mês de 2015.

Os dados levam em consideração todas cinco 
regiões brasileiras e, segundo o indicador, a região em 
que mais aumentou o número de empresas inadimplen-
tes no último mês foi o Norte, com avanço de 8,97% na 
comparação com igual período de 2015. Em seguida 
aparece o Nordeste, que registrou avanço de 8,60%, o 
Sudeste (6,15%), o Centro-Oeste (6,11%) e a região o 
Sul (5,31%).

Para o presidente da CNDL, Honório Pinheiro, 
o movimento da inadimplência, tanto de consumidores 
quanto	 de	 empresas,	 sofre	 hoje	 a	 influência	 de	 dois	
vetores principais que atuam em direções opostas. 
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“De um lado, a recessão econômica afeta a capaci-
dade de pagamento das empresas e, do outro, a falta 
de	confiança	dificulta	o	acesso	ao	crédito	por	meio	de	
análises de crédito mais rigorosas e taxas de juros mais 
elevadas”, explica.

De acordo com o indicador, em novembro o 
crescimento do número de dívidas de pessoas jurídi-
cas pelo setor credor, ou seja, para quem as empre-
sas estão devendo, teve o comércio aparecendo com a 
maior alta (11,34%), seguido pela indústria (7,38%) e o 
segmento	de	serviços,	que	engloba	bancos	e	financei-
ras (5,57%). Porém, em termos de participação no total 

das dívidas, o setor de serviços é o que mais se des-
taca, com um total de 69,11% das dívidas. O comércio 
aparece em seguida (17,29%) e a indústria em terceiro 
lugar (12,03%).

METODOLOGIA 
O indicador de inadimplência das empresas su-

mariza todas as informações disponíveis nas bases de 
dados do SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito) 
e da CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojis-
tas). As informações disponíveis referem-se a capitais e 
interior das 27 unidades da federação.

Entenda a diferença entre o dólar turismo 
e o dólar comercial
Por que o dólar para turismo é mais caro do que o dólar 
comercial?

Existe uma grande dúvida sobre a diferença en-
tre o dólar comercial e o dólar turismo. Qualquer pessoa 
que já comprou dólares sabe que o segundo é sempre 
mais caro do que o primeiro, mas poucos sabem o por-
quê dessa diferença de valores. Para fazê-lo entender, 
a Bee Câmbio, primeira correspondente cambial brasi-
leira que funciona totalmente online e está presente em 
40 cidades, preparou uma explicação com os principais 
conceitos por trás do mercado de câmbio.

Primeiro, é importante entender que um país pode 
adotar	dois	regimes	diferentes	de	câmbio:	o	câmbio	flu-
tuante	e	o	câmbio	fixo.	No	primeiro,	o	mercado	é	quem	
define,	livremente,	o	valor	da	moeda	local	em	relação	às	
moedas, ou seja, a cotação varia de acordo com a oferta 
e a demanda. No segundo, quem é o responsável pelo 
valor	fixo	da	taxa	de	câmbio	de	sua	moeda	em	relação	a	
uma outra moeda - quase sempre, o dólar - é o próprio 
país. Ou seja, para manter a taxa de câmbio local dentro 
do valor desejado, o Banco Central do país vende e com-
pra moeda no mercado internacional (sempre em relação 
à	moeda	no	qual	a	taxa	está	fixada).

A partir desse conceito e sabendo que ambas 

têm relação direta com a cotação do câmbio em um 
país, é possível explicar a diferença entre câmbio co-
mercial e câmbio turismo. Veja abaixo:

O câmbio comercial é o valor base da moeda 
no mercado. Essa taxa é utilizada no pagamento ou 
recebimento de recursos provenientes de exportações 
e importações de bens e serviços do Brasil, no caso 
do nosso país, com o mundo. Em outras palavras, o 
câmbio comercial é utilizado as transações não exigem 
a troca de dinheiro físico (papel-moeda). É o que acon-
tece também para transferências internacionais, que 
agrega ao câmbio comercial uma porcentagem variante 
fixada	pela	instituição	responsável	pela	transação.

Já o câmbio turismo pode ser calculado com base 
no dólar comercial ou na cotação comercial de cada moe-
da versus o real, no caso do Brasil. Ela é mais cara em 
relação a cotação do câmbio comercial, pois além do va-
lor base, incorpora todos os custos envolvidos, desde a 
importação do papel-moeda do país de origem até a co-
locação nas casas de câmbio. Por conta disso, o custo 
de ter uma moeda física é proveniente do valor do câmbio 
turismo, já que contempla os gastos de todo o processo.
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Também é importante saber que, no câmbio tu-
rismo, as moedas mais “exóticas” têm um valor ainda 
mais alto em relação ao câmbio comercial. Isso aconte-
ce porque o risco de manter em estoque essas moedas 
menos negociadas no mercado é alto, o que faz com 
que sejam compradas em menores quantidades, ele-
vando o preço.

Com essa explicação, o comprador de câmbio 
não precisa mais se sentir injustiçado ao comprar dólar, 
euro, libra ou qualquer outra moeda por um valor relati-
vamente maior do que a cotação comercial dela.

SOBRE A BEECÂMBIO
Fundada em 2014, a BeeCâmbio é a primei-

ra correspondente cambial brasileira totalmente 
online disponível em mais de 40 cidades ao longo 
do território nacional. Em dois anos de operação, a 

BeeCâmbio já opera 140 milhões de reais por ano 
na plataforma. Seu foco está em disponibilizar a 
compra e troca de moedas estrangeiras com atendi-
mento virtual realizado por profissionais qualificados 
em elevado nível acadêmico, humanizado e de fácil 
acesso. Com site disponível, pode ser contatada por 
meio de Chat, Whatsapp, Telegram, Skype, e-mail e 
telefone.

Com a BeeCâmbio é possível fazer a compra 
da moeda estrangeira pelo site, receber por delivery, 
criar alertas para obter as menores cotações do mer-
cado, além de contar com sistema exclusivo de des-
conto progressivo a partir da quantidade de câmbio 
comprada. Os processos são 100% transparentes, 
realizados em ambiente de elevada segurança da in-
formação. Na BeeCâmbio, o cliente tem a certeza do 
melhor atendimento com o melhor câmbio.

Portal de Soluções de Dívidas do BB já 
renegociou mais de R$ 3,47 bilhões de 
dívidas desde 2014

A ferramenta facilita a vida de quem deseja renegociar 
seus débitos sem a necessidade de se deslocar até uma 
agência

Mais de 326 mil acordos com clientes do Banco já 
regularizaram suas dívidas pelo Portal, em todo o Brasil, 
num total de R$ 3,47 bilhões. O ticket médio é de aproxi-
madamente R$ 7 mil para pessoa física e R$ 68 mil para PJ.

Lançado em 2014 pelo Banco do Brasil para ne-
gociação de dívidas pela internet, a ferramenta facilita 
a vida de quem deseja renegociar seus débitos sem a 
necessidade de se deslocar até uma agência. Na prá-
tica, a solução oferece aos clientes com dívidas com 
o Banco ambiente exclusivo no autoatendimento pela 
internet, onde é possível consultar o saldo devedor e 
o número de parcelas em atraso dessas operações – 
além do valor de tarifas pendentes. Tudo em tempo real, 

tanto para pessoas físicas quanto para empresas.
Ao	final	da	consulta,	o	cliente	do	BB	pode	sele-

cionar, entre uma série de opções de parcelamento, a 
melhor forma para quitar sua dívida, que pode ser paga 
por boletos gerados no próprio Portal. A ferramenta 
também avalia a possibilidade de concessão de abati-
mentos no valor das dívidas. Os pedidos são avaliados 
por um algoritmo que pondera, entre outros aspectos, a 
probabilidade de recuperação do crédito.

RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS NO MOBILE
Lançada em setembro de 2016, após um pe-

ríodo de testes com grupo reduzido de clientes, a fun-
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ção ‘Solução de Dívidas’ para renegociação de crédi-
tos	foi	definitivamente	aberta	no	aplicativo	do	BB	para	
celular. A nova função está disponível para clientes  
pessoas físicas, usuários dos sistemas operacionais 
Android e IOS. 

A ferramenta disponível nos smartphones per-
mite que o cliente do Banco do Brasil tenha acesso 
às mesmas funções já disponíveis no Portal da in-
ternet.	 De	 forma	 geral:	 definir	 o	 valor	 da	 entrada	 e	

a quantidade de parcelas que melhor se adapta às 
condições de pagamento, limitado ao número má-
ximo de 60 meses; consultar acordos já pactuados 
e cancelamento da renegociação no mesmo dia da 
contratação e o uso de abatimentos negociais (des-
contos) quando necessários.

Desde o início do piloto, foram registrados mais de 
26 mil acordos, totalizando R$ 185 milhões em renegocia-
ções. O ticket médio é de aproximadamente R$ 7 mil.

Sociedade Bíblica do Brasil produz 
150 milhões de Bíblias 
A produção, contabilizada desde a criação da Gráfica da 
Bíblia, em 1995, reafirma a posição do Brasil como o país 
que mais divulga as Sagradas Escrituras no mundo

A Sociedade Bíblica do Brasil (SBB) acaba de 
alcançar a marca de 150 milhões de Bíblias e Novos 
Testamentos produzidos desde 1995, ano em que 
inaugurou a Gráfica da Bíblia, hoje um dos maiores 
complexos mundiais dedicado à produção de Escri-
turas. Considerado o país que mais divulga o Livro 
Sagrado no mundo, o Brasil amplia sua visibilidade 
graças aos esforços da SBB para levar a Palavra 
de Deus a todas as pessoas, oferecendo publica-
ções em diferentes formatos, em sintonia com os 
avanços tecnológicos e aos mais altos padrões de 
qualidade. 

Rudi Zimmer, diretor executivo da SBB, atri-
bui a marca de 150 milhões de Bíblias e Novos 
Testamentos produzidos nestes 21 anos ao engaja-
mento das igrejas cristãs brasileiras, cuja missão só 
pode ser realizada com eficácia quando associada à 
entrega da Palavra de Deus. “Nas últimas décadas, 
mais do que em qualquer outro período, as igrejas 
brasileiras têm se envolvido de forma crescente com 
esta divulgação, transformando o Brasil no país em 
que se realiza a maior operação de distribuição das 

Escrituras Sagradas no mundo, atualmente”, come-
mora Zimmer.

Outro ponto ressaltado pelo diretor executivo 
é que as igrejas brasileiras são as que mais enviam 
missionários para outras partes do mundo, fato que 
tem colaborado para a expansão da Causa da Bíblia. 
Entretanto, ele ainda vê a disseminação da Palavra 
como um desafio: “No Brasil, estamos passando por 
uma crise política, social e econômica que também 
afeta bastante a semeadura da Palavra de Deus”.

DESTAQUE GLOBAL
Inaugurada	em	1995,	a	Gráfica	da	Bíblia	tem	sido	

essencial para que a SBB cumpra a sua missão de se-
mear a Palavra que transforma vidas. “Ela é um dos dois 
maiores centros de produção de Escrituras do mundo, e 
os 150 milhões de Bíblias e Novos Testamentos produzi-
dos	vêm	confirmar	essa	posição	de	destaque	mundial”,	
enfatiza	o	secretário	da	Gráfica	da	Bíblia,	Luiz	Forlim.

Essa poderosa estrutura permite que a SBB 
exporte para mais de 100 países das Américas, Áfri-
ca, Ásia e Europa. De suas instalações saem exem-
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plares em português, espanhol, inglês, francês, árabe 
e até em ioruba, idioma falado em países africanos. 
Do total de Escrituras produzidas, cerca de 20% são 
destinados ao mercado externo.

Atualmente, 216 colaboradores trabalham na 
Gráfica,	onde	um	dos	principais	diferenciais	é	o	co-
nhecimento técnico na impressão e encadernação de 
papel	fino.	“Aliados	a	isso,	há	o	comprometimento	e	
o envolvimento na missão de levar a Palavra de Deus 
com qualidade e inovação”, complementa Forlim.

O secretário de Tradução e Publicações da SBB, 
Paulo Teixeira, ressalta a importância de se oferecer as 
Escrituras aos mais diferentes públicos. “Traduzir, pu-
blicar e distribuir a Bíblia é permitir que a mensagem 
de vida que há em Jesus alcance todas as pessoas em 
nosso	país”,	afirma.	

A SBB oferece Escrituras para pessoas com de-
ficiência	 visual	 e	auditiva,	 crianças	e	 jovens.	Volta-se,	
ainda, aos enfermos, aos encarcerados, imigrantes, às 
famílias, aos estudantes, aos pastores e aos líderes. 
“Para cada grupo, a SBB procura desenvolver e pu-
blicar Escrituras em formato e linguagem adequados”, 
comenta Teixeira, lembrando que a SBB também ofere-
ce a Bíblia em formato digital, como o aplicativo Bíblia 
Plus, e e-books variados.

Não por acaso, a organização brasileira é desta-
cada pelas Sociedades Bíblicas Unidas (SBU) – aliança 
mundial da qual a SBB faz parte e que está presente em 
mais de 200 países e territórios –, por estar na vanguar-
da da distribuição de Escrituras. Somente em 2015, 
distribuiu 7,62 milhões de Bíblias, superando todos os 
outros países do mundo. “É evidente que a Sociedade 
Bíblica do Brasil desempenha um papel fundamental na 
missão global do movimento das Sociedades Bíblicas e 
estamos particularmente gratos por seu compromisso 
de levar a Palavra de Deus às pessoas vulneráveis”, de-
clara o diretor geral das SBU, Michael Perreau.

A SBB – A Sociedade Bíblica do Brasil é uma en-
tidade	beneficente	de	assistência	social,	de	finalidade	
filantrópica,	educativa	e	cultural.	Sua	finalidade	é	tradu-
zir, produzir e distribuir a Bíblia Sagrada, um verdadeiro 
manual para a vida, que promove o desenvolvimento 
espiritual, cultural e social do ser humano, provocando, 
assim, a transformação daquele que com ela entra em 
contato. Para cumprir a missão de distribuir, de forma 

relevante, a Bíblia a todas as pessoas desenvolve pro-
gramas de assistência social em todo o País. Fundada 
em 1948, construiu sua trajetória com base na missão 
de “promover a difusão da Bíblia e sua mensagem 
como instrumento de transformação e desenvolvimento 
integral do ser humano”.

A SBB faz parte das Sociedades Bíblicas Unidas 
(SBU), uma aliança mundial fundada em 1946 com o 
objetivo de facilitar o processo de tradução, produção 
e distribuição das Escrituras Sagradas por meio de es-
tratégias de cooperação mútua. As SBU reúnem 149 
Sociedades Bíblicas, atuantes em mais de 200 países e 
territórios. Essas entidades são orientadas pela missão 
de promover a maior distribuição possível de Bíblias, 
numa linguagem que as pessoas possam compreender 
e a um preço que possam pagar.
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Pesquisa da Acrefi revela que 34% 
dos entrevistados acreditam que 
o Brasil caminha na direção certa
Apesar disso, maioria ainda não pretende voltar a tomar 
dinheiro emprestado tão cedo

Pela primeira vez desde que começou a ser 
realizada, em outubro de 2014, a pesquisa trimestral 
da Associação Nacional das Instituições de Crédito, 
Financiamento	e	 Investimento	(Acrefi)	e	Kantar	TNS,	
que avalia as perspectivas para a economia brasileira 
revelou um aumento do otimismo. No levantamento 
realizado no mês passado, 34% das mil pessoas en-
trevistadas disseram que acreditam que o Brasil está 
de volta aos trilhos, caminhando na direção certa, de-
pois das últimas medidas econômicas anunciadas. O 
percentual é 11 pontos acima do registrado em junho, 
embora	 ainda	 esteja	 4	 pontos	 abaixo	 do	 verificado	
em 2014. 

A pesquisa foi realizada em conjunto com a 
TNS Brasil, empresa global de pesquisa de mercado, 
com 1.000 entrevistados, de 18 a 65 anos, entre os 
dias 20 e 28 de outubro. A maioria dos ouvidos são 
do sexo masculino.

O otimismo cresceu especialmente em ques-
tões relacionadas à oferta de crédito, crescimento do 
País e taxas de juros.

O percentual dos que não pretendem tomar 
mais crédito no futuro caiu ligeiramente, de 85% em ju-
lho para 83% em outubro. O índice está acima de 80% 
desde julho de 2015.
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A resistência a novos empréstimos ainda é a 
tendência majoritária. Das opções apresentadas, o que 
tem maior aceitação é o crédito consignado. Mas a mo-
dalidade que mais cresceu na preferência dos entrevis-
tados	foi	a	de	financiamentos	imobiliários.

A decisão de evitar novos empréstimos está di-
retamente ligada a três fatores, segundo a pesquisa: a 
inflação	alta;	o	endividamento	elevado;	e	o	desemprego	
–	ou	o	medo	dele.	Para	93%	dos	entrevistados	(gráfico),	
a	inflação	influencia	a	decisão	de	tomar	crédito.	E	68%	
não está seguro de que vai manter o emprego. Em re-

lação a dívidas, 63% está endividado – principalmente 
com cartão de crédito.
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Após três dias de intensas atividades, chegou ao 
fim a Olimpíada do Conhecimento (OC) 2016. No maior 
evento de educação profissional do Brasil, Minas Gerais 
mostrou inovações, excelência e a capacidade de tra-
balho de dezenas de jovens alunos do SENAI-MG e do 
SESI-MG. O evento, realizado no Ginásio Nilson Nelson, 
em Brasília, de 10 a 13 de novembro, pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), teve a visita de mais de 118 
mil pessoas.

Os resultados de destaque de Minas Gerais foram 
na Mostra SESI de Ciência Engenharia, no Inova SENAI, 
nos desafios individuais da área de “Moda e Criativida-
de” e nas avaliações práticas do estudante. Além disso, 
o Sistema FIEMG esteve presente com um estande ins-
titucional, na Mostra “A Arte do Ofício”, criada pela CNI, 
com a exposição de peças do Museu de Artes e Ofícios 
(administrado pelo SESI-MG, em parceria com o Institu-
to Cultural Flávio Gutierrez e a Companhia Brasileira de 
Trens Urbanos) e de ações no setor da marcenaria.

Minas Gerais fatura prêmios na 
Olimpíada do Conhecimento
Alunos do SENAI-MG e do SESI-MG conseguiram lugares 
de destaque no maior evento de educação profissional do 
Brasil

Nos desafios individuais de “Moda e Criativida-
de”, os alunos Maria Elisa Valadão e Pedro Henrique de 
Oliveira, ambos do SENAI Modatec, de Belo Horizon-
te, e treinados pela instrutora Paula Oliveira, ganharam 
medalha de bronze nas provas que disputaram. Valadão 
transformou um pedaço de tecido em um blazer com o 
tema “natureza”. Já o estudante Oliveira fez com que 
uma calça jeans virasse um macacão. Os dois tiveram 
apenas uma hora para cumprir a atividade.

Nas avaliações práticas do estudante (SAEP), os 
destaques do SENAI-MG foram os alunos Marco Tulio 
de Oliveira, de Contagem, e Jardel de Souza, de Várzea 
da Palma. Oliveira ficou com o terceiro lugar em “Segu-
rança no Trabalho”. Souza conseguiu a prata em “Me-
cânica”.

No Inova SENAI, Minas Gerais faturou a catego-
ria “Processos Inovadores” com o projeto da unidade 
de São Sebastião do Paraíso de um acelerador manual 
para máquina de costura industrial mecânica. A peça 
inovadora possibilita o controle da máquina com a 
mão ou o antebraço, em lugar das pernas, permitindo 
a inclusão de pessoas com deficiências nos membros 
inferiores na indústria têxtil. 

Outro destaque mineiro foi a Mostra SESI de 
Ciências e Engenharia. A iniciativa tem o objetivo de 
estimular a iniciação de estudantes em pesquisa cien-
tífica e tecnológica e teve como um dos vencedores a 
escola de Pedro Leopoldo, com o projeto que analisou 
a ação da papaína, uma enzima extraída do mamão, 
sobre os ovos do Schistosoma mansoni, parasita que 
causa esquistossomose em humanos. Na pesquisa, os 
alunos Amanda Cássia, Karen Viveiros e Lucas Amo-
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rim, que cursam o ensino médio, descobriram que a 
papaína impede a reprodução do Schistosoma ao des-
truir a camada exterior dos ovos do parasita.

Já no Festival SESI de Robótica, Minas Gerais 
conquistou o segundo lugar com a equipe Lego Bros, 
de São Gonçalo do Sapucaí. Também participaram da 
OC, representando Minas Gerais, alunos do Instituto 
Federal de Minas Gerais (IFMG). Eles foram os cam-
pões do desafio por equipe em “Produtividade Leitei-
ra”.  Os estudantes precisavam apresentar soluções 
inovadoras para aumentar o conforto térmico dos 
animais, Andressa Vieira, Gabriel Barcelos, Iris Porto, 
Marcos Antenor Morais, Maria Luiza Silva e Nicolly 
Caroline Delatorre desenharam uma área de recrea-
ção equipada com um chuveiro ativado por sensor de 
movimento. A equipe usou placas solares para gerar a 
energia necessária para acionar o chuveiro. 

Nos desafios individuais, os estudantes do 
IFMG também se saíram bem. Lara Silva e Cristian 
Mariano foram ouro na prova proposta no setor de 
“Agrimensura”, em que Matheus Martins e Marcos Mo-
rais ficaram em segundo lugar. Na área de “Irrigação”, 
Gabriel Ferreira e Iris Silva ficaram com a prata. Em 

“Inseminação Artificial em Bovinos”, Andressa Vaz foi 
a campeã. 

OLIMPÍADA DO CONHECIMENTO
“Mais uma vez, a Olimpíada do Conhecimento 

superou todas as expectativas”, afirma o diretor-ge-
ral do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
(SENAI), Rafael Lucchesi. “A Olimpíada é uma grande 
vitrine das profissões técnicas e uma mostra da exce-
lência da educação profissional oferecida nas escolas 
do SENAI. Aqui os jovens têm a oportunidade de ver 
de perto as habilidades exigidas pelo mundo do traba-
lho e confirmar que educação profissional é importante 
para a construção de uma carreira bem-sucedida”, diz 
Rafael Lucchesi.

Ele destaca que a educação profissional for-
ma pessoas conectadas com as novas tecnologias e 
desenvolve as habilidades técnicas e pessoais reque-
ridas pelo mercado de trabalho. “Profissionais bem 
formados são mais produtivos e capazes de propor so-
luções e inovações nas empresas. Por isso, são decisi-
vos para a expansão da indústria e o desenvolvimento 
econômico e social do país”, completa Lucchesi.
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A CNA e a FAEMG são frontalmente contrárias 
à importação de café. A posição foi levada pelos re-
presentantes das duas entidades e do CNC (Conselho 
Nacional do Café) ao ministro da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), Blairo Maggi, em Brasília. “Pela 
situação atual do Brasil, pelo alarmante desemprego 
que já atinge 12 milhões de pessoas em todo o país, 
entendemos que seria irresponsabilidade do governo 
colocar em risco um setor gerador de emprego e renda 
para o Brasil”, diz o presidente das comissões Nacional 
e Estadual do Café da CNA e FAEMG, Breno Mesquita. 
Segundo ele, a cadeia produtiva do café gera 8 milhões 
de empregos diretos e indiretos no país.

Além do prejuízo econômico e da questão e so-
cial, com mais desemprego no setor, caso seja auto-
rizada pelo MAPA a importação do Vietnã e de outros 
países, há também o risco de problemas fitossanitários 
que o café do exterior poderá causar nos cafezais bra-
sileiros. “Outra justificativa para o posicionamento da 

CNA e da FAEMG é que, apesar da indústria alegar a 
possibilidade de faltar o produto, a realidade é que exis-
te café conilon em quantidade suficiente para suprir a 
demanda industrial de solúvel, torrado e moído até a 
próxima safra que, historicamente, começa em março/
abril, no Espírito Santo”, diz Breno Mesquita.

O Brasil é o maior produtor mundial de café, o 
maior exportador do produto e o segundo maior con-
sumidor da bebida em todo o mundo, perdendo ape-
nas para os Estados Unidos. Ao longo dos anos o país 
construiu importante mercado consumidor interno, que 
cresce mais que o dobro do consumo mundial. “Este 
mercado foi construído pelo esforço de toda a cadeia, 
principalmente dos produtores, que investiram em qua-
lidade e produtividade, mas sofrem grande ameaça da 
importação desta matéria-prima, correndo, inclusive, 
riscos fitossanitários. Diante de tudo isso, seria um 
verdadeiro absurdo o governo liberar a importação do 
café”, diz Breno Mesquita.

CNA e FAEMG são contrárias 
à importação de café

Breno Mesquita é presidente das comissões Nacional 
e Estadual do Café, da CNA e FAEMG

FOTO: RAFAEL MOTTA



65Janeiro a Março de 2017

Governo Federal amplia o acesso a 
financiamento de bancos públicos 
para empresas estrangeiras no 
Brasil 

Com incertezas nos cenários político e econô-
mico, especialistas projetam que o investimento estran-
geiro no Brasil este ano ficará no mesmo patamar de 
2016, na casa dos US$ 70 bilhões. Tendo em vista a 
necessidade de ampliação da entrada de capital inter-
nacional para a retomada do crescimento da economia 
do País, o presidente Michel Temer publicou, recente-
mente, o decreto nº 8.957/2017 que amplia o acesso 
de empresas estrangeiras a financiamentos com insti-
tuições ou bancos públicos.

De acordo com o advogado Wagner Botelha, só-
cio responsável pela área de Negócios Internacionais 
do Braga Nascimento e Zilio Advogados Associados, 
o novo decreto presidencial vai permitir que empre-
sas que atuam no Brasil, mas que são controladas por 
matrizes internacionais, possam conseguir créditos, 
empréstimos ou financiamentos diretamente com ins-
tituições públicas da União ou mesmo as estaduais ou 
municipais. 

“A legislação vigente (Lei nº 4.131/1962) esta-
belece que as entidades e estabelecimentos de crédito 
da União e/ou dos Estados, inclusive as sociedades de 
economia mista por elas controladas, só podem conce-
der empréstimos, créditos ou financiamentos a inves-
timentos a serem realizados no ativo fixo de empresa 
cuja maioria de capital, com direito a voto, pertença a 
pessoas não residentes no País”, explica Botelha. “É 
condição que tais valores sejam investidos em setores 
de atividades e regiões econômicas de alto interesse 
nacional”, ratifica o advogado.

Ainda segundo o especialista, o que o decreto 
nº 8.957/2017 fez foi atualizar os setores da economia 
brasileira com a participação de empresas estrangei-
ras que podem solicitar estes créditos públicos como, 

por exemplo, do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) ou do Banco do Brasil. “A 
atualização destes mercados beneficiados é necessá-
ria, uma vez que existe uma urgência nos investimentos 
atuais, que naturalmente se modificam com o passar do 
tempo”, reforça Botelha. 

Com o decreto, setores ligados à infraestrutura 
e indústria serão os mais beneficiados com o acesso 
a empréstimos, tais como: telecomunicações; portos e 
sistemas de transporte; saneamento ambiental; quími-
ca e petroquímica; mineração e transformação mineral; 
agroindústria; tecnologia da informação, entre outros. A 
nova lista também contempla as empresas das áreas de 
saúde, como as fabricantes de vacinas e de materiais 
médicos e hospitalares; de educação; e do comércio.

Por fim, acredita o advogado Wagner Botelha, 
que também é coordena as áreas de Negócios Imo-
biliários e Agronegócios do Braga Nascimento e Zilio 
Advogados Associados, o novo decreto do presidente 
Michel Temer sinaliza a correta atitude com o atual mo-
mento do País, pois além de “atualizar e ampliar os se-
tores da economia beneficiados, levando-se em conta 
os cenários macroeconômicos, se compromete com a 
geração de empregos no curto prazo”, finaliza.
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Localiza lucra R$ 409,3 
milhões em 2016 e mantém 
protagonismo no mercado
Maior rede de aluguel de carros da América do Sul 
apresenta resultados expressivos mesmo diante de um 
cenário de recessão da economia brasileira

A Localiza, maior rede de aluguel de carros da 
América do Sul, comunica ao mercado os resultados 
financeiros referentes ao 4º trimestre de 2016 (4T16) 
e o consolidado do ano de 2016. Mesmo diante de 
um cenário econômico de recessão e crise institucio-
nal no Brasil, a Companhia, que possui mais de 7.700 
colaboradores, novamente demonstrou resiliência e 
forte capacidade de entrega nos âmbitos financeiros e 
operacionais. O lucro líquido em 2016 foi de R$ 409,3 
milhões, 1,7% mais que em 2015. Já no 4T16, o lucro 
alcançou R$ 104,4 milhões, queda de 1,4% em rela-
ção ao 4T15 devido principalmente ao aumento de R$ 
29,2 milhões nas despesas financeiras líquidas.

A Companhia encerra o ano com 561 agências 
no Brasil e em outros seis países da América do Sul 
e uma frota de mais de 143 mil veículos, um aumento 
de 14,8% em relação a 2015. A Divisão de Aluguel de 
Carros tem a maior e mais diversificada frota renova-
da anualmente, com mais de 50 modelos de carros, 
do compacto até marcas premium como Audi, BMW e 
Volvo. Em 2016, a Localiza acrescentou 19.384 carros 
para atender o forte crescimento do negócio de alu-
guel de carros e 13 novas agências foram adicionadas 
à rede própria.

Segundo o presidente da Localiza, Eugênio 
Mattar, o ano de 2016 foi mais um ano de resulta-
dos expressivos, com grandes conquistas em todas 
as frentes de negócios. “ Ampliamos nossa liderança 

no mercado, o protagonismo em inovação, a força 
da marca e a rede de distribuição, sempre mantendo 
os mais altos padrões de governança corporativa. A 
companhia começa 2017 com forte ambição por cres-
cimento sustentável, em posição para continuar a ex-
pandir a sua liderança no mercado, fazendo uma ges-
tão responsável entre a rentabilidade de curto prazo e 
objetivos de longo prazo”, diz Mattar.

No 4T16, a receita líquida consolidada apre-
sentou crescimento de 31,5% quando comparada ao 
4T15. As receitas líquidas de aluguel apresentaram 
crescimento de 15,9%, sendo 19,0% de crescimento 
na receita da Divisão de Aluguel de Carros e 9,6% de 
aumento na receita da Divisão de Gestão de Frotas.

Segundo o diretor de Finanças e Relações com 
Investidores da Localiza, Roberto Mendes, o EBIT-
DA consolidado do 4T16 totalizou R$ 270,9 milhões, 
18,8% acima do mesmo período do ano anterior. Já 
em 2016, o crescimento do EBITDA foi de 8,6% quan-
do comparado a 2015. “Encerramos 2016 com disci-
plina financeira, forte posição de caixa e confortáveis 
para aproveitar as oportunidades de crescimento”, co-
menta o diretor.

Em 2016, a Localiza preservou seu elevado ra-
ting de crédito nas principais agências de risco, fazen-
do parte de um seleto grupo de 22 empresas com nível 
de classificação AAA(bra) pela Fitch Ratings. 

No mês de dezembro, a Companhia assinou um 
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contrato de aliança estratégica global de longo pra-
zo com The Hertz Corporation, que está presente em 
mais de 155 países. Por meio do acordo, a Localiza 
fará a aquisição da Hertz Brasil (ainda sujeita à apro-
vação do CADE), expandirá a sua posição no mercado 
de reservas inbound/outbound, utilizará a marca “Lo-
caliza Hertz” por meio do acordo de co-brand e rea-
lizará trocas de conhecimento, tecnologia e talentos.

SOBRE A LOCALIZA
A Localiza é a maior rede de aluguel de carros da 

América do Sul, com 561 agências em 7 países e uma 
frota de mais de 141 mil carros. Com mais de 6 milhões 
de clientes e 43 anos de mercado, a Localiza é pioneira 
em inovações e oferece soluções e produtos que garan-
tem mais agilidade no processo de locação de veículos. 
O último lançamento da empresa é uma tecnologia iné-
dita na América Latina para agilizar a retirada do veículo 
sem passar pelo balcão de atendimento: o cliente só 
precisa de um aplicativo no celular para abrir a porta do 
carro e em menos de um minuto sai dirigindo.

Ao alugar um carro na Localiza, o cliente acu-
mula pontos no Localiza Fidelidade, que já distribuiu 
mais de 1,8 milhão de diárias grátis e upgrades. Den-
tre as soluções para trazer agilidade e comodidade, 

destaque para o Localiza Way, um gadget que oferece 
GPS, rede wi-fi, música via Spotify e conexão direta 
com a Assistência a Clientes; o autoatendimento Lo-
caliza Express, que garante mais agilidade aos clien-
tes no processo de retirada dos carros nas agências; 
o Mobile checkout, que possibilita o encerramento do 
contrato com rapidez; além de um app para reservas, 
upgrades de carros e acompanhamento do trajeto da 
van. Também é possível abrir um contrato utilizando o 
“Cheguei”, um pré atendimento que permite ao cliente 
agilizar ainda mais o processo de retirada do carro. A 
empresa também possui um grupo de carros de luxo 
denominado Localiza Prime, com os modelos BMW 
320i e Volvo S60, por exemplo.

Em 2016, a Localiza foi reconhecida com prê-
mios, sendo eleita a 25ª marca brasileira mais valiosa, 
segundo ranking da Interbrand e destaque no tema 
“Ética e Transparência” do Guia Exame de Susten-
tabilidade. Foi também primeiro lugar nas categorias 
Responsabilidade Social e Gestão de Pessoas do 15º 
Prêmio Ser Humano; além de vencedora da catego-
ria “Locadora de veículos” do “Prêmio Época Recla-
me Aqui- As Melhores empresas para o Consumidor”. 
Para obter mais informações sobre a Localiza, visite: 
www.localiza.com.
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Carlos Alberto Teixeira de Oliveira
Economista, presidente da ASSEMG-Associação dos Economistas de 

Minas Gerais. Presidente/Editor Geral de MercadoComum – Publicação 
Nacional de Economia, Finanças e Negócios.

País vive pior crise 
econômica da história

O Brasil tem de recuperar a sua capacidade 
de crescimento contínuo, consistente e vi-

goroso, impondo-se a sua imediata reconciliação com o 
desenvolvimento econômico, a fim de tornar-se uma Na-
ção desenvolvida. Se não o fizer e não começar a per-
seguir esta trilha, imediatamente, estará correndo o sério 
risco de enfrentar uma convulsão social sem precedentes, 
além de outros riscos imprevisíveis – como a ruptura insti-
tucional, o que pode comprometer a sua ainda incipiente 
democracia.

 JK já afirmava que as 
maiores ameaças à democracia 
são a miséria, o desemprego 
e o subdesenvolvimento. Ao 
longo das últimas décadas, a 
busca obsessiva pela estabili-
dade econômica nos ofuscou 
as possibilidades de colocar o 
desenvolvimento como a nossa 
especial, prioritária e fundamental meta nacional. De-
saprendemos o que é crescer e isso estará comprova-
do através de inúmeros quadros, tabelas e estatísticas 
apresentados a seguir.

 Desde o início desta publicação, em 2003, 
tenho alertado de forma veemente às vezes, para os 
equívocos cometidos pela política monetária aqui im-
plementada e que causou um dos maiores rombos das 
contas públicas da história da humanidade, provoca-
da pela desmesurada elevação das taxas de juros que, 
aos longos de quase ¼ de século, nos posiciona como 

a campeã absoluta, em termos internacionais, entre 
as mais elevadas do planeta. Durante estes últimos 22 
anos o Brasil já despendeu, apenas a título de paga-
mento de juros sobre a sua dívida pública, a exorbitante 
cifra de US$ 1,7 trilhão – o que corresponde ao equiva-
lente a quase todo um PIB nacional atual.

 O brilhante economista André Lara Resende, em 
artigo intitulado “Juros e conservadorismo intelectual”, 
publicado na edição 843 de Eu & Fim de Semana do Va-

lor Econômico, de 13 de janeiro 
último, questiona a “teoria mo-
netária, que até hoje balizou as 
políticas dos bancos centrais” e 
que pode estar equivocada.

Em épocas passadas 
chegou-se a afirmar que “ou 
o Brasil combatia as saúvas 
ou elas acabariam com o Bra-
sil”. Traduzindo para os tempos 

atuais é como afirmar que “ou o Brasil reduz as suas taxas 
de juros ou os juros liquidarão com o país”. Reduzir as 
taxas de juros ora praticadas em níveis que possam ser 
considerados civilizados é uma imposição de ordem, e 
deve ser tratada, inclusive, como elemento de segurança 
nacional. Não se pode esperar mais, até mesmo porque a 
taxa de juros não é o único componente para o exercício 
de uma política monetária eficaz e saudável. O Brasil, ao 
longo desse tempo, lembra muito o período de Salazar à 
frente da nação portuguesa quando, não obstante des-
frutar de uma excepcional estabilidade e equilíbrio eco-
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nômico, Portugal simplesmente não conseguia crescer, 
transformando-se numa das economias mais raquíticas, 
pobres e frágeis de todo o continente europeu. 

O Brasil atravessa, atualmente, a mais longa, inten-
sa e grave crise econômica de sua história completando, 
em 2016, três anos seguidos de recessão, acumulando o 
PIB-Produto Interno Bruto per capita, perda estimada de 
cerca de 9,3% desde 2014. Cabe mencionar que, nesse 
mesmo período, a economia mundial cresceu, em média 
11%. Em 2017 estaremos completando o 7º ano seguido 
em que o crescimento do país será inferior à média mun-
dial, já sendo esperado que poderemos, ainda, vivenciar 
neste ano, outra queda do PIB per capita. As projeções in-
dicam um crescimento do PIB inferior a 1%, com possibi-
lidade de ocorrer até mesmo outra retração na sua econo-
mia. É isso:  a economia brasileira tem performance típica 
de rabo de cavalo, que só cresce para trás ou para baixo!

A presente crise é bastante diferente de todas 
as demais que o país já atravessou, porque não está 
ligada a questões climáticas, cambial ou a problemas 
exógenos e é bem mais séria por causa das condicio-
nantes morais e políticas nela envolvidas. Em termos 
econômicos, o que estamos vivenciando é quase típico 
de países em situação de guerra e, na presente quadra 
histórica, nosso desempenho na América Latina, só não 
é pior do que o da Venezuela. 

Questão fundamental para superar a crise, em 
primeiro lugar, passa pelo resgate da confiança e do 
otimismo para considerarmos que esta situação críti-
ca com a qual hoje se aprisiona o país não seja con-
siderada contínua ou duradoura. Sempre o Brasil deu 
provas de capacidade para superar os seus principais 
problemas e entraves, de forma eficiente e rápida, mas 
isso depende, principalmente, da inadiável exigência de 
realização de reformas políticas, sociais e econômicas 
profundas, bem como, torna-se imperativo desideologi-
zar e despolitizar o debate econômico, sintonizando-o 
com as várias transformações em curso na economia 
internacional para lhes captar, essencialmente,  aquelas 
tendências mais relevantes e prováveis de realização.

O dínamo da economia responde pelos nomes 
de confiança e credibilidade e se ele não for resgatado, 
não conseguiremos sair do impasse que nos encontra-
mos, que é a armadilha do raquitismo da atividade eco-
nômica. Falta-nos uma agenda nacional. Para esse fim, 

uma das questões que considero crucial seria a con-
vocação de uma Assembleia Constituinte – revisional 
e exclusiva, para traduzir a Constituição Federal à luz 
de uma nova realidade outro nível de exigência e de 
comprometimento, que é o desenvolvimento nacional. 
Para isso, será necessário ter coragem, ousadia, buscar 
o novo. E, nesse sentido, a premissa básica tem de ser 
a transformação do País em uma Nação desenvolvida, 
mais justa e próspera. Não será preciso inventar nada 
de novo ou criar novas rodas, bastando seguir e aplicar 
os modelos mais bem-sucedidos consagrados nos paí-
ses desenvolvidos. Isto se chama benchmarking.

O Brasil está acometido de uma doença que inti-
tulo como síndrome de raquitismo econômico - em que a 
vertente principal é caracterizada pelo declínio da ativida-
de produtiva ou pelo baixíssimo nível de expansão eco-
nômica quando comparado com a média mundial.  De-
saprendemos a crescer e a nossa máquina propulsora do 
crescimento econômico vigoroso e contínuo enferrujou-se 
e está quebrada. País que não cresce é país condenado 
ao ananismo, ao atraso e ao empobrecimento. 

É preciso recuperar a nossa capacidade de 
planejamento estratégico de longo prazo que deve ter 
como fundamento básico a nossa transformação em 
país desenvolvido. É preciso sintonizarmos com as rá-
pidas e importantes transformações porque passa a 
economia internacional, a sua estrutura produtiva e as 
novas dimensões dos mercados. Não adianta ficar pro-
duzindo rádios receptores AM se o mundo só transmite 
em FM ou via satélite. Os televisores analógicos estão 
em extinção, como já foram extintas as máquinas de 
escrever, de fax etc.

Para isso ocorrer é preciso constituir uma “intelli-
gentsia” nacional com o objetivo de ser definir que, para 
a nossa transformação em país desenvolvido será exigi-
da, como a primeira de todas as metas, a do crescimento 
econômico vigoroso, consistente, contínuo e sustentável. 
Nesse sentido, ganha relevância e fôlego especiais as 
prioritárias questões da inovação tecnológica, da produti-
vidade, da qualidade e competitividade, da eficácia e me-
lhoria da educação em todos os seus níveis.

 Em outubro de 2016 o FMI-Fundo Monetário In-
ternacional divulgou o documento intitulado World Econo-
mic Outlook, trazendo as principais estatísticas macroe-
conômicas de quase 200 países, bem como, a projeção e 
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as estimativas do desempenho de suas respectivas eco-
nomias até o ano de 2021. Em janeiro último alguns dados 
foram revisados, em função da eleição de Donald Trump 
para a presidência dos Estados Unidos.

 De acordo com o FMI, em 2016 a economia 
mundial registrou crescimento médio de 3,08%, tendo 
o PIB mundial atingido US$ 75,12 trilhões, cabendo à 
economia norte-americana a liderança, com uma par-
ticipação relativa no PIB mundial, de quase um quarto 
do total da produção global – 24,68%, tendo a mesma 
alcançado US$ 18,561 trilhões – seguida pela China, 
com US$ 11,39 trilhões, e 15,15% de participação rela-
tiva. O Brasil deve ter se posicionado no 9º lugar entre 
as maiores economias.

 O FMI prevê expansão do PIB brasileiro, em 
2017, de apenas 0,2% e a recuperação do país será gra-
dual, com a atividade econômica permanecendo fraca 
por um período prolongado. Para 2018, a expectativa é de 
crescimento de 1,5% e que, apesar de modestas, estas 
taxas de expansão vão depender da implementação do 
ajuste fiscal e de outras reformas econômicas.

PARA O FMI, O PIB MUNDIAL 
DEVERÁ ATINGIR US$ 100 
TRILHÕES EM 2022. ATÉ 2021 
O BRASIL CONTINUARÁ 
CRESCENDO BEM MENOS QUE 
A MÉDIA MUNDIAL

 O FMI, de outro lado, alerta que riscos de pio-
ra do cenário pairam sobre o país. Um dos principais 
é uma nova piora da incerteza política, por causa do 
avanço das investigações da Operação Lava Jato, com 
delações envolvendo mais políticos em Brasília. Outro 
risco pode vir do exterior, com uma eventual desacele-
ração econômica mais forte da China e de um período 
mais prolongado de baixa expansão da economia mun-
dial, além das dúvidas e incertezas trazidas pelo novo 
governo Donald Trump. 

 Mais uma vez o FMI ressalta que a culpa pela 
forte recessão no Brasil em 2015 e 2016 foi, basica-
mente, decorrente de fatores internos e que uma forte 
combinação de algumas políticas equivocadas e incer-
tezas políticas tiveram papel essencial para enfraquecer 
a atividade econômica.

 A crise brasileira já resultou em quase 5,5 mi-
lhões de desempregados a mais, de acordo com cál-
culos do IBGE-Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística. A população desempregada alcançou patamar 
recorde de 12.042 milhões de pessoas no trimestre 
encerrado em outubro, segundo dados da PNAD-Con-
tínua, tendo a taxa de desemprego mantida no pico de 
11,8% ao ano. Somente no período, entre julho e outu-
bro do ano passado, foram cortados 604 mil postos de 
trabalho. Cabe mencionar que parcela significativa do 
número de desempregados é formada por jovens.

Grande parte dos principais entraves, que obs-
taculizam o desenvolvimento nacional, está diretamen-
te relacionada com a Constituição Federal, que exige 
ser urgentemente revista, por convocação de uma 
Assembleia Constituinte revisionista exclusiva, com o 
objetivo de atualizá-la em relação às grandes transfor-
mações ocorridas, entre as quais, a da globalização das 
economias.
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De acordo com o professor José Pastore, “na 
Constituição de 1988 a palavra direito aparece 76 ve-
zes; dever, 4 vezes; produtividade, 2; e eficiência, 1 vez. 

Como governar um país que tem 76 direitos, 4 
deveres, 2 produtividades e 1 eficiência? ”

Se não voltarmos a crescer, as nossas dificul-
dades só vão se agravar e as soluções para os nossos 
principais problemas estarão cada vez mais distantes. 
Mesmo já detendo, por exemplo, a mais elevada carga 
tributária de nossa história, ela continuará se expandin-
do, assim como ocorrerá em relação à dívida pública, 
que poderá nos direcionar a uma situação explosiva. E 
os recursos para investimentos em geral ficarão, tam-
bém, sempre mais escassos

 Por essas e várias outras razões é que precisa-
mos nos reconciliar com o desenvolvimento e retomar o 
crescimento econômico vigoroso. Temos de buscar nos 
transformar em país desenvolvido.

Entendo, também, que não podemos comparti-
lhar da onda de pessimismo sobre a economia nacio-
nal, como se ela estivesse hoje destruída e a nossa ter-
ra, arrasada. Vejo os seus problemas e entraves atuais 
como passageiros, não duradouros. Uma das mais des-
tacadas características do Brasil tem sido a sua enor-
me capacidade de superar dificuldades e de contornar 
crises, de maneira ágil e rápida.

 Considero o desenvolvimento a trilha natural do 
Brasil rumo ao futuro, como já afirmava Juscelino Ku-
bitschek há mais de 50 anos. 

A busca de um futuro melhor para o Brasil pas-
sa, inexoravelmente, pela urgente decisão de deixar-
mos de ser emergentes para nos convolar em país de-
senvolvido. 

Reafirmo, com convicção que, assim como exis-
te o “Sistema de Metas de Inflação”, o Brasil deveria 
criar outro modelo similar e a ser considerado a priori-
dade nacional número um. A proposta nesse sentido é 
a implantação de um “Sistema de Metas de Crescimen-
to Econômico Vigoroso, Consistente, Contínuo e Sus-
tentável”, resgatando-se o planejamento e suas pers-
pectivas de realização de médio e longo prazos. 

O crescimento econômico vigoroso deve deixar 
de ser apenas uma casualidade, uma questão episó-
dica, uma efemeridade, um acontecimento meramente 

fortuito para se transformar, efetivamente, na grande 
meta econômica nacional, permeando a convolação do 
País em uma economia madura e desenvolvida. Nesta 
direção já tivemos, antes, vários exemplos de sucesso 
e que poderiam nos servir de inspiração, como foi o 
caso do Plano de Metas, implementado durante o Go-
verno JK. 

BRASIL X MUNDO - Evolução do PIB - Produto 
Interno Bruto

                    Brasil   Mundo

Ano
US$ bilhões 

Corrente   
Variação 
Real %

US$ bilhões 
Corrente 

Variação 
Real %

2001    559,563 1,39                33.417,52 2,50       

2002    508,101 3,05                34.555,94 2,97

2003    559,465 1,14                38.827,05 4,29

2004    669,340 5,76                43.707,36 5,42

2005    892,033 3,20                47.325,75 4,84

2006 1.107,131 3,96                51.255,96 5,48

2007 1.396,797 6,07                57.858,92 5,65

2008 1.693,147 5,09                63.421,57 3,03

2009 1.672,625 -0,13  60.048,38  -0,09

2010 2.209,751 7,53                65.643,26 5,45

2011 2.614,482 3,97                72.769,15 4,19

2012 2.463,549 1,93                74.092,28 3,49

2013 2.468,546 3,00 76.074,81 3,34

2014 2.454,846                   0,50 78.041,68 3,42

2015 1.797,601         -3,77 73.598,82 3,20

2016 1.763.202* -3,50 75.212,70 3,08

Realce em vermelho indica que a economia brasileira teve desempenho inferior
à da economia mundial. *Projeção MinasPart Desenvolvimento
Fonte: Bacen/FMI-World Economic Outlook/Oct 2016 – MinasPart Desenvolvi-
mento

Projeções do FMI para o PIB – BRASIL X MUNDO

Ano
Crescimento %          PIB – Em US$ bilhões BR/Mundo

Brasil Mundo Brasil Mundo       %

2017 0,20 3,44 1.948 79.536 2,44

2018 1,49 3,57 2.029 83.811 2,42

2019 1,97 3,71 2.118 88.539 2,39

2020 1,99 3,74 2.214 93.599 2,37

2021 1,99 3,78 2.315 98.632 2,35

Fonte: FMI-World Economic Outlook/Oct 2016-Jan 2017 – MinasPart Desen-
volvimento
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MAIORES ECONOMIAS -  PARTICIPAÇÃO NO PIB 
MUNDIAL - Países com mais de US$ 1 trilhão de 
PIB – 2016*

Classificação País PIB – US$ milhões % do Total

01 Estados Unidos 18.561.394 24,68

02 China 11.391.619 15,15

03 Japão   4.730.300   6,29

04 Alemanha   3.494.898   4,65

05 Reino Unido   2.649.893   3,52

06 França   2.488.284   3,31

07 Índia   2.250.987   2,99

08 Itália   1.852.499   2,46

09 Brasil   1.763.202   2,34

10 Canadá   1.532.343   2,04

11 Coreia do Sul   1.404.383   1,88

12 Rússia   1.267.754   1,69

13 Austrália   1.256.640   1,67

14 Espanha   1.252.163   1,66

15 México   1.063.606   1,41

Subtotal 56.958.574 75,73

Outros 18.254.122 24,26

Total 75.212.696 100,00

*Estimativas
Fonte: FMI-World Economic Outlook/Oct 2016 – MinasPart Desenvolvimento

Projeção do FMI para 2021 - Maiores economias 
e participação no PIB mundial - países com 
mais de us$ 1 trilhão de PIB – 2021*

Classificação País PIB – US$ milhões % do Total

01 Estados Unidos 22.766,78  23,08

02 China 18.033,35       18,28

03 Japão 5.603,52    5,68

04 Alemanha 4.113,87   4,17

05 Índia 3.650,62    3,70

06 Reino Unido 3.022,20    3,06

07 França 2.941,08    2,98

08 Brasil 2.314,84    2,35

09 Itália 2.083,77    2,11

10 Canadá 1.923,59    1,95

11 Coreia do Sul 1.819,34    1,85

12 Rússia 1.786,24    1,81

13 Austrália 1.640,03    1,66

14 Espanha 1.499,39    1,52

15 México 1.302,92    1,42

Total Mundial 98.632,17 100,00

Fonte: FMI-World Economic Outlook/Oct 2016 – MinasPart Desenvolvimento

EVOLUÇÃO DO PIB - Produto Interno Bruto de países selecionados e participação no total mundial 
– 1995/2020 - Em %

Ano     Mundo        Alemanha    Argentina    Brasil   China         Coreia do Sul    Estados Unidos    Japão

1995      30.852,86    2.594,37        280,08 786,48         736,87 556,45             7.664,05    5.335,58

2000   33.654,83    1.955,67        308,49 655,45      1.214,93           561,60           10.284,75              4.730,99

2005   47.325,75    2.866,31        199,27 891,63      2.308,82           898,14           13.093,70              4.572,41

2010   65.643,26    3.423,47        424,73 2.208,71      6.066,21        1.094,50           14.964,40              5.498,71

2015   73.598,82    3.365,29        630,45 1.772,59    11.181,56        1.377,87           18.036,65              4.124,21

2020*  93.599,27    4.007,77        773,45 2.213,76    16.458,03        1.746,81           21.926,51              5.506,44

Variação % 203,4 54,5     176,2           181,5 2.133,5            213,9                   186,1 3,2

*Projeções Fonte: FMI/MinasPart Desenvolvimento
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FONTE: O GLOBO – 17.01.2017

PARTICIPAÇÃO DO PIB - Produto Interno Bruto de Países selecionados no total mundial – 1995/2020 - Em %

Ano  Alemanha    Argentina    Brasil    China     Coreia do Sul    Estados Unidos    Japão

1995 8,40 0,91 2,55     2,39            1,80 24,84 17,29

2000 5,81                   0,92           1,95  3,61            1,67                        30,56 14,06

2005          6,06                   0,42           1,88 4,88 1,90 27,67 9,66

2010 5,22 0,65 3,36 9,24 1,67 22,80 8,38

2015 4,57                   0,86            2,41 15,19  1,87 24,51  5,60

2020 4,28 0,83 2,37 17,58 1,87 23,43 5,88

*Projeções | Fonte: FMI/MinasPart Desenvolvimento

RECORDE: Em 2017 o Brasil está 
entrando no 7º ano seguido de 
crescimento econômico inferior à 
média mundial

É interessante observar que em 1995, analisada 
em dólares americanos correntes, a economia brasileira 
superava a chinesa. À época, enquanto o Brasil possuía 
um PIB equivalente a 2,55% do total mundial, a da China 
representava 2,37%. De acordo com projeções do FMI, 
em 2020 a economia chinesa atingirá uma participação 
global de 17,58% - contra apenas 2,37% da brasileira – 
percentual inferior àquele de 25 anos atrás.

Desde 1995 – quando se implantou o Plano Real 
e já considerando as projeções para 2017, somente em 6 
oportunidades (anos de 1995, 2002, 2004, 2007, 2008 e 
2010) a taxa de crescimento do PIB brasileiro conseguiu 
superar a média mundial. Nesse período, enquanto a 
taxa média anual de crescimento da economia brasileira 
foi de 2,35%, a mundial teve desempenho bem mais ex-
pressivo, de 3,7%. No acumulado do período, o PIB bra-
sileiro contabilizou expansão de 54,14%, contra 88,75% 
registrados no âmbito mundial.

Em 2016 o Brasil registrou a quinta maior retra-
ção econômica entre todos os países e, consideradas as 
estatísticas divulgadas pelo FMI para este século, cabe 
destacar que o desempenho da economia brasileira foi 
um dos menos expressivos de todo o mundo, tendo ex-

pandido o seu PIB em níveis inferiores à média mundial, 
da América Latina, do BRIC’s e dos países considerados 
emergentes, dos quais faz parte. Assim, por exemplo, 
enquanto a taxa média de crescimento anual da eco-
nomia mundial foi de 3,71%, a brasileira situou-se em 
2,47% - tendo sido verificado no acumulado do período 
de 2001 a 2016 um aumento de 80,5% na média global, 
contra 46,4% do Brasil.

A renda per capita dos brasileiros experimen-
tou outro forte recuo no ano passado– superior a 4% e, 
segundo estimativas, deve ter ficado em torno de US$ 
8.500 em 2016, nível similar ao do ano de 2008.

Em 1985, o setor industrial respondia por 48,6% 
da formação do PIB brasileiro, tendo decrescido para 
22,7% em 2015. No mesmo período, a indústria de 
transformação reduziu drasticamente a sua participação 
de 35,9%, para 11,4%.

A balança comercial brasileira obteve, em 2016, 
um superávit de US$ 47,68 bilhões, o mais expressivo de 
sua história, tendo as exportações atingido US$ 185,24 
bilhões – queda de 3,09% quando comparado com o 
ano anterior. Já as importações registram expressiva 
queda de 19,78% e totalizaram US$ 137,55 bilhões.
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 Os principais parceiros do comércio brasileiro 
foram: China (18,12%), Estados Unidos (14,55%) e Ar-
gentina (6,97%) e o maior superávit comercial ocorrido 
foi a China, no valor de 11,97 bilhões.

 Em termos de relações de troca internacional o 
Brasil continua sendo destaque, cabendo-nos a lideran-
ça isolada no ranking das economias mais fechadas do 
mundo: as projeções indicam exportações mais importa-
ções representando apenas 18,23% do PIB nacional em 
2016.

 A dívida externa brasileira situou-se em torno 
de US$ 330 bilhões e o nível de reservas internacional, 
em US$ 372,761 – confirmando o país como detentor de 
um saldo líquido credor em relação ao resto do mundo 
de US$ 39 bilhões.

 A dívida pública brasileira, considerados os três 
níveis – federal, estadual e municipal – aproximou-se de 
71% do PIB e deverá se elevar para algo em torno de 
78% em 2017, mesmo havendo significativa redução da 
taxa básica de juros.

RETRAÇÕES DA ECONOMIA BRASILEIRA
Redução Anual do PIB - % Ano Presidente em exercício

0,48 1902 Campos Sales

3,20 1908 Afonso Pena

1,25 1914 Hermes da Fonseca

2,01 1918 Wenceslau Brás

2,10 1930 Washington Luis

3,30 1931 Getúlio Vargas

1,00 1940 Getúlio Vargas

2,70 1942 Getúlio Vargas

4,25 1981 João Figueiredo

2,93 1983 João Figueiredo

0,06 1988 José Sarney

4,35 1990 Fernando Collor

0,47 1992 Fernando Collor

0,13 2009 Lula

3,77 2015 Dilma Rousseff

3,50* 2016 Dilma Rousseff/Michel Temer

*Estimativa do FMI | Fonte: IpeaData/IBGE/MinasPart Desenvolvimento
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BRASIL - EVOLUÇÃO DO PIB – 1901 A 2016 – Em %

2016: ESTIMATIVA – FONTE: IBGE/MINASPART DESENVOLVIMENTO

BRASIL - EVOLUÇÃO DO PIB – 1901 A 2016 – Em %

2016: ESTIMATIVA – FONTE: IBGE/MINASPART DESENVOLVIMENTO

TAXA ANUAL DE CRESCIMENTO DO PIB – PRODUTO INTERNO BRUTO MUNDIAL E DE PAÍSES 
SELECIONADOS– EM % - 2001/2016

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* Média Acumulado

Mundo 2,5 3,0 4,3 5,4 4,8 5,5 5,7 3,0 -0,1 5,5 4,2 3,5 3,3 3,4 3,2 3,1 3,77 80,5

Países Desenvolvidos     1,6 1,8 2,1 3,2 2,7 3,1 2,8 0,1 -3,4 3,1 1,7 1,2 1,2 1,9 2,1 1,6 1,68 30,2

Estados Unidos     1,0 1,8 2,8 3,8 3,4 2,7 1,8 -0,3 -2,8 2,5 1,6 2,2 1,7 2,4 2,6 1,6 1,80 32,8

Zona do Euro          2,1 1,0 0,7 2,3 1,7 3,2 3,0 0,4 -4,5 2,1 1,5 -0,9 -0,3 1,1 2,0 1,7 1,07 18,2

Países Emergentes 3,7 4,5 7,0 7,9 7,2 8,1 8,6 5,8 2,9 7,5 6,3 5,3 5,0 4,6 4,1 4,1 5,79 145,5

Am. Latina 0,6 0,4 2,0 6,3 4,7 5,6 5,9 4,0 -1,8 6,1 4,6 3,0 2,9 1,0 0,1 -0,7 2,79 54,6

Brasil                           1,4 3,1 1,2 5,8 3,2 4,0 6,1 5,0 -0,1 7,5 4,0 1,9 3,0 0,5 -3,8 -3,5 2,47 46,4

Rússia                           5,1 4,7 7,3 7,2 6,4 8,2 8,5 5,3 -7,8 4,5 4,1 3,5 1,3 0,7 -3,7 -0,6 3,42 68,9

Índia                            4,9 3,9 7,9 7,8 9,3 9,3 9,8 3,9 8,5 10,3 6,6 5,6 6,6 7,2 7,6 6,6 7,24 204,9

China 8,3 9,1 10,0 10,1 11,3 12,7 14,2 9,6 9,2 10,6 9,5 7,9 7,8 7,3 6,9 6,7 9,45 322,9

África do Sul 2,7 3,7 3,0 4,6 5,3 5,6 5,4 3,2 -1,5 3,0 3,3 2,2 2,3 1,6 1,3 0,3 2,87 57,0

*Projeção Fonte: World Economic Outlook/FMI – Janeiro 2017 e várias edições anteriores/MinasPart Desenvolvimento Última atualização: 16/janeiro/2017
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Ano                       Brasil                    Mundo

1995                      4,42                      3,37

1996                      2,15                      3,90

1997                      3,38                      4,13

1998                      0,04                      2,52

1999                      0,25                      3,63

2000                      4,40                      4,82

2001                      1,39                      2,52

2002                      3,05                      2,96

2003                      1,14                      4,06

2004                      5,76                      5,19

2005                      3,20                      4,87

2006                      3,96                      5,54

2007                      6,07                      5,70

2008                      5,09                      3,06

2009                     -0,13                      0,03

2010                      7,53                      5,45

2011                      3,97                      4,19

2012                      1,93                      3,49

2013                      3,00                      3,34

2014                      0,50                      3,42

2015                     -3,77                      3,20

2016* -3,50

2017* 0,20

Média anual          2,35                      3,74

Acumulado         54,14   88,75

*Estimativa do FMI | Em vermelho: Desempenho do Brasil inferior à média mundial 
| Fonte: FMI-World Economic Outlook-oct 2016/Jan 2017 - IBGE/MinasPart Desen-
volvimento

BRASIL X MUNDO – taxa anual de crescimento 
do PIB – produto interno bruto 1995/2017 - Em %

BRASIL – EVOLUÇÃO DA RENDA PER CAPITA 
2001/2016 – Em US$

Ano
PIB Total 

US$ bilhões
População 

Milhões
PIB Per Capita   

US$ 1,00
Variação

2001    559,563 175,885   3.181,41 -0,00

2002    508,101 178,276   2.850,08  1,67

2003    559,465 180,619   3.097,49 -0,18

2004    669,340 182,911   3.659,36  4,43

2005    892,033 185,151   4.817,87  1,95

2006 1.107,131 187,335   5.909,90  2,75

2007 1.396,797 189,463   7.372,41  4,88

2008 1.693,147 191,532   8.840,00  3,96

2009 1.672.625 193,544   8.642,09 -1,16

2010 2.209,751 195,498 11.303,20  6,45

2011 2.614,482 197,397 13.244,79  2,97

2012 2.463,549 199,242 12.364,58  0,98

2013 2.468,456 201,033 12.278,88  2,09

2014 2.454,846 202,769 12.106,64 -0,36

2015 1.797,601 204,470   8.791,52 -4,57

2016* 1.763.202 206,081  8.555,87 -4,26

*Projeção MinasPart Desenvolvimento | Fonte: Bacen/FMI-World Economic 
Outlook/Oct 2016 – MinasPart Desenvolvimento

PARTICIPAÇÃO DO PIB BRASILEIRO  
NO PIB MUNDIAL

Ano   % Ano   %

2001 1,67 2009 2,79

2002 1,47 2010 3,37

2003 1,44 2011 3,59

2004 1,53 2012 3,32

2005 1,88 2013 3,16

2006 2,16 2014 3,15

2007 2,41 2015 2,44

2008 2,67 2016* 2,34

*Projeções | Fonte: Bacen/FMI-World Economic Outlook/Oct 2016 – MinasPart 
Desenvolvimento

MUNDO 2016 – Maiores taxas de expansão do 
PIB – PRODUTO INTERNO BRUTO- Em %

Iraque 10,30

Myanmar 8,07

Costa do Marfim 7,98

Índia 7,62

Laos 7,48

Cambodia 6,99

Bangladesh 6,92

Senegal 6,64

China 6,59

Dibouti 6,50
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TAXA ANUAL DE CRESCIMENTO DO PIB – Produto Interno Bruto mundial e de países selecionados – 
2011 a 2018 – Em %

 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018* Média Acum.

Mundo 4,2 3,5 3,3 3,4 3,2 3,1 3,4 3,6 3,5 31,3

Países Desenvolvidos     1,7 1,2 1,2 1,9 2,1 1,6 1,8 1,9 1,7 14,4

Estados Unidos     1,6 2,2 1,7 2,4 2,6 1,6 2,3 2,5 2,1 18,2

Zona do Euro          1,5  -0,9 -0,3 1,1 2,0 1,7 1,6 1,6 1,0  8,6

Países Emergentes 6,3 5,3 5,0 4,6 4,1 4,1 4,5 4,8 4,9 45,9

Am. Latina 4,6 3,0 2,9 1,0 0,1 -0,7 1,2 2,1 1,9 15,0

Brasil                           4,0 1,9 3,0 0,5 -3,8 -3,5 0,2 1,5 0,3  3,6

Rússia                           4,0 3,5 1,3 0,7 -3,8 -0,6 1,2 1,2 1,0  7,6

Índia                            6,6 5,6 6,6 7,2 7,6 6,6 7,2 7,7 6,9 70,4

China 9,5 7,9 7,8 7,3 6,9 6,7 6,5 6,0 7,3 76,0

África do Sul 3,3 2,2 2,3 1,6 1,3 0,3 0,8 1,6 1,7 14,2

*Projeções | Fonte: World Economic Outlook October/FMI – Janeiro 2017 e várias edições anteriores
MinasPart Desenvolvimento Econômico – Dados atualizados em 16 janeiro/2017

BRASIL – Evolução da renda per capita – 
2001/2016 – Em US$

Ano
PIB Total US$ 

bilhões
População 

Milhões
PIB Per Capita 

US$ 1,00
Variação

2001    559,563 175,885   3.181,41 -0,00

2002    508,101 178,276   2.850,08  1,67

2003    559,465 180,619   3.097,49 -0,18

2004    669,340 182,911   3.659,36  4,43

2005    892,033 185,151   4.817,87  1,95

2006 1.107,131 187,335   5.909,90  2,75

2007 1.396,797 189,463   7.372,41  4,88

2008 1.693,147 191,532   8.840,00  3,96

2009 1.672.625 193,544   8.642,09 -1,16

2010 2.209,751 195,498 11.303,20  6,45

2011 2.614,482 197,397 13.244,79  2,97

2012 2.463,549 199,242 12.364,58  0,98

2013 2.468,456 201,033 12.278,88  2,09

2014 2.454,846 202,769 12.106,64 -0,36

2015 1.797,601 204,470   8.791,52 -4,57

2016* 1.763.202 206,081   8.555,87 -4,26

*Projeção MinasPart Desenvolvimento | Fonte: Bacen/FMI-World Economic 
Outlook/Oct 2016 – MinasPart Desenvolvimento

Participação do PIB brasileiro no PIB mundial

Ano   % Ano   %

2001 1,67 2009 2,79

2002 1,47 2010 3,37

2003 1,44 2011 3,59

2004 1,53 2012 3,32

2005 1,88 2013 3,16

2006 2,16 2014 3,15

2007 2,41 2015 2,44

2008 2,67 2016* 2,34

*Projeções | Fonte: Bacen/FMI-World Economic Outlook/Oct 2016 – MinasPart 
Desenvolvimento

Iraque 10,30

Myanmar 8,07

Costa do Marfim 7,98

Índia 7,62

Laos 7,48

Cambodia 6,99

Bangladesh 6,92

Senegal 6,64

China 6,59

Dibouti 6,50

Fonte: Projeções do FMI-World Economic Outlook/Oct 2016 – MinasPart Desenvolvimento

MUNDO 2016 – Maiores taxas  de expansão do 
PIB –  PRODUTO INTERNO BRUTO- Em %
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Yemen -28,10

Serra Leoa                -21,08

Macau -20,35

Ucrânia -9,87

Guiné Equatorial -7,44

Líbia -6,38

Venezuela -,622

Burundi -3,96

Belarus -3,89

Brasil -3,77

Fonte: FMI-World Economic Outlook/Oct 2016  – MinasPart Desenvolvimento

MUNDO 2015 – Menores taxas de expansão do 
PIB – PRODUTO INTERNO BRUTO- Em %

Sudão do Sul -13,12

Venezuela -10,00

Guiné Equatorial -9,87

Suriname -6,98

Brasil -3,50

Líbia -3,32

Belarus -3,00

Trinidade e Tobago -2,75

Equador -2,27

Azerbaijão -2,39

Fonte: Projeções do FMI-World Economic Outlook/Oct 2016 
MinasPart Desenvolvimento

MUNDO 2016 – Menores taxas de expansão do 
PIB – PRODUTO INTERNO BRUTO- Em %

BRASIL TAXAS MÉDIAS ANUAIS DE 
CRESCIMENTO DO PIB X POPULAÇÃO  – Em %

Período PIB População
PIB per 
Capita

MILAGRE BRASILEIRO I

-Década de 60 – (1961 a 1970) 6,17 2,89 3,19

MILAGRE BRASILEIRO II

-Década de 70 – (1971 a 1980) 8,63 2,44 6,04

DÉCADA PERDIDA

-Década de 80 – (1981 a 1990) 1,67 2,14 -0,46

DÉCADA DO AJUSTE

-Década de 90 – (1991 a 2000) 2,51 1,57 0,93

DÉCADA CONSUMISTA

-Década de 00 – (2001 a 2010) 3,67 1,21 2,43

DÉCADA DESPERDIÇADA

-Década de 10 – (2011 a 2016) 0,39 0,88 -0,53

Fonte: Banco Central do Brasil/MinasPart Desenvolvimento
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Participação % das Atividades Econômicas no Valor Adicionado a Preços Básicos 
Especificação 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 (1) 2015 (1)

Agropecuária 5,5 5,5 4,8 5,1 4,9 5,3 5,2 5,2

Indústria 26,7 28,5 27,4 27,2 26,1 24,9 24,0 22,7

Indústria Extrativa 1,4 3,1 3,3 4,4 4,5 4,2 3,8  2,1

Indústria de Transformação 15,3 17,4 15,0 13,9 12,6 12,3 11,7 1,4

Prod. e distrib. de eletricidade, gás, água, esgoto e limp.urb. 3,1 3,4 2,8 2,7 2,5 2,0 1,9 2,8

Construção  7,0 4,6 6,3 6,3 6,5 6,4 6,6 6,4

Serviços    67,7 66,0 67,8 67,7    69,0 69,8 70,8 72,0

Comércio 8,1 10,8 12,6 12,9 13,4 13,5 13,0 12,3

Transporte, armazenagem e correio 3,7 3,5 4,3 4,5 4,5 4,5 4,4 4,2

Serviços de informação 4,3 4,6 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,2

Intermed. financeira, seguros, prev. complem. e serv.rel. 6,8 7,1 6,8 6,3 6,2 5,9 6,5 7,6

Atividades imobiliárias 12,2 9,3 8,3 8,5 8,9 9,3 9,5 9,9

Outros Serviços 16,9 14,8 15,7 15,9 16,4 16,7 17,0 17,1

Adm., saúde e educação públicas e seguridade social 15,7 16,0 16,3 16,1 16,0 16,4 17,0 17,7

Valor adicionado a Preços Básicos 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0

Impostos sobre Produtos 16,3 17,8 17,7 17,6 17,6 17,1 16,6 16,8

PIB a Preços de Mercado 116,3 117,8 117,7 117,6 117,6 117,1 116,6 116,8

Atualmente a indústria brasileira alcança um de seus 
baixos níveis de produção
Participação do setor industrial no PIB – 
PRODUTO INTERNO BRASILEIRO – 1956/2015

Ano % no PIB Total

1956 28,2

1959 33,9

1963 34,2

1968 36,8

1975 43,3

1981 44,3

1985 48,0

1990 38,7

1990 38,7

1995 27,5

2000 26,7

2005 28,5

2010 27,4

2013 25,0

2015 22,7

Fonte: IpeaData/IBGE/MinasPart Desenvolvimento

Ano % no PIB Total

1950 19,3

1955 21,2

1960 26,3

1965 25,9

1970 29,3

1975 33,6

1980 33,7

1985 35,9

1990 26,5

1995 18,6

2000 15,3

2005 17,4

2010 15,0

2015 11,4

Fonte: IBGE/IpeaData/MinasPart Desenvolvimento

Participação da indústria de transformação  no 
PIB – PRODUTO INTERNO BRASILEIRO – 1950/2015
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BRASIL – Desempenho do comércio 
exterior em 2016

O Brasil obteve, em 2016,  uma extraordinária me-
lhora dos saldos comerciais, essenciais para a modera-
ção do déficit em transações correntes. Os anos de 2012 
a 2014 foram de deterioração dos saldos comerciais, o 
que levou a um déficit comercial em 2014 (o primeiro des-

de 2000). A partir de 2015, essa tendência se inverteu e 
2016 e 2017 seguirão com reequilíbrio externo da econo-
mia brasileira. Mesmo que através da maneira dolorosa, 
via recessão, que aliada à depreciação cambial resultaram 
em forte retração das importações e exportações.

BRASIL – Evolução da balança comercial – US$ 
Milhão FOB

Ano Exportação Importação Saldo Variação

2001 58.287 -55.602 2.685 -0,00

2002 60.439 -47.243 13.196  1,67

2003 73.203 -48.326 24.878 -0,18

2004 96.677 -62.836 33.842  4,43

2005 118.529 -73.600 44.929  1,95

2006 137.807 -91.351 46.457  2,75

2007 160.649 -120.617 40.032  4,88

2008 197.942 -172.985 24.958  3,96

2009 152.995 -127.722 25.272 -1,16

2010 201.916 -181.768 20.147  6,45

2011 256.040 -226.247 29.793  2,97

2012 242.578 -223.183 19.395  0,98

2013 242.034 -239.748 2.286  2,09

2014 225.101 -229.154 -4.054 -0,36

2015 191.134 -171.449 19.685 -4,57

2016 185.235 -137.552 47.683 -4,26

Fonte:MDIC/MinasPartDesenvolvimento 

BRASIL – Participação das exportações no
PIB – PRODUTO INTERNO BRUTO

Ano % Ano %

2001 10,41 2009   9,16

2002 11,83 2010   9,14

2003 13,07 2011   9,79

2004 14,43 2012   9,85

2005 13,29 2013   9,81

2006 12,45 2014   9,17

2007 11,51 2015 10,63

2008                          11,70  2016* 10,51   

*Projeção | Fonte: MDIC/MinasPart Desenvolvimento

BRASIL – Participação das importações 
No PIB – PRODUTO INTERNO BRUTO

Ano % Ano %

2001   9,93 2009   7,65

2002   9,28 2010   8,22

2003   8,63 2011   8,65

2004   9,38 2012   9,06

2005   8,25 2013   9,71

2006   8,25 2014   9,30

2007   8,64 2015   9,53

2008 10,22 2016*   7,80 

*Projeção | Fonte: MDIC/MinasPart Desenvolvimento
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Exportações
US$ bilhôes dez/15 Participação dez/16 Participação var.1 interanual

Total 16.783 100,0% 15.941 100,% -5,0%

Principais produtos 12.149 72,4% 12.302 77,2%

Soja 784 4,7% 704 4,4% -10,2%

Minérios 1.507 9,0% 2.122 13,3% 40,9%

Mat. de transporte 3.058 18,2% 2.525 15,8% -17,4%

Petróleo e derivados 1.168 7,0% 989 6,2% -15,3%

Carne 1.219 7,3% 1.149 7,2% -5,7%

Químicos 1.031 6,1% 1.167 7,3% 13,1%

Metalúrgicos 1.088 6,5% 1.117 7,0% 2,6%

Açúcar 833 5,0% 1.106 6,9% 32,8%

Equip. mecânicos 764 4,6% 708 4,4% -7,3%

Papel e celulose 697 4,2% 713 4,5% 2,4%

Principais destinos 8.253 49,2% 8.753 54,9%

União  
Europeia 2.816 16,8% 2.644 16,6% -6,1%

China 2.384 14,2% 2.611 16,4% 9,5%

EUA 2.167 12,9% 2.265 14,2% 4,5%

Argentina 886 5,3% 1.233 7,7% 39,2%

Fonte: MDIC | RA. 1variação mensal calculada pela média diária

Importações
US$ bilhôes dez/15 Participação dez/16 Participação var.1 interanual

Total 10.543 100,0% 11.525 100,0% 9,3%

Principais produtos 7.493 71,1% 9.184 79,7%

Combustíveis/ lubrificantes 1.504 14,3% 1.535 13,3% 2,1%

Equip. mecânicos 1.485 14,1% 1.813 15,7% 22,1%

Equip. elétricos e eletrônicos 1.002 9,5% 1.588 13,8% 58,4%

Veíc. automóveis e partes 692 6,6% 961 8,3% 38,8%

Químicos e orgân./inorgânicos 699 6,6% 702 6,1% 0,3%

Plásticos e obras 403 3,8% 494 4,3% 22,7%

Adubos e fertilizantes 550 5,2% 621 5,4% 12,8%

Siderúrgicos 285 2,7% 337 2,9% 18,0%

Farmacêuticos 487 4,6% 642 5,6% 31,9%

Instr. ótica/precisão/médico 385 3,7% 492 4,3% 27,8%

Pricipais origens 6.575 62,4% 7.554 65,5%

União Europeia 2.611 24,8% 2.381 20,7% -8,8%

China 1.563 14,8% 2.133 18,5% 36,5%

EUA 1.782 16,9% 2.124 18,4% 19,2%

Argentina 619 5,9% 916 7,9% 48,0%

Fonte: MDIC | RA. 1variação mensal calculada pela média diária
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BRASIL – Evolução da corrente de comércio 
exterior e saldo – Comercial - US$ milhões

Ano Corrente de Comércio Saldo

2001 113.889   2.685

2002 107.682 13.196

2003 121.529 24.878

2004 159.512 33.842

2005 192.129 44.929

2006 229.158 46.457

2007 281.266 40.032

2008 370.927 24.958

2009 280.717 25.272

2010 383.683 20.147

2011 482.287 29.793

2012 465.761 19.395

2013 481.782   2.286

2014 454.255  -4.054

2015 362.583 19.685

2016 322.787 47.683

Fonte: MDIC/MinasPart Desenvolvimento

BRASIL – Principais países - Corrente de 
comércio exterior - 2016

Classifi-
cação

País
Corrente  

US$ milhões
Participação no 

total %

01 China 58.497,58 18,12

02 Estados Unidos 46.958,91 14,55

03 Argentina 22.502,16   6,97

04 Alemanha 13.991,56   4,35  

05 Holanda 12.109,10   3,75

 06 Coreia do Sul    8.329,59   2,58

 07 Japão     8.170,71   2,53

 08 México    7.341,43   2,27

 09 Itália    7.024,24   2,18

 10 Chile    6.962,65   2,16

 11 França    5.986,41   1,86

 12 Índia    5.644,04   1,75

 13 Espanha    5.169,75   1,60

 14 Reino Unido    5.138,99   1,59

 15 Bélgica    4.749,46  1,47

Fonte: MDIC/MinasPart Desenvolvimento

BRASIL – TAXA DE ABERTURA  DA 
CORRENTE DE COMÉRCIO NO PIB

Ano  % Ano  %

2001 20,6 2009 16,8

2002 21,4 2010 17,4

2003 22,0 2011 18,4

2004 24,0 2012 18,9

2005 21,8 2013 19,5

2006 21,0 2014 18,5

2007 20,6 2015 20,2

2008                           22,5     2016 10,51

Fonte: MDIC/MinasPart Desenvolvimento

BRASIL – Principais países de destino das 
exportações em 2016

Classificação País
   Valor US$ 

milhões
% do total

01 China 35.136 18,97

02 Estados Unidos 23.156 12,50

03 Argentina 13.418   7,24

04 Holanda 10.323   5,57

05 Alemanha   4.861   2,62

06 Japão   4.604   2,49

07 Chile   4.081   2,20

08 México   3.813   2,06

09 Itália   3.322   1,79

10 Bélgica   3.233   1,75

11 Índia   3.161   1,71

12 Coreia do Sul   2.881   1,56

13 Reino Unido   2.841   1,53

14 Cingapura   2.827   1,53

15 Uruguai   2.744   1,48

Fonte: MDIC/MinasPart Desenvolvimento
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BRASIL – Principais países de origem das 
importações em 2016

Classificação País Valor US$ milhões % do total

01 Estados Unidos 23.802 17,30

02 China .364 16,99

03 Alemanha 9.131   6,64

04 Argentina 9.084   6,60

05 Coreia do Sul 5.449   3,96

06 Itália 3.703   2,69

07 França 3.678   2,67

08 Japão 3.566   2,59

09 México 3.528   2,56

10 Chile 2.882   2,10

11 Espanha 2.565   1,86

12 Índia 2.483   1,81

13 Reino Unido 2.298   1,67

14 Rússia 2.021   1,47

15 Canadá 1.866   1,36

Fonte: MDIC/MinasPart Desenvolvimento

Classificação País Saldo (+)

01 China 11.770

02 Holanda   8.536

03 Argentina  4.333

04 Cingapura  2.402

05 Irã  2.154

06 Emirados Árabes Unidos  1.869

07 Hong Kong  1.795

08 Bélgica  1.716

09 Egito  1.678

10 Uruguai  1.459

Fonte: MDIC/MinasPart Desenvolvimento

BRASIL – Principais superávits da balança 
comercial - 2016

BRASIL – Principais déficits da balança 
comercial - 2016

Classificação País Saldo (-) US$ milhões

01 Alemanha 4.270

02 Coreia do Sul 2.568

03 França 1.371

04 Áustria    963

05 Estados Unidos    646

06 Argélia    558

07 Nigéria    574

08 Suécia    458

09 República Tcheca    429

10 Belarus    420

Fonte: MDIC/MinasPart Desenvolvimento

Perspectivas do comércio 
exterior brasileiro

A Rosenberg & Associados, em seus informes 
econômicos, ressalta que “para 2017 é projetado saldo 
positivo de US$ 40 bilhões na balança comercial brasi-
leira. Essa projeção é baseada na expectativa de cres-
cimento da economia brasileira de 1% no ano que vem, 
e estabilidade do câmbio real, que em conjunto com 
uma base de comparação bastante comprimida, provo-
caria um aumento das importações de 7,5%. Enquanto 
que as exportações crescem de maneira ainda bastante 
tímida, apesar da depreciação cambial. A expectativa 
de safra recorde em 2017 e uma perspectiva de recu-
peração dos preços das commodities devem resultar 
em um crescimento de 3% das exportações, a primeira 
elevação desde 2011.” 

E acrescenta: “O forte saldo comercial registra-
do até aqui reduziu significativamente o déficit em tran-
sações correntes (lado real) e ajudou a atenuar parte 
da pressão sobre a taxa de câmbio, num momento de 
elevação da volatilidade global e difícil financiamento 
externo. No curto prazo, o front externo está sendo uma 
via de atenuação da recessão doméstica, porém longe 
de compensar toda a retração doméstica. Melhora con-
sistente do comércio exterior se dá com uma agenda 
externa focada na abertura comercial e acordos de co-
mércio com players mundialmente relevantes.”
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TAXA  DE CÂMBIO – R$/US$ 1,00 – Comercial – 
Compra/final de período

Ano Taxa Variação - %

1995 0,9715 15,11

1996 1,0386 6,52

1997 1,1156 7,41

1998 1,2079 8,98

1999 1,7882 48,04

2000 1,9546 9,31

2001 2,3196  18,67

2002 3,5325  47,43

2003 2,8884 -18,23

2004 2,6536 -8,13

2005 2,3399 -11,82

2006 2,1372              -8,66

2007 1,7705 -17,16

2008 2,3362  31,95

2009 1,7404 -25,50

2010 1,6654    9,57

2011 1,8751  12,59

2012 2,0429    8,95

2013 2,3420  14,64

2014 2,6556  13,39

2015 3,9042  47,02

2016 3,2585 -16,54

Fonte: Bacen/IPEAData/MinasPart Desenvolvimento

Dívida externa brasileira e reservas cambiais 
(Em US$ milhões)

Ano Dívida Externa Bruta Reservas Cam-
biais

Dívida Ex-
terna Líquida

1994 148.295 38.806 109.489

1995 159.256 51.840 107.416

1996 179.935 60.110 119.825

1997 199.998 52.173 147.825

1998 223.792 44.556 179.236

1999 225.610 36.342 189.268

2000 216.920 33.011 283.909

2001 209.934 35.866 174.068

2002 210.711 37.823 172.888

2003 214.930 49.296 165.634

2004 201.374 52.935 148.439

2005 169.450 53.799 115.651

2006 168.868 85.839 83.029

2007 197.696 180.334 17.362

2008 198.340 206.806 -8.466

2009 198.192 239.054 -40.862

2010 256.804 288.574 -31.770

2011 298.204 352.012 -53.808

2012 327.590 378.613 -51.023

2013 312.650 375.794 -63.144

2014 352.821 374.051 -21.230

2015 334.745 368.739 -33;994

2016* 333.799 372.761 -38.962

Dívida Externa/Curto Prazo: US$ 66,113 bilhões– Longo: R$ 267,685 bilhões
Setor Público Não-Financeiro: US$  86,186 bilhões - *Novembro
Fonte: Banco Central/MinasPart DesenvolvimentoInflação e Selic

De acordo com Relatório Econômico da Ro-
senberg & Associados, “no apagar das luzes de 2016, 
a tão esperada celeridade da desinflação apareceu 
de forma mais contundente, de modo que a inflação 
terminou o ano com taxa de 6,3%, 1,00 pp abaixo da 
projeção do BC no meio do ano passado.

A inflação subjacente, segundo nossas pro-
jeções, voltará a cair no primeiro trimestre de 2017, 
pavimentando o caminho para que se alcance o cen-
tro da meta de inflação em 2018. Ainda, a recupera-
ção incerta da atividade ganhou espaço na decisão 
de política monetária. Tais fatores foram essenciais 
para a aceleração, além da nossa expectativa, do 

ritmo de corte de juros, agora em 75 pp. Os sinais 
de desaceleração da inflação também aparecem nas 
demais medidas de núcleo, o que reforça a dinâmica 
de preços em posição bastante benigna no começo 
deste ano.

Assim, acreditamos que é possível que o IPCA 
encerre 2017 em 4,5%, antecipando a convergência à 
meta de inflação. Esta expectativa não leva em conta 
eventuais surpresas no câmbio, decorrentes de alte-
rações no cenário externo, porém é compatível com a 
nossa expectativa de ciclo total de queda da Selic de 
450 bps, isto é, mais três cortes de 0,75 pp e dois de 
0,5 pp, com Selic encerrando o ano em 9,75% aa”.
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Ano IPCA IGP-DI IGP-M

2001 7,67 10,40 10,38

2002 12,53 26,41 25,31

2003 9,30 7,67 8,71

2004 7,60 12,14 12,41

2005 5,69 1,22 1,21

2006 3,14 3,79 3,83

2007 4,46 7,89 7,75

2008 5,90 9,10 9,81

2009 4,31 -1,43 -1,72

2010 5,91 11,30 11,32

2011 6,50 5,00 5,10

2012 5,84 8,10 7,82

2013 5,91 5,52 5,51

2014 6,41 3,78 3,69

2015 10,67 10,70 10,54

2016 6,29 7,15 7,10

Fonte: IBGE/BACEN/MinasPart Desenvolvimento

BRASIL – COMPORTAMENTO DA INFLAÇÃO
Taxas Anuais – Em %

BRASIL – Meta de inflação anual - IPCA – Em %
Ano Variação Meta Desvio

1999 8,94 8,0 +0,94

2000 5,97 6,0  -0,03

2001 7,67 4,0 +3,67

2002 12,53 3,5 +9,03

2003 9,30 8,5 +0,80

2004 7,60 5,5 +2,10

2005 5,69 4,5 +1,19

2006 3,14 4,5  -1,36

2007 4,46 4,5  -0,04

2008 5,90 4,5 +1,40

2009 4,31 4,5  -0,19

2010 5,91 4,5 +1,41

2011 6,50 4,5 +2,00

2012 5,84 4,5 +1,34

2013 5,91 4,5 +1,41

2014 6,41 4,5 +1,91

2015  10,67 4,5                   +6,17

2016 6,29 4,5 +1,79

Fonte: IBGE/MinasPart Desenvolvimento 

NESTES SEIS ÚLTIMOS ANOS (5 DE DILMA + 1 DE TEMER) A 
INFLAÇÃO BRASILEIRA JÁ ACUMULA EXPANSÃO DE QUASE 50%. 
SERIA COMO SE UMA CÉDULA DE R$ 100,00 VALESSE AGORA 
APENAS R$ 50,57
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BRASIL – Taxa anual de inflação – IPCA

Ano                 %

2011                6,50

2012                5,84

2013                5,91

2014                6,41

2015              10,67

2016 6,29

Média Anual           6,94%

Acumulada    49,43%

Fonte: BCB/MinasPart Desenvolvimento

Durante os últimos 22 
anos o Brasil já gastou a 
título de pagamento de 
juros da dívida pública, a 
impressionante cifra de
US$ 1,723 TRILHÃO
(um trilhão, setecentos vinte e três bilhões de dólares americanos)

Em 2016, os juros nominais sobre a dívida 
bruta do Governo (União, Estados e Municípios) al-
cançaram R$ 407,02 bilhões – equivalentes a 6,46% 
do PIB, reduzindo-se 1,90 p.p. do PIB em relação 
ao ano anterior. Contribuíram para a redução das 
despesas de juros apropriados no ano o resultado 
mais favorável das operações de swap cambial, re-
lativamente ao ano anterior e que possibilitaram um 
ganho de R$ 83,3 bilhões – sinalizando que o pior fi-
cou para trás. No entanto, haverá um longo caminho 
até alcançarmos a normalidade. Em 2017, a redução 
expressiva da taxa Selic e os índices de inflação em 
menor patamar devem impactar positivamente as 
despesas com juros.

Já os juros sobre a dívida pública, pagos 
apenas pelo governo federal, atingiram o  valor de 
R$ 318,18 bilhões, bem inferiores aos R$ 397,41 bi-
lhões em 2015 e corresponderam a uma redução de 
20% em relação ao ano anterior. 

O montante pago a título de juros pelo gover-
no bastaria para custear cerca de 13 anos de bene-
fícios do Programa Bolsa Família, a principal marca 
das políticas oficiais de combate à miséria. 

Tanto em termos relativos ao PIB-Produto In-
terno Bruto quanto em valores reais, nunca o go-
verno brasileiro gastou tanto no pagamento de juros 
sobre a dívida pública como no período de 2011 a 
2015, período do mandato de Dilma Rousseff. No re-
ferido período, o pagamento de juros totalizou US$ 
648,701 bilhões – superior em 7,8% a todo o mon-
tante gasto durante os oito anos de governo Lula e 
que somaram US$ 601,598 bilhões. Relativamente 
aos 8 anos de governo FHC, quando foram pagos 
US$ 357, 255 bilhões como encargos de juros, o va-
lor despendido pelo governo Dilma foi superior em 
81,6%.

Desde 1995, início do Pla-
no Real, o governo brasileiro efe-
tuou gastos, exclusivamente por 
conta das despesas de juros in-
cidentes sobre a dívida bruta da 
União, Estados e Municípios, no 
total de US$ 1,72 trilhão – aí já 
computado o valor de US$ 116 
bilhões correspondente ao ano 
de 2016.
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Mesmo após a substancial redução de 0,75% 
da taxa Selic efetuada pelo Banco Central, ocorrida 
durante a última reunião do COPOM do dia 11 de ja-
neiro último, ainda assim a taxa de juros real pratica-
da no Brasil continua sendo a mais elevada do pla-
neta, conforme pode se verificar no estudo realizado 
pela MoneYou e Infinity Asset Management,  publica-
do mais adiante.

De acordo com o Banco Central do Brasil, a 
Dívida Pública Bruta brasileira atingiu R$ 4,378 tri-
lhões em 2016 – equivalente a 69,5% do PIB-Produto 
Interno Bruto. 

A Rosenberg & Associados, em seu Relató-
rio Econômico de 31 de janeiro último afirma que 
“resultado final de toda essa indisciplina fiscal 
dos últimos anos, a Dívida Bruta do Governo Ge-
ral (Governo Federal, INSS, governos estaduais e 
municipais) não esconde a deterioração e segue 
aumentando, tendo alcançado recordes R$ 4,379 
trilhões (69,5% do PIB) em dezembro. Encontra-
-se no maior patamar da série histórica e com au-
mento de 4,04 p.p. do PIB em relação ao mesmo 
período do ano passado. Essa forte elevação nos 
últimos 3 anos se deve principalmente à emissão 
de títulos para capitalizar o BNDES, além do Ban-
co do Brasil e a Caixa Econômica Federal, à brutal 
deterioração da política fiscal e ao fraco cresci-
mento do PIB. No final de dezembro, foi realizada 
uma operação de antecipação de pagamento de 
empréstimos do BNDES ao Tesouro no montante 
de R$ 100 bilhões (18,7% do passivo de R$ 532 
bilhões do BNDES ao Tesouro), que foram utiliza-
dos exclusivamente para o abatimento de dívida, 
reduzindo-a em aproximadamente 1,6 p.p. do PIB, 
além da redução permanente do subsídio implícito 
nessas operações.”
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E acrescenta: “a dinâmica da trajetória da dívida 
bruta é a principal variável de sustentabilidade fiscal de 
longo prazo, e o novo regime fiscal ainda em fase de 
aprovação e implantação irá estabilizar essa relação no 
médio prazo, caso obtenha sucesso. Nas últimas lei-
turas, esse indicador ultrapassou pela primeira vez na 
série histórica o patamar psicológico de 70% do PIB e 
ruma rapidamente para 80% do PIB. A dívida bruta se-
gue em patamares desconfortáveis e elevados quando 
comparado internacionalmente com países emergentes 
ou com rating similar e uma das mais importantes variá-
veis a determinar o grau de investimento, recentemente 
perdido. Em suma, a dívida pública brasileira atualmen-
te encontra-se em trajetória explosiva, contribuindo 
para o aumento do prêmio de risco. Porém, o novo re-
gime fiscal, ainda que ataque o problema de maneira 
lenta, está na direção correta.”

Os juros nominais pagos, em valores 
correntes, foram:

Ano Valor – R$ milhões % do PIB

2014 311.380 5,39

2015 501.786 8,36

2016 407,02 6,46

Fonte: Banco Central

BRASIL - GASTOS COM JUROS POR GOVERNO*
Governo US$ bilhões

Fernando Henrique Cardoso 357,26

1995/2002

Luis Inácio Lula da Silva 601,59

2003/2010

Dilma Rousseff 648,70

2011/2015

Michel Temer  115,70

2016

Total 1.723,241

*União, Estados e Municípios | Fonte: Banco Central/MinasPart Desenvolvimento

QUANTO O BRASIL PAGOU DE JUROS SOBRE 
A DÍVIDA PÚBLICA*

Ano Juros % do PIB PIB US$ bilhões Juros US$ bilhões

1995 6,75    770,350   51,999

1996 5,16    840,268   43,358

1997 4,54    871,274   39,556

1998 6,79    843,985   57,307

1999 7,99    586,777   46,883

2000 6,49    655,707   42,555

2001 6,60    559,563   36,931

2002 7,61    508,101   38,666

2003 8,42    559,465   47,107

2004 6,56    669,340   43,909

2005 7,28    892,033   64,940

2006 6,72 1.107,131   74,399

2007 5,98 1.396,797   83,528

2008 5,32 1.693,147   90,754

2009 5,13 1.672,625   85,806

2010 5,03 2.209,751 111,150

2011 5,41 2.614.482 141,443

2012 4,44 2.463.548 109,382

2013 4,67 2.468.546 115,281

2014 5,39 2.454.846 132.316

2015 8,36 1.797.601 150.279

2016# 6,46 1.790.982 115.697

Total em 22 anos 1.727.094

Governo FHC – 8 anos 357,255

Governo Lula – 8 anos 601,593

Governo Dilma – 5 anos 648,701

Governo Temer – 1 ano / Estimativa 115.697

*União, Estados e Municípios # Até novembro | Fonte: Banco Central/MinasPart Desenvolvimento
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(Em % ao ano)

1º Brasil 13,00

2º Rússia 10,00

3º Índia   6,25

4º México   5,75

5º Indonésia   4,75

Fonte: Estadão

RANKING DOS JUROS NOMINAIS

BRASIL – DIFERENCIAL DE JUROS

Taxa real paga em títulos do governo de 10 anos – Em %

Reino Unido -1,9

Suécia -1,3

Alemanha -1,0

França -0,9

Japão -0,5

Canadá -0,1

Espanha -0,1

Estados Unidos  0,1

Itália 0,3

Austrália 0,4

Chile 1,2

África do Sul 1,9

Peru 2,6

México 2,7

Rússia 2,9

Brasil 5,8

Fonte: J.P. Morgan/Valor Econômico

FONTE: ESTADO DE S.PAULO – 12.01.2017

Taxa de Juros Reais nos Principais Países do Mundo 

Juros atuais - descontada a inflação projetada para os próximos 12 meses (EX ANTE)

Ranking Países Taxa Ano (%)

1 Brasil 7,93

2 Rússia 4,78

3 Colômbia 3,07

4 China 2,10

5 México 1,78

6 Índia 1,38

7 África do Sul 1,22

8 Argentina 0,85

9 Chile 0,58

10 Indonésia 0,53

11 Malásia 0,34

12 Filipinas 0,10

13 Taiwan 0,03

14 Polônia 0,00

15 Turquia -0,04

16 Tailândia -0,20

17 Coreia do Sul -0,34

18 Cingapura -0,49

19 Austrália -0,49

20 Israel -0,50

21 Grécia -0,70

22 Japão -0,70

23 Itália -0,89

24 Holanda -0,99

25 Suíça -1,05

26 Hungria -1,08

27 França -1,19

28 Portugal -1,19

29 Espanha -1,28

30 Canadá -1,37

31 Hong Kong -1,46

32 Alemanha -1,57

33 Áustria -1,57

34 República Tcheca -1,72

35 Dinamarca -1,73

36 Estados Unidos -1,75

37 Bélgica -1,91

38 Suécia -1,97

39 Reino Unido -2,48

40 Venezuela -75,67

Média Geral -2,00

Fonte: MoneYou / Infinity Asset Management



94 Janeiro a Março de 2017

A ECONOMIA COM TODAS AS LETRAS E NÚMEROS

BRASIL – EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA (Bruta)
Ano % do PIB PIB – US$ bilhões DÍVIDA BRUTA US$ bilhões

2006 55,5 1.107,13    614,46 

2007 56,7 1.396.80    791,99

2008 56,0 1.693,15    948,16

2009 59,2 1.672,63    990,20

2010 51,8 2.209,75 1.144,65

2011 51,3 2.614,48 1.341,23

2012 53,7 2.463,55 1.322,93

2013 51,5 2.468,55 1.271,30

2014         56.3  2.454,85 1.382,08

2015                65,5 1.797,60 1.177,43     

2016 69,5 1.763.202 1.225.43

Fonte: Banco Central/MinasPart Desenvolvimento

O resultado primário em 2016 alcançou -2,5% do 
PIB (-R$ 155,8 bilhões), em linha com o cumprimento da 
meta do setor público consolidado para o ano de 2016 
(R$ 163,9 bilhões), com certa folga positiva. Entretanto, 
trata-se do terceiro déficit anual consecutivo e o pior resul-
tado anual da série histórica, mesmo com fortes receitas 
extraordinárias (R$ 46,8 bilhões do programa de repatria-
ção e R$ 17,4 bilhões de renovação das concessões de 
hidroelétricas), que não foram suficientes para evitar a for-
te queda real de 3,1% (R$ 43,3 bilhões) da receita bruta, 
reflexo da recessão.

Em 2016, o déficit nominal registrou expressivos 
R$ 570,9 bilhões (8,93% do PIB). Um forte crescimento 
frente à média do déficit nominal de 2,8% do PIB entre 
2004 a 2013, com impactos bastante negativos na eleva-
ção da dívida bruta. A tendência para este ano (e os pró-
ximos) está muito longe dos patamares prudentes, sendo 
insuficiente para garantir uma trajetória de estabilidade e 
solvência da dívida pública.

BRASIL – CARGA TRIBUTÁRIA + DÉFICIT NOMINAL 
Em % do PIB – Produto Interno Bruto

Ano
Carga 

Tributária
Déficit Nomnial Total Juros Nominais

2001 31,3 3,5 35,8 6,60

2002 32,2 4,5 36,7 7,61

2003 31,4 5,2 36,6 8,42

2004 32,4 2,9 35,3 6,56

2005 33,6 3,6 37,2 7,28

2006 33,3 3,6 36,9 6,72

2007 33,7 2,8 36,5 5,98

2008 33,5 2,0 35,5 5,32

2009 32,3 3,2 35,5 5,13

2010 32,4 2,4 34,8 5,03

2011 33,4 2,5 35,9 5,41

2012 32,7 2,3 35,0 4,44

2013 32,7 3,0 35,7 4,67

2014                             33,4 6,0 39,4 5,39

2015 32,7    10,2 42,9 8,36

2016* 32,2  8,9 41,1 6,46

*Projeção | Fonte: Receita Federal/MinasPart Desenvolvimento
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 Com o prolongamento da crise instalada no 
país nos últimos anos, dificilmente o setor gastronômi-
co terá novidades em 2017. Se há otimistas a esperar 
a desaceleração do imbróglio econômico brasileiro, há 
tantos ou mais do dobro de pessimistas a prever o 
contrário. Em BH, muitos empresários do ramo deram 
as costas para o problema e se deram foi muito mal. 
Investiram em casas novas ou na reforma das velhas 
e acabaram amargando prejuízos enormes, quase ir-
reparáveis.

A máxima de que ninguém vive sem comer e 
todo mundo é obrigado a gastar com comida não vale 
neste caso. Para abrir uma nova casa, numa época 
dessas em que a maioria das classes B e C (as maio-
res consumidoras do ramo) fecha o bolso e só vai na 
certa, é preciso ter uma carta melhor que o curinga 
na manga. Se os restaurantes já estabelecidos, com 
clientela garantida, estão sofrendo horrores para segu-
rar as pontas, imagina um lugar novo com essas pro-
postas malucas que aparecem por aí... É duro manter 
o negócio. 

Com tanta gente se metendo a cozinheiro, o su-
cesso dos últimos tempos tem sido comprar no mer-
cado e cozinhar em casa, chamando parentes e ami-
gos para as delícias no novo “chef”. Essa é, até, uma 
situação curiosa: são tantos “chefs” na cidade que os 
comensais agora são em menor número!!! Todo mun-
do na beira do fogão é “chef”. Maravilha.

 Até mesmo os cursos de culinária tomaram um 
vulto impressionante. Além de tudo, o “chef” vira tam-
bém “professor”. Dá até uma grana boa. Afinal, quem 
não quer aprender alguma coisa (mesmo a lição seja 
errada) para executar “chez moi”? Não demora muito 
para BH seguir os passos de algumas grandes metró-
poles mundiais, como Nova Iorque, Chicago, Londres, 
Los Angeles e São Paulo, que criaram uma nova fonte 
de renda com o negócio gastronômico: empresários 
montam cozinhas superequipadas e alugam para os 
necessitados a um preço até animador.

O aluguel é por hora e o locatário faz o que quer 
durante o prazo do aluguel: prepara refeições para 

servir no local, faz marmitas para entregar a domicílio, 
produzem matérias-primas, como massas e saladas, 
para vender em mercearias e supermercados. E até 
possível “ministrar” cursos de cozinha. 

Nos EUA, o aluguel vai de US$ 30 a US$ 300, 
dependendo da finalidade. Há os casos em que o loca-
tário ganha uma mixaria fixa e mais uma porcentagem 
do que vender – no caso de produzir alimentos em 
larga escala para comercializar fora (microempreende-
dor). Para os clientes permanentes – aluguel diário – o 
preço é o mais baixo. E vale a pena. As cozinhas têm 
todo equipamento top: fogões industriais automáticos, 
freezers especiais, masseiras, forno combinado, forno 
turbinado, bancadas em aço inox etc.

Para quem viu seu negócio dar para trás nos 
últimos tempos é uma ideia boa: alugar o restaurante 
montado para quem quer começar um negócio dife-
rente cheio de possibilidades. 

Será que a crise deixa?

...Mas pode melhorar!

MERCADO GASTRONÔMICO Sérgio Augusto
sergioamc@uol.com.br
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A TOTVS Consulting, unidade de consultoria da 
TOTVS, tem um novo diretor. Maurício Couto passa a ser 
o responsável pelo direcionamento estratégico da área. 
Com mais de 20 anos de mercado e 12 anos de consul-
toria, o executivo tem como um de seus desafios impul-
sionar a estratégia de transformação digital da unidade.

“Com a velocidade das mudanças do mercado, as 
empresas estão em busca de tecnologias e metodologias 
que acelerem seu ingresso no universo digital. A neces-
sidade de resultado rápido está modificando, inclusive, o 
perfil de contratação de consultorias, que precisam reali-

zar cada vez mais projetos pequenos com entregas ágeis 
e definidas”, afirma Maurício Couto, diretor da TOTVS 
Consulting. 

O executivo ingressou na companhia pela TOTVS 
Consulting há cerca de oito anos, com a missão de desen-
volver ofertas de tecnologia com visão consultiva e alto 
valor agregado, como governança e estratégia de TI, além 
da construção e aprimoramento da metodologia de im-
plantação de sistemas com foco nos projetos em grandes 
organizações.

Após cinco anos na consultoria, Couto assumiu a 
estrutura de serviços da TOTVS Private – unidade voltada 
a empresas de grande porte – e, dois anos depois, a área 
corporativa de Serviços da companhia, onde atuava até 
então.

Antes de ingressar na TOTVS, o executivo foi con-
sultor em tecnologia por sete anos na Accenture, head de 
TI da Pegasus Telecom e CIO para a América do Sul da 
Time for Fun (T4F).

SOBRE A TOTVS
Provedora de soluções de negócios para empre-

sas de todos os portes, atua com softwares de gestão, 
plataformas de produtividade e colaboração, hardware 
e consultoria, com liderança absoluta no mercado SMB 
na América Latina. Com mais de 50% de marketshare no 
Brasil, ocupa a 21ª posição de marca mais valiosa do país 
no ranking da Interbrand. A TOTVS está presente em 41 
países com uma receita líquida de mais de R$ 2 bilhões. 
No Brasil, conta com 15 filiais, 52 franquias, 5 mil canais 
de distribuição e 10 centros de desenvolvimento. No ex-
terior, conta com mais 7 filiais e 5 centros de desenvol-
vimento (Estados Unidos, México, China e Taiwan). Para 
mais informações, acesse o website www.totvs.com.

TOTVS Consulting anuncia 
novo diretor

CARREIRAS

Maurício Couto assume unidade de consultoria de negócios 
da companhia
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A Celulose Nipo-Brasileira S.A. – CENIBRA 
comunica a todos que o Diretor-Presidente Interino, 
Naohiro Doi, foi nomeado em caráter definitivo pela 
Assembleia Geral dos Acionistas, Diretor-Presidente 
da CENIBRA a partir de 1º de fevereiro de 2017. O 
sr. Doi assumiu as atribuições da Diretoria da Presi-
dência, em caráter interino desde agosto de 2016, em 
razão do desligamento do então Diretor-Presidente, 
Paulo Eduardo Rocha Brant.

O novo Diretor-Presidente, Naohiro Doi, traba-
lhou na CENIBRA no período de 1978 a 1985, como 
assessor da diretoria de controle. Ele é casado com 
a senhora Mariko e tem duas filhas que nasceram em 
Belo Horizonte. Em janeiro de 2000, retornou ao Brasil 
e assumiu a Diretoria de Controle. Em 2001, partici-
pou efetivamente do processo de compra da CENI-
BRA pela JBP e assumiu a Diretoria Administrativa e 
Financeira. O primeiro japonês e Diretor a completar 
mais de 10 anos de Empresa (marco alcançado em 

2010) em toda a história da 
CENIBRA, Naohiro Doi as-
sumiu em 2012 a Diretoria 
da Vice-Presidência com a 
responsabilidade geral de 
toda a operação da Fábrica 
e das atividades florestais, 
acumulando interinamente 
também a Diretoria Administrativa e Financeira. 

Naohiro Doi assume definitivamente a presi-
dência da Empresa em momento de importantes in-
vestimentos e de grandes desafios. “Assumo a dire-
ção desta Empresa com o compromisso de não medir 
esforços para enfrentar as dificuldades do mercado e 
consolidar a excelência em todos os processos, ga-
rantindo a continuidade e melhoria não só da com-
petitividade e índices de produção, mas também da 
segurança e da qualidade de vida de todos os traba-
lhadores e familiares”.

Novo Presidente CENIBRA
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RADAR ECONÔMICO

Parece pajelança a receita do renomado 
economista-chefe do banco Credit Suisse no Brasil, 
Nilson Teixeira, que, em entrevista concedida ao 
jornal Valor Econômico, em 8.12.2016, defende que, 
apesar de os maiores gastos do governo serem com 
a Previdência, saúde e educação, há muita coisa 
ainda que pode ser cortada e cita, como exemplos: “o 
fim da dedução de despesas médica no Imposto de 
Renda (R$ 12,1 bilhões); da dedução de despesas 
com educação (R$ 4,1 bilhões), da isenção de IR 
para aposentados com 65 anos (R$ 6,1 bilhões), da 
dedução do Imposto de Renda das empresas com 
assistência médica, farmacêutica e odontológica dos 
empregados (R$ 5,1 bilhões), a dedução dos gastos 
com alimentação do trabalhador – R$ 1 bilhão; fim da 
isenção da  contribuição patronal de R$ 11,8 bilhões 
– para entidades filantrópicas, como universidades, 
hospitais; também no Simples, que implica renúncia de 
R$ 22 bilhões. Outra coisa: não cabe mais dar abono 
salarial. Custa R$ 20 bilhões ao Tesouro. Afirma que se 
pode mudar também as regras dos juros sobre capital 

próprio, onde não há clareza sobre o tamanho da 
renúncia tributária. Alguns dizem R$ 9 bilhões, outros 
R$ 15 bilhões”. E afirma, ainda, que tem de recriar a 
CPMF, pois nos parece que não há tempo para ficar 
esperando a PEC dos gastos e da Previdência.

Em relação aos juros Nilson Teixeira esclarece 
que “a questão é que reduzir juros nas atuais circuns-
tâncias não garante a retomada e resolvendo a ques-
tão fiscal, aí sim, você abre espaço para o corte de 
juros. Nossa leitura é que a estratégia mais adequada 
seria aquela mais avessa ao risco. O BC só deveria 
reduzir o ritmo de maneira mais vigorosa quando es-
tivesse certo do declínio da inflação”. Segundo ele, a 
projeção de crescimento para o PIB brasileiro de 2017 
é de zero e de 1,5% para 2018, acrescentando que 
a meta do déficit primário para 2017, de R$ 139,6 bi-
lhões, dificilmente será cumprida.

Só faltou pedir que não se pratique a atualização 
da tabela do Imposto de Renda para as pessoas físicas 
e atualização do imposto de renda recolhido a mais.

RECUPERAR O TEMPO PERDIDO
 É de Merval Pereira (O Globo – 14.12.2016) 

o seguinte comentário: “O Brasil é um país que tenta 
sem sucesso recuperar o tempo perdido. O Congresso 
aprovou ontem a limitação dos gastos públicos 11 anos 
depois que essa proposta foi apresentada pela primei-
ra vez, justamente por um ministro da Fazenda petista, 
Antonio Palocci, apoiado por um ministro do Planeja-
mento petista, Paulo Bernardo, que foram bombardea-
dos pela ministra também petista da Casa Civil, Dilma 
Rousseff.

 Ela, já naquela altura e não podemos deixar 
de constatar a coerência, considerava que ‘gasto é 
vida’. Não só conseguiu barrar junto ao então presiden-
te Lula proposta de limitar os gastos públicos pelo cres-
cimento do PIB, que considerava ‘rudimentar’, como, 
chegando à Presidência da República, descontrolou as 
contas públicas acima de todos os limites.

 A aprovação ontem, pelo Senado do teto de 

Pa jelança tributária
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Ano %

2000   3,2

2001   3,6

2003   1,8

2006   1,9

2009   2,2

2012   2,1

2015   1,7

2016   1,5

Fonte: Pezco Microanalysis

gastos limitado pelo índice oficial de inflação é uma 
é uma medida histórica, porque é a primeira vez, 
desde a aprovação da Constituição de 1988, que o 
crescimento da dívida pública do Brasil está sendo 
controlado formalmente pela Constituição”.

 E acrescenta: “Mais de 75% do crescimen-
to das despesas, de 1991 até 2015, deram-se pelas 
despesas obrigatórias. De 1997 a 2015, nos gover-
nos Fernando Henrique, Lula e Dilma, essas despe-
sas saltaram de 14% do PIB para 19%. Um aumento 
médio anual de 0,3% do PIB, em torno de 200% real.

 Análise feita no início do ano pelos econo-
mistas Mansueta Almeida, Marcos Lisboa e Samuel 
Pessoa demonstra que a trajetória de aumento dos 
gastos públicos do Brasil é insustentável, e exige 
um ajuste, sob risco de um desastre econômico. A 
carga tributária passou de cerca de 25% do PIB em 
1991 para mais de 35% em 2014. Nesse período, a 
renda real do país cresceu 103%, enquanto a recei-
ta de impostos cresceu quase 184%”.

INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA NO 
BRASIL, EM 2016, FOI O MENOR DA HISTÓRIA

 De acordo com estudo realizado pela Pe-
zco Microanalysis, o investimento brasileiro em 
infraestrutura registrado em 2016 deve ter sido o 
menor da história, com os aportes para projetos na 
área diminuídos em R$ 96 bilhões. Com isso, os in-
vestimentos em infraestrutura devem ter caído para 
cerca de 1,5% do PIB, nível não visto desde 2000, 
início da série calculada pela consultoria.

VENDA DE VEÍCULOS NO NÍVEL DE 2006
 As vendas de veículos novos no Brasil caíram 

20% em 2016, para 2,05 milhões de unidades, entre 
automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. É 
o que indicam números preliminares do setor automo-
bilístico. Trata-se do menor volume desde 2006 e da 
quarta retração anual seguida.

3 MILHÕES DE NOVAS AÇÕES TRABALHISTAS NO 
BRASIL EM 2016

A Justiça do Trabalho no Brasil deve registrar 
em 2016 mais de 3 milhões de novas ações, o que 
consolida o Brasil com o status de país com o maior 
número de reclamações trabalhistas.

Segundo os especialistas, há uma verdadeira 
“indústria de reclamações no país”, devido não apenas 
à crise que assola o país e faz crescer as demissões 
– e com elas as demandas judiciais, mas, também em 
função do assédio de escritórios de advocacia para 
que o trabalhador recorra à Justiça.

Segundo o próprio ministro do Tribunal Superior 
do Trabalho, Ives Gandra Martins Filho, sempre que o 
trabalhador recorre à Justiça, ganha alguma coisa.

A Volkswagen, que emprega 18 mil pessoas, 
é uma das empresas mais acionadas na Justiça, com 
cerca de 30 mil processos.

Juntos, os cinco maiores bancos do país – Ban-
co do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú e Santander – res-
pondem a cerca 130 mil processos. Do total de R$ 17,4 
bilhões pagos em ações trabalhistas durante o ano de 
2015, R$ 5,6 bilhões vieram dessas instituições.
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O primeiro sentimento foi de estranheza e insegu-
rança. O prédio, decadente, ficava junto à favela. Ao pas-
sar pelo pátio e percorrer o corredor, atulhados de gen-
te, sentiu-se invadindo espaço alheio. “Formamos uma 
equipe e assumimos a cardiologia. Atendemos a cliente-
la carente, recuperamos o hospital e treinamos profissio-
nais”, explicou Ricardo, seu cardiologista e amigo. 

Zonzo pela anestesia, Marcelo acompanha a in-
trodução do cateter na virilha, a viagem da minúscula 
câmera até o coração. Distrai-se seguindo a imagem na 
tela, o ruidoso movimento do músculo cardíaco, o piscar 
dos aparelhos, variações no som do bip. Nas tomogra-
fias, gostava de contar o intervalo das tomadas de ima-
gem, as piscadas de luz, os avanços do chassi em que 
se deitava. Boca seca, medo de desmaiar, murmura algo 
engrolado ao anestesista. O jovem médico, amigo de sua 
filha, passa-lhe a mão pelos cabelos e aperta o êmbolo 
da seringa, aumentando o fluxo da droga.

Terminado o cateterismo, concluída a angio-
plastia, o stent vai ser logo implantado no exato ponto 
em que a coronária se estreitou. “É como um muro de 
arrimo”, explica o cardiologista. “Você vai para o CTI, 
amanhã já está em casa”, garante Ricardo. Antes, po-
rém, quatro horas de perna imobilizada, um peso sobre 
o ponto da artéria em que o cateter fora introduzido. Ma-
nuelzão, curtido na vida áspera sertaneja, ensinara: “Pra 
sangrar um homem, é só beliscar a ponta da faca na viri-
lha, esgota na mesma hora o sangue todo”. 

O CTI parece amplo quarto mobiliado: uma cama 
estreita de madeira escura, colchão de molas, uma mesi-
nha com cadeira e uma poltrona com tecido estampado, 
na qual Marcelo ficou lendo, até alta madrugada, um vo-
lume de Seleções com quatro romances condensados. 
Desde menino, no arraialzinho sem eletricidade, lia O 
Diário de Notícias, do Rio, com três dias de atraso, O 
Cruzeiro, uma vez por semana, e Seleções, mensalmen-
te. Gostava das seções Enriqueça seu vocabulário, Pia-
das de caserna, Meu tipo inesquecível e Rir é o melhor 
remédio. 

Quando Karen chega, vão tomar café da manhã 
na lanchonete. Um médico, vendo-os saborear um pão 

de queijo, pergunta, com olhar de censura: “O senhor 
não estava no CTI?”.

SEGUNDO TEMPO
O elevador da faculdade não chegava. Atrasado 

para sua palestra, sobe pela escada. Chega bufando 
ao segundo andar, custa a recuperar o fôlego. Naquela 
mesma noite, no pronto atendimento, foi aconselhado a 
procurar o cardiologista com urgência. 

Uma “apneia a pequenos esforços”, um teste 
realizado com fármacos, o calor pelo corpo, pulso ace-
lerado, Marcelo lembra-se do irmão com duzentos ba-
timentos por minuto, impulsos elétricos enlouquecidos. 
“Em vez de Cemig é Copasa”, explica o médico, atento 
às imagens na telinha. Então é circulatório, alguma inter-
rupção no fluxo, conclui. 

“Vamos agendar logo a cirurgia. Vou tentar o 
Papa”, diz o cardiologista, resultados na mão. Suspen-
so o anticoagulante, marcou-se a cirurgia para a sema-
na seguinte. Com o Papa, por vinte mil reais, mesmo o 
plano de saúde cobrindo tudo. É salgado, pensou, mas 
Papa só existe um... Além do mais, com saúde não se 
brinca. 

O hospital é enorme, moderno, superequipado. 
Atendentes enfileirados diante de computadores, gente 
sentada esperando o anúncio da senha no monitor, ca-
deiras de roda e macas transportando pessoas trazidas 
em ambulância, conversa banal em meio à espera, de-
sastres e escândalos na televisão, tudo ajuda na espera. 

No bloco cirúrgico, nu dentro da vestimenta azul 
que já usara outras vezes, depilado, vai de maca até um 
cubículo asséptico e isolado. O anestesista faz as per-
guntas de praxe (alergias, remédios que toma, cirurgias 
feitas), tudo escrito no formulário que ele não leu.

Acorda zonzo, boca seca, cheiro de iodo, álcool 
e cânfora no ambiente, a sala de recuperação. A esposa, 
Karen, e a filha, Ana, chegam logo a seguir. Olham Mar-
celo amorosamente, felizes porque correu tudo bem, o 
médico disse. Acompanhou a cirurgia, volta mais tarde. 
”Foram quatro pontes, duas safenas, duas mamárias. 
Tudo correndo bem, Você vai para o apartamento com 

CTI em três tempos

CRÔNICA Olavo Romano
olavoromano@task.com.br

CTI em três tempos
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um dia de CTI”, informa, satisfeito. 
Sua gleba no CTI é um cubículo cercado de corti-

nas, monitores, lâmpadas acesas, corre-corre de vez em 
quando. Irrita-se com enfermeiros trabalhando mecani-
camente enquanto conversam sobre assuntos triviais. 
Mas, dado o porte da cirurgia, melhor irritar-se do que 
estar em coma. Melhor ainda, estar vivo. Um amigo que-
rido, depois de dois meses em coma profundo, descreu 
de Deus. “Não vi nada, não fui a lugar nenhum”, relatou, 
decepcionado. 

No ambiente de luz mortiça sempre acesa, zum-
bido de aparelhos, Marcelo não sabe se é noite ou dia. 
Cochila, acorda, no meio do torpor, pergunta as horas. 
Ainda é o primeiro dia, tarde da noite. De manhã, a cor-
rida dos leitos é sempre pelas dez, com certeza vai para 
o apartamento.

Mas o tempo passa, gelatinoso, os enfermeiros 
desconversam, ele começa a ficar bravo, queria ir para o 
quarto de qualquer jeito. Sojigado com veemência, pre-
cisa ficar quieto por causa da sonda. Por que a sonda? 
“Edema pulmonar. Água na pleura”, explicam. 

“Cadê a médica, com uma cruz egípcia pendu-
rada?”. Era uma espécie de amuleto, “cada um escolhe 
sua proteção”, ela dissera. Garantira sua saída, todos 
prometeram, agora todo mundo escorrega. Ele se sente 
enganado, desprotegido, desorientado. 

De repente está na roça, fugindo de uma vaca 
brava. Pula a porteira, escapa. Do outro lado da cerca, 
a vaca vira um pássaro colorido, bico e garras enormes. 
“Está com a boca branca”, parece a voz da filha.

Está agora em Holywood. “É Metro, Universal ou 
Paramount”?, pergunta. “Luz. Câmera. Ação!”, coman-
da, em alta voz. A luz, sempre acesa, o incomoda. Com-
prime os olhos com força. Karen lhe coloca uma más-
cara de avião. Antes de se acalmar, Marcelo ainda vai a 
Las Vegas (“Na Veneza cenográfica a gente se perdeu da 
excursão, lembra”?), fala de Santa Mônica (“Praia feita, 
pura de pedra”), lembra de Santo Agostinho, a luta da 
mãe, uma vida de oração para convertê-lo, fala de Santa 
Bárbara, “outra praia feia, só tem fama”, balbucia alguma 
coisa sobre palha benta pra queimar na tempestade, a 
invocação de São Jerônimo e Santa Bárbara. “Está deli-
rando”, explica o médico. “É efeito dos medicamentos. E 
a iluminação constante provoca confusão mental”.

No terceiro dia, afinal, o apartamento. Fraco, 

cansado e sonolento, enquanto espera a hora de reti-
rar a sonda, repassa a história cardiológica da família. 
O pai, fumante inveterado, sofria de enfisema e tinha o 
coração dilatado, coração de boi, como se dizia. Mor-
reu antes dos 70, depois de cinco anos de desconforto 
respiratório. Por isso Marcelo, tabagista por vinte anos, 
abandonou o vício na terceira tentativa, fumando qua-
tro maços, oitenta cigarros por dia! As duas tias do lado 
paterno também “sofriam do coração”. A avó materna 
tinha “sopro”, um pigarro renitente, um cansaço discreto 
e constante. E uma ferida na perna, sempre aberta, o ri-
tual de passar pomada Minâncora, aquele cheirinho bom 
de cânfora, e proteger com uma faixa de pano branco, 
sempre limpinha. Na véspera de morrer, a ferida fechou. 
“O veneno foi pro coração”, disseram. 

Marcelo perdera muito sangue. Por causa da 
anemia, vai ter que tomar sulfato ferroso durante lon-
go tempo. Na farmácia do bairro, Osmar, que sempre o 
atende, diz: “Bom, mesmo, é ora pro nobis. Tem muito na 
casa da minha mãe, vou levar pro senhor”. 

Uma sacolinha por semana, durante dois meses, 
o ora pro nobis, levado com tanto carinho, é mesmo um 
santo remédio. 

PRORROGAÇÃO
Da terceira vez, Ricardo olhou os exames e fa-

lou, cauteloso: “A gente fez um remendo, precisa ver 
como está”. Repetiu-se a rotina: suspensão do anti-
coagulante, agendamento, cateterismo, angioplastia, 
novo stent dentro do anterior, obstruído. O mesmo 
peso na virilha por quatro horas, perna direita imobili-
zada, um dia no CTI. 

Desta vez eram doze leitos um em frente ao ou-
tro, em espaço aberto, cortina cerradas apenas quan-
do alguém precisava usar o marreco ou a comadre. 
Os pacientes dos quatro leitos do fundo conversavam, 
contavam suas histórias, de olho no movimento na en-
trada do CTI, onde, parecia, acudia-se a uma situação 
de muita gravidade. Os enfermeiros vão e vêm, con-
versam, há uma quase intimidade com os pacientes, 
um clima descontraído naquela parte do CTI. A enfer-
meira mede a pressão do vizinho ao lado, ele pergunta 
como está. “Dezesseis por oito”. “Tô morto”, diz o ho-
mem, preocupado. “Tá nada! Aqui no fundo, ninguém 
morre”, garante.
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N a Itália, como já escrevemos, há uma aberta 
e franca querela entre advogados e juízes no que se 
diz respeito à Justiça Distributiva. Sobrelevo, de iní-
cio, que a advocacia não se intimida com os ataques 
e acusações dos magistrados, que exibem todo um 
apparatchick arrogante. Eles, juízes, há tempos, per-
deram a batalha das ideias, mesmo porque nunca 
acreditaram nelas. Ancoram-se em privilégios exa-
gerados diante da crise e pouco se lhes dá o que se 
passa no país e menos ainda com prestação juris-
prudencial “clean”.

Passaram dos limites, quando o Presidente 
da Associação Nacional dos Magistrados, Piercamil-
lo Davigo2, vociferou, no dia 31 de outubro passado, 
em Bolonha. Textualmente, o indigitado magistrado 
se expressou: “A primeira coisa a fazer, para melho-
rar a justiça na Itália? O número fechado (reduzir, 
explico) das faculdades de Direito. Necessária uma 
maciça desparalização (redução, explico) de deten-
tos, mas é preciso que haja o desincentivo do que 
faz a máquina judicial não funcionar. Reduzindo o 
número de processos, se reduziriam também os ho-
norários dos advogados. A política não conseguiu 
dar razão aos lobistas dos taxistas (no caso Uber, 
explico), imaginemos os advogados. Um terço dos 
advogados da União Europeia são italianos e, hoje, 
92% dos formados em Direito, em razão de que a 
administração pública não os assume o que sucede 
vinte anos e também nas empresas privadas, existe 
menos empregos para “juristas” que se tornem ad-
vogados. Os seres humanos agem na base de sua 
própria conveniência e, na Itália, respeitar a lei não 
lhes convém (aos advogados, explico). É verdade 
que, no exterior se respeitam mais as regras (de di-
reito, explico) porque as pessoas são mais bem-e-
ducadas. Mas, talvez, porque aqui foram educadas 
à força de tapas”.

A incruenta batalha entre 
advogados e juízes na Itália

DOUTRINA JURÍDICA Jayme Vita Roso



103Janeiro a Março de 2017

O presidente do Conselho Nacional Forense 
(“Ordem dos Advogados”, que é parte do Ministério 
da Justiça), Andrea Mascherin3, com muito espírito, 
elegância e ironia voltairiana, respondeu: “As três 
leis, da relatividade, a transitiva e da desigualdade. 
Se tudo é relativo, tudo pode ser objeto de ava-
liação positiva. Assim, as expressões de desprezo 

no desempenho das funções do advogado, que o 
doutor Davigo continua a dispensar, o seu cons-
tante apelo a um Estado fundado na repressão e 
na pena, nas ‘investigações’ e nos processos infin-
dáveis podem ser consideradas manifestações de 
grande equilíbrio.

Para a lei tramitava tudo (ironicamente, pela 
transitoriedade das funções e da própria vida, ex-
plico); o doutor Davigo é pessoa equilibrada (no 
sentido figurado) que não se abandona às paixões 
(explico). Que, portanto, pela lei do diferente (si-
nônimo de disparatado, dissemelhante, distinto, 
desigual, estranho, variado, eu explico), seja uma 
pessoa “diferentemente” equilibrada é outra ques-
tão, e é, talvez (este advérbio pode significar incer-
teza, dúvida como indicar uma certa probabilidade) 
por isso, necessitaria introduzir um número fecha-
do (de profissionais, explico) (em italiano: “numero 
chiuso”, que tem uma variedade de significados. 
Este é o particípio passado do verbo chiudere, que, 
originalmente, significa fechado, barrado. Pode ser 
de coisa, de limite, de conclusão, e outros tantos)”.

No periódico “Il Dubio” (02/11/2016), o ad-
vogado Vicenzo Vitale decidiu enfrentar a dolorosa 
querela, que empana o livre e o descompromissado 
exercício da advocacia com os poderosos, escre-
vendo um artigo, que intitulou “Os advogados e o 
debate em curso com a Associação Nacional de 
Magistrados” (tradução livre), merecendo um genial 
subtítulo: “Os melhores juízes dentre os magistra-
dos são os advogados. E vice-versa4”.

Resumo o artigo do distinguido advogado 
Vitale:

1º) A Associação Nacional dos Magistrados 
(ANM) assumiu posição crítica ao governo e ao par-
lamento há tempos, - há quatro decênios cerca – 
sempre com maior intensidade.

2º) A ANM tornou-se o mais forte partido po-
lítico, em virtude de endêmica crise dos partidos 
tradicionais.

3º) Descura-se em atender aos reclamos dos 
advogados em participar dos debates e discussões 
para redesenhar as propostas de novas atividades 
deles, no âmbito social, sobretudo para persegui-
rem o objetivo “de dar mais eficiência ao sistema 
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judiciário” (sem êxito).
4º) E, “ninguém, melhor e mais que um advo-

gado, é de verdade em posição de julgar a atuação 
de um magistrado, o seu bom senso, o seu preparo 
e (seu espirito, acrescento) equânime”.

5º) Apelando para o notável filósofo Giovanni 
Gentile5, o autor, após discorrer academicamente, 
esclarece: “Como os advogados são os melhores 
juízes dos próprios juízes, assim estes são os da-
queles: sucedeu-me uma vez quando me encontra-
va no exercício da magistratura, de um advogado 
(do qual não direi nada, nem sob tortura), o qual, 
por insipiente, por distração e por ignorância, esta-
va arruinando, sem se dar conta, o seu cliente. Fiz 
bem ou mal? Penso de ter agido em nome de uma 
superior instância de justiça que pre-
tende, sem dúvida, o respeito ao prin-
cípio das respectivas posições pro-
cessuais e que me pareceu com grave 
perigo de ser violado com as palavras 
daquele advogado despreparado”.

6º) Contundentemente, Vitale 
atacou as declarações do magistrado 
Davigo ao dizer publicamente que os 
advogados fazem lobby para defesa 
da profissão. Ele quis ridiculariza-los, 
e diz ainda, porque, se lobby existe, 
aliás potente, como constatado, são dos que ad-
vogam sem ser advogados (explico: aqui no Brasil 
os escritórios de contabilidade, de gestão e seme-
lhantes, todos multinacionais) e sobretudo, na Itá-
lia, laboratórios farmacêuticos.

7º) Verbis, pois Vitale é fustigador e dá res-
posta ao equivoco comportamento do magistrado, 
“seja o que for, uma coisa é certa: o que Davigo 
fala, move-se, age como secretário de um forte 
partido político, assim como o fizeram de resto no 
passado os seus predecessores. Somente hoje, a 
Associação por ele dirigida é o mais forte partido e 
também, como dizia, o único que restou em cena”.

Nada de mal? Não, muito mal pelo simples 
motivo de que, se os magistrados inclusive cola-
boram em elaborar normas de lei, as quais depois 
eles mesmos devem aplicar, está violado o princí-
pio cardial do Estado de Direito: o da separação 

1FAUSTI, Silvano. Lettera a Voltaire – Contrappunti sulla libertà. 

Milão: Àncora Editrice, 2016. 110 p.
2Candia Lomellina, Província de Pavia 20 outubro 1950
3Udine, Província de Udine, 13 de abril de 1959
4Seria possível escrever esse título no Brasil e acrescentar que 

isso é realidade ou sucede com os que ocupam o 5º Constitucio-

nal? Façamos um elenco deles, em cada Estado e em Brasília, 

depois comentemos.
5Castelvetrano, 30 de maio de 1875 — Florença, 15 de abril de 

1944
6Idem

dos poderes (explico: veja-se o NCPC).
E este efeito, infelizmente, é perigosíssimo, 

porque poderia assinalar o início do fim.
Mas Davigo sabe? E se sabe, que diz?
Este recentíssimo artigo (2 de novembro de 

2016) configura a revolta justo de um advogado, 
que, se não fosse o pensamento coletivo da clas-
se, o presidente Mascherin não teria autorizado sua 
publicação no News nº320, de 2/11/2016, do Con-
selho Nacional Forense.

Será que estamos cientes dos custos dos 
“serviços” forenses no Brasil? Os MPs, que se in-
titulam os salvadores da pátria, quanto custam? E 
por que atraem uma corrente apenas? E os Tribu-
nais, quanto consomem do dinheiro de gente que 

trabalha para os magistrados e os fun-
cionários terem e viverem com rega-
lias?

Concluo: para o bem do nosso 
Estado de Direito, após 60 anos de 
exercício profissional, vejo que, so-
mente avançaremos se a democracia 
não tiver mais de três ou quatro par-
tidos; se não houver radical mudança 
nos “direitos adquiridos” com a abis-
sal diferença de vencimentos dos pú-
blicos e privados.

Caminhamos para nos tornar colônias de vá-
rias potências? Historia aoscet. Nemo discit. Ré-
quiem? Possivelmente, com menos de um lustro, 
teremos a resposta, por ora temos “um prelúdio 
semissério para uma tragédia sem fim6”.

- Basta serem 
homens para 
serem pobres 
homens.
- A humildade é 
a realidade vista 
com um mínimo 
de bom senso1. 
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O MUNDO MUDOU E OS SEGUROS TAMBÉM!
Como se não bastasse os problemas políticos 

e econômicos que enfrentamos, a natureza decidiu 
que era hora dela também entrar no jogo. De 2002 
para cá, o planeta foi chacoalhado por tsunamis, ter-
remotos, vulcões, nevascas, granizo, tempestades 
tropicais, furacões, vendavais, tornados, ciclones, 
tempestades de verão, tempestades de inverno, 
raios, enchentes, deslizamentos de terra, passíveis 
de causar dano ao ser humano, às empresas e à 
sociedade. 

Uma parcela significativa dos prejuízos de-
correntes destes acontecimentos é absorvida todos 
os anos pelas companhias seguradoras através de 
indenizações milionárias e também os proprietários 
de bens através de perda de vendas, paralisação de 
seus negócios, franquia e insuficiência de cobertu-
ras. Os efeitos destes acontecimentos traduzem-se 
consequentemente em aumento dos prêmios de se-
guros, majoração das franquias e restrição de co-
berturas. 

 
MINAS GERAIS POSSUI UMA PARTICULARIDADE!
É UM DOS ESTADOS QUE MAIS REGISTRA 
OCORRÊNCIAS DE RAIOS.

Especialmente no período chuvoso, a incidên-
cia de descargas atmosféricas pode colocar em risco 
a segurança das pessoas, das empresas e interrom-
per o fornecimento de energia elétrica e dos proces-
sos produtivos. 

 Não se pode evitar o impacto de uma descar-
ga atmosférica sobre uma instalação, mas pode-se 
discipliná-lo no trajeto de sua queda. Essa é a fun-
ção do para-raios e seus componentes, por exem-

plo. Existem, também, diversos outros dispositivos 
de proteção contra surtos elétricos. 

Um dos maiores transtornos em sinistros re-
sidenciais e empresariais são os danos aos equi-
pamentos eletroeletrônicos causados por surtos na 
rede elétrica: sobretenções, transitórias geradas 
principalmente por raios, liga/desliga de máquinas 
e manobras de rede são algumas das causas mais 
comuns para os danos em seu patrimônio. 
• O nível de perdas para uma organização depen-

derá exclusivamente do nível de proteções con-
tra os riscos inerentes à sua real exposição.

• A gravidade dos danos, obviamente, será pro-
porcional à falha ou inexistência de proteções. 

DAÍ A IMPORTÂNCIA DO GERENCIAMENTO DE 
RISCOS DE UMA ORGANIZAÇÃO!

Identificar, avaliar, tratar e controlar riscos são 
atividades que constituem o processo do Gerencia-
mento de Riscos. A gerência de riscos é a ferramenta 
fundamental para viabilizar a elaboração e implanta-
ção de um programa de prevenção de perdas, cuja 
eficácia tem como suporte o controle dos riscos. Esta 
é a melhor maneira de mitigar riscos, evitar perdas, 
evitar prejuízos e despesas consideráveis. 

Ao tratar de gerenciar seus riscos, as empre-
sas estão assegurando longevidade, qualidade de 
seus produtos e fornecedores, além de adição de 
valor para seus acionistas e clientes. Cabe ao profis-
sional de seguro assessorar as empresas na trans-
ferência de seus riscos na forma de contratação de 
seguros - avaliando junto ao mercado segurador as 
melhores condições de coberturas, limites, franquias 
e preços.

SEGUROS Sérgio  Frade
Especialista em Seguros

Presidente da Solutions Gestão de Seguros

Empresas conscientes de seus 
riscos trabalham para “nunca” 
acionarem uma apólice de seguro



106 Janeiro a Março de 2017

Neste início de ano, o investidor no mercado 
financeiro terá que manter a mesma postura dos últi-
mos meses. È obrigado a acompanhar a todo instante 
as mudanças na política econômica que sofre influên-
cia direta dos fatos políticos. A realidade do começo 
da manhã pode ser outra no fim da tarde. Fazer planos 
para o futuro continua desafiador. O futuro no Brasil tem 
menos de 24 horas.

No meio de grandes incertezas causadas pelas 
turbulências na política, 2017 começa com pelo menos 
duas expectativas concretas de melhora, com impac-
to no gerenciamento das carteiras de investimentos de 
cada um e dos gestores profissionais.

A inflação em queda desde o final de 2016 pode 
acelerar a redução dos juros básicos da economia, a 
taxa Selic, que cairia até dezembro para 10,50% ao 
ano, compatível com percentual de inflação anualiza-
da mais próxima dos 4,5% em 2017, o centro da meta 
fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Juros 
básicos em queda estimulam a procura por ativos fi-
nanceiros prefixados e com prazos mais longos, como 
os Certificados de Depósitos Bancários (CDBs) e títulos 
públicos negociados no Tesouro Direto.

A queda do Produto Interno Bruto (PIB) de quase 
3,5% em 2016, a se confirmar, e a previsão de cres-
cimento ainda fraco em 2017, de 0,8% ou menos, de 
acordo com as previsões dos primeiros boletins Focus 
de dezembro passado, são fatores preocupantes. Essa 
maior demora na reação da economia, configurada 
desde o terceiro trimestre de 2016, aliada ao forte en-
dividamento das principais empresas de capital aberto 
constituem os fatores que tornam preocupante o inves-
timento em ações.

A expectativa da aprovação da PEC dos gastos 
é o terceiro fator de otimismo na economia no novo ano, 
dependendo do desenrolar das delações premiadas da 
operação Lava Jato sobre os titulares dos principais 

cargos do executivo e do legislativo. Sua aprovação e 
implementação depende obviamente da continuidade 
no governo de seus proponentes.

REFORMA PREOCUPANTE 
A limitação dos gastos públicos tão condena-

da por manifestantes de rua, e considerada tímida por 
analistas que defendem um ajuste fiscal mais severo, 
perde no ranking dos grandes debates nacionais para a 
reforma da previdência que mexe mais diretamente no 
bolso de todos que ainda não se aposentaram ou dos 
que temem perdas nos seus benefícios e pensões.

Essa reforma da previdência ao se concentrar na 
redução dos benefícios, dilatação dos anos para a con-
quista da sonhada aposentadoria e cortes de pensões 
é a iniciativa do governo que provoca maiores repercus-
sões no mercado financeiro.

O estímulo à poupança de recursos e a busca 
pelos planos de previdência privada foram incorpora-
dos à realidade de todos que não estão super-endivi-
dados (mais de 50 milhões de brasileiros). A procura 
pelos planos de previdência privada crescia em ritmo 
acelerado no final de 2016, 20% no acumulado do ano 
até outubro.

Mesmo que pressões populares e sindicais so-
bre o Congresso consigam amenizar um pouco as pro-
postas do governo, ficará mais difícil para o trabalhador 
se aposentar no Brasil, e se o conseguir com benefícios 
bem menores do que os atuais. A reforma proposta, 
além disso, não solucionará o atual déficit da previdên-
cia de 8% em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), 
que continuará neste mesmo percentual daqui há déca-
das, segundo cálculo de especialistas. Só amenizaria o 
crescimento do rombo financeiro anual da previdência,

Ex-ministros do setor e especialistas aplaudem 
a reforma que concentra sua atuação na limitação e 
cortes dos benefícios, mas que não considera devida-

SEU DINHEIRO

Investidor busca 
alternativas ao INSS
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mente o aumento da receita da previdência ou a perda 
das contribuições ao INSS gerada pelo desemprego de 
mais 12 milhões de pessoas e a crescente precarização 
do mercado de trabalho: aumento do número de traba-
lhadores sem carteira assinada e sem contribuírem para 
a previdência. Desempregados, biscateiros, freelancers 
e trabalhadores sob o sistema de PJ (pessoal jurídica) 
quando contribuem para o INSS o fazem de acordo 
com o valor mínimo da tabela. A retração econômica e 
o desemprego são o pior inimigo para a previdências.

CUIDADOS COM OS PLANOS
As pessoas que têm capacidade de poupança 

mensal não devem se esquecer que o próprio governo 
considera a previdência pública em estado pré-falimen-
tar no Brasil, o que obriga a todos à busca de alter-
nativas. Quando geridos honesta e profissionalmente, 
os fundos de previdência complementar fechados dos 
empregados de estatais e grandes empresas são os 
melhores. Eles asseguram a complementação da dife-
rença entre o salário da pessoa ao se aposentar em re-
lação aos benefícios sempre menores do INSS. Nesses 
fundos fechados, os associados e sindicatos precisam 

fiscalizar os seus gestores para evitar os prejuízos cau-
sados recentemente pelos fundos dos trabalhadores da 
Petrobras, Correios e Caixa. Seus gestores que ocupa-
vam os cargos por indicação política (do PT principal-
mente) desviaram os recursos das carteiras obrigando 
os sócios da ativa e mesmo aposentados a elevarem 
suas contribuições nos próximos anos.

Nos principais bancos e instituições financeiras 
independentes, o candidato a fazer essa poupança es-
pecial para arcar com a aposentadoria futura ou a sua 
complementação em relação ao benefício do INSS dis-
põe de dois tipos de planos: o PGBL (Plano Gerador de 
Benefícios Livres) e o VGBL (Vida Gerador de Benefícios 
Livres).

O PGBL é indicado para os que entregam a de-
claração completa do Imposto de Renda (IR) porque 
podem abater até 12% da receita bruta anual tributável 
na declaração do ajuste anual. Por ocasião do resgate 
ou recebimento dos benefícios, o imposto incidirá so-
bre o montante total (aplicação e juros).

O VGBL é indicado para as pessoas que entre-
gam a declaração simplificada, já que não é possível 
abater as contribuições feitas para esse plano na decla-
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ração do IR. A vantagem do VGBL em relação ao PGBL 
é que no momento do resgate ou recebimento dos be-
nefícios o IR incidirá somente sobre os rendimentos e 
não sobre o total.

É preciso escolher um dos tipos de tabela do IR 
que incidirá sobre esses planos. Os especialistas dizem 
que a regressiva (alíquotas diminuem com o prazo) é 
ideal para quem tem objetivos de longo prazo. Vai con-
tribuir por mais de dez anos, por exemplo. Nesse caso, 
a alíquota do IR diminui com o tempo e pode chegar ao 
mínimo de 10%.

A tabela progressiva é aconselhada para o pou-
pador que tem objetivos de curto ou médio prazos. No 
VGBL, o poupador só paga o IR no resgate sobre os ju-
ros do período da aplicação. Nos dois tipos de planos, 
é preciso ficar atento aos dois tipos de taxas cobradas 
pelos gestores. A de administração sobre o montante 
aplicado não deve ultrapassar os 2% ao ano. O ideal é 
conseguir taxa de administração de pelo menos 1,5% 
ao ano. A taxa de carregamento que incide sobre o va-
lor de cada contribuição deve ser a mais baixa possível: 
menos de 2%. O investidor de maior porte deve até ne-
gociar a sua isenção. Nesses planos, o ideal é começar 
a aplicar recursos menores logo que a pessoa entrar 
no mercado de trabalho. Pessoas com maior idade, 40 
anos, por exemplo, podem realizar aportes expressivos 
e únicos para recuperar o tempo perdido.

Quem se dispuser a aplicar no PGBL ou VGBL 
deve ler exaustivamente os regulamentos desses fun-
dos fornecidos pelos bancos que os administram, pes-
quisar taxas em cada instituição, e se possível recorrer 
ao aconselhamento de analistas independentes.

Nem sempre é possível encontrar informações 
completas nos bancos com o pessoal de atendimento. 
O mais importante ainda é a pessoa avaliar a sua capa-
cidade e disciplina de realizar o depósito mensal num 
desses fundos. Quem tiver alguma dúvida é melhor não 
entrar neste tipo de aplicação aconselhável para o lon-
go prazo.

CARTEIRA PRÓPRIA
Com ajuda de especialistas, a pessoa pode for-

mar também sua carteira de investimentos, levando 
em consideração na hora de aplicar os principais in-
dicadores da economia. Ao contrário do que a maioria 

dos analistas dizem, não consideramos desprezível as 
aplicações em cadernetas de poupança para quem tem 
poucos recursos disponíveis (entre R$ 10 mil e 20 mil). 
A poupança chega a render cerca de 0,70% ao mês, 
livre de impostos e com saques imediatos.

Os fundos de investimentos financeiros de renda 
fixa são os concorrentes da poupança, mas a rentabili-
dade nominal deles, mais atrativa cai bastante confor-
me a incidência do IR no curto prazo (seis meses a um 
ano), e mais o sistema de “come cotas” que incide em 
maio e novembro. O IR realiza uma espécie de cobran-
ça antecipada naqueles meses.

No Tesouro Direto, a rentabilidade pode ser bem 
maior, mas se a pessoa deixar o recurso aplicado pelo 
prazo do título. Se resgatar a qualquer tempo pode ter 
menor rendimento ou perdas de acordo com o preço 
do título marcado a valor de mercado. As oscilações 
dos valores dos títulos podem ocorrer diante de saques 
maciços principalmente por estrangeiros.

Os grandes investidores nos CDBs – quantias 
acima de R$ 500 mil e R$ 1 milhão – podiam obter taxas 
equivalentes às dos Certificados dos Depósitos Interfi-
nanceiros – cerca de 13,75% ao ano – em dezembro 
passado. Os detentores de quantias menores devem 
buscar remuneração equivalente a pelo menos 85% da 
taxa dos CDIs para conseguirem bons rendimentos nos 
CDBs nas aplicações de prazos superiores a um ano. 

Dólar em espécie ou fundos cambiais oscilam de 
acordo com a economia interna e a externa. Antes da 
eleição do presidente Donald Trump, dos EUA, analistas 
brasileiros previram que o dólar poderia fechar 2016, 
até abaixo de R$ 3,00. A expectativa de maior reajuste 
dos juros nos EUA, após eleição, firmou o dólar no final 
de novembro e início de dezembro, acima de R$ 3,40. 
Os analistas consultados pelo boletim Focus acreditam 
que o dólar não vai disparar em 2017, podendo fechar 
o ano em R$ 3,45. A conferir.

No mercado acionário, com algum risco, é pos-
sível se conseguir os maiores ganhos. Com ajuda de 
analistas ou acompanhamento individual, é preciso tro-
car de posições com frequência para manter os ganhos 
elevados. O mito de que ações são boas opções lon-
go prazo já não obtém consenso. Pode-se ganhar ou 
perder no mercado acionário no curto, médio e longo 
prazos.

SEU DINHEIRO
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TURISMO

Carcassone, a charmosa 
vila medieval francesa 

Paulo Queiroga
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Carcassonne, cidadela francesa entre Tolouse e 
Narbona, na região de Languedoque-Rossilhão, é uma 
dessas joias raras, de ambiente medieval europeu, que 
não podemos deixar de visitar. Construída sobre uma 
colina, a cidade já estava ocupada em 800 a.C.. Sua 
história remonta aos Celtas, Galo romanos e Visigodos. 
Duas estradas principais cruzam do Atlântico para o 
Mediterrâneo e do Maciço Central francês para a Espa-
nha. Fortificada depois pelos romanos, a cidade se tor-
nou o centro administrativo da colônia de Iulia Carcaso. 

Após a Idade Média, Carcassone esteve prati-
camente abandonada até ao final do século XIX, quan-
do foi redescoberta por turistas ingleses. Seu conjunto 
arquitetônico medieval foi inscrito na lista do patrimô-
nio mundial da Unesco desde 1997. A cidadela, com 
paisagem de conto de fadas, é um dos locais turísticos 
mais visitados na França. 

As muralhas e as casas retratam as sucessivas 
ondas de antigos costumes ali fixados. Cenário de ba-
talhas e conquistas, a cidadela tem localização estraté-
gica e duas cintas de muralhas com imponentes torres. 

Quatro portas dão acesso ao interior da Carcas-
sone, uma em cada um dos pontos cardeais, construí-
das nos séculos IX e X para defesa contra os ataques 
dos Sarracenos. A Porta Narbonnaise, ladeada por 
duas torres e um típico fosso com ponte levadiça é o 
principal acesso à cidadela. A ponte velha (Pont Vieux) 
foi construída no século XIV, com 12 arcos, que fazem 
parte do Caminho de Santiago.

No alto de um pequeno promontório, é possível 
ter uma visão panorâmica de La Cité, que é a maior 
cidade fortificada da Europa. As muralhas e as ruas 
estreitas, em um charmoso traçado irregular, se har-
monizam com o castelo, que lança para o alto suas 
59 torres percorrendo 3 km de extensão. Anexada à 
parede exterior, o Castelo Condal de Carcassonne é 
uma fortaleza dentro da cidade, construído no século 
XII para ser a residência dos viscondes Trencavel de 
Carcassonne.

Diz a lenda, que a princesa Carcas, para livrar 
a cidade do cerco do exército de Carlos Magno e para 
comemorar, tocou todos os sinos do exclamando, 
“Carcas sona”. Para visitar o castelo, é bom chegar 
logo cedo. As filas de visitantes são grandes. Mas vale 
a pena. São, pelo menos, duas horas de puro prazer e 
de informações sobre a história da cidade.

Depois de passar pela porta da frente, em um 

fosso com ponte levadiça, chega-se ao pátio rodeado 
por edifícios construídos entre os séculos XII e XVIII. 
O castelo, com 9 torres, oferece, em algumas delas, o 
Lapidary Museum esculturas, na maior parte da Idade 
Média, feitas com materiais da região.

Próximo à Puerta del Aude, fica a imponente 
Basílica de Saint-Nazaire, declarada monumento na-
cional da França. Construída sobre uma antiga igreja 
visigoda em estilo românico, no século XI, ela foi con-
sagrada pelo papa Urbano II. 

A maior parte do edifício é gótica. Chamam a 
atenção as gárgulas terríveis penduradas na fachada 
e o impressionante conjunto de janelas, considerado o 
mais belo no sul da França, em que retratam cenas da 
vida de Cristo e dos Apóstolos.

Sem dúvida, como em qualquer local com apelo 
histórico e de pequenas dimensões, a melhor maneira 
de se ver a cidadela é passeando a pé sem pressa. As 
ruas estreitas, praças isoladas, artesãos e pequenas 
lojas com produtos lindos e de qualidade, mas nem 
sempre baratos, valem o passeio e as pechinchas.

A cidade é animada a qualquer hora do dia. Mas, 
para finalizar um dia intenso de prazer, sente-se em um 
restaurante e peça um Cassoulet, um guisado de coxa 
de pato confit, servido em pote de barro com bacon 
e salsicha de Toulouse. Em Carcassone e a região do 
Midi Pirineus, confirmamos que a França é muito mais 
do que só a mundialmente consagrada Paris.
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Neste torrão pátrio, verão poderia ser sinônimo 
de vinho branco; ou melhor, sendo o Brasil, majorita-
riamente, dotado de clima tropical, o vinho branco de-
veria, naturalmente, ser uma preferência ampla, geral e 
irrestrita. Não é. Ao contrário, a opção pelo tinto gira em 
torno de 80%, na média.

Leve e ácido, encorpado, rico, aromático, denso 
ou complexo, o vinho branco – com seus vários estilos 

VINHO, GENTE, COISAS 
E ADJACÊNCIAS Inimá Rodrigues Souza

Verão, tempo de vinho 
branco

-, é um mundo de aromas e sabores, e, pois, capaz de 
brindar o mais exigente paladar, seja como aperitivo ou 
acompanhando lautos banquetes. Refrescante, ade-
qua-se perfeitamente a temperaturas como as nossas, 
e, especialmente, quando o verão é esta canícula. Leve 
e com acidez destacada, torna-se fácil acompanhante 
para a comida, mormente peixes oleosos, e, ademais, 
carne branca, aves, saladas e várias entradas.
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Com essas características podem ser mencio-
nados Vinho Verde, Sauvignon Blanc, Chenin, Riesling, 
Alsace, e muitos outros. O branco encorpado estagiou 
em barrica de carvalho e o teor alcoólico pode chegar 
a 13º ou 14º, e, no geral, tendo baixa acidez devido a 
fermentação malolática. Ao contrário do branco leve e 
ácido, não tem relação fácil com comida; a começar 
pelos peixes, devido ao seu teor de álcool e aos taninos 
(aqueles aportados da barrica de carvalho). Também as 
comidas salgadas devem ser escolhidas com cuidado.

Chardonnay, Sémillon, Pinot Gris e Sauvignon 
Blanc são algumas das uvas que produzem branco com 
esses perfis. Quando a questão é harmonizar vinho e 
comida, o vinho branco é mais flexível que o tinto, e em 
várias ocasiões o substitui com elegância; inclusive, em 
relação aos queijos, especialmente aqueles com menor 
teor de gorduras e de proteínas, para os quais o branco 
deve ser jovem e com acidez refrescante.

Diante da absoluta propriedade de vinho branco 
no verão, e, definitivamente, não só no verão, discrimi-
ná-lo – como é comum por aqui -, deve ser entendido 
– vá lá – como questionável exercício de preferência, 
nunca de gosto – que é o resultado de conhecimento.

Afinal, com essa quentura, como não optar por 
um vinho que deve ser bebido a temperaturas entre 8ºC 
e 10ºC, se for um branco suave e, mesmo alguns secos; 
entre 10ºC e 12ºC, tratando-se de branco seco; e, no 
caso de branco de grande corpo, entre 12ºC e 14; e, 
os doces, entre 6ºC e 8ºC. Um grau para cima ou para 
baixo pouca diferença faz. 

Temos, ainda, o vinho espumante, que constitui 
uma história à parte. O champanhe – e não há como 
negar -, é o espumante mais famoso do mundo. Acidez 
e doçura são os elementos que balizam a sua capaci-
dade de acompanhar comida, notadamente, peixe cru, 
ostras e sushi, que ficam muito bem com um exemplar 
bem seco. Como aperitivo, é imbatível e neste clima de 
celebrações assume a condição de onipresente.

Enfim, como existe um vinho para cada mo-
mento, este é o momento para saborear uma variedade 
imperdível de perfumes, aromas e sabores nesse vinho 
que tem a cara do verão. Aliás, por razões que a tempe-
ratura justifica, beber vinho branco deveria fazer parte 
do cotidiano tupiniquim. À mesa ou fora dela.

REELEITO
O engenheiro, Nismar Alves, acaba de ser reelei-

to para mais um mandato na presidência do tradicional 
Olympico Club. Consequência de sua aplaudida gestão 
à frente daquela agremiação.

Para a presidência do Conselho Deliberativo foi 
reconduzido o advogado, Paulo Bomfim.

2017
Desejamos um 2017 em que se beba vinhos 

com preços mais em conta. Para tanto, basta que o go-
verno não beba quase 60% de cada garrafa. É isto que 
representa a carga tributária incidente sobre o vinho. 
Um escândalo.

Tim, tim.
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A inauguração da moderna fábrica da Jeep, 
em Goiana, na região metropolitana de Re-

cife, capital de Pernambuco, há dois anos, ampliou os 
horizontes da FCA - Fiat Chrysler Automobile - no Brasil, 
a tal ponto que esta unidade protagonizou, recentemen-
te, um lançamento mundial. Falamos da novíssima ge-
ração do Compass, que em nada, a não ser no nome, 
remete ao modelo da qual herdou apenas a alcunha. 
Este é o segundo produto que sai da planta nordestina, 
o primeiro, como é sabido, foi o Renegade, uma figura, 
aliás, já carimbada nas ruas dos grandes. O Compass 
foi apresentado primeiro no Brasil e depois será lançado 
em outros mercados mundo a fora. Ocupará, também, o 
lugar do Patriot, outro S.U.V da marca Jeep, maior, mas 
que não chegou a ser comercializado por aqui. Este é 
um momento importante para a FCA, que aos poucos, 
como previsto em estratégia mercadológica, se afirma 
cada vez mais como uma marca mundial. 

HOLOFOTES PERNAMBUCANOS
Não é sem motivo que o Polo Automotivo Jeep, 

como é denominada a fábrica que o produz, foi o pal-
co escolhido para apresentar o Compass, sobretudo ao 
mercado norte americano, o próximo a recebê-lo em 

suas hostes. A produção no México deve ser iniciada 
em 30 de janeiro de 2017. Outros mercados também 
irão fabricar o SUV, que deve ser produzido nos Estados 
Unidos e na China, e é cotado para ser feito na Índia. 
Segundo o fabricante o modelo será comercializado em 
cerca de cem países. Como concorrentes diretos ele 
enfrentará a disputa de mercado com modelos da cate-
goria de SUV médio, como Kia Sportage, Hyundai ix35, 
Honda CR-V, Mitsubishi ASX e Toyota RAV4. O Jeep 
Compass já pode ser encomendado nos 200 pontos de 
venda da rede Jeep no Brasil, nas seguintes configura-
ções: Sport, Longitude e Limited, equipadas com o mo-
tor 2.0 Tigershark, e Longitude e Trailhawk, com bloco 
2.0 Multijet II. Preços começam em R$ 99.900 e chegam 
aos R$ 149.900, na versão topo de gama.

LANÇAMENTO AGUARDADO
Houve certo mistério na escolha do nome, mas 

no fim prevaleceu a permanência da mesma denomina-
ção, já que Compass em inglês significa bússola e fica 
intrínseco certo simbolismo. “Instrumento mais importan-
te na era das grandes navegações, a bússola se conecta 
perfeitamente com os quatro valores da marca Jeep, por 
ser sinônimo de aventura e de liberdade. Uma ferramenta 

AUTOS E NEGÓCIOS Olavo Romano

No compasso do mercado
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que, usada por pessoas cheias de paixão e autentici-
dade, levou a humanidade a fronteiras inimagináveis”, 
explicou o diretor geral, Sérgio Ferreira, sobre a razão 
para manterem o nome. Conhecido internamente como 
projeto 551, o novo modelo ensaiou fazer sua estreia 
no Salão de Nova Iorque, no primeiro semestre deste 
ano, mas pareceu acertada a opção de adiar sua pri-
meira aparição para este momento de apresentação 
única, onde todos os holofotes estão focados nele. O 
Compass foi a principal estrela no estande da Jeep no 
Salão do Automóvel de São Paulo, que aconteceu em 
novembro último.

MINI CHEROKEE
Bonito e com estilo bem particular, o Compass 

parece estar na frente de seus oponentes em vários as-
pectos. Ele é maior do que o Renegade e lembra muito 
o que se vê no Cherokee, mas em tamanho reduzido, e 
em minha opinião, mais adaptado para cidade. Fabrica-
do a partir da plataforma da picape Toro, espera pegar 
carona no sucesso do Renegade no Brasil. O motor das 
versões de entrada será o 2.0 16V Tigershark flex de 
159 cv de potência a 6.200 rpm com gasolina e 164 cv 
a 6.000 rpm com etanol. O torque ficará na casa dos 
19,8 kgfm a 4.000 rpm e 20,4 kgfm a 4.400 rpm, respec-
tivamente. Já as versões topo de linha contarão com 
motor 2.0 turbodiesel de 170 cv e 35,7 kgfm de torque, 

igual ao do Jeep Renegade. O câmbio é o automático 
de nove velocidades e a tração das configurações mais 
completas será integral adaptativa. Um dos principais 
diferenciais do Compass em relação ao irmão menor, 
Renegade, está na suspensão, que substituirá o esque-
ma McPherson na traseira pelo multilink. As versões 
serão as mesmas usadas pelo irmão menor: Sport, 
Longitude e Trailhawk.

EM RESUMO
O novo Jeep nacional fabricado no Nordeste e 

que faz estreia como modelo global chega em primeira 
mão no mercado brasileiro dotado de tecnologias inédi-
tas para veículos de seu segmento. Com acabamento 
premium e capacidade off-road, traz o avançado siste-
ma de tração 4x4 Jeep Active Drive Low e um pacote 
de entretenimento inclui sistema multimídia Uconnect, 
com tela de 8,4’’, e conjunto avançado de itens de se-
gurança, que incluirá controle de velocidade de cruzeiro 
adaptativo (ACC), monitoramento de mudança de faixa 
(LDW) e aviso e prevenção de colisão frontal (FCWp), 
com frenagem automática, entre outros. Com o Com-
pass a Jeep amplia seu portfólio de ofertas e segue 
trilhando um caminho cada vez mais consistente em 
nosso mercado, transmitindo confiança e credibilidade 
a uma marca que já traz tanto emblema em seu DNA 
aventureiro.
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LANÇAMENTOS

Algar Telecom lança 
Cidade Conectada
Soluções que envolvem parcerias nacionais serão 
implementadas como protótipos em bairro planejado de 
Uberlândia

A Algar Telecom, empresa de telecomunicação do 
Grupo Algar, acaba de lançar o projeto Cidade Conecta-
da, cujo objetivo é articular o ecossistema de inovação e 
empreendedorismo em prol de soluções que resolvam os 
problemas vividos atualmente nas cidades, trazendo in-
formações e serviços ao cidadão e proporcionando, ao 
mesmo tempo, mais eficiência e transparência na admi-
nistração pública.

O projeto é resultado da preocupação da Algar Te-
lecom em contribuir para o desenvolvimento das cidades, 
implementando iniciativas que possibilitem que a inova-
ção realmente se torne uma realidade nestes locais, ofere-
cendo a administrações públicas, construtoras, incorpo-
radoras, entre outros, soluções que tragam mais agilidade 
e informação, além de qualidade na prestação dos ser-
viços, comodidade, praticidade e economia de tempo. 
“Nosso objetivo é resolver problemas típicos enfrentados 
pelos cidadãos e para isso contamos com um conjunto 
de soluções que inclui desde dispositivos de identificação 
e de informação para o cidadão, depósitos de coleta de 
resíduos tecnológicos a bueiros inteligentes que possibi-
litam a prevenção de enchentes, entre outros”, informou 
Jean Borges, presidente da Algar Telecom.

Neste primeiro momento, tais iniciativas serão 
instaladas como protótipos no Granja Marileusa, bairro 
planejado de Uberlândia homologado como micro polo 
tecnológico municipal, mas a intenção é que essas so-
luções, que seguem o conceito urbanístico das cidades 
inteligentes e humanas chamadas de smart cities, sejam 
futuramente replicadas em outras localidades.

Segundo o presidente, a realização do projeto só 
é possível pela co-criação e colaboração dos diversos 

parceiros da empresa, entre universidades, institutos de 
pesquisa e desenvolvimento, startups e grandes empre-
sas, como Nokia, C.E.S.A.R., PromonLogicalis, Universi-
dade Federal de Uberlândia, dentre outros. “Nosso intuito 
é descobrir oportunidades para o oferecimento de novos 
serviços pela companhia e por isso articulamos diversas 
parcerias no âmbito nacional para, por meio da inovação 
aberta, oferecermos soluções criativas com as tecnolo-
gias existentes, buscando contribuir para o desenvolvi-
mento e a conectividade nas cidades”, enfatizou.

A proposta da Algar Telecom com o Cidade Co-
nectada é trabalhar com soluções que conectem as pes-
soas, que são os principais beneficiários das iniciativas a 
serem implementadas. “Mais do que construir uma cidade 
inteligente, desenvolvemos essas soluções com o objeti-
vo de conectar o cidadão às mesmas”, reforçou Jean. As 
iniciativas serão instaladas em diversos pontos no bairro 
Granja Marileusa, em Uberlândia, entre eles a Avenida Ma-
ria Silva Garcia, a Praça Ciranda e a Praça das Melaleu-
cas. Algumas das soluções serão testadas a partir de 14 
de dezembro e outras a partir de janeiro de 2017.
SEGUE A RELAÇÃO:

Easybus (parceria com Universidade Federal 
de Uberlândia): Sistema embarcado nos ônibus que veri-
fica e reporta em tempo real a lotação e o fluxo de passa-
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geiros nos veículos públicos, por meio de tecnologias de 
vídeo analysis. Por meio do Easybus é possível prever a 
necessidade de transferir, em momentos de grande lota-
ção, ônibus de outras linhas que estejam mais vazias para 
atender melhor a população. 

City Totem (parceria com Nokia e C.E.S.A.R.): 
Totem fixo que tem como objetivo oferecer interface de 
acesso entre o cidadão e a cidade. Tem como principais 
funcionalidades: chamada de atendimento ao cidadão, 
publicidade dinâmica e estática, vitrine virtual de produ-
tos, entre outros.

My ID (parceria com Nokia e C.E.S.A.R.): Sis-
tema que permite a identificação de pessoas por meio 
de smartphones, wereables e tags (NFC ou RFID) tendo 
como principal característica o reconhecimento das pes-
soas independente do gadget utilizado. A identificação 
também poderá ser utilizada para pagamento de compras 
e acesso à locais como edifícios comerciais, hospitais, 
dentre outros.

IoT Maker (parceria com Ioton): Plataforma que 
reúne APIs, serviços de telecomunicações (chips, mensa-
gens, dados, voz, etc), plataformas de telecomunicações 
(OCS, URA etc) e ferramentas de desenvolvimento para 
que pessoas e empresas criem e compartilhem soluções 
para cidades inteligentes. As aplicações desenvolvidas 
estarão disponíveis em um Market Place. Sensores e 
atuadores estão sendo desenvolvidos pelo parceiro e es-
tão contemplados na entrega do protótipo. 

E-pontos (parceria com New360 e Fabrimax): 
Lixeiras para coleta de resíduos tecnológicos, que pos-
suem sensores que medem o volume de lixo descartado 
e o espaço restante na lixeira. O lixo descartado dará pon-
tos para a pessoa que o descartar, sendo que os pontos 
podem ser convertidos em prêmios. 

Centro de Controle do Bairro Conectado: Este 
ambiente está focado na gestão estratégica e operacional 
de todas as inovações que serão instaladas nas ruas do 
bairro Granja Marileusa. Será utilizada a Plataforma de IoT 
Eu.Gênio, da PromonLogicalis, que foi desenvolvida em 
padrões abertos e hospedada em nuvem privada e está 
disponível na modalidade de serviço – o que torna o de-
senvolvimento de aplicações para a Internet das Coisas 
acessível para empresas e órgãos do governo dos mais 
variados portes e perfis, sem a necessidade de altos in-
vestimentos em infraestrutura.

Soluções que serão testadas a partir de janeiro 
de 2017:

Bueiros inteligentes (parceria com PromonLo-
gicalis): Os bueiros inteligentes, que utilizam tecnologia 
M2M e Ultrassônico, são compostos por um ecofiltro 
(cesta) que se encaixa aos bueiros já existes. Será monito-
rado, em tempo real, o volume de resíduos retido por es-
tes. Além disso, o bueiro cruza a informação do volume de 
resíduos já existentes com a previsão do tempo e um sen-
sor de ambiente, que é capaz de predizer, principalmente 
em períodos de chuvas, a possibilidade de alagamento 
de determinadas regiões, o que possibilita manutenções 
preventivas. A mesma tecnologia será utilizada nas lixeiras 
do bairro.

Balão de conectividade (parceria com Promon-
Logicalis): Desenvolvido em parceria com a Altave (em-
presa criadora do balão), a solução permite levar conec-
tividade a regiões ermas, com pouco acesso disponível 
pelos meios convencionais, ao replicar e expandir o alcan-
ce de conexões via fibra, redes celulares ou PLC (powered 
line communication). O balão é equipado com rádios Wi-Fi 
e LoRa, permitindo a cobertura de grandes áreas e tor-
nando viável a conexão de grandes volumes de sensores.

SOBRE A ALGAR TELECOM
A Algar Telecom, empresa de telecomunicações 

do grupo Algar, está há mais de 60 anos no mercado 
com dois objetivos principais: manter um relaciona-
mento próximo com seus clientes e oferecer serviços 
de alta qualidade. A empresa oferece acesso à internet 
com ultra velocidade, celular de qualidade, TV por as-
sinatura com programação especial, serviços de voz, 
dados, internet, TI e Infra, outsourcing e vídeo. Por isso, 
investe constantemente, na modernização da sua rede, 
na governança corporativa e no desenvolvimento de 
canais de relacionamento diferenciados, usando aplica-
tivos e espaços nas redes sociais, além de uma equipe 
de consultores especializados para projetar as melho-
res soluções para empresas de qualquer porte em um 
atendimento consultivo e exclusivo.

O alto índice de satisfação é reflexo da cultura 
da companhia baseada no diálogo e na criação de re-
lacionamentos sustentáveis. Em expansão constante, 
a Algar Telecom tem hoje mais de 3,6 mil associados 
(como são chamados os colaboradores) e está presente 
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nas principais regiões do Brasil. São 28 mil km de fibra 
óptica atendendo 1,3 milhão de clientes nos estados de 
São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Mato 
Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul, além do Distrito Federal. Desde 2007, a Algar 
Telecom é uma companhia aberta, não listada na Bolsa 
de Valores.

SOBRE O GRUPO ALGAR
A Algar é um grupo empreendedor, 100% brasi-

leiro, fundado em 1930 e com atuação em todo território 
nacional, Argentina, México, Colômbia e Chile. No grupo, 
trabalham cerca de 23 mil associados servindo quase 2 
milhões de clientes com soluções em TIC, Agro, Serviço 
e Turismo.

Livro apresenta a beleza e a 
vocação dos parques de Minas

A Lucca Cultura e Tecnologia lançou o livro 
Parques e Reservas de Minas: patrimônio nas Minas 
Gerais, que mostra a riqueza natural e a diversidade 
cultural dos parques e reservas do Estado e seu en-
torno. Foram colhidas informações e impressões da 
fauna, da flora, dos recursos hídricos, da geologia, 
procurando entender todo o ecossistema e, mais que 
isso, mostrar a importância das UCs para preservação 
do meio ambiente e da cultura local.

Nos capítulos são apresentadas, com mais de 
200 fotos, a beleza e a vocação de cada um dos 8 
parques nacionais, 18 estaduais, 6 RPPNs como Inho-
tim, Santuário do Caraça, Fazenda Macedônia e Mata 
do Jambreiro, onde são desenvolvidos programas de 
pesquisa e educação ambiental. O objetivo é eviden-
ciar a importância de ações como estas para cres-
cimento sustentável e harmônico com a diversidade 
cultural do Estado. 

Foi colocando o ideal de preservação acima 
dos desafios que, em Minas Gerais, chegou-se ao nú-
mero expressivo de mais de 400 UCs. Os instrumentos 
de gestão, o apoio de órgãos competentes e o respal-
do da lei e do público foram fundamentais para essas 
conquistas. A preservação do meio ambiente só se 
fortalece com o envolvimento de toda a sociedade. 

Instrumentos de gestão – Quando grandes 
áreas são afetadas pela ação do homem, é necessário 
criar meios de unir os fragmentos de áreas naturais 
remanescentes para facilitar a conectividade e contri-
buir para minimizar os impactos da ocupação. Para 

FOTO JOSE ISRAEL ABRANTES

isso, existem os instrumentos de gestão territorial e 
de áreas protegidas. Corredores ecológicos, mosaicos 
de unidades de conservação, reservas da biosfera e 
geoparks são alguns deles. 

Reservas da Biosferas – É um modelo interna-
cional de gestão integrada reconhecido pela Unes-
co. Os critérios para definição são a excelência para 
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trabalhos de pesquisa científica, experimentação e 
demonstração de enfoques para conservação e de-
senvolvimento sustentável na escala regional. Minas 
Gerais possui áreas inseridas em três reservas da 
biosfera: da Mata Atlântica, da Serra do Espinhaço e 
da Caatinga. 

Nenhum grande passeio por Minas Gerais ter-
mina sem que se passe pelo Quadrilátero Ferrífero 
(QF). A região, que se insere dento do polígono for-
mado pelas linhas que ligam Itabira, Mariana, Conse-
lheiro Lafaiete e Itaúna, está localizada no centro-sul 
de Minas, numa área de 7 mil km2, que abrange 38 
cidades. O QF soma aspectos geológicos relevantes e 
grande riqueza mineral. Atualmente, mais de 75% do 
minério de ferro extraído no Brasil sai do QF. A herança 
histórico-cultural é das mais importantes do país. En-
contram-se ali a maior concentração urbana de Minas, 
unidades de conservação de diversas categorias e ca-
beceiras de duas grandes bacias: a do rio das Velhas 
e a do rio Doce. 

O reverso da riqueza – e que evidenciou a ur-
gência de um novo ponto de partida – foram os efei-
tos da mineração, da ocupação territorial e do uso do 
solo descontrolados. A criação das diversas UCs foi 
um passo importante. Agora, com os avanços para a 
consolidação do Geopark Quadrilátero Ferrífero e seu 
reconhecimento pela Unesco, as perspectivas elevam-
-se a outro patamar, sob as bases de um desenvol-
vimento socioeconômico e ambiental mais harmônico 
com as atividades industriais, imobiliárias e comer-
ciais.

Em Minas Gerais, há muito para ser ver, há 
muito o que conhecer. Há terras e histórias, riqueza 
e memória. Numa localização privilegiada, o território 
estende-se em diferentes zonas climáticas, entre três 
biomas diferentes: Mata Atlântica, Cerrado e Caatin-
ga. São terras ricas. Disso já sabiam os bandeirantes, 
precursores da extração mineral. Disso sabem os que 
controem, habitam e visitam Minas Gerais hoje.  

Compatibilizar as atividades econômicas, a 
ocupação territorial e o turismo com a preservação do 
meio ambiente, assegurar o uso sustentável dos re-
cursos naturais e a perpetuação da biodiversidade é 
um compromisso do presente. Neste sentido, Minas 
Gerais pode se orgulhar de suas unidades de conser-
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vação. Na esfera federal, são 96 UCs, sendo oito par-
ques nacionais, 86 RPPNs, quatro de outras catego-
rais. Das unidades estaduais, tem-se 38 parques, 218 
RPPNs e 32 de outras categorias, num total de 288 
UCs. Há ainda as UCs municipais, que elevam para 
mais de 400 este número. 

Há muito a ser percorrido e é importante envol-
ver as comunidades locais, incentivar novos hábitos, 
implementar iniciativas de pesquisa e educação am-
biental, incentivar novos modos de utilizar os recursos, 
reciclar, economizar e preservar. 

A publicação foi viabilizada com recursos da 
Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) e pa-
trocínio da Magotteaux Brasil e da Pottencial Segura-

dora, que atua no mercado de garantias há mais de 
vinte anos e acredita em relações duradouras com as 
pessoas e o meio ambiente. 

SOBRE A LUCCA CULTURA E TECNOLOGIA LTDA.
A Lucca é uma empresa sintonizada com a arte 

e a cultura. No mercado desde 2001, está voltada para 
o desenvolvimento e coordenação de projetos cultu-
rais para empresas interessadas em manter uma polí-
tica condizente com a pluralidade e a riqueza cultural 
do Brasil. Atua na formatação e captação de projetos 
culturais junto às leis de incentivo à cultura, e também 
na coordenação e desenvolvimento de produtos edito-
riais como livros de arte, guias e cartilhas. 

J.D. Vital 
lança “A 
Revoada  
dos Anjos  
de Minas”

O livro intitulado “A Revoada dos 
Anjos de Minas (Ou a diáspora de Ma-
riana)”, de autoria do renomado jornalista 
J.D. Vital – publicado pela Editora Autên-
tica, teve o seu lançamento realizado no 
dia 8 de novembro, na Livraria Leitura, no 
Pátio Shopping Savassi, em Belo Hori-
zonte. O evento contou com um público 
de 300 presentes e, durante a sua reali-
zação, houve um coquetel de confrater-
nização entre os presentes.
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Acyr Antâo e J.D. Vital Arthur Lopes Filho e J.D. Vital

Álvaro Cunha e J.D. Vital Carlos Alberto Teixeira de Oliveira e  J.D. Vital

Flavia Vital, Vital Silva, Barbara Vital, Thiago Vital, Elmás Vital, 
Miguel Vital e  J.D. Vital

Joāo Carlos Amaral, Carlos Alberto, Sérgio Frade e senhora 
Joāo Carlos
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Carlos Eloy Guimarães e J.D. Vital

Guy de Almeida e J.D. Vital Hindemburgo Pereira Diniz e J.D. Vital

J.D. Vital e Rejane Dias Jackson Carvalho e Carlos Alberto dos Santos

Joāo Carlos Amaral, Gloria Varela e Manoel Guimarães
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Kassia Cornelio, Fernanda Souza e Cleunezita Camargos Leonel Marques, Marcela Monteiro e Joāo Geraldo

Lindolfo Paoliello, Mônica Cordeiro e J.D. Vital Luís Márcio Vianna, Acir Antāo e Washington Melo

Mauro Werkema e J.D. VitalMaria Elvira Ferreira e J.D. Vital
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Paulo Faria, Fátima Amaral e Vicentina Carvalho Público presente ao evento_

Público presente ao evento Simone Moreira e J.D. Vital

Vital Silva, Paulo Roberto, Pedro Jorge e Joāo de AssisReginaldo Vital, Roberto Vital, Geralda Vital e J.D. Vital
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Olavo Romano lança o livro “A cidade 
submersa e 30 histórias sortidas”, na 
Academia Mineira de Letras
Ex-presidente da AML traz contos inéditos em nova obra

No dia 15 de dezembro, o escritor Olavo Romano 
lançou o livro “A cidade submersa e 30 histórias sortidas”, 
na Academia Mineira de Letras. A obra, publicada pela 
Editora Ramalhete, reúne, entre outros, contos e textos 
escritos pelo autor para MercadoComum. Olavo Romano 
foi presidente da AML até março de 2016 e tem quase vin-
te livros publicados, oito muitos deles amplamente adota-
dos em escolas de Minas e de outros estados. 

“Até então eu seguia uma temática praticamente 
rural, as histórias se passavam em pequenas cidades, 
envolvendo personagens deste meio. Esta publicação, 
ao contrário, ganhou ares mais cosmopolitas. Os temas 
e a linguagem não são tão marcados, são mais aber-
tos”, conta o autor.

O acadêmico Rogério Faria Tavares, no texto 
de apresentação da obra, escreve que a vivacidade e 
autenticidade das histórias narradas fazem com que o 
leitor queira partilha-las com outras pessoas. “A perícia 
na construção dos diálogos, uma das tarefas mais com-
plexas dos criadores literários, é outra fonte de prazer 
proporcionada pela experiência de ler Olavo Romano. 
O humor e a leveza são os ingredientes que dão aos 
pratos por ele servidos o sabor da verdadeira alta cozi-
nha, refinada na sua simplicidade tocante, que alimenta 
a alma”, resume.

E completa: “Generoso, Olavo Romano oferece 
ao leitor mais uma fascinante galeria de personagens, 
apresentada na melhor prosa. Será difícil esquecer 
Bastião, Dona Consuelo, Bruce Lee, Isaurinha Tavares, 
Amália Doida e Tiãozinho. Será impossível não se emo-
cionar, por exemplo, com a linda história de Demosthe-
nes e Waldete, contada em ‘Uma luz que não se apaga’, 
título sugestivo, que me estimula a dizer que a do autor 
também permanecerá, para o bem da literatura que se 
faz em Minas, sobre os mineiros, para todos”.

SOBRE O AUTOR:
Olavo Romano nasceu em Morro do Ferro (distri-

to de Oliveira), em 1938. Estudou Direito (PUC-MG), Ad-
ministração (mestrado na FGV-RJ), Inglês (proficiência 
pela Universidade de Michigan) e Planejamento Educa-
cional (Banco Mundial). Fez carreira no serviço público, 
aposentando-se como Procurador do Estado.

A partir de 1979, publicou seus casos mineiros 
e textos poéticos em jornais como Estado de Minas e 
Jornal de Casa, nas revistas Globo Rural, Palavra, Cíce-
ro, IstoÉ, Veja e MercadoComum.  Em seus livros, foca-
liza o jeito, a fala, a vida no interior mineiro. 

Na Fundação João Pinheiro, editou um jornal, 
participou da elaboração de um livro e de dez fascículos 
sobre a História do Comércio em BH. É sócio fundador, 
com a inscrição de nº 2 do Sindicato de Escritores de 
Minas Gerais. Escreveu prefácios e apresentações de 
vários livros.

Suas viagens ao rio São Francisco resultaram 
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em belos textos, publicados na revistas Globo Rural e 
Palavra. O conto “Como a gente negoceia” gerou o cur-
ta-metragem Negócio Fechado, premiado no festival 

de Gramado de 2001. O grupo “Carbono 14” filmou 30 
histórias da obra de Romano para distribuição gratuita 
em bibliotecas, escolas e centros culturais.

Aristóteles Atheniense

Benito Barreto, José Eduardo Gonçalves e Angelo Oswaldo 
Araújo dos Santos

Bernardo, Octávio Elísio, Caio Boschi e Artur Lopes Filho Carlos Alberto Teixeira de Oliveira e Olavo Romano
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Cláudio, Demóstenes e Homero Romano, irmãos do autor Desembargador Sálvio Chaves

Elizabeth Rennó, presidente da Academia Mineira de Letras, 
com o autor

Eusébio Silveira, Ana Romano, Rachel e Daniel Pimentel 
Romano Silveira, filhos e netos

Fábio e Nikolas Chaves, Igor De SimoniFamiliares e amigos de Olavo Romano
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Fernando Varella e Silvio Nazareth Hindemburgo Pereira Diniz

Juçara Costa e Olavo Romano Kátia Chaves Romano, Álvaro Gentil e Paula Pessoa

Maria Lúcia e Luis Carlos AbrittaOlavo Romano e Lindolfo Paoliello
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Olavo Romano e Bernardo Beltrão

Olavo Romano em noite de autógrafos especiais

Plauto Chaves, Kátia Chaves Romano, Rosana Mont’Alverne 
e Marcos Bolivar Malaquias

Raquel Guimarães, Olavo Romano e Marco Antônio Lage

Wagner Colombarolli e Desembargador Aloísio QuintãoRogério Faria Tavares



Sistematicamente vejo e leio diversos comentá-
rios e reportagens sobre as taxas e tarifas exageradas 
cobradas dos bancos comerciais. Há diversas reclama-
ções e considerações de que os spreads cobrados pelos 
bancos comerciais são altíssimos e, muitas vezes, im-
possíveis de pagar. Vimos recentemente que os juros por 
atraso em cartão de crédito chegam a até 480% ao ano, 
para uma taxa básica de juros em torno de 14% ao ano. 
Não é possível acreditar que isso ainda ocorre no país. 

Mesmo em uma economia recessiva, com au-
mento do desemprego, assistimos a um crescimento 
consistente no resultado dos cinco maiores bancos de 
nosso país. O sentimento é que estão dissociados da 
nossa economia, onde as empresas gritam por socorro. 
Dentro desse cenário, aonde o consumidor torna-se um 
refém, vejo como uma imensa possibilidade e oportuni-
dade o Cooperativismo de Crédito, como uma via alter-
nativa para o sistema financeiro tradicional, concentrado 
basicamente em cinco grandes bancos.

Há um grande desconhecimento dessa oportuni-
dade, principalmente nas regiões metropolitanas. Esta é 
uma excelente alternativa para a diminuição das despe-
sas financeiras, das pessoas físicas e jurídicas, seja por 
meio de tarifas menores ou por meio de taxas de juros 
mais razoáveis ou menos agressivas. 

As cooperativas de créditos são reguladas e mo-
nitoradas pelo Banco Central, são auditadas e possuem 
cobertura do Fundo Garantidor (similar aos bancos, que 
garante aplicações de até R$250 mil). Possuem amplo 
portfólio de produtos financeiros e não têm por objetivo 
maximizar lucros, diferentemente dos bancos comerciais 
e, ainda, tem suas sobras revertidas para os seus coo-
perados.

Possuem uma maior penetração no interior de 
nosso país. Em alguns estados, dentro os quais des-
taco Santa Catarina e Espírito Santo, as Cooperativas 
de Crédito já possuem uma significativa participação 
no Market Share do setor financeiro, ultrapassando os 
bancos comerciais tradicionais. Nos Estados Unidos, 
as Cooperativas de Crédito representam 31% do Mar-
ket Share. Na França representam 36%. São muito im-
portantes como um todo, representando um balizador 
de spreads para os demais bancos comerciais. 

Conclamo a todos, em especial aos gestores 
financeiros, a conhecer o conceito e estrutura do sis-
tema cooperativista. As Cooperativas baseiam-se em 
valores de ajuda mútua e responsabilidade, democra-
cia, igualdade, equidade e solidariedade. É uma real 
possibilidade de proporcionar aos cooperados me-
nores taxas do que usualmente as praticadas pelo 
sistema financeiro nacional. As cooperativas também 
cobram menores tarifas bancárias e custos inferiores 
em relação a seus empréstimos concedidos. São, 
ademais, um ótimo instrumento e também uma pos-
sibilidade de se obter melhores taxas nas aplicações 
financeiras, além da participação do resultado anual 
da cooperativa.

Existem em Minas Gerais diversas Cooperati-
vas de Crédito, algumas delas voltadas para funcioná-
rios públicos, médicos, produtor rural e outras de livre 
admissão, em que qualquer pessoa pode participar. Há 
uma, especialmente focada e voltada especificamente 
para empresas, que é a Sicoob Credifiemg, localizada 
no 4º andar do prédio Albano Franco da Fiemg, na Av. 
do Contorno, 4520, telefone 3263-4545. Vale a pena 
conhecer essa possibilidade!!!!

ARTIGOS

Ricardo Salera de Carvalho
Vice-Presidente do SICOOB CREDIFIEMG

Oportunidades financeiras via 
Cooperativismo de Crédito
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Os resultados auferidos pelo sistema bancário 
brasileiro, com realce para as cinco maiores institui-
ções do ramo, revelam à sociedade que não existe, 
hora alguma, cenário desfavorável para o setor, mes-
mo que a conjuntura econômica esteja sob ameaça 
de devastadores vendavais. Faça chuva, faça sol, a 
atmosfera dominante nessa rendosa atividade produ-
tiva é sempre amena, remansosa, tranquila. Ao con-

trário do que, volta e meia, ocorre noutros segmentos 
empresariais, a abonada classe dos banqueiros se 
habituou a não ter que confrontar dissabores e sérios 
riscos em sua atuação operacional.

Aqui estão números e dados comprobatórios 
da invejável situação vivida permanentemente pelo 
complexo bancário brasileiro. O total de ativos das 
cinco maiores organizações bancárias do país elevou-

Cesar Vanucci 
Jornalista e escritor 
cantonius1@yahoo.com.br

E o Banco do Brasil, hein?

“Não confio nas pessoas 
que, a propósito do mar, só 
me falam de enjoo.” - Loius 
Pauwells, em “Carta aberta 
às pessoas felizes”
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-se, em 30 de junho de 2015, à altitude everestiana 
de 5,5 trilhões de reais. O índice de aumento em 12 
meses foi de 12,6 por cento. O patrimônio líquido do 
mesmo conjunto de bancos expandiu, no já citado es-
paço de tempo, em 21,3 por cento.  O valor atingido 
é de 389,5 bilhões. Só na Caixa Econômica Federal a 
alta registrada foi de 72,5 por cento.

O incremento das carteiras de crédito corres-
pondentes às cinco maiores instituições bancárias, 
ainda no mesmo período, foi de 10,9 por cento. O mon-
tante em dinheiro chegou a 2,8 trilhões. A expansão 
da carteira da Caixa Econômica Federal, para exem-
plificar, foi da ordem de 17,4 por cento. Nos demais 
bancos a expansão em operações de crédito oscilou 
entre 6,5 e 15 por cento. De 17,9 por cento, compa-
rativamente com o mesmo período do ano anterior, o 
lucro líquido registrado no primeiro semestre de 2015 
dos cinco bancos melhor posicionados no ranque so-
mou 33,6 bilhões. 

A contabilidade do Banco do Brasil acusa lu-
cro de 6 bilhões, com crescimento de 11,5 por cento. 
Esse resultado – isto está devidamente comprovado 
- é ainda mais expressivo, desde que considerados os 
efeitos extraordinários incidentes sobre os lucros pro-
venientes do acordo de associação entre o BB, a ELO 
Cartões e a Cielo, relativos às operações processadas 
via pagamento eletrônico, como assinala análise re-
cente do Dieese. Os lucros do Banco do Brasil saltam 
aí para 8,8 bilhões, “elevaçãozinha tão somente” de 
60,3 por cento no confronto entre os primeiros semes-
tres de 2014 e 2015. Cabe acrescer a informação de 
que, levados em conta os efeitos extraordinários pro-
jetados não apenas nos lucros do BB, como também 
noutro banco da lista dos cinco maiores (Santander), 
o lucro líquido desse conglomerado de instituições dá 
um salto de 33,6 bilhões para 37,6 bilhões, acusando 
incremento de 40,7 por cento no semestre.

Tudo quanto aqui exposto oferece argumentos 
copiosos e convincentes para classificar como ques-
tionável do ponto de vista empresarial, incorreto do 
ponto de vista político e repudiável sob o prisma so-
cial, um anúncio recente da alta direção do Banco do 
Brasil. Trata-se daquele desconcertante comunicado, 
transmitido a uma opinião pública obviamente per-
plexa, acerca da demissão em massa de servidores e 
do fechamento de centenas de unidades de trabalho 
em vários pontos do país. Esquecida de que o Banco 

do Brasil é, por excelência, o banco do Brasil - criado 
para fomentar desenvolvimento, encorajar empreen-
dimentos, expandir negócios, ajudar o crescimento 
brasileiro em todos os sentidos, abrir perspectivas de 
trabalho, consolidar a riqueza nacional -, a direção da 
instituição resolveu, nesta quadra cabulosa da vida 
nacional, aderir de chofre, insensatamente, à deletéria 
onda derrotista que sobrepaira sobre nós e que perse-
vera no impatriótico propósito de encolher o Brasil e 
desviá-lo da rota de sua vocação histórica.

O estarrecedor anúncio, ao som de clarins, 
como se fosse feito retumbante, a respeito de se co-
locar no olho da rua milhares de chefes de família e de 
se cerrar as portas de centenas de agências, constitui 
prova de chocante insensibilidade social. Significa si-
nal de desalento que deixa na alma das ruas a desa-
gradável sensação de haver se originado em domínios 
tomados por inadmissível complexo de viralatice e por 
estridente desapreço ao sentimento nacional.

Os setores lúcidos da Nação, alarmados com 
essa sequência ininterrupta de desatinos praticados 
contra os interesses brasileiros, inseridos num proces-
so desagregador de negação sistemática de nossas 
esplêndidas potencialidades e virtualidades, alimen-
tam ainda uma positiva expectativa. A expectativa de 
que um lampejozinho qualquer da política progres-
sista, com visão de futuro, executada à pamparra no 
governo que primeiro ocupou o Palácio da Alvorada, 
melhor dizendo, nos tempos dourados de JK, possa 
ainda brotar, qualquer momento desses, nas reflexões 
e estudos processados pela alta administração gover-
namental, de maneira a impedir que o Banco do Brasil, 
contrariando clamorosamente suas origens e filosofia 
de trabalho, venha a consumar o amalucado projeto 
derrotista divulgado.
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Ruan Almeida
Presidente do PMI-MG (Project Management Institute)

Gestão de pessoas para 
projetos de sucesso

Na área de gerenciamento de projetos, o 
componente humano é o mais complexo a ser ge-
rido. E não é para menos que quatro das dez áreas 
de conhecimento trabalhadas na gestão de projetos 
são diretamente relacionadas a pessoas – Recur-
sos Humanos, Comunicações, Partes Interessadas 
e Aquisições (no âmbito da contratação de equipe 
terceirizada). E em praticamente todas as seis res-
tantes podemos estabelecer fortes vínculos, ainda 
que indiretos. A estimativa de esforços e duração 
do trabalho na elaboração de um cronograma, por 
exemplo, está totalmente relacionada à expertise 
das pessoas envolvidas. 

Ainda assim, a realidade é que a grande 
maioria dos gerentes de projetos não está bem 
preparada para lidar com esses aspectos, o que 
corrobora para o alto índice de insucesso de pro-
jetos ainda contabilizados após anos de evolução 
das técnicas de gerenciamento de projetos. E nes-
se contexto, contar com o apoio de uma célula ou 
área especializada em gestão de pessoas pode re-
presentar um grande diferencial para a gestão de 
projetos bem-sucedidos.

Um dos aspectos críticos observados em 
projetos de sucesso é, sem dúvida, a adequada se-
leção de pessoas. Poder contar com uma equipe 
qualificada é o ponto comum destacado em todas 
as pesquisas que listam os fatores relevantes para 
o bom resultado de um projeto. Por outro lado, um 
dos principais problemas do nosso mercado hoje 
é a escassez de talentos. E esse ponto dificulta a 
contratação, representando muitas vezes um gar-
galo na gestão do projeto. O apoio da área de ges-

tão de pessoas nesse aspecto pode tirar essa car-
ga do gerente de projetos e aperfeiçoar o processo.

Uma alternativa que as empresas encontram 
para esse problema, e que também pode contar 
com o apoio e aprimoramento da área de gestão de 
pessoas, é a capacitação interna. Essa opção vem 
sendo cada vez mais escolhida no âmbito dos pro-
jetos, mas ainda é feita de forma incipiente e pouco 
focada em capacitação nas chamadas “habilidades 
comportamentais”, como técnicas para melhoria de 
comunicação e liderança. Falta ainda às empresas 
entenderem que, mais do que o know-how técni-
co, o engajamento e a mobilização das pessoas em 
prol do projeto são fatores vitais para o sucesso. 
E esse é justamente o papel desempenhado pelos 
líderes. A área de gestão de pessoas pode apoiar 
não apenas provendo os treinamentos necessários 
ao projeto, mas também formando novos líderes 
para futuros projetos.

Outro ponto crítico são as falhas na comuni-
cação. A maioria dos gerentes de projetos atuantes 
tem gaps em relação a isso. Com a participação das 
áreas de comunicação propriamente ditas, a maioria 
dos pontos podem ser delegados aos especialistas. 
Importante frisar que existem dois tipos de comuni-
cação no âmbito de projetos: interna (equipe, partes 
interessadas e escopo da organização) e externa 
(comunidades afetadas e imprensa). Visando melho-
res resultados, é mais viável se todo o tramite envol-
vendo imprensa, comunidade e organização forem 
feitos pela área especializada, em alinhamento com 
o gerente de projeto, mas deixando este mais foca-
do na equipe e nas partes interessadas.
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Por fim, sempre que falamos em projetos, um 
aspecto importante vem à tona: mudança. Projetos 
nada mais são do que intervenções organizadas vi-
sando adequar processos e produtos da empresa 
para o mercado, em função de um cenário específico. 
Eles impactam a maneira como as pessoas trabalham 
e seus paradigmas, alteram a estrutura presumida de 
poder, a exposição das pessoas, e, sobretudo, criam 
desconforto. Por isso, gerir os aspectos humanos e 
emocionais em cenários de mudanças organizacio-
nais, principalmente em tempos de crise, tornou-se 
imprescindível. Garantir a adaptação às mudanças e 
o alcance dos resultados esperados significa conse-
guir engajamento e compromisso de toda a estrutura 
organizacional para que haja resultado. 

Diante desse contexto, destaca-se a im-
portância da estrutura de Gestão de Mudanças 
Organizacionais (GMO). O papel dela é, basica-
mente, conduzir da melhor forma possível os en-
volvidos na mudança através de um estágio de 
transição, partindo do estado atual em busca 
de um estado desejado. O caminho trilhado no 
estágio de transição pode ser tumultuado, pas-
sando pelos chamados “vales do desespero”. E 
um bom GMO facilita essa passagem e assegura 
que, apesar de possíveis conflitos, todos traba-
lhem em prol do objetivo. Uma área de gestão 
de pessoas que consiga entregar aos gerentes de 
projeto uma estrutura de GMO, sem dúvida, mini-
miza os desafios.
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José Pastore

A velha fábula da galinha 
Cumprimento toda a diretoria da Central 

Brasileira do Setor de Serviços na pessoa de seu 
operoso presidente Vander Morales. Cumprimento 
ainda os agraciados com a distinção da Cebrasse. 
Agradeço a todos por esta imerecida homenagem. 
Dedico-a à minha família que atura as ausências 
prolongadas enquanto trabalho. 

Receber uma homenagem de um grupo de 
empresários talentosos, trabalhadores e patrióti-
cos como este é uma grande alegria. Mas, conve-
nhamos, nós estaríamos mais felizes nesta festa 
se lá fora os brasileiros estivessem todos empre-
gados. É isso que tínhamos há poucos anos. Era 
o chamado apagão de mão de obra - sobravam 
empregos e faltavam trabalhadores. 

A Deputada Gorete Pereira, aqui presente, 
acaba de se referir sobre os riscos de se matar a 
galinha dos ovos de ouro. Isso me fez lembrar a 
fábula que todos conhecem sobre a galinha que 
convida seus vizinhos para plantar trigo. Assim 
vai.

- Se plantarmos trigo, teremos pão para co-
mer. Alguém quer me ajudar?’

- Eu não, disse a vaca.
- Nem eu, emendou o pato. 
- Eu também não, falou o porco.
- Eu muito menos eu, disse o ganso. Faço par-

te de outro sindicato.
- Então eu mesma planto, falou a galinha. E 

plantou. O trigo cresceu e amadureceu em grãos 
dourados.

- Quem vai me ajudar a colher o trigo? Pergun-
tou a galinha.

- Eu não, disse o pato. 
- Não faz parte de minhas funções, disse o 

porco.
- Não, exclamou a vaca. É trabalho análogo a 

escravo. 

- E o ganso? Não ajudo porque perderei o se-
guro desemprego.

- Então, falou a galinha, eu mesma colho. E 
colheu. E, com isso, chegou a hora de preparar o pão.

- Quem vai me ajudar a assar o pão? Indagou 
a galinha.

- Só se me pagarem hora extra. Falou a vaca.
- O pato disse não poder ajudar por que tinha 

auxílio-doença. 
- O ganso disse: se só eu ajudar, será discri-

minação.
- O porco disse enrraivecido. Ô galinha! Pare 

com essa insistência! Isso é assédio moral. 
- Então eu mesma asso, disse a galinha. E as-

sou cinco pães. 
De repente, todo mundo queria pão. E a gali-

nha disse:
- Não, eu vou comer os cinco pães sozinha.
- Lucros excessivos! Gritou a vaca.
- Sanguessuga capitalista! Exclamou o pato.
- Eu exijo direitos iguais! Bradou o ganso.
- E o porco partiu logo para a organização de 

um movimento com milhares de cartazes com dize-
res: “Injustiça”,  “discriminação”, “assédio”. Para a 
galinha, os mais ofensivos impropérios. 

Instalada a confusão, chegou um agente do 
governo. Dele, a galinha ouviu o seguinte: 

- Você não pode ser assim egoísta.
- Mas eu ganhei esse pão com meu próprio 

suor, defendeu-se a galinha.
- Exatamente, disse o funcionário. Essa é a be-

leza da livre empresa. Qualquer um neste país pode 
ganhar o quanto quiser, mas, os mais produtivos têm 
que dividir o produto de seu trabalho com os que não 
fazem nada. Essa é a base dos nossos direitos huma-
nos. País rico é país sem pobreza! 

A galinha engoliu seco e calou. Calou de uma 
vez. E os vizinhos perguntam até hoje por que, desde 
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então, ela nunca mais fez absolutamente nada... Não 
é para menos. Destruiram-se a iniciativa, a criativida-
de e os empregos. 

Assim chegamos no ano de 2016. Precisamos 
reanimar a galinha.

Tenho certeza que, se depender dos empre-
sários do setor de serviços, com o árduo trabalho e 

geração de mais de R$ 1 trilhão de receita por ano, 
o Brasil terá forças para superar o atual drama do 
desemprego. Nesta sala, ninguém tem preguiça de 
trabalhar. Parabéns a vocês!

Agradeço uma vez mais a gentileza da Cebras-
se e desejo a todos um Feliz 2017. 

Obrigado.

 Paulo Renato
Gerente de produtos e soluções da Kodak Alaris para a 
América Latina

Até 2020 o mundo vai estar 
produzindo o equivalente a 
7 trilhões de DVDs em dados 
desestruturados 

Você já parou para pensar na quantidade de in-
formações que uma empresa gera por dia? São trocas 
de e-mails, apresentações de indicadores, atas de reu-
niões, contratos, relatórios, documentos salvos em pen 
drives e CDs e milhares de conteúdos corporativos que 
precisam ser organizados e formalizados para que as 
empresas tenham total controle de seus processos. No 
entanto, com a correria do dia a dia e a diversidade de 
canais e fontes de informações existentes, esta cultu-
ra dificilmente é aplicada. O que tenho presenciado é 
que a correta organização de dados é sempre deixada 
para o dia posterior, este que novamente é repleto de 
múltiplas atividades e a consequência disso são docu-
mentos armazenados em plásticos ou pastas empoei-
radas, esquecidas no primeiro andar das empresas. E 
quando estão digitalizadas, não recebem o tratamento 
e segurança necessários que demanda uma informação 
corporativa, para que possa ser encontrada e utilizada. 
Este momento marcado pela infinita geração de dados 
desorganizados e vulneráveis, que emperram de forma 
silenciosa o crescimento das empresas chamamos de 
“A Era do Caos de Dados”.   

 Fizemos recentemente um levantamento que 

apontou intensificação neste cenário de dados de-
sestruturados, ou seja, aqueles que não conhecemos 
a estrutura de armazenamento. Identificamos que até 
2020 as empresas devem aglomerar o equivalente a 7 
trilhões de DVDs cheio de dados desestruturados em 
todo o mundo. A partir deste ano a aglomeração de 7 
trilhões passará a ser anualmente. Este levantamen-
to serve de alerta para companhias de todos os seg-
mentos começarem desde já a estruturar os dados em 
nuvem. Felizmente o mercado brasileiro já conta com 
softwares para a captura de imagens que conseguem 
auxiliar as empresas neste quesito, ao realizar de forma 
automática digitalização, direcionamento e a especifi-
cação da informação.

A proximidade do caos está causando reper-
cussão na mídia de todo o país com inúmeras matérias 
sobre Big Data, que retrata também a questão do alto 
volume de dados, baseado em três diferentes pilares: 
volume, velocidade e diversidade.  Falando de uma for-
ma mais direta, o ritmo acelerado do acumulo de dados 
está tornando a situação cada vez mais incontrolável 
nas companhias. Quem não se precaver perderá com-
pletamente o controle da informação, muitas confiden-
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ciais e de alto teor para direcionar decisões assertivas 
no futuro.  Pondero sempre para o meu time que o se-
gredo para decolar nos negócios é gerenciar o conheci-
mento e lições aprendidas de forma organizada e aces-
sível, minimizando gradativamente equívocos durante o 
decorrer dos processos. Neste contexto, a informação 
é crucial para termos um histórico que possibilite uma 
visão panorâmica, visto que em circunstâncias de ris-
cos, as análises de cenários anteriores é um elemento 
sólido para considerarmos e nos aproximar de decisões 
assertivas. 

Os dados desordenados são, sem sombra de dú-
vidas, uma fragilidade corporativa que interfere pausa-
damente e quase de forma imperceptível no desenvolvi-
mento da organização. O resultado disso só é observado 
quando os indicadores de crescimento não se movem 
mesmo após anos de atuação no mercado, enquanto os 
dos concorrentes não param de subir. É nesta hora que 
surge a famosa dúvida: “Onde será que erramos? ”.   

É por isso que devemos enxergar a informação 
como o cérebro da empresa, ou seja, o órgão que se co-
necta com todas as partes da empresa, dando as dire-
trizes para a evolução física e mental das organizações. 
Ainda dentro desta analogia, associo a tecnologia ao 
coração, pois, se pararmos para pensar é a tecnologia 
que bombeia o fôlego necessário para automatizarmos 
funções, que se realizadas manualmente acarretam em 
demora e custos significativos. Nesta luta para evitar o 
caos, as soluções integradas com alta tecnologia com 
certeza são as grandes protagonistas da batalha. 

É fundamental que os gestores busquem inteli-
gência na transformação digital de dados que podem 
ser automaticamente organizados em nuvem. Afinal, a 
informação só é eficaz quando é armazenada e rapi-
damente localizada, para que a sua visão de negócios 
seja a primeira a ser repercutida, embasada em dados 
sólidos e com detalhes de quem realmente analisou o 
mercado e domina o assunto.

Marcus Nogueira
Engenheiro - Sócio - Presidente da Mano Consulting

Como evitar fraudes e cartéis 
em processos de contratação e 
gestão

Validar (através de uma Auditoria) preventivamen-
te a implantação de qualquer empreendimento não é 
ainda no Brasil uma prática comum, como acontece já 
algum tempo nos países europeus e principalmente nos 
Estados Unidos, até porque nas empresas que possuem 
Auditoria Interna, em sua maioria, estas Auditorias não 
têm em sua equipe profissionais que detenham esta EX-
PERTISE quando se trata de “Projetos e Obras”.

Todavia esta pratica se apresenta a cada dia 
mais necessária no Brasil em função de tudo que temos 

acompanhado na mídia e no dia a dia de nossas empre-
sas. Neste sentido temos obtido resultados significativos 
quando aplicamos esta pratica na gestão de nossos in-
vestimentos, haja visto o resultado de nossos trabalhos 
(de Auditoria) desenvolvidos nos últimos 20 anos, em 
investimentos que montam mais de U$ 30 bilhões de 
dólares.

Temos acompanhado nos últimos anos a publi-
cação e constatação de várias irregularidades ocorridas 
em obras do setor público e de estatais, que envolvem 
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vultosas quantias de desvios de recursos em função de 
superfaturamentos e cartéis, de construtores e fornece-
dores, quase sempre com aval da grande maioria dos 
responsáveis pelo órgão contratante, como podemos 
exemplificar nos caso do “Lava-Jato” e também nas 
constantes denúncias e investigações nas áreas de saú-
de (fraudes em licitações e remédios falsificados), edu-
cação (compra de matérias escolares superfaturados e 
desvios nas merendas escolares), e outros tantos órgãos 
governamentais, seja na esfera nacional, estadual e mu-
nicipal. Tais denúncias ou constatações, em sua grande 
maioria, vêm a nosso conhecimento através das atua-
ções realizadas pelos órgãos competentes de validação 
e controles internos como Tribunal de Contas, Contro-
ladoria Geral da União, Procuradores de Justiça e tan-
tos outros, além da participação efetiva do “Jornalismo 
Investigativo. ”

Soma-se a estes desvios o grande passivo que o 
contratante está sujeito quando o contratado não cum-
pri suas obrigações trabalhistas, tributárias, financeiras 
e ambientais, pois a “Responsabilidade Solidária” leva 
o contratante a arcar com o não cumprimento pelo con-
tratado destes encargos e obrigações. Podemos ainda 
constatar que a prática utilizada no Gerenciamento e 
Controle destas obrigações, em muitas das vezes, não 
condizem com as melhores práticas de mercado quan-
to à transparência e eficiência, necessitando na grande 
maioria das vezes de uma consultoria especializada na 
validação destas atividades, de forma a agregar signifi-
cativo valor, atuando preventivamente.

Todavia, enganam-se quando se pensa que es-
tas práticas e ocorrências são predominantes de órgãos 
públicos e estatais, já que temos trabalhado essencial-
mente para área “privada” e os resultados encontrados 
são às vezes assustadores, não só pela constatação dos 
desvios, mas significativamente pela constatação de 
práticas semelhantes as utilizadas por órgãos públicos 
no Gerenciamento e Controle do investimento, no tocan-
te a todas as suas fases.

Mapeando estes riscos que mencionamos acima, 
poderemos prevenir estas ações, inibindo tais práticas, 
realizando Auditorias de forma “Preventiva” em todo pro-
cesso de implantação de um empreendimento, ou qual-
quer outro processo de contratação e gestão, realizando 
atividades como:

• Validação da aplicação das normas e procedi-
mentos internos da empresa;

• Validação da qualificação de empresas para 
participarem dos processos de concorrência;  

• Validação da elaboração de editais e/ou cartas 
convite de forma transparente;

• Validação da equalização e Análise técnica e co-
mercial das propostas recebidas;

• Validação do Valor real de cada contratação, em 
comparação ao praticado no mercado;

• Validação da Correta aplicação da legislação 
vigente: trabalhista, tributária, financeira e ambiental, por 
parte de cada contratado;

• Validação da elaboração de contratos compa-
tíveis com o objeto do mesmo, contemplando de forma 
objetiva as obrigações das partes, de forma a dar as ne-
cessárias garantias às mesmas;

• Validação da Quantidade paga em cada fatura 
conforme real quantidade executada;

• Validação da Qualidade fornecida conforme qua-
lidade projetada, especificada e paga;

• Validação do Valor pago em cada fatura confor-
me preço contratual;

• Analise e Validação de Adicionais de contrato 
com os devidos respaldos técnicos, comercias e jurídicos;

Realizar este trabalho de prevenção certamente 
trará ao investidor, de qualquer natureza, um ganho sig-
nificativamente superior aos custos deste serviço (que 
em sua maioria não chega a 1% do valor investido), so-
mando-se ainda a transparência de cada ato praticado 
pelo (s) “Gestor (es) da implantação.

Este trabalho tem também sido realizado em em-
preendimentos em fase de construção (mapeando to-
dos os processos e ações já ocorridos) como também 
nos já concluídos, conforme necessidade do investidor, 
algumas vezes para apresentar um relatório final ao con-
selho de administração ou acionistas ou mesmo para 
validar o “previsto x realizado” se verificando as práticas 
empregadas no mesmo e possíveis desvios ocorridos.

Portanto, investidor, previna-se destas ocorrên-
cias. Todavia ressaltamos que a execução deste serviço 
poderá trazer grande agregação de valor à Gestão do 
empreendimento, pois o mesmo, ao mapear as práticas 
que estão sendo aplicadas pelo gestor, poderá propor 
melhores práticas, haja visto que em muitas das ocor-
rências que são identificadas constata-se que o fato se 
deu em função da “fragilidade” da gestão e não neces-
sariamente pelo envolvimento (fraudulento) direto do 
gestor.  
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ARTIGOS

Olavo Machado
Presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais 
(Sistema Fiemg)

Somos todos Usiminas
Não há, por certo, um único brasileiro, que não 

conheça a Usiminas e não saiba de sua importância 
para o Vale do Aço, para Minas Gerais e para o Brasil. 
Os mais antigos, que viveram no final dos anos 50 
do século passado, começo dos anos 60, acompa-
nharam o nascimento da empresa na gestão do então 
presidente Juscelino Kubitscheck. A Usiminas, com 
certeza, é fruto da tenacidade e obstinação de lide-
ranças empresariais e políticas de Minas Gerais e de 
uma vitoriosa parceria com os japoneses da Nippon 
Steel. À sua fundação, seguiram-se anos e décadas 
de crescimento, modernização e diversificação da 
economia e da indústria mineira, com efetiva partici-
pação da Usiminas.

Pelos livros de história econômica e pelas li-
ções nos bancos escolares, os mais jovens também 
conhecem a história da Usiminas. Nos anos recentes 
- “ao vivo” - tiveram a oportunidade de acompanhar 
o ingresso dos ítalo-argentinos da Techint/Ternium no 
grupo de controle da empresa, ao lado da Nippon, 
no final de 2011. Foi um momento de euforia, pois 
são conhecidos de todos a liderança e a competência 
do grupo T/T na produção de aço, sem contar que já 
eram parceiros da USIMINAS há vários anos. A crise 
mundial deflagrada em 2008 começava a se agravar 
no Brasil. Neste cenário hostil, a chegada da Techint/
Ternium constituiu-se em um reforço e tanto para a 
nossa Usiminas.

Hoje, mineiros de todas as idades se unem para 
lamentar a postura belicosa dos sócios controladores 
da Usiminas e, sobretudo, para cobrar solução para 
um conflito que vai se transformando em confronto e 
ameaça gravemente a saúde econômica, financeira e 
técnica de uma das maiores empresas do Brasil, de 
Minas Gerais e do mundo. De fato, Minas Gerais e 

os mineiros não aceitam que em nome de interesses 
incompreensíveis do ponto de vista econômico, se 
coloque em risco um patrimônio cuja construção exi-
giu grandes sacrifícios dos mineiros e cuja preserva-
ção é vital neste momento em que a crise econômica 
atinge fortemente a economia do estado, levando ao 
fechamento de empresas e à extinção de centenas de 
milhares de empregos.

Na busca de uma solução, a análise dos fa-
tos recomenda considerar que hoje, na composição 
acionária da empresa, o maior acionista é o Grupo 
Techint/Ternium, seguido pela brasileira CSN (Com-
panhia Siderúrgica Nacional) e, em seguida, pela Ni-
ppon. Também é preciso observar que 60% da dívida 
total da empresa são financiados por bancos brasilei-
ros – BNDES, Banco do Brasil, Bradesco e Itaú. E é 
natural que, considerando a importância da empresa 
e do negócio, os bancos contribuam para viabilizar o 
capital necessário, mesmo correndo riscos. Vale di-
zer: somos parceiros efetivos da Usiminas e a con-
trapartida que se exige dos seus acionistas controla-
dores é compromisso. Em outras palavras: eles não 
têm o direito de colocar em risco, em consequência 
de seus desentendimentos, uma empresa do porte e 
da importância econômica e social da Usiminas, com 
prejuízos evidentes para o nosso país. 

Neste imbróglio que precisa ser resolvido com 
urgência, é positivo constatar que a Nippon e a Te-
chint/Ternium – estão tentando avançar na busca do 
entendimento que lhes permitam recuperar a compe-
titividade da joia que têm em mãos e, ao mesmo tem-
po, construir um modelo de governança que assegure 
o resgate da personalidade de empresa-cidadã que 
a Usiminas sempre se orgulhou de ter ao longo de 
sua história. Este é o caminho correto para devolver 
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ao Brasil, a Minas Gerais, ao Vale do Aço - e também 
à sociedade mineira e brasileira - um pouco do mui-
to que lhes tem sido proporcionado há mais de meio 
século (Nippon) e nos últimos anos (Techint/Ternium). 
Com bom senso e efetiva disposição para o enten-
dimento será possível chegar a um acordo que seja 
bom para todos.

As últimas notícias indicam que os controlado-
res da Usiminas estão se acertando em pontos que 
até muito pouco tempo eram motivo de discórdia: a 
Nippon defende um modelo em que se alternariam 
no comando da empresa representantes de cada um 
dos grupos – a Techint/Ternium está de acordo (1); a 
Techint/Terninum quer indicar um nome de sua pre-
ferência para a presidência, e propõe um profissional 
que está na empresa há 40 anos, conhece bem a área 
comercial e que, na recente oportunidade que teve 
de presidi-la por curto período, mudou positivamente 
os seus resultados financeiros – e a Nippon concorda 
com a indicação. Esta performance foi possível em 
razão do trabalho desenvolvido por seu antecessor, 
indicado pela Nippon, que também é funcionário de 
carreira da Usiminas, com larga experiência (2); e, 
como deseja a Nippon, o Grupo T/T concorda que o 
atual CEO continue como conselheiro da Nippon (3).

Como se vê, há avanços reais e importantes, 
mas ainda existem pedras no caminho. Nas nego-
ciações recentes, visando assegurar que os bancos 
credores renegociassem os financiamentos, foi acor-
dado que os acionistas capitalizariam a empresa (R$ 
1 bilhão) e que, para isso, seria utilizado capital da 
Usiminas aplicado na MUSA – Mineradora Usiminas -, 
cuja produção é vendida, praticamente toda, à própria 
empresa. São R$ 700 milhões que a Usiminas tem no 
capital da MUSA, empresa que tem como sócio outro 
grande grupo japonês, que também retiraria seu capi-
tal na MUSA. O sócio japonês discordou e novamente 
emperrou as negociações. A Nippon muito ajudaria se 
atuasse para concretizar esta operação.

Há outras “pedras” no caminho. Falta consen-
so em questão bastante razoável e que merece re-
flexão: a Nippon explicita dificuldades para aceitar a 
inclusão, no acordo de acionistas, de uma cláusula de 
“resolução de conflitos”, também chamada “cláusula 
de saída”, proposta pelo Grupo T/T. Mais uma vez é 

preciso bom senso e boa vontade para por fim a uma 
guerra que já dura quase três anos e posterga a so-
lução de problemas, com visível desgaste e prejuízos 
para os grupos controladores, para os demais acio-
nistas, investidores, funcionários, clientes, fornecedo-
res e toda a comunidade do Vale do Aço, de Minas 
e do Brasil. Insensíveis aos interesses de todos, os 
gigantes do aço só pensam na sua briga particular – e 
isso, exatamente, é o que não pode continuar acon-
tecendo.

O que os mineiros e brasileiros esperam é que 
os grupos Nippon e Techint/Ternium terão boa vonta-
de e sensibilidade para, por exemplo, rever a cláusula 
do acordo de acionistas, antecipando a sua validade 
de 2031 para 2022. A Usiminas, Minas Gerais e o Bra-
sil não podem esperar indefinidamente. Para a em-
presa, além dos compromissos financeiros a quitar, 
paira a ameaça da obsolescência de suas máquinas e 
equipamentos. Certamente, na era da tecnologia e da 
inovação, estes ativos não podem esperar o final da 
validade do acordo – terão que ser descartados antes. 
Este é o cenário que não podemos mais aceitar, pois 
nele todos perdem.

Além de colocar em risco o conceito de em-
presa-modelo que a Usiminas construiu ao longo de 
mais de meio século de exemplar existência, o con-
flito também ameaça centenas de micro, pequenas e 
médias empresas fornecedoras dela, sobretudo no 
Vale do Aço. São, todas, empresas criadas em razão 
direta da existência da Usiminas, em todos os setores 
da economia - no comércio, no setor de serviços, no 
agronegócio e muito especialmente no setor indus-
trial. É um prejuízo imensurável, que atinge milhões 
de pessoas e diante do qual a Nippon e o Grupo T/T 
não podem se omitir, sob pena de serem cobrados 
severamente.

A expectativa é a de que a próxima rodada de 
negociação ocorra em um ambiente de boa vontade 
e de real interesse em encerrar uma contenda estéril 
que já se arrastou por tempo demais. Temos plena 
confiança de que, pela grandeza que têm e por sua 
história, a Nippon e o Grupo Techint/Terninum cami-
nharão nesta direção. Afinal, não pode restar dúvida: 
nesta disputa, que nem deveria ter começado, somos 
todos USIMINAS.
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É uma família que coloca amor em tudo: nela 
mesma, no trabalho, na relação com os amigos, na 
música, na cozinha. Então, os dois filhos, lá com seus 
15 anos, sugeriram produzir chopp no restaurante que 
seus pais tinham em Belo Horizonte, como já era feito 
com os sucos e refrigerantes servidos aos clientes.

Os primeiros tempos foram muito difíceis: cer-
veja jogada fora por não atenderem aos próprios requi-
sitos de qualidade, chopp devolvido porque clientes 
achavam que estavam estragados; noites e mais noites 
correndo daqui e dali para entregas em festas e even-
tos. Não faltaram orações para a compra do primeiro 
galpão e, principalmente, fé de que tudo daria certo.

Quem vê, hoje, as únicas medalhas de ouro bra-

sileiras ganhas nos maiores concursos internacionais 
de cerveja (World Beer Cup – EUA, World Beer Awards 
– Inglaterra e The Brussels Beer Challenge – Bélgica) 
pela cervejaria Wäls, de Belo Horizonte, não imagina 
como foi difícil chegar até elas. Essas conquistas têm 
os nomes Miguel, Ustane, Tiago, Zé Felipe e o sobreno-
me Pedras Carneiro. 

Sempre foram acessíveis, mas hoje é difícil falar 
pessoalmente com qualquer um deles, pois Miguel e 
Ustane estão às voltas com sua recente e já premia-
da internacionalmente Novo Brazil Brewing, em Chula 
Vista, próximo a San Diego, Califórnia, EUA; Tiago e Zé 
Felipe correndo o país e o mundo em busca de novos 
negócios, dos melhores processos e ingredientes para 

Wäls, uma história 
de amor com a cerveja

CERVEJA & CIA. Wilson Renato Pereira
Jornalista, psicólogo e psicanalista

wrenato.pereira@gmail.com
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produzir as sempre surpreendentes cervejas Wäls.
A empresa começou em 1999 e a linha de cer-

vejas especiais foi lançada em 2008, inspirada nas tra-
dicionais culturas cervejeiras Belga e Tcheca. A Wäls 
é pioneira na técnica de cervejas refermentadas e em 
processos produtivos diferenciados, como o método 
champenoise, com maturação por nove meses em ade-
ga e que pouquíssimas cervejarias no mundo fabricam. 

A Wäls já tinha obtido boa parte das suas pre-
miações quando, há cerca de dois anos, brinquei com 
Miguel perguntando se venderia seu negócio para uma 
mega cervejaria, seguindo uma tendência mundial. Ele 
respondeu, enigmático: “por que não?”. Pouco tempo 
depois, veio a notícia que impactou o meio cervejeiro 
brasileiro: a fusão com a cervejaria Bohemia, da Ambev.

Segundo José Felipe Pedras Carneiro, ao se in-
tegrar ao grupo, a Wäls passou a ter contato com uma 
rede de parceiros globais para intercâmbio de conhe-
cimento, principalmente na Bélgica, Alemanha e Esta-
dos Unidos. Além disso, está integrada ao modelo de 
negócios, pesquisa e desenvolvimento do maior grupo 
cervejeiro do mundo (AB/Inbev).

“Mas o espírito artesanal está mais vivo que nun-
ca, pois se não for para ser do jeito que acreditamos, a 
parceria com a Ambev não tem sentido. Continuamos 
os irmãos apaixonados por cerveja. O Zé sempre mais 
focado na produção, relacionamento e inovações de 

receitas e o Tiago na área de administração, vendas e 
inovações do segmento. O que define de fato a nossa 
razão de empreender é o amor à arte de fazer cerveja”, 
garante José Felipe. 

Ele completa dizendo que “a Wäls agora é uma 
nova indústria. Possui equipamentos de última gera-
ção, dos melhores fornecedores do mundo. Acabamos 
de instalar a nossa centrífuga, que traz uma enorme es-
tabilidade para nossos produtos e, em breve, teremos 
uma novíssima linha de envase, que aumentará algo em 
torno de 200% a nossa produtividade.”  

A empresa não fala em números, mas, atualmen-
te, devem estar sendo fabricados cerca de 80 mil litros/
mês, que deverão ser triplicados no primeiro trimestre 
de 2017 como resultado da expansão da sua planta 
industrial em Belo Horizonte e maior participação da 
Bohemia, em Petrópolis. Além dos 17 rótulos da linha 
normal de produção, estão estilos de cerveja de fabri-
cação sazonal, com 12 novos lançamentos previstos 
para o ano que vem.

As marcas Session Citra (20%), produzida em 
BH e Petrópolis, Wäls 42 e Wäls Dubbel (15% cada) 
representam o maior volume de fabricação. A linha 
completa da Wäls é a seguinte (com referências ao es-
tilo, teor alcoólico e índice de amargor): Dubbel (estilo 
Belgian Strong Ale, com 7,5% alc/vol e IBU 26), Tripel 
(Belgian Strong Ale, com 9% alc/vol e IBU 38), Quadru-
ppel (Belgian Strong Ale, com 11% alc/vol e IBU 35), 
Hop Corn IPA (Belgian Pale Ale, com 6.7% alc/vol e IBU 
70), Session Citra (Session IPA, com 3,9% alc/vol e IBU 
30), X Wäls (Pilsen, com 5% alc/vol e IBU 17), Walke-
riana (Saison, com 6.4% alc/vol e IBU 25), Reticulata 
(Witbier, com 5.7% alc/vol e IBU 17), Impetus (American 
IPA, com 5.7% alc/vol e IBU 40).

Outras que também estão na linha normal de 
produção: Wäls Bohemian Pilsner (estilo Bohemian 
Pilsener, com 5,0% alc/vol e IBU 42, Cuvée Carneiro 
(Wood Aged Beer, com 11% alc/vol  e IBU 35, Wäls 
Petroleum (Russian Imperial Stout, com 12% alc/vol  e 
IBU 70), Wäls Brut (Bière Brut, com 12% alc/vol  e IBU 
35), Alambique County (Belgian Strong Ale, com 12% 
alc/vol  e IBU 40), Belgian Witte (WitBier, com 5,0% alc/
vol e IBU 20), Niobium (Imperial Double IPA, com 9% 
alc/vol e IBU 93), Wäls 42 (Saison com 6,5% alc/vol e 
IBU 30).
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Ninguém melhor para falar sobre a Wäls do 
que quem fez parte da sua história. Aí está, nas 
próprias palavras da fundadora, Ustane Serafina 
Pedras Carneiro, a epopeia da cervejaria: 

“Foram três receitas no início, servidas na nos-
sa Galeteria Jardim, em Belo Horizonte, onde, com 
meu jeito simples, via muitos clientes devolverem co-
pos por acharem a cerveja amarga. Chegamos a jo-
gar fora até 2.000 litros por isso. Então, começamos 
a fazer cervejas menos lupuladas, mais aguadas, que 
vendiam mais. Mas teve história antes disso. 

Apesar dos protestos do Miguel, coloquei os 
meninos para trabalhar aos 12/13 anos, como meu pai 
fazia comigo e meus irmãos. Tinha exemplo em casa, 
pois o acompanhei saindo da fazenda de madruga-
da para entregar carne no açougue às seis horas da 
manhã. Em Corinto, minha cidade natal, vendia balas 
em uma caixa de papelão na porta do açougue para 
ganhar meu dinheirinho. A vida de Miguel foi parecida. 
Acompanhava o pai na padaria em Araxá dormindo, 
muitas vezes, apenas 30 minutos por noite, para ter 
como resultado, ao final, uma pilha alta de cadernetas 
de débito.

Aí começou nossa luta. Juntamos pão com car-
ne, filha de açougueiro com filho de padeiro, e nasceu 
o Bang Bang Burguer. Para pagar as contas, Miguel 
chegou a dizer que ou plantávamos batatas ou fazía-

A Wäls, por UstAne pedrAs CArneiro

mos cerveja. O lema lá em casa era: “quem tá bom 
pra farra, tá bom pro serviço". Férias era só uma se-
mana, não havia viagens, nunca comprávamos roupas 
de grifes. Eu andava em uma camionete vermelha e 
me vestia de coelhinho do Bang Bang para panfletar 
na porta das escolas, matando de vergonha o Miguel 
e os meninos. 

Sempre disse: temos de ter vergonha de dever 
e não de pagar contas as contas, que eram muitas. 
Obriguei os meninos a experimentar alimentos dife-
rentes, a experimentar tudo. Até pichar o quarto de-
les permiti, quando notei que estavam atraídos pelos 
pequenos 'malfeitos’ próprios da juventude. Mas eles 
logo enjoaram e pediram para pintar de novo as pa-
redes. 

Nossa equipe é composta por gente como o 
Jair, que nos acompanha desde a juventude e está 
na Wäls há 38 anos. Ter gente assim, além de uma 
turma grande com 25 anos, outros com 12 anos, faz 
toda a diferença. Assim que entregamos nossos filhos 
à Ambev (apesar de dizerem na Ambev que parte da 
empresa é que foi entregue a eles), saímos e fomos to-
car nosso projeto pessoal da Novo Brazil na Califórnia, 
EUA, que era uma ideia antiga dos meninos. Sempre 
foi a fé, a crença a nos mover, a recomeçar sempre. 
Ocupo o lugar de mãe, esposa, empreendedora, reali-
zada na minha pequenez, mas na grandeza de Cristo 
Jesus, porque todo dia é um novo desafio!”
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ADCE Minas entrega o 5º Prêmio de 
Responsabilidade Social Empresarial 2016 
ao presidente do Conselho do Instituto 
Aquila, José Martins de Godoy

EVENTOS EMPRESARIAIS

FOTOS: WAGNER DILÓ COSTA

Engenheiro metalurgista pela UFMG e Dok-
tor Ingeniör pela Norges Tekniske Hogskole, na No-
ruega, José Martins de Godoy foi professor titular, 
coordenador do curso de pós-graduação e chefe do 
departamento de engenharia metalúrgica da UFMG 
por vários mandatos. Foi também diretor da Escola 
de Engenharia da UFMG, superintendente e diretor 
da Fundação Christiano Ottoni (FCO), constituidor, 
presidente e conselheiro da Fundação de Desenvolvi-
mento Gerencial (FDG), co-fundador e presidente do 
Instituto de Desenvolvimento Gerencial (INDG) (2003 
a 2010). Atualmente é presidente do Conselho de Ad-
ministração do Instituto Aquila, consultoria interna-
cional que oferece soluções gerenciais de excelência 
global, focadas na melhoria dos resultados de seus 
clientes.

Em sua extensa carreira, foi responsável por 
centenas de convênios e contratos internacionais 
de pesquisa de metodologias de qualidade e gestão 
para disseminação no Brasil e recebeu diversas ho-
menagens como a Medalha da Inconfidência, Meda-
lha Santos Dumont, Soldado Ilustre (12º. BI) e Cida-
dão Honorário de Belo Horizonte.

O Prêmio ADCE Minas, criado em 2012, é uma 
homenagem que visa prestar um tributo aos dirigen-
tes de empresas que enaltecem os valores da ADCE 
e que dignificam as relações empresariais em todos 
os níveis, sempre preocupados com a centralidade 
do ser humano como protagonista da sociedade.

Para o presidente da ADCE Minas, Sérgio Fra-
de, a escolha do professor Godoy se deve à sua tra-
jetória de vida iniciada no campo educacional, tendo 
prestado relevantes serviços em prol do ensino, da 
cultura, da excelência empresarial. “É uma justa e 

merecida homenagem a quem dedicou anos de sua 
vida em prol de inúmeras causas com visão cristã”.

Para Godoy, a homenagem concedida pela 
ADCE reforça o compromisso social que sempre es-
teve pautado em sua trajetória. “Em toda a minha 
carreira eu sempre busquei inserir no meu trabalho 
os fundamentos básicos cristãos, que incluem a éti-
ca, o respeito e a valorização do próximo e isso, para 
mim, está diretamente relacionado à responsabilida-
de social. Esse reconhecimento me emociona e eu 
sou muito grato à ADCE pela homenagem”.

A homenagem ocorreu durante o jantar anual 
de confraternização de Natal da entidade, no último 
dia 06 de dezembro, no restaurante do PIC Cidade, 
com a participação de mais de 100 associados, con-
vidados e autoridades.

José Martins Godoy
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José Martins Godoy com os filhos, genros e nora

J D Vital, Ana Maria Resende, José Martins de Godoy e 
Sérgio Frade

Lúcio Machado, Carlos Carneiro Costa, Lúcio Costa, Patrícia 
Costa, Maria Consuelo e Jacob Máximo

Sérgio Bagno e Mônica de Paula Castro Bagno

Frei Miguel Guzzo Coutinho

Sérgio Frade, José Martins Godoy, Maria Helena e Maria 
Flávia Máximo Cardoso

Denise Frade, Sérgio Frade, José Martins Godoy e Maria 
Helena Godoy

José Martins Godoy, Sérgio Frade e Sérgio Cavalieri
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Medalha do Mérito do Corpo Consular de Minas Gerais
A cerimônia de entrega da Medalha e do Diploma 

do Mérito Consular 2016 aconteceu no dia 07 de novem-
bro de 2016, no auditório da FIEMG-Federação das In-
dústrias do Estado de Minas, seguida de jantar aos parti-
cipantes. Os agraciados desta versão foram: ex-Ministro 
Carlos Mário da Silva Velloso, ex-Presidente do Supremo 
Tribunal Federa; General de Divisão Walmir Almada Sch-

neider Filho, Comandante da 4ª Região Militar; Embai-
xador Paulo Wangner de Miranda, Chefe do EREMINAS 
(representação regional do Itamaraty em Minas Gerais; 
Rubens Menin Teixeira de Souza, Presidente do Grupo 
MRV Engenharia e Sérgio Cavalieri, Presidente da ADCE 
UNIAPAC América Latina e Presidente do Conselho de 
Administração de Empresas do Grupo ASAMAR.

Alfred Parish e sua esposa Sílvia, Rubens Menin e sua espo-
sa Beatriz, Manoel e Maria Guimarães

Renato Russeff - Cônsul da Bulgária, Manoel e Maria Guima-
rães, Alfred Parish, Berenice e Sérgio Cavalieri

Sérgio Cavalieri, Stephania Aleixo, Ministro Carlos Mário Velloso, Alfred Parish, General Schneider, Manoel Guimarães, Olavo 
Machado Jr., Embaixador Paulo Miranda, Senador Antônio Anastasia e Rubens Menin.

Jornalista Mário Fontana, Maria e Manoel Guimarães Aracy Oliveira, Tânia Lúcia, Manoel e Maria Guimarães, Ma-
noel Bernardes – Cônsul da França e sua esposa Vera
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Sérgio Cavalieri, Ministro Carlos Mário Velloso, Embaixador 
Paulo Miranda, General Schneider e Rubens Menin.

Stephania Aleixo, Olavo Machado Jr., Manoel Guimarães, 
Ministro Carlos Mário Velloso, Alfred Parish e Senador Antônio 
Anastasia

Stephania Aleixo, General Schneider, Olavo machado jr., Ma-
noel Guimarães, Senador Antônio Anastasia e Alfred Parish

Stephania Aleixo, Manoel Guimarães, Olavo Machado Jr., 
Embaixador Paulo Miranda, Senador Antônio Anastasia e 
Alfred Parish

Ana Paula Siuves – Cerimonial da FIEMG, Stephania Aleixo, 
Manoel Guimarães cumprimentando o Embaixador Paulo 
Miranda e Olavo Machado Jr.

Stephania Aleixo – Secretária Municipal de Relações Interna-
cionais, Olavo Machado Jr. – Presidente da FIEMG, Senador 
Antônio Anastasia, Alfred Parish e Manoel Guimarães

Alfred Parish, Ivanete, esposa do General Schneider, o Gene-
ral, Maria e Manoel Guimarães, Embaixador Paulo Miranda

Manoel e Maria Guimarães, Alfred Parish, Joana Caliço – 
Cônsul de Portugal e seu marido Nuno, Drª Márcia e Dr. Ricar-
do Guimarães – Cônsul do Canadá
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TROFÉU IBEF-MG “O EQUILIBRISTA”
O IBEF Minas Gerais – Instituto Brasileiro de 

Executivos de Finanças realizou, no Ilustríssimo, em 
22 de novembro último, o seu 31º Prêmio Executivo 
de Finanças de 2016 – “O Equilibrista”. O evento, que 
contou com um público de 500 participantes, premiou 
Camilo de Lelis Maciel Silva, diretor administrativo fi-
nanceiro do Grupo Hermes Pardini, como Executivo de 
Finanças. Também foram premiadas as empresas FCA 
Fiat Chrysler, Hermes Pardini, Itambé Alimentos, Loca-

A história saberá julgar melhor do que nós os fatos 
recentes que vivemos

Gilson de Oliveira Carvalho

Sejam muito bem-vindos a esta noite de gala e ce-
lebração do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças 
de Minas Gerais – IBEF-Minas, para entrega do Prêmio 
Executivo de Finanças de 2016 – o Equilibrista, e dos Prê-
mios Excelência em Finanças Corporativas e Prêmio Des-
taque Empresarial IBEF-Minas Gerais.

Temos aqui hoje a honra de receber muitos talen-
tos do mundo empresarial e financeiro de minas gerais. 
São executivos e empresários que, devido às adversida-
des da conjuntura, trabalharam mais e melhor pela saúde 
e estabilidade de suas empresas, permitindo que conti-
nuassem a cumprir sua missão da maneira equilibrada.

Todos sabemos que estamos encerrando um ano 
difícil. Talvez tenha sido o ano mais desafiador de nossas 
vidas, devido à prolongada retração da economia, com-
binada com uma crise política sem precedentes e uma 
revisão ética da vida pública cuja extensão ainda estamos 
conhecendo.  Todos são sabedores dos números e difi-
culdades deste ano, por isto quero comentar apenas as 
consequências deste 2016.

A história saberá julgar melhor do que nós os fatos 
recentes que vivemos, mas já podemos reconhecer que 
este ano encerra um ciclo da vida brasileira. Nos últimos 

anos, passamos muito rapidamente da festa à ressaca, 
da euforia ao recolhimento, da esperança ao pessimismo. 
O Brasil viveu um período exuberante de crescimento e 
de reacomodação social financiado pelo ciclo de altas 
cotações das principais commodities, que beneficiou par-
ticularmente as economias emergentes. No entanto, a de-
saceleração do crescimento da China, a queda do preço 
do petróleo, a lentidão da retomada do crescimento eco-
nômico nos Estados Unidos e união europeia, afetaram 

liza e MRV Engenharia, na categoria Excelência em Fi-
nanças Corporativas. Os troféus Destaque Empresarial 
couberam à Drogaria Araujo e Usiminas. 

Na oportunidade discursaram o presidente do 
Conselho de Administração, Carlos Alberto Teixeira de 
Oliveira, Gilson de Oliveira Carvalho – diretor-presidente 
do IBEF Minas Gerais e Camilo de Lelis Maciel Silva, 
agraciado com o troféu “O Equilibrista”. Logo após, foi 
servido um jantar aos participantes.

Presidente da Diretoria Executiva do Instituto Brasileiro de Execu-
tivos de Finanças – IBEF-Minas Gerais– discurso pronunciado durante a 

realização da premiação de “O Equilibrista do Ano”
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fortemente o desempenho da economia brasileira.
No esforço para manter o nível de atividade, o go-

verno adotou um conjunto de políticas anticíclicas que ti-
veram forte impacto sobre as contas públicas, seja pelo 
emprego de mecanismos de estímulo à atividade produ-
tiva e ao consumo, como desoneração e incentivos fis-
cais, seja pela ação direta do estado em investimentos 
de infraestrutura. O resultado foi um desequilíbrio das 
contas públicas que cobra seu preço agora e continuará 
a cobrá-lo nos próximos anos. A gravidade da situação 
econômica e a falta de perspectivas aprofundaram a crise 
política, encurralando o governo que se tornou impoten-
te. Passamos pelo impeachment e pela posse de Michel 
Temer como Presidente da República, que busca se afir-
mar como legítimo e que tem como bandeiras principais a 
retomada da normalidade institucional e o reequilíbrio das 
contas públicas.

A crise ética é o terceiro componente da conjun-
tura. A Operação Lava-Jato e outras ações concentradas 
de investigação de práticas pouco republicanas introdu-
zem, no curto prazo, incertezas na conjuntura. Por exem-
plo: paralisou a atividade de inúmeras grandes empresas 
nacionais de construção pesada e, consequentemente, 
estancou obras de infraestrutura que estavam em anda-
mento.  Mas no médio e longo prazos, são ações que 
podem mudar a qualidade da vida pública brasileira, ao 
introduzir muito claramente o preceito da accountability na 
vida pública nacional. Accountability é um termo que pode 
ser traduzido como responsabilidade com ética e remete 
à transparência e à obrigação de gestores ou representan-
tes públicos de prestarem contas a instâncias controlado-
ras ou a seus representados.

É interessante notar como a sociedade reagiu a 
esta conjuntura. De maneira visível, a população apóia as 
investigações sobre crimes cometidos por agentes públi-
cos e manifestou sua insatisfação com as práticas políti-
cas. Por isto, os eleitores elegeram em Belo Horizonte e 
em São Paulo, por exemplo, homens que procuraram se 
distanciar da política tradicional, adotando o perfil de em-
presários dispostos a emprestar sua capacidade de ges-
tão à causa pública. É curioso observar que não estamos 
sós nesta tendência. A Argentina elegeu como presidente 
da república um empresário e ex-dirigente de uma equi-
pe de futebol. E os Estados Unidos escolheram Donald 
Trump, que adotou um discurso de distanciamento e hos-

tilização ao mundo político tradicional. 
Definitivamente, 2016 encerra um ciclo em nossas 

vidas e uma nova experiência começa. Aonde nos levará, 
não sabemos. Mas confio que o novo traz em si uma carga 
de desejo de mudança, que pode fazer diferença positiva 
na realidade. Eu, de minha parte, estou confiante de que 
já superamos o pior pedaço da travessia e que devemos 
encontrar daqui para frente mares mais calmos e ventos 
mais amenos. Depois de um período forte de turbulên-
cia, os mercados se transformam. Consumidores mudam 
seus hábitos, alguns players desistem. O mercado está 
prestes a se rearranjar e isto significa oportunidades de 
ocupar novos espaços e de fazer mais e melhor.

E foi por terem cruzado com perícia e prudência o 
mar agitado de 2016, que o IBEF-Minas Gerais destaca os 
homenageados desta noite.

Começo pelo prêmio “O Equilibrista”, o mais cobi-
çado  reconhecimento do mundo financeiro. É um prêmio 
que qualifica e destaca o profissional ético e bem-suce-
dido.

O Equilibrista do Ano é Camilo de Lelis Maciel Sil-
va, Diretor Administrativo-Financeiro do Grupo Hermes 
Pardini.

Destaco também as empresas agraciadas no Prê-
mio Excelência em Finanças Corporativas: a FCA – Fiat 
Chrysler Automóveis, Grupo Hermes Pardini, Itambé Ali-
mentos, Localiza Rent a Car e MRV Engenharia e Parti-
cipações.

E as vencedoras do Prêmio Dstaque Empresarial 
IBEF-Minas são a Drogaria Araujo e a Usiminas.

Camilo e estas empresas homenageadas repre-
sentam os bons resultados decorrentes das boas práti-
cas. São exemplos de resiliência, habilidade e conheci-
mento. A eles, peço uma salva de palmas.

Também agradeço aos patrocinadores: Bradesco 
Corporate, Ourocard Elo, Grupo Hermes Pardini, Banco 
Safra, PWC, Getnet, Sul América Investimentos, Revista 
Mercado Comum, além das empresas colaboradas do 
IBEF-MG: Banco Fidis, BDMG, Bradesco Financiamen-
tos, Fiat Chrysler Finanças Brasil, KPMG, ETC Comunica-
ção e Diário do Comércio.

São empresas que, mesmo diante de um ano difí-
cil, investiram no reconhecimento dos bons profissionais, 
da criatividade e habilidade para superar crise e das boas 
práticas.
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Anderson Rocha, Ione Carvalho e Eujáqcio Antônio SilvaAllen e Juliana Marra

Alex Braga, Israel Magalhães, Claudio Melo e Daniela Martins

Antônio Araujo, representando a Drogaria AraujoCamilo de Lelis, ilvana e Valentino Rizzioli e Gilson Oliveira
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Apresentação Musical Especial

Camilo de Lelis Maciel Silva com a diretoria executiva do 
IBEF-MG

Discurso de Camilo de Lelis Maciel Silva Discurso de Carlos Alberto Teixeira de Oliveira

FCA Fiat Crrysler, uma das Empresas Destaque do Ano

André Saint-Martin, Gilson Oliveira, Carlos A.T. Oliveira, Jac-
ques Gontijo, You Ta Ma e João Carlos Amaral
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Camilo de Lelis Maciel e esposa durante homenagem do 
IBEF-MG

Equilibrista durante apresentação especial da premiação Equipe Hermes Pardini

Familiares de Camilo de Lelis Fábio Ribeiro Ferreira e Roberto de Carvalho

Gilson de Oliveira Carvalho, familiares e diretores executivos 
do IBEF-MG
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Giovani Santos, Marcos Pimenta e Yo Ta Ma Jacques Gontijo e André Giffoni

João Augusto, Clemente Rocha, Laurindo de Souza e Geraldo 
Moura Tavares

João Carlos Amaral, Jacques Gontijo e Ricardo Salera

Kátia Lage e Raquel Faria Leonardo Guimarães Correa, Sérgio Cutolo e Ricardo Paixão
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Lúcio e Beth Sampaio Marcelo Martins

Marcelo Valério, Claudia Correa e Bruno Mariquito Marcus Nogueira, Geraldo Rocha e Sérgio Frade

Maurício Leite, Luiz Felipe Duarte e Sidney Gonçalves O Ilustríssimo esteve lotado para o evento
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Premiação ao Executivo do Ano - Gilson Oliveira, Camilo Lelis 
Maciel e Carlos Alberto Teixeira de Oliveira

Raul Paixão Neto, Carlos Frederick G. Teixeira e João Eduar-
do Góes
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Sandra, Luiz Brandão e Ian Brandão

Silma Braga, Tatiane Antunes, Sérgio Figueiredo, Juliana 
Marra e Allem Marra

Solenidade de Premiação de O Equilibrista

Sr. e Sra. Estevão Rocha Fiúza, Carlos Alberto T. Oliveira e 
Lúcio Sampaio

Troféu e diploma de O Equilibrista You Ta Ma recebendo o troféu da Itambé
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Confraternização de Final de Ano
As diretorias da ASSEMG-

-Associação dos Economistas de 
Minas Gerais, do Instituto Brasi-
leiro de Executivos de Finanças – 
IBEF Minas Gerais e de Mercado-
Comum reuniram, mais uma vez, os 
seus dirigentes na noite do dia 5 de 
dezembro, na sede da publicação, 
para o tradicional coquetel de con-
fraternização de final de ano. Com-
pareceram ao evento mais de cem 
participantes.

Adriana Perutz entre Nestor de Oliveira e  Manoel Ferreira 
Guimarães

Alzira Alice de Souza e Eulália Alvarenga Carlos Orsini e Ricardo Guimarães

Guilherme Leão, Olavo Machado Jr. e Carlos Alberto Teixeira de Oliveira

Inimá de Souza, Reinaldo Campos e Fernando Soares
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João Carlos Amaral, Alzira Alice de Souza, Jihan Kazzaz e 
Itamar de Oliveira

Manoel Campos de Pinho e José Adair de Lacerda

Manoel Ferreira Guimarães, Carlos Alberto T. Oliveira, Luiz 
Brandão Silveira e Ricardo Guimarães

Marcos Sant’Anna e Luis Márcio Viana

Marcos Sant’Anna, José Adair de Lacerda e Itamar de Oliveira Nestor de Oliveira e Mauro Santos Ferreira
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Olavo Romano, Estevão Fiúza e Guilherme Leão Participantes do evento 

Participantes do evento Participantes do evento 

Raphael Andrade, Olavo Romano e Mauro Santos Ferreira Raul Paixão, Eulália Alvarenga, Estevão Fiuza, Luciano Me-
drado e Jorge Teixeira



160 Janeiro a Março de 2017

EVENTOS EMPRESARIAIS

Alexandre Andrade, César Vanucci, Raphael Andrade e Mauro 
Ferreira

Ricardo Guimarães, Olavo Machado Jr. e Luciano Medrado Ricardo Salera e Dayse Guelmann

Silviano Cançado, Carlos Alberto Teixeira de Oliveira e João 
Carlos Amaral

Sr. e Sra. Eros Biondini e Wilson Benício

You Ta Ma, Jacques Gontijo, Manoel Ferreira e Carlos Orsini
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Carlos Alberto Teixeira de Oliveira 

COAUTORES
• AÉCIO NEVES • AFFONSO HELIODORO DOS SANTOS • AGUINALDO DINIZ FILHO • ALFREDO JOSÉ ASSUMPÇÃO • ALOÍSIO VASCONCELOS • 

• ANA MARIA RANGEL • ÂNGELO OSWALDO DE ARAÚJO SANTOS • ANÍBAL TEIXEIRA DE SOUZA • ARTHUR LOPES FILHO • 
• CARLOS BRACHER • CARLOS MURILO FELÍCIO DOS SANTOS • CLAUDIO GONTIJO • CLEDORVINO BELINI • DEUSDEDITH RIGHI DE AQUINO • 

• DJALMA BASTOS DE MORAIS • EDUARDO BORGES DE ANDRADE • EDUARDO PRATES OCTAVIANI BERNIS • FERNANDO BRANT • FERNANDO DAMATA PIMENTEL • 
• FRANCELINO PEREIRA DOS SANTOS • FRANCISCO CÂMPERA • HÉLIO COSTA • HINDEMBURGO CHATEAUBRIAND PEREIRA DINIZ • 

• ITAMAR FRANCO • ITAMAR JOSÉ DE OLIVEIRA • JADIR BARROSO DOS SANTOS • JAYME VITA ROSO • JOÃO CAMILO PENNA •
• JOÃO EUSTÁQUIO DELPINO SILVA • JOÃO PIMENTA DA VEIGA FILHO • JOSÉ ALCINO BICALHO • JOSÉ MARIA RABELO • 

• JOSÉ PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA • LEVÍNIO COELHO • LUCÍLIA ALMEIDA NEVES DELGADO • LÚCIO COSTA • LUIZ CARLOS BERNARDES •
• MARCIO ARAÚJO DE LACERDA • MÁRCIO FAGUNDES DE OLIVEIRA • MÁRIO BHERING • MARIO GENIVAL TOURINHO •

• MAURO SANTOS FERREIRA • MURILO PAULINO BADARÓ • OCTAVIO GOMES DE CARVALHO • OLAVO MACHADO JR. • OLAVO ROMANO • 
• PAULINO CÍCERO DE VASCONCELOS • PAULO EDUARDO ROCHA BRANT • PEDRO PAULO CAVA • RAUL PAIXÃO DE MATTOS JÚNIOR • 

• ROBSON BRAGA DE ANDRADE • RODRIGO LOPES • RONALDO COSTA COUTO • RÚBIO DE ANDRADE •
• SILVIANO CANÇADO DE AZEVEDO • VALÉRIO FABRIS • VERA BRANT • WILSON NÉLIO BRUMER •

Esta obra busca resgatar o debate sobre o 
Desenvolvimento Nacional para que o Brasil possa se
reconciliar com o crescimento econômico vigoroso, 

consistente, contínuo e sustentável.

Cinquenta anos de progresso 
em cinco anos de governo
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