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EDITORIAL

Agradeço a todos que nos honram através de 

apoios especiais e institucionais nesta edição come-

morativa do 25º Prêmio Top of Mind - Marcas de Su-

cesso – Minas Gerais – 2020.

Nesta oportunidade, agradeço a todos os 

anunciantes que nos brindam com as suas publici-

dades nesta edição.

Agradecimentos especiais destinamos tam-

bém ao Instituto Olhar - que há oito anos vem reali-

zando, com enorme competência e qualidade, a pes-

quisa e o estudo que validam esta premiação.

A marca é um dos ativos mais valiosos de uma 

empresa e sempre é recomendável dela cuidar como 

um relevante patrimônio e um precioso ativo.

Segundo o estudo intitulado “Global 500 2020” 

divulgado pela Brand Finance, as 10 marcas mais va-

liosas do planeta representavam, em conjunto, um 

valor de US$ 1,105 trilhão – o equivalente a quase 

80% de todo o PIB-Produto Interno Bruto brasileiro 

previsto para este ano. Cabe destacar que o PIB-Pro-

duto Interno Bruto de Minas em 2018 – ou seja tudo o 

que o estado produziu em termos de bens e serviços 

25 Anos de Sucesso 
em Minas Gerais

EDITORIAL
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– é estimado em cerca de US$ 160 bilhões.

A marca Amazon – que é a primeira colocada 

do referido ranking mundial, está avaliada em US$ 

221 bilhões. Em 2º lugar vem a marca Google, valen-

do US$ 160 bilhões. Na terceira posição encontra-se 

a Apple, valendo US$ 141 bilhões. Logo a seguir, está a 

Microsoft – que vale US$ 117 bilhões e, depois a Sam-

sung, avaliada em US$ 94 bilhões. As seguintes, em 

ordem de classificação, são a ICBC, Facebook, Wal-

mart, Ping Na e Huawei.

Observem que a maioria destas empresas são 

da área de tecnologia e boa parte delas não existia al-

gumas poucas décadas atrás. Esses valores aqui men-

cionados se referem apenas ao valor da marca e não 

necessariamente ao valor patrimonial das empresas, 

ou o seu valor de mercado e junto às bolsas de valores.

Durante os 25 anos deste  
estudo Top of Mind em  

Minas foram realizadas 32.795  
entrevistas, compreendendo 

1.432 Segmentos pesquisados e, 
no total, foram premiadas 2.243 

Marcas de diversas categorias. 

Considerada uma das publicações mais anti-

gas do Estado, MercadoComum está iniciando, agora 

em agosto, o seu 28º ano de circulação levando, prin-

cipalmente a Minas Gerais e a todo o país, as infor-

mações relevantes da nossa economia, das finanças 

e dos negócios em geral. 

A Newsletter MercadoComum Online, com 

edições eletrônicas postadas na internet (www.mer-

cadocomum.com), já é encaminhada diretamente 

para um público de 120 mil e-mails mensalmente.

Tenho certeza que este Prêmio Top of Mind – 

MercadoComum – Marcas de Sucesso de Minas Ge-

rais chega agora à sua 25ª edição por ter assumido, 

durante todo este tempo, uma posição transparente, 

de muita credibilidade e seriedade. A metodologia 

aplicada para a realização desta premiação, assim 

como todas as demais, sempre foi se aprimorando e 

buscou incorporar novos padrões de qualidade e de 

modernidade com o passar dos anos.

Assim, esta premiação, entendemos, é antes 

de tudo uma expressão de credibilidade, é uma cer-

tificação de idoneidade na qual se baseia toda a pes-

quisa e as suas respectivas metodologias. 

Esta premiação já se tornou uma das mais an-

tigas de nossa capital e de nosso estado, sendo con-

siderada das mais amplas e completas de seu gênero 

no país. Pode-se contar as iniciativas similares em 

nosso estado que conseguiram se manter por tanto 

tempo.

Esta edição eletrônica de MercadoComum que 

está circulando neste início de agosto e que estará 

também exibida em nosso site na internet traz, em 

suas páginas, as principais características deste es-

tudo intitulado Top of Mind, assim como o detalha-

mento da pesquisa realizada, a metodologia utilizada 

e as informações sobre cada segmento, categoria e 

marcas vencedoras.

Não posso concluir esta apresentação antes, 

e mais uma vez, apresentar algumas considerações 

pessoais sobre a situação econômica, política e social 

brasileira. 

Elas são exatamente as mesmas aquelas aqui 

feitas há um ano, há cinco anos, há dez anos e já há 
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mais de 20 anos, muitas das vezes de forma cansati-

va e até mesmo enfadonha, reconheço.

O Brasil precisa resgatar a bandeira de todas as 

bandeiras, que é a Esperança! A união e a integração 

nacional são algumas das nossas mais importantes 

virtudes e, nesse sentido, nossas diferenças – princi-

palmente as políticas e de ideologia necessitam ser mi-

nimizadas, buscando tudo aquilo que nos aproxima e 

converge, não o que nos distancia ou nos diverge.

O País precisa se reconciliar com o desenvol-

vimento e retomar o crescimento econômico vigoro-

so, consistente, contínuo e sustentável. 

Temos de buscar nos transformar em país  
desenvolvido.

Crescer ou Crescer!
Esta é a saída, esta a solução!

Os piores inimigos da democracia são a fome, a 

miséria, o desemprego e a desesperança.

País que não cresce é país condenado ao sub-

desenvolvimento e à ampliação das desigualdades so-

ciais. E, nessa condição, a sua trajetória será, sem dúvi-

da, a de uma nação sem futuro!

O desenvolvimento precisa voltar a ser a trilha 

natural do Brasil rumo ao futuro, como já afirmava Jus-

celino Kubitschek há mais de 60 anos. 

A busca de um futuro melhor para o Brasil passa, 

inexoravelmente, pela urgente decisão de deixarmos 

de ser emergentes para nos convolar em país desenvol-

vido. Esta precisa ser a nossa causa e missão maiores, 

imprescindíveis e inadiáveis por mais tempo.

O crescimento econômico vigoroso deve deixar 

de ser apenas uma casualidade, uma questão episódi-

ca, uma efemeridade ou um acontecimento meramen-

te fortuito, para se transformar, efetivamente, na gran-

de meta econômica nacional, permeando a convolação 

do País em uma economia madura e desenvolvida. 

Nesta direção já tivemos, antes, vários exem-

plos bem sucedidos e que poderiam nos servir de 

inspiração, como foi o caso do Plano de Metas e a 

definição de um planejamento estratégico de longo 

prazo, realizados durante o Governo JK.

O grande objetivo da política brasileira não 

pode estar mais focado na discussão de temas me-

ramente à esquerda, à direita ou para trás. Exige-se 

avançar, ir em frente, assumir posturas pragmáticas, 

modernas e factíveis.

É preciso despolitizar e desideologizar o de-

bate econômico. Nesse sentido, lançamos em 18 de 

junho do ano passado o livro de minha autoria inti-

tulado “Juscelino Kubitschek – Profeta do Desenvol-

vimento/Exemplos e Lições ao Brasil do Século XXI” 

– em três volumes divididos em 2.336 páginas. To-

dos os senhores estão convidados para participar da 

leitura dessa colossal publicação que eu espero pos-

sa contribuir para o reencontro do nosso País com o 

crescimento econômico vigoroso e contínuo.

Quero, por fim, cumprimentar e parabenizar 

todos os agraciados deste XXV Prêmio Top of Mind – 

Marcas de Sucesso de Minas Gerais. 

Recebam todos vocês o nosso fraterno e espe-

cial abraço.

 

CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Presidente/Editor Geral de MercadoComum
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A premiação, que em 2020 está completan-

do 25 anos, reconhece as Marcas de Sucesso de 

Minas Gerais, escolhidas por critérios eminente-

mente técnicos e através de pesquisa de opinião, 

realizada com exclusividade por MERCADOCO-

MUM e o Instituto Olhar de Pesquisa e Informação 

Estratégica.

Assim como vinha ocorrendo, ao longo de um 

quarto de século, MercadoComum estaria realizando, 

no dia 21 de maio último, a solenidade de premiação 

do 25º Prêmio Top of Mind – Marcas de Sucesso – Mi-

nas Gerais, no Espaço Institucional da ACMinas – As-

sociação Comercial e Empresarial de Minas. 

No entanto, imposições óbvias e decorrentes 

da pandemia do Coronavírus impediram MC de fazer, 

novamente e neste ano, esse relevante evento, já con-

sagrado como o mais significativo no sentido de ho-

menagear e enaltecer todas aquelas Marcas que mais 

se destacam junto aos consumidores mineiros.

Para não deixar despercebida e desconheci-

da esta tradição, que já se incorporou como uma das 

mais significativas iniciativas de seu gênero em Minas 

Premiadas as Marcas de 
Sucesso de Minas Gerais 
25 ANOS DO Prêmio TOP OF MIND – MERCADOCOMUM 

FO
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nicos e através de pesquisa de opinião encomendada 

com exclusividade por MERCADOCOMUM ao Instituto 

Olhar de Pesquisa e Informação Estratégica. 

A edição eletrônica de MercadoComum ora em 

circulação e divulgada no site da publicação, contém 

o descritivo completo da pesquisa e sua metodolo-

gia, além de matérias jornalísticas específicas sobre 

marcas vencedoras e a sua repercussão junto aos 

dirigentes das suas respectivas empresas. Destaca, 

ainda, a importância e o relevante papel exercido por 

esta iniciativa, que é também o de procurar ampliar a 

divulgação da imagem econômica e social de Minas, 

aumentando as chances de atração de novas empre-

sas para o Estado e de amplificar os negócios daquelas 

aqui já presentes. 

Além das Marcas vencedoras das Categorias 

Expressão, Liderança e Excelência, em número de 78, 

outras consideradas como as de maior resposta e ci-

tação dos entrevistados estão também recebendo o 

Troféu Top do Top – uma Categoria considerada Es-

pecial e cujo resultado só é divulgado na apresentação 

formal da premiação. 

Gerais a direção de MC, por razões imperiosas e ema-

nadas em dispositivos legais, decidiu por realizá-la 

de maneira diferente, mas desprovida da solenidade 

de premiação física aos vencedores e, também, sem 

a circulação de uma edição especial impressa. No en-

tanto, optou-se por uma edição especial eletrônica e 

a sua inclusão, passando a ser integral no site oficial 

da publicação – sendo a mesma encaminhada a um 

mailing especial, composto por mais de 120 mil for-

madores de opinião, no Estado e no País.

Cada empresa detentora de marca vencedora 

poderá comemorar o evento através de um troféu ri-

camente estilizado, juntamente com um diploma, am-

bos em aço inox e um certificado impresso - para cada 

marca premiada.  

A diretoria de MercadoComum também se dis-

ponibilizou a fazer a entrega, pessoalmente e na sede 

das empresas vencedoras, dos troféus, diplomas e 

certificados a que elas fazem jus nesta premiação.

Nesse sentido, a premiação deste ano conti-

nuará a reconhecer as Marcas de Sucesso de Minas 

Gerais, escolhidas por critérios eminentemente téc-

O 1º Top of Mind de Minas Gerais foi realizado em 1994 nos espaços da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte – CDL-BH
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MERCADOCOMUM – ora em seu 28º ano de cir-

culação, assim continuará realizando e sem interrup-

ção, a premiação Top of Mind e, pela vigésima-quinta 

vez consecutiva, efetivará o Prêmio TOP OF MIND – 
MERCADOCOMUM – MARCAS DE SUCESSO – MINAS 
GERAIS – 2020.

Este 25º PRÊMIO TOP OF MIND – MERCADOCO-

MUM – MARCAS DE SUCESSO – MINAS GERAIS-2020 

conta com os apoios institucionais da ACMinas – As-

sociação Comercial e Empresarial de Minas; ASSEMG-

-Associação dos Economistas de Minas Gerais; IBEF-

-MG – Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças 

de Minas Gerais; Fórum JK de Desenvolvimento Eco-

nômico, MinasPart-Desenvolvimento Empresarial e 

Econômico Ltda. e Rosenberg & Associados/LCA Con-

sultores Econômicos.

O ex-presidente da República Itamar Franco foi uma presença constante em 
algumas das solenidades das premiações e sempre prestigiou os eventos de 
MercadoComum.
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As marcas mais premiadas  
de Minas Gerais nestes  
25 anos de TOP OF MIND

 Nestes 25 anos de realização do Prêmio Top of 

Mind em Minas Gerais, apenas quatro marcas conquis-

taram todas as premiações anuais: Fiat Automóveis, 

Produtos Itambé, Plano de Saúde Unimed-BH, Plano de 

Saúde Unimed-Federação.

Desde o seu início, são as seguintes as marcas consi-

deradas as mais premiadas em Minas.

• 24 premiações: Café 3 Corações;

• 22 premiações: Rádio Itatiaia;

• 21 premiações: Arroz Prato Fino, Empresa de Ôni-

bus de Viagem Gontijo, Localiza, Minas Shopping, 

Rede Globo, Macarrão/Massas Santa Amália, Ma-

carrão/Massas Vilma, Produto de Limpeza Veja; 

Tintas Suvinil;

• 20 premiações: Biscoitos Aymoré, Drogaria Arau-

jo, Hotel Ouro Minas;

• 19 premiações: BH Shopping, Cimento Cauê, Col-

chões Orthocrin, Iogurte Danone, Livraria Leitura;

• 18 premiações: Banco do Brasil, Bradesco, Co-

ca-Cola, MRV Engenharia, Óticas do Povo, Othon 

Palace; 

• 17 premiações: Shopping Del Rey

• 16 premiações: BR Petrobras, Cachaça Salinas; 

Cartão de Crédito Visa, Óleo Soya; 

• 15 premiações: Casas Bahia;

• 14 premiações:  CEMIG, Cerveja Skol, Jornal Esta-

do de Minas, Óleo Liza; Tenda Engenharia,

• 13 premiações: Bombons Garoto, LATAM, Produ-

tos de Beleza Natura; Whisky White Horse

• 12 premiações: Bradesco Seguros; Mineradora 

Vale, Produtos de Beleza Avon, 

• 11 premiações: Calçados San Marino, Construtora 

Líder, Moto Honda, Postos Shell, Sabonete Lux

• 10 premiações: Aparelho de TV Philips

• 09 premiações: Aparelho Celular Nokia, Margari-

na Qualy, Sapato Feminino Azaleia, Sapato Femi-

nino Dakota

• 07 premiações: Supermercados BH, Tijolos Braú-

nas, Óticas Diniz, Pneus Pirelli, Produto de Lim-

peza Ipê, Caminhão Mercedes Benz;

• 06 premiações: Colchões Ortobom;

• 05 premiações: Laboratório Hermes Pardini, Pão 

de Queijo Forno de Minas, Ricardo Eletro, Leroy 

Merlin, Caixa Econômica Federal, O Tempo, Porto 

Seguro;
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O auditório do MinasCentro, em Belo Horizonte, ficou lotado durante a reali-
zação do VI Prêmio Top of Mind, realizado em 2000

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

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

V Prêmio Top of Mind de Minas Gerais
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Metodologia

Estabeleceu-se uma amostra de 1.500 entrevis-

tas em 50 das maiores cidades de Minas Gerais consi-

derando o número de habitantes. Isso corresponde a 

53,08% da população estadual total. A amostra foi se-

lecionada 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 (Ca-

pital mais Interior), significando que, se a pesquisa 

fosse realizada outras mil vezes, o resultado seria 

praticamente o mesmo em 950 vezes. A amostra 

efetivamente coletada foi um pouco superior para 

garantir a representatividade de cada segmento e 

corrigir os desvios de cota (que ocorrem quando a 

quantidade de entrevistados de determinado sexo 

ou faixa etária é maior do que o planejado, gerando 

desproporção). Em Belo Horizonte foram 404 os en-

trevistados e no interior do estado, 1.165. O núme-

ro de entrevistas em cada cidade foi proporcional 

à população nela residente. Após a aplicação dos 

questionários obteve-se uma amostra final de 1.569 

entrevistas.

No interior, houve dificuldade em obter respon-

dentes com idade entre 15 e 19 anos; por essa razão, foi 

utilizado um ajuste de ponderação para adequar a dis-

tribuição de faixas etárias observada na pesquisa ao 

Universo em questão. Nesse contexto, na hora de con-

tabilizar a preferência por uma determinada marca, 

o peso de um entrevistado mais jovem é maior, pois 

deveríamos ter uma maior representatividade desse 

segmento, considerando o paralelo com a proporção 

populacional do Censo 2010. Esse ajuste corrige essa 

desproporção, sem promover mudanças drásticas na 

escala dos dados, sendo as variações sempre inferio-

res a 2%. As faixas etárias - e seus respectivos pesos 

aproximados - são as seguintes: 15 a 19 anos (1,87), 20 

a 29 anos (1,02), 30 a 39 (0,90). 40 a 49 (0,95) e 60 ou 

mais (0,90).
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Significado das 
Categorias da premiação

Categoria Especial – Top do Top - Reservada 

às premiações especiais. Geralmente, destina-se à 

premiação das marcas que se destacaram de forma 

substancial e diferenciada em relação às demais, 

conforme aferição da pesquisa. Na atual versão são 

aquelas mais citadas pelos entrevistados, ou seja, 

as que obtiveram o maior percentual de respostas 

da pesquisa realizada. Serão premiadas as marcas 

mais lembradas de BH e Interior. As classificações 

serão divulgadas apenas durante a solenidade de 

premiação.

 Estas “Marcas Top do Top of Mind de Minas 

Gerais” – ou seja, aquelas que obtiveram o maior 

percentual de respostas espontâneas dos mineiros 

estão sendo conhecidas e divulgadas apenas agora 

durante a circulação desta publicação e consiste 

na premiação das cinco primeiras marcas que 

obtiveram a maior resposta geral em relação à 

Capital e ao Interior do Estado. 
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As marcas mais 
lembradas pelos mineiros

CAPITAL
1º LUGAR

2º LUGAR

3º LUGAR

INTERIOR
1º LUGAR

2º LUGAR

3º LUGAR
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Categoria Excelência - É a Categoria mais 

elevada. Nesta situação, significa que a marca 

vencedora obteve mais de 50% das respostas válidas 

e espontâneas dos entrevistados, de um determinado 

segmento. A margem de erro prevista de 2,5% 

(para cima ou para baixo) sempre é considerada. 

São praticamente nulas as chances de se ocorrer 

empates técnicos. Neste ano são em número de 13 os 

vencedores desta Categoria:

Segmento Marca

ALUGUEL DE VEÍCULOS Localiza

APLIC. SERV. TRANSP. URBANO Uber

BICICLETA Caloi

CAFÉ 3 Corações

COLCHÕES Ortobom

DROGARIA/FARMÁCIA (BH) Araujo

LABOR. ANÁLISES CLÍNICAS (BH) Hermes Pardini

LIVRARIA/PAPELARIA (BH) Leitura

PLANO DE SAÚDE (BH) UNIMED-BH

PLANO DE SAÚDE (INTERIOR) UNIMED-MG

SUPERMERCADO (BH) BH

TIJOLOS Braúnas

TINTAS Suvinil
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Categoria Liderança - Significa que a marca 

não obteve mais de 50% das respostas válidas e 

espontâneas dos entrevistados, de um determinado 

segmento. No entanto, o percentual de respostas 

obtido confere a ela a liderança daquele segmento. 

A margem de erro prevista de 2,5% (para cima ou para 

baixo) é considerada e pode haver mais de uma marca 

vencedora, configurando-se nesta situação, a existência 

de empate técnico. A premiação deste ano constatou a 

existência de 40 marcas vencedoras nesta Categoria.

Segmento Marca

ARTIGOS ESPORTIVOS
Adidas*

Nike*

AÇÚCAR Cristal

ARROZ Prato Fino

ALIMENTOS CONGELADOS Sadia

BANCO

Brasil*

Caixa*

Itaú*

CAMINHÃO Mercedez Benz

CARRO NACIONAL Fiat

CARTÃO DE CRÉDITO
MasterCard*

Visa

CIA. AÉREA Gol

CONSTRUTORA RESIDENCIAL (BH) MRV

COSMÉTICOS Natura*

O Boticário*

EMPRESA BRASILEIRA Petrobras

EMISSORA DE RÁDIO Itatiaia

HOSPITAL (BH)
Mater Dei

Unimed-BH

HOTEL (BH) Ouro Minas

JORNAL MINEIRO
Estado de Minas*

Super Notícia*

LEITE Itambé

LOJA MATERIAL CONSTRUÇÃO (BH) Leroy Merlin

LOJA PRODS. ELETRODOM. Casas Bahia

MEIO AMBIENTE Natura

OPERADORA DE CELULAR 

Oi*

Tim*

Vivo*

ÓTICAS Diniz

PÃO DE QUEIJO Forno de Minas

PRODS. HIGIENE PESSOAL Colgate

*EMPATE TÉCNICO
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Categoria Expressão - Significa que a marca 

obteve mais de 10% das respostas válidas e espontâneas 

dos entrevistados, de um determinado segmento. No 

entanto, o percentual de respostas não é o suficiente 

para conferir a ela a liderança ou a excelência desse 

segmento. A margem de erro prevista é de 2,5% (para 

cima ou para baixo) e pode haver mais de uma marca 

nessa condição, considerando-se a existência de 

empate técnico. A premiação deste ano constatou a 

existência de 24 marcas vencedoras nesta Categoria.

PRODS. LIMPEZA DOMÉSTICA
Veja*

Ypê*

SEGUROS Porto Seguro

SHOPPING CENTER  (BH)
BH Shopping*

Minas Shopping*

SITE DE COMPRAS ONLINE Mercado Livre

SUCO DE FRUTAS Del Valle

Segmento Marca
AÇUCAR União

ALIMENTOS CONGELADOS PIF PAF

BANCO
Bradesco*

Santander*

CIA. AÉREA
Azul*

Latam

COLCHÕES Orthocrin

EMISSORA DE RÁDIO BH FM 102

EMPRESA MINEIRA

CEMIG*

Fiat*

Supermercados BH*

Usiminas*

HOTEL  (BH) Ibis

JORNAL MINEIRO O Tempo

LEITE Cemil

LOJA MATERIAL CONSTRUÇÃO (BH) Telhanorte

LOJA PRODS. ELEDROMÉSTICOS Magazine Luiza*

LOJA PRODS. ELETRODOMÉSTICOS Ricardo Eletro

PÃO DE QUEIJO PIF PAF

ÓTICAS Óticas do Povo

SEGUROS Bradesco Seguros

SITE DE COMPRAS Lojas Americanas

SUCO DE FRUTAS
Tang*

Tial*

*EMPATE TÉCNICO
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Os números do 
TOP OF MIND 
em Minas Gerais

Durante os 25 anos deste estudo foram:
• 32.795 entrevistas realizadas

• 1.432 Segmentos pesquisados

• 2.243 Marcas premiadas em diversas Categorias

A distribuição das variáveis sexo, idade e renda 
foram proporcionais aos dados do IBGE – Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística, enquanto a variável 
classe socioeconômica foi baseada no critério de 
classificação econômica Brasil da ABEP – Associação 

Todas as respostas das entrevistas são 
espontâneas, isto é, não são apresentadas opções 
aos entrevistados. Neste aspecto, a pesquisa 
encomendada por Mercado Comum pode se 
diferenciar significativamente das demais, por 
não levar em conta outras respostas por parte dos 
entrevistados e, ainda, devido ao fato de elas serem 
exclusivamente espontâneas, não sofrendo qualquer 
tipo de influência por parte dos entrevistadores. 
Também, a cada ano são sorteados dez segmentos que 
deixam de participar da pesquisa e outros dez novos 

Brasileira de Empresas de Pesquisa. Por se tratar de 
um estudo cujo foco está diretamente relacionado ao 
consumo, optou-se por privilegiar as classes e regiões de 
maior potencial de consumo, tendo sido entrevistados 
somente moradores de regiões urbanas.

são incluídos, o que permite oferecer uma dinâmica 
diferente ao público a cada premiação.

A pergunta-chave e considerada como básica 
da pesquisa, junto aos entrevistados é: “Qual é a 
primeira marca que lhe vem à cabeça, quando se 
fala em ....(por exemplo arroz, cerveja, drogaria, leite 
etc)?” Os resultados obtidos ganham relevância 
bastante especial no meio empresarial, de marketing 
e de comunicação, pois se transformam numa 
série histórica importante sob o ponto de vista 
mercadológico.
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A história do TOP OF MIND em Minas Gerais
A S  P E S Q U I S A S  E  P R E M I AÇ Õ E S  R E A L I Z A DA S

Prêmio Data da
Realização da pesquisa

Instituto de
pesquisados Segmentos

Número de 
Entrevistas
Concedidas

Premiações

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

XXIII Janeiro 2018 Olhar   34 1.500   48

XXIV Janeiro 2019 Olhar   39 1.500   47

XXV Janeiro 2020 Olhar   43 1.500   77

Total Geral 1.443 31.795        2.2243
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Logo Marca Segmento Categoria

3 Corações Café Excelência

Adidas Artigos Esportivos Liderança*

Americanas Site de Compras Online Expressão

Araujo Drogaria/Farmácia (BH) Excelência

Azul Cia. Aérea Expressão*

Banco do Brasil Banco Liderança*

Bh Shopping Shopping Center (BH) Liderança*

BH Supermercado (BH) Excelência

BH Supermercado Empresa Mineira

BH FM 102 Emissora de Rádio Expressão*

Bradesco Banco Expressão*

Bradesco Seguros Seguros Expressão*

Relação das marcas vencedoras
M A R C A S  V E N C E D O R A S  P O R  O R D E M  A L FA B É T I C A

As marcas vencedoras do 
25º PRÊMIO TOP OF MIND – 
MERCADOCOMUM

A relação completa dos vencedores do 25º 
Prêmio Top of Mind – MercadoComum – Marcas de 
Sucesso – Minas Gerais – 2020 encontra-se a seguir. Os 

resultados foram apurados após pesquisa contratada com 
exclusividade e realizada durante o mês de janeiro de 2020 
pelo Instituto Olhar – Pesquisa e Informação Estratégica.

*EMPATE TÉCNICO
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Braunas Tijolos (BH) Excelência

Caloi Bicicleta Excelência

Caixa Banco Liderança

Casas Bahia Loja Prods. Eletrodomést. Liderança

CEMIG Empresa Mineira Expressão

Cemil Leite Expressão

Cristal Açúcar Liderança

Colgate Prod. Higiene Pessoal Liderança

Del Valle Suco de Frutas Liderança

Fiat Carro Nacional Liderança

Fiat Empresa Mineira Expressão*

Estado de Minas Jornal Mineiro Liderança*

Forno de Minas Pão de Queijo Liderança

Gol Cia. Aérea Liderança

Hermes Pardini Lab. Anal. Clínicas – BH Excelência

Ibis Hotel – BH Expressão

Itambé Leite Liderança

Itatiaia Emissora de Rádio Liderança

Itaú Banco Liderança*

Latam Cia. Aérea Expressão*

Leitura Livraria/Papelaria – BH Excelência

Leroy Merlin Loja Mat. Construção – BH Liderança

*EMPATE TÉCNICO
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Localiza Aluguel de Veículos Excelência

Lojas Americanas Site de Compras Expressão

Magazine Luiza Loja Prods. Elodomést. Expressão*

MasterCard Cartão de Crédito Liderança*

MaterDei Hospital – BH Liderança*

Mercado Livre Site de Compras Online Liderança

Mercedes-Benz Caminhão Liderança

Minas Shopping Shopping Center (BH) Liderança*

MRV Const. Residencial Liderança

Natura Cosméticos Liderança*

Natura Meio Ambiente Liderança

Nike Artigos Esportivos Liderança*

O Boticário Cosméticos Liderança*

Oi Operadora de Celular Liderança*

Orthocrin Colchão (BH) Expressão

Ortobom Colchão (BH) Excelência

O Tempo Jornal Mineiro Expressão

Óticas Diniz Ótica Liderança

Óticas do Povo Ótica Expressão

Ouro Minas Hotel (BH) Liderança

Petrobras Empresa Nacional Liderança

Pif Paf Alimentos Congelados Expressão

*EMPATE TÉCNICO
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Pif Paf Pão de Queijo Expressão

Porto Seguro Seguros Liderança

Prato Fino Arroz Liderança

Ricardo Eletro Lojas Prods. Eletrod. Expressão*

Sadia Alimentos Congelados Liderança

Santander Banco Expressão*

Super Notícia Jornal Diário Liderança*

Suvinil Tinta Excelência

Tang Suco de Frutas Expressão*

Telha Norte Loja Mat. Construção BH Expressão

Tial Suco de Frutas Expressão*

Tim Operadora de Celular Liderança*

Uber Aplic. Transp. Urbano Excelência

União Açúcar Expressão

Unimed-BH Plano de Saúde (BH) Excelência

Unimed-BH Hospital (BH) Liderança*

Unimed-MG Plano de Saúde (MG) Excelência

Usiminas Empresa Mineira Expressão*

Veja Prods. Limpeza Doméstica Liderança

Visa Cartão de Crédito Liderança*

Vivo Operadora de Celular Liderança*

Ypê Liderança*

*EMPATE TÉCNICO
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 Marcas vencedoras por segmento

Segmento Marca Vencedora Categoria

01 - AÇÚCAR
Cristal Liderança

União Expressão

02 – ALIMENTOS CONGELADOS 
Sadia Excelência

Pif Paf Expressão

03 – ARROZ Liderança

04 – CAFÉ 3 Corações Excelência

05 – LEITE
Itambé Liderança

Cemil Expressão

06 – PÃO DE QUEIJO 
Forno de Minas Liderança

PIF PAF Expressão

07 – SUCO DE FRUTAS 

Del Valle Liderança

Tang Expressão*

Tial Expressão*

A L I M E N T O S  E  B E B I DA S 

C O M P R A S

Segmento Marca Categoria

01 – ARTIGO ESPORTIVO 
Adidas Liderança*

Nike Liderança*

02 – COLCHÃO
Ortobom Excelência

Orthocrin Expressão

03 – COSMÉTICOS
Natura Liderança*

O Boticário Liderança*

04 - LIVRARIA/PAPELARIA (BH)  Leitura Excelência

05 – LOJA PRODS. ELETRODOM.

Casas Bahia Liderança

Magazine Luiza Expressão*

Ricardo Eletro Expressão*

06 – SHOPPING CENTER (BH) 
BH Shopping Liderança*

Minas Shopping Liderança*

07 – SITE DE COMPRAS 
Mercado Livre Liderança*

Americanas Expressão

08 - SUPERMERCADO BH Excelência

*EMPATE TÉCNICO
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Segmento Marca Categoria

01 – EMISSORA DE RÁDIO
Itatiaia Liderança

BH FM 102 Expressão

02 – JORNAL DIÁRIO 

Estado de Minas Liderança*

Super Notícia Liderança*

O Tempo Expressão

03 – OPERADORA DE CELULAR 

Oi Liderança*

TIM Liderança*

Vivo Liderança*

C O M U N I C AÇ Õ E S

 C O N S T R U Ç ÃO

Segmento Marca Categoria

01 - BANCO 

Brasil Liderança*

Caixa Liderança*

Itaú Liderança*

Bradesco Expressão*

Santander Expressão*

02 – CARTÃO DE CRÉDITO
MasterCard Liderança*

Visa Liderança*

03 – CIA. AÉREA

Gol Liderança

Azul Expressão*

Latam Expressão

04 – EMPRESA BRASILEIRA 

Petrobras Liderança

CEMIG Expressão*

Fiat Expressão*

Supermercados BH Expressão*

Usiminas Expressão*

I N S T I T U C I O N A L ,  L A Z E R  E  S E RV I Ç O S

Segmento Marca Categoria
01 CONSTRUTORA RESIDENCIAL – BH MRV Liderança

02 – LOJA MAT. CONSTRUÇÃO – BH 
Leroy Merlin Liderança

Telhanorte Expressão

03 - TIJOLOS  - BH Braunas Excelência

04 – TINTAS Suvinil Excelência

*EMPATE TÉCNICO
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Segmento Marca Categoria

01 - DROGARIA/FARMÁCIA - BH Araujo Excelência

02 – LAB. AN. CLÍNICAS – BH Hermes Pardini Excelência

03 – HOSPITAL – BH
Mater Dei Liderança*

UNIMED-BH Liderança*

04 – ÓTICA
Óticas Diniz Liderança

Óticas do Povo Expressão

05 - PLANO DE SAÚDE (BH) UNIMED-BH Excelência

06 - PLANO DE SAÚDE (MG) UNIMED-MG Excelência

07 – PRODS. HIGIENE PESSOAL Colgate Liderança

08 – PRODS. LIMPEZA DOMÉSTICA Veja Liderança*

Ypê Liderança*

06 - HOTEL (BH) 
Ouro Minas Liderança

Ibis Expressão

07 – MEIO AMBIENTE Natura Liderança

08 – SEGUROS 
Porto Seguro Liderança

Bradesco Seguros Expressão

H I G I E N E  E  S A Ú D E

T R A N S P O R T E S

Segmento Marca Categoria

01 – APLIC. SERV. T. URBANO Uber Excelência

02 – ALUGUEL DE VEÍCULOS Localiza Excelência

03 – BICICLETA Caloi Excelência

04 – CAMINHÃO Mercedes-Benz Liderança

05 – CARRO NACIONAL Fiat Liderança

*EMPATE TÉCNICO
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Pesquisa Realizada
A -  A M O S T R A P O R  R E G I ÃO  D E  M I N A S  G E R A I S

Cidade % População Minas Gerais %
Acumulada

%  
da pesquisa Definido Realizado

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

Uberlândia 3,27% 15,13% 5,80% 87 87

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Divinópolis 1,13% 32,95% 2,00% 30 30

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

Ibirité 0,85% 34,83% 1,53% 23 23

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

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

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

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

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

B  -  A M O S T R A P O R  M U N I C Í P I O



28

TOP OF MIND
2020

PRÊMIO

Sabará 0,64% 39,01% 1,13% 17 19

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

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

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

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

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

Ubá 0,55% 42,53% 1,00% 15 16

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

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

Muriaé 0,51% 44,11% 0,93% 14 15

Araxá 0,50% 44,61% 0,87% 13 15

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

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

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

Itajubá 0,46% 46,54% 0,80% 12 13

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

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

Itaúna 0,44% 47,87% 0,80% 12 13

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

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

Patrocínio 0,43% 49,17% 0,73% 11 12

Manhuaçu 0,43% 49,60% 0,73% 11 12

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

Timóteo 0,42% 50,45% 0,73% 11 12

Unaí 0,40% 50,85% 0,73% 11 12

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

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

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

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

Viçosa 0,37% 52,73% 0,67% 10 11

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

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

Cerca de 3 mil convidados participaram do coquetel realizado durante a solenidade do VI Prêmio Top of Mind, realizado no MinasCentro, em Belo Horizonte - MG
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Caracterização da Amostra  
P O R  C I DA D E

CIDADE TOTAL
SEXO FAIXA ETÁRIA CLASSE SOCIAL LOCAL

FEM. MASC. 15 A 19 20 A 29 30 A 39 40 A 49 50 A 59 60 OU + A B C D/E CAPITAL INTERIOR

ALFENAS 0,7% 0,8% 0,6% 0,0% 0,6% 0,3% 0,0% 0,4% 3,0% 1,6% 0,5% 0,7% 0,0% 0,0% 0,9%

ARAGUARI 1,0% 1,1% 1,0% 0,0% 1,7% 0,8% 0,7% 0,9% 1,3% 0,5% 1,1% 1,2% 0,0% 0,0% 1,4%

ARAXÁ 1,0% 1,3% 0,6% 0,0% 0,0% 0,3% 1,1% 1,3% 3,5% 2,1% 0,9% 0,7% 0,0% 0,0% 1,3%

BARBACENA 1,2% 0,7% 1,8% 1,0% 1,4% 1,4% 1,4% 1,3% 0,4% 1,6% 1,2% 1,2% 0,0% 0,0% 1,6%

BELO 
HORIZONTE

25,7% 26,4% 25,0% 34,3% 25,8% 25,4% 23,5% 27,0% 23,8% 25,4% 26,1% 27,1% 13,5% 100,0% 0,0%

BETIM 4,0% 4,7% 3,1% 3,8% 5,3% 5,4% 3,9% 3,4% 0,4% 1,0% 3,5% 4,8% 9,5% 0,0% 5,3%

CARATINGA 0,8% 0,9% 0,7% 0,0% 0,6% 0,8% 1,1% 0,4% 1,7% 1,0% 0,5% 1,2% 0,0% 0,0% 1,1%

CATAGUASES 0,7% 0,8% 0,6% 0,0% 0,3% 0,3% 0,4% 0,9% 2,6% 0,0% 0,7% 0,7% 2,7% 0,0% 0,9%

CONSELHEIRO 
LAFAIETE

1,2% 1,3% 1,1% 2,9% 0,8% 1,1% 1,1% 1,7% 0,9% 0,5% 1,4% 1,1% 2,7% 0,0% 1,6%

CONTAGEM 5,8% 5,6% 6,0% 2,9% 7,5% 6,8% 5,6% 4,7% 4,3% 6,2% 5,6% 6,4% 2,7% 0,0% 7,8%

CORONEL 
FABRICIANO

1,0% 0,9% 1,0% 1,9% 1,4% 0,8% 1,1% 0,4% 0,4% 1,0% 0,9% 0,9% 1,4% 0,0% 1,3%

CURVELO 0,7% 1,2% 0,1% 0,0% 0,8% 0,6% 0,0% 1,7% 0,9% 0,5% 1,1% 0,4% 0,0% 0,0% 0,9%

DIVINÓPOLIS 1,9% 2,0% 1,8% 1,0% 1,7% 1,7% 1,8% 3,4% 1,7% 1,6% 1,9% 1,6% 5,4% 0,0% 2,6%

GOVERNADOR VALA-
DARES

2,2% 2,3% 2,1% 1,9% 0,8% 2,5% 1,4% 3,4% 3,9% 1,6% 1,9% 2,7% 4,1% 0,0% 3,0%

IBIRITÉ 1,5% 0,8% 2,2% 6,7% 2,2% 2,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 1,9% 4,1% 0,0% 2,0%

IPATINGA 2,1% 1,3% 3,1% 0,0% 3,3% 3,7% 2,5% 0,4% 0,0% 2,1% 2,6% 1,8% 0,0% 0,0% 2,8%

ITABIRA 1,1% 1,6% 0,4% 1,9% 0,3% 0,6% 1,1% 2,1% 1,7% 2,1% 0,9% 1,1% 0,0% 0,0% 1,5%

ITAJUBÁ 0,8% 0,5% 1,3% 0,0% 0,8% 1,1% 1,1% 0,0% 1,3% 1,6% 0,8% 0,7% 0,0% 0,0% 1,1%

ITAÚNA 0,8% 1,3% 0,3% 1,9% 0,6% 0,3% 0,7% 2,1% 0,4% 1,6% 0,8% 0,7% 0,0% 0,0% 1,1%

ITUIUTABA 0,9% 0,8% 1,0% 0,0% 1,4% 1,4% 0,4% 0,9% 0,4% 1,6% 0,9% 0,7% 0,0% 0,0% 1,2%

JOÃO 
MONLEVADE

0,7% 0,8% 0,6% 1,0% 0,0% 0,3% 0,4% 1,3% 2,2% 0,5% 0,7% 0,9% 0,0% 0,0% 0,9%

JUIZ DE FORA 4,6% 2,5% 7,1% 7,6% 5,0% 4,8% 8,8% 1,3% 0,4% 5,2% 4,1% 4,6% 8,1% 0,0% 6,2%

LAVRAS 0,9% 1,5% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 2,1% 1,7% 1,7% 1,0% 0,9% 0,5% 2,7% 0,0% 1,2%

MANHUAÇU 0,8% 1,2% 0,3% 0,0% 0,3% 0,0% 1,8% 0,9% 1,7% 1,0% 0,4% 1,1% 1,4% 0,0% 1,0%

MONTES 
CLAROS

3,3% 2,5% 4,3% 2,9% 3,6% 5,4% 2,8% 2,1% 1,7% 4,1% 3,7% 2,7% 2,7% 0,0% 4,5%

MURIAÉ 1,0% 1,2% 0,7% 1,0% 0,6% 0,6% 0,7% 1,3% 2,2% 1,6% 1,1% 0,5% 1,4% 0,0% 1,3%

NOVA LIMA 0,8% 1,2% 0,4% 0,0% 0,3% 1,1% 0,0% 1,3% 2,2% 1,0% 1,1% 0,5% 0,0% 0,0% 1,1%

NOVA SERRANA 0,8% 0,5% 1,3% 1,0% 0,6% 1,7% 0,4% 0,0% 1,3% 0,0% 1,1% 0,7% 1,4% 0,0% 1,1%

PARÁ DE MINAS 0,8% 1,1% 0,6% 1,0% 0,3% 0,0% 1,1% 1,3% 2,2% 1,6% 0,7% 0,9% 0,0% 0,0% 1,1%
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SEXO TOTAL

FAIXA ETÁRIA CLASSE SOCIAL LOCAL

15 A 19 20 A 29 30 A 39 40 A 49 50 A 59 60 OU + A B C D/E CAPITAL INTERIOR

Feminino 53,50% 43,80% 42,70% 50,80% 55,80% 63,50% 71,40% 43,00% 53,10% 58,20% 66,20% 55,70% 53,80%

Masculino 46,50% 56,20% 57,30% 49,20% 44,20% 36,50% 28,60% 57,00% 46,90% 41,80% 33,80% 44,30% 46,20%

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%

Amostra 1569 105 361 354 285 233 231 193 737 565 74 404 1165

PARACATU 0,8% 1,2% 0,4% 1,0% 0,6% 0,8% 0,4% 0,9% 1,7% 0,0% 0,8% 1,1% 1,4% 0,0% 1,1%

PASSOS 1,0% 1,3% 0,7% 1,9% 0,0% 0,3% 0,4% 0,4% 4,8% 1,0% 0,8% 1,2% 1,4% 0,0% 1,4%

PATOS DE 
MINAS

1,3% 1,6% 1,0% 2,9% 0,8% 0,8% 1,4% 3,0% 0,4% 2,6% 1,8% 0,5% 0,0% 0,0% 1,8%

PATROCÍNIO 0,8% 0,6% 1,0% 0,0% 0,3% 0,3% 0,0% 1,3% 3,0% 1,0% 0,7% 0,7% 1,4% 0,0% 1,0%

POÇOS DE CALDAS 1,3% 1,5% 1,1% 0,0% 0,8% 1,1% 1,1% 3,4% 1,3% 0,5% 2,0% 0,7% 1,4% 0,0% 1,8%

POUSO ALEGRE 1,2% 0,8% 1,7% 1,0% 1,9% 0,6% 1,4% 1,3% 0,9% 0,5% 1,4% 1,2% 1,4% 0,0% 1,6%

RIBEIRÃO DAS NEVES 2,7% 3,3% 2,1% 2,9% 4,7% 3,4% 2,5% 1,3% 0,4% 2,1% 1,4% 4,4% 5,4% 0,0% 3,7%

SABARÁ 1,2% 1,1% 1,4% 1,9% 0,8% 2,0% 1,1% 1,7% 0,0% 1,6% 0,7% 1,2% 5,4% 0,0% 1,6%

SANTA LUZIA 2,0% 2,6% 1,4% 1,0% 3,3% 1,4% 2,8% 2,6% 0,0% 0,5% 1,6% 3,0% 2,7% 0,0% 2,7%

SÃO JOÃO DEL REI 0,8% 0,7% 0,8% 1,0% 0,6% 0,8% 0,4% 0,9% 1,3% 0,5% 1,1% 0,5% 0,0% 0,0% 1,0%

SETE LAGOAS 2,2% 2,6% 1,7% 1,9% 2,5% 3,1% 1,8% 2,1% 0,9% 2,1% 1,8% 2,8% 1,4% 0,0% 2,9%

TEÓFILO OTONI 1,2% 1,4% 1,0% 2,9% 0,3% 1,4% 1,8% 0,9% 1,3% 0,5% 0,9% 1,1% 6,8% 0,0% 1,6%

TIMÓTEO 0,8% 1,2% 0,3% 0,0% 0,6% 0,3% 1,1% 1,7% 0,9% 0,5% 1,1% 0,5% 0,0% 0,0% 1,0%

TRÊS 
CORAÇÕES

0,7% 0,9% 0,4% 0,0% 0,3% 0,0% 0,4% 0,9% 3,0% 0,0% 0,5% 1,2% 0,0% 0,0% 0,9%

UBÁ 1,0% 0,7% 1,4% 1,0% 1,1% 0,8% 0,7% 0,4% 2,2% 2,1% 1,1% 0,5% 1,4% 0,0% 1,4%

UBERABA 2,7% 2,2% 3,2% 1,9% 4,4% 1,7% 3,9% 1,7% 1,3% 3,6% 2,7% 2,7% 0,0% 0,0% 3,6%

UBERLÂNDIA 5,5% 3,2% 8,4% 1,9% 6,6% 6,8% 9,1% 2,6% 2,2% 7,3% 7,2% 3,4% 1,4% 0,0% 7,5%

UNAÍ 0,8% 0,8% 0,7% 0,0% 0,8% 0,0% 0,7% 1,7% 1,3% 0,0% 0,9% 0,7% 1,4% 0,0% 1,0%

VARGINHA 1,2% 1,3% 1,1% 1,9% 1,4% 1,1% 0,4% 1,7% 1,3% 1,6% 1,5% 0,9% 0,0% 0,0% 1,6%

VESPASIANO 1,1% 1,3% 1,0% 1,0% 0,6% 0,8% 2,1% 1,3% 1,3% 1,6% 0,9% 0,9% 4,1% 0,0% 1,5%

VIÇOSA 0,7% 0,9% 0,4% 0,0% 0,0% 1,1% 0,4% 0,4% 2,2% 1,0% 0,7% 0,7% 0,0% 0,0% 0,9%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Amostra 1569 852 717 105 361 354 285 233 231 193 737 565 74 404 1165

P O R  S E XO



31

TOP OF MIND
2020

PRÊMIO

P O R  I DA D E

P O R  E S C O L A R I DA D E

IDADE TOTAL

SEXO CLASSE SOCIAL LOCAL

FEM. MASC. A B C D/E CAPITAL INTERIOR

15 A 19 10,5% 5,4% 8,2% 5,2% 6,9% 6,7% 8,1% 8,9% 5,9%

20 A 29 23,4% 18,1% 28,9% 25,4% 23,1% 23,4% 13,5% 23,0% 23,0%

30 A 39 21,0% 21,1% 24,3% 16,6% 23,7% 22,5% 27,0% 22,3% 22,7%

40 A 49 17,4% 18,7% 17,6% 25,9% 17,4% 17,7% 9,5% 16,6% 18,7%

50 A 59 14,1% 17,4% 11,9% 12,4% 16,8% 13,5% 12,2% 15,6% 14,6%

60 OU MAIS 13,6% 19,4% 9,2% 14,5% 12,1% 16,3% 29,7% 13,6% 15,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Amostra 1569 852 717 193 737 565 74 404 1165

ESCOLARIDADE TOTAL
SEXO FAIXA ETÁRIA CLASSE SOCIAL LOCAL

FEM. MASC. 15 A 19 20 A 29 30 A 39 40 A 49 50 A 59 60 OU + A B C D/E CAPITAL
INTE-
RIOR

Analfabeto 0,10% 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,40% 0,00% 0,00% 0,00% 1,40% 0,00% 0,10%

Fundamental 
1 Incompleto

4,90% 7,20% 3,10% 0,00% 0,30% 0,60% 2,80% 7,70% 23,40% 0,50% 1,50% 8,70% 29,70% 2,20% 6,40%

Fundamental 1
Completo/
Fundamental 2
Incompleto

5,20% 4,20% 6,60% 3,80% 1,90% 3,40% 6,70% 7,70% 10,00% 1,00% 2,70% 9,40% 10,80% 5,20% 5,30%

Fundamental 2 
Completo/ Médio 
Incompleto

11,50% 10,40% 10,30% 40,00% 8,30% 6,20% 8,40% 11,20% 8,20% 4,70% 8,70% 13,50% 18,90% 11,40% 10,00%

Médio Completo/ 
Superior Incompleto

52,20% 48,80% 55,00% 56,20% 64,80% 56,80% 49,50% 44,20% 31,20% 43,50% 52,00% 56,60% 31,10% 56,40% 50,00%

Superior Completo 15,60% 16,70% 15,90% 0,00% 17,50% 18,90% 20,40% 13,30% 16,00% 23,30% 22,70% 7,10% 5,40% 14,40% 17,00%

Mestrado, 
Doutorado ou 
Pós-graduação

10,50% 12,70% 9,10% 0,00% 7,20% 14,10% 12,30% 15,90% 10,80% 26,90% 12,50% 4,80% 2,70% 10,40% 11,20%

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% 100,00% 100,00%

Amostra 1569 852 717 105 361 354 285 233 231 193 737 565 74 404 1165
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P O R  C L A S S E  S O C I A L

P O R  R E N DA

CLASSE
SOCIAL

TOTAL
SEXO FAIXA ETÁRIA LOCAL

FEM. MASC. 15 A 19 20 A 29 30 A 39 40 A 49 50 A 59 60 OU + CAPITAL INTERIOR

A 12,20% 9,70% 15,30% 9,50% 13,60% 9,00% 17,50% 10,30% 12,10% 12,10% 0,10%

B 47,30% 45,90% 48,30% 48,60% 47,10% 49,40% 44,90% 53,20% 38,50% 47,50% 6,40%

C 35,90% 38,60% 32,90% 36,20% 36,60% 35,90% 35,10% 32,60% 39,80% 37,90% 5,30%

D/E 4,60% 5,80% 3,50% 5,70% 2,80% 5,60% 2,50% 3,90% 9,50% 2,50% 10,00%

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 50,00%

Amostra 1569 852 717 105 361 354 285 233 231 404 17,00%

RENDA TOTAL

SEXO FAIXA ETÁRIA CLASSE SOCIAL LOCAL

FEM. MASC. 15 A 19 20 A 29 30 A 39 40 A 49 50 A 59 60 OU + A B C D/E CAPITAL
INTE-
RIOR

Bolsa família (até 
R$372,00)

0,60% 0,60% 0,60% 0,00% 0,80% 0,80% 0,70% 0,40% 0,00% 0,50% 0,10% 1,20% 0,00% 0,50% 0,60%

Até 1 SM 8,00% 9,60% 6,10% 9,50% 7,50% 7,90% 6,30% 7,30% 11,30% 1,00% 2,00% 14,50% 36,50% 7,70% 8,20%

Mais de 1 a 2 SM 21,50% 23,70% 18,80% 25,70% 18,60% 23,40% 21,80% 18,90% 23,40% 2,60% 11,80% 37,90% 41,90% 18,60% 22,50%

Mais de 2 a 5 SM 41,20% 42,10% 40,70% 32,40% 47,40% 42,70% 38,90% 45,90% 33,30% 20,20% 53,90% 37,50% 4,10% 39,10% 42,30%

Mais de 5 a 10 SM 15,40% 12,80% 19,00% 9,50% 15,20% 16,10% 19,60% 13,30% 15,60% 38,30% 20,10% 4,10% 0,00% 21,00% 13,70%

Mais de 10 a 20 SM 5,10% 3,40% 7,30% 3,80% 5,50% 3,70% 5,30% 5,60% 6,90% 20,20% 5,70% 0,00% 0,00% 6,70% 4,60%

Mais de 20 SM 1,30% 1,20% 1,70% 1,00% 0,80% 0,80% 2,50% 0,40% 3,00% 10,90% 0,10% 0,00% 0,00% 2,00% 1,20%

Recusa 6,80% 6,60% 5,90% 18,10% 4,20% 4,50% 4,90% 8,20% 6,50% 6,20% 6,20% 4,80% 17,60% 4,50% 6,90%

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% 100,00% 100,00%

Amostra 1569 852 717 105 361 354 285 233 231 193 737 565 74 404 1165
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Pesquisa Top of Mind 
revela outras preferências 
dos mineiros

Em comemoração aos vinte e cinco anos 
da realização de pesquisas para apurar as mar-
cas preferidas dos mineiros, MercadoComum 
aproveitou o trabalho encomendado junto ao 
Instituto Olhar de Pesquisa e Informação Estra-

tégica para também apurar, de forma inédita, 
outras preferências apontadas pelos mineiros.  
A metodologia e os critérios adotados foram exata-
mente os definidos para os padrões usuais utiliza-
dos para o Top of Mind e são revelados a seguir:

1  –  F E I J Ã O  T R O P E I R O  É  O  P R AT O  P R E F E R I D O  D O S  M I N E I R O S :

2  –  O  PÃ O  D E  Q U E I J O  É  O  P R O D U T O  Q U E  M A I S  S E  I D E N T I F I C A C O M  M I N A S :
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3  –  E M PAT E  T É C N I C O  E M  R E L A Ç Ã O  À A P R O VA Ç Ã O  O U  N Ã O  D A S 
P R I VAT I Z A Ç Õ E S  D A C O PA S A E  C O D E M I G :

4  –  E M PAT E  TA M B É M  E M  R E L A Ç Ã O  À A P R O VA Ç Ã O  
O U  N Ã O  D A P R I VAT I Z A Ç Ã O  D A C E M I G :

5  –  M A I O R I A D O S  M I N E I R O S  É  C O N T R Á R I A À P R I VAT I Z A Ç Ã O 
D A P E T R O B R A S ,  B A N C O  D O  B R A S I L  E  C A I X A :

6  –  M A I S  D E  2 / 3  D O S  M I N E I R O S  S Ã O  C O N T R Á R I O S  À L I B E R A Ç Ã O  D O  P O R T E 
D E  A R M A S  D E  F O G O  À P O P U L A Ç Ã O :
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7  –  A G R A N D E  M A I O R I A D O S  E N T R E V I S TA D O S  S E  D E C L A R O U 
FAV O R ÁV E L À R E D U Ç Ã O  D A M A I O R I D A D E  P E N A L PA R A 1 6  A N O S :

8  –  O S  P O N T O S  P O S I T I V O S  E  N E G AT I V O S  D O  G O V E R N O  R O M E U  Z E M A :

8  –  O S  P O N T O S  P O S I T I V O S  E  N E G AT I V O S  D O  G O V E R N O  R O M E U  Z E M A :
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15 anos de pesquisa top of mind em minas

Marcas Premiadas

18.805 entrevistas realizadas em 30 dos 
mais importantes municípios mineiros

1.008 SEGMENTOS pesquisados

1.625 MARCAS premiadas 
em diversas CATEGORIAS

ANO XVII
EDIÇÃO
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EXCLUSIVO: 

O DESEMPENHO DE CADA UMA
DAS EMPRESAS PREMIADAS

AGRACIADOS OPINAM SOBRE A
REALIDADE DE MINAS E DO PAÍS

MERCADOCOMUM COMEMORA 
17 ANOS DE CIRCULAÇÃO ININTERRUPTA

Olavo Machado Jr, 
Vice-presidente da FIEMG

Modesto Carvalho de Araujo Neto, 
Presidente da Drogaria Araujo

Deputado Alberto Pinto Coelho, 
Presidente da Assembléia Legislativa de M.G.
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PÁGINA 3

Top of Mind consagra 
marcas de sucesso

Brasil tem a maior taxa de impostos 
corporativos do BRIC

Internações crescerão em 
todo o país até 2030

Editor de MercadoComum é 
homenageado com Medalha JK

Supermercado reduz ritmo 
nas vendas em MG

BMW lança modelo em SP

Cinquenta e três marcas, dis-
tribuídas em sete segmentos econô-
micos, foram reconhecidas pelo 21º 
Prêmio Top of Mind – MercadoCo-
mum – Marcas de Sucesso – Minas 
Gerais – 2016, em uma solenidade 
que reuniu cerca de 300 pessoas no 
Espaço Amadeus, em Belo Hori-
zonte. A noite consagrou a mineira 
Itambé como a marca mais premia-
da ao longo de todos estes anos, com 
80 troféus – três deles apenas nesta 

edição. Desde o seu início, as marcas 
mais premiadas em Minas foram Fiat 
Automóveis; Produtos Itambé; Em-
presa de Ônibus de Viagem Gontijo; 
Plano de Saúde Unimed-BH e Uni-
med-MG. Os resultados do Prêmio 
decorreram de apuração após pes-
quisa contratada com exclusividade e 
realizada durante o mês de janeiro de 
2016, pelo Instituto Olhar – Pesquisa 
e Informação Estratégica.

Até 2030, 10,7 milhões de beneficiários de planos de saúde médi-
co-hospitalares devem ser internados. A projeção faz parte de um es-
tudo inédito realizado pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplemen-
tar (IESS). Este número também tem relação com o envelhecimento 
da população brasileira, que deve fazer com que o total de internações 
para a faixa etária compreendida a partir dos 59 anos cresça 105% no 
período. PÁGINA 48

A Academia Mineira de 
Leonismo outorgou, no dia 30 
de maio último, durante so-
lenidade realizada na sede da 
Associação Comercial e Empre-
sarial de Minas, a “Medalha JK 
– Desenvolvimento, Cultura e 

Civismo” ao economista e pre-
sidente/editor geral de Merca-
doComum, Carlos Alberto Tei-
xeira de Oliveira. Na ocasião, 
o presidente da entidade César 
Vanucci destacou que apenas 
uma pessoa é agraciada, anual-

Estudo realizado pela UHY, 
rede internacional líder em audito-
ria e consultoria, representada no 
Brasil pela UHY Moreira-Audito-

res, confirma: o Brasil é o país com 
maior carga tributária incidente 
nas empresas entre todos aqueles 
que compõem o BRIC. Esta situa- PÁGINA 51

Está chegando ao Brasil o 
modelo topo de gama da BMW, 
a Série 7, cuja apresentação em 
SP marcou a primeira apari-
ção pública de Helder Boavi-

O faturamento do setor su-
permercadista de Minas Gerais 
cresceu 3,18% de janeiro a maio, 
em comparação com o mesmo pe-
ríodo de 2015. O resultado acumu-
lado, porém, vem desacelerando já 

mente, com aquela comenda 
que também visa homenagear e 
lembrar a importância que Jus-
celino Kubitschek de Oliveira 
teve para todos os brasileiros 
durante os seus mandatos. 

da, novo presidente e CEO da 
BMW Group Brasil.  O executi-
vo se declarou otimista com as 
mudanças que vêm acontecen-
do no Brasil. 

que havia sido de 3,97% em março 
e de 3,75% em abril. Os números 
são da pesquisa mensal da Asso-
ciação Mineira de Supermercados 
(AMIS).

ção inibe o crescimento econômi-
co, a competitividade e afugenta o 
investimento externo.

Desembargo já traz 
benefícios a Cuba

O desembargo diplomático 
a Cuba já produziu efeitos con-
cretos. A 36ª edição da Feira In-
ternacional do Turismo (FitCuba 

2016) foi a de maior participação 
na história do turismo local, com 
representantes de mais de 50 paí-
ses. PÁGINA 60 PÁGINA 61
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Brasil cresce 0,1% e fica na 
contramão do crescimento 
econômico mundial

O FMI – Fundo Monetário Inter-
nacional divulgou em abril que a eco-
nomia mundial registrou em 2014 uma 
expansão de 3,4% - basicamente o mesmo 
nível alcançado no ano anterior. O PIB 
mundial atingiu US$ 77,61 trilhões. 

Os países emergentes e em desen-
volvimento contribuíram de forma de-
cisiva, outra vez, para o bom desempe-
nho econômico global, contabilizando 
um crescimento de 4,6% no ano - bem 

superior ao 1,8% alcançado pelos de-
senvolvidos. Coube, novamente, desta-
que à performance da economia chine-
sa, que cresceu 7,4%. 

A economia norte-americana, 
mais uma vez, mostrou vigor: expan-
diu 2,4% no ano passado, justificando o 
acerto das políticas adotadas desde que 
enfrentou o declínio de 2,8%, ocorrido 
em 2008 durante a crise do subprime 
e que culminou com a crise financeira 

internacional no ano seguinte. 
O IBGE - Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística também divul-
gou os principais resultados das contas 
nacionais de 2014, registrando-se um 
crescimento do PIB-Produto Interno 
Bruto Brasileiro de apenas 0,15% em 
2014. Durante os 14 anos deste século 
XXI, somente em seis o Brasil conse-
guiu superar a média do crescimento 
econômico mundial. Página 5.

Procura-se um novo JK 
para o desenvolvimento

As Marcas de Sucesso e Credibilidade 
de Minas Gerais na 20ª edição do Top 
of Mind

MErCADOCOMUM realiza 
mais uma versão da Premiação Top 
of Mind – Marcas de Sucesso – Minas 
Gerais - 2015. Os vencedores deste 
20º Prêmio Top of Mind, bem como 
o processo da escolha, estão descri-
tos nesta edição. Os resultados foram 
apurados após pesquisa contratada 
com exclusividade para esta publica-
ção, realizada em dezembro de 2014 
e janeiro de 2015, por Instituto Olhar 
– Pesquisa e Informação Estratégica.

A amostra utilizada pela pesqui-
sa foi composta por 1.571 entrevistas 
domiciliares – 621 das quais realiza-
das em Belo Horizonte e 950 entre os 
maiores municípios de Minas Gerais, 
de acordo com a sua população e po-
tencial de consumo, conforme critério 
adotado na realização do IPC-Índice 
de Potencial de Consumo.

Para o cálculo do Top of Mind 
foram efetuadas as ponderações tendo 
como base a representatividade da ca-

pital e cidades do interior do Estado. 
A margem de erro global associada a 
este estudo é de 2,5%, para o interva-
lo de confiança de 95,0%. Isso signi-
fica que, se a pesquisa fosse realizada 
outras mil vezes, o resultado seria 
praticamente o mesmo em 950 vezes. 
Nestes 20 anos de realização do Prê-
mio Top of Mind em Minas Gerais, a 
Itambé é a marca mais premiada deste 
estudo, acumulando um total de 77 
troféus. Página 13.

O economista Carlos Alberto 
Teixeira de Oliveira, diretor-presidente 
de MErCADOCOMUM, apresenta 
estudo exclusivo nesta edição que 
demonstra a necessidade de uma 
retomada da visão desenvolvimentista 
do ex-presidente Juscelino Kubitschek 
para que o Brasil volte a crescer. 

“Apesar das vicissitudes e da ex-
tensão dos nossos problemas atuais, 
vejo que a situação econômica brasi-
leira é grave e complexa. No entanto, 
não pode ser considerada definitiva 

ou duradoura. O Brasil sempre dispôs 
de uma singular capacidade de supe-
rar os seus obstáculos e entraves, de 
maneira competente e rápida. É evi-
dente que estamos atravessando uma 
das grandes crises econômicas, cujas 
repercussões são ainda imprevisíveis 
devido à fragilidade do governo”, res-
salta o economista.

O estudo completo, com dados so-
bre o PIB de todos os últimos governos 
que o país teve nos últimos anos, pode 
ser conferido a partir da Página 10. 

Retomar a confiança 
é fundamental, diz 
Adalclever Lopes

Em Minas, não há briga”, 
afirma o presidente da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais, 
Adalclever Lopes, em entrevista 
a MErCADOCOMUM, em que 
compara o cenário mineiro ao de 
Brasília. “Aqui as divergências são 
superadas pela natureza altruísta 
de suas lideranças”. 

Para Adalclever Lopes, a mi-
neiridade na política é uma heran-
ça histórica, que precisa ser preser-
vada e cultivada, especialmente na 

época atual, em que os ânimos es-
tão acirrados, como condição para 
a retomada da confiança dos em-
presários e da sociedade. “É o que 
vai pavimentar o caminho do nosso 
desenvolvimento econômico”, assegura. 

Nesta entrevista, o presidente 
da Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais fala de política, democracia, 
economia e planejamento, assun-
tos que se entrelaçam em sua mis-
são à frente do Legislativo mineiro.  
Página 3. 

Posse da Diretoria do iBEF-Mg
Para o período 2015/2017 o 

IBEF-MG – Instituto Brasileiro de 
Executivos de Finanças de Minas Ge-
rais deu posse a novos membros de 
sua diretoria no dia 26 de fevereiro, 
no auditório da FIEMG-Federação 
das Indústrias do Estado de Minas 
Gerais. 

O Conselho de Administração 
do IBEF-MG tem como presidente o 
economista Carlos Alberto Teixeira 

de Oliveira e na diretoria executiva 
assumiu como presidente Gilson de 
Oliveira Carvalho.

Na oportunidade, também fo-
ram empossados os membros do 
Conselho Consultivo e Fiscal. O 
economista Paulo rabello de Castro 
brindou os participantes – em núme-
ro de 300, com uma palestra e com o 
lançamento de seu livro intitulado “O 
Mito do Governo Grátis”. Página 85.

Fusões e aquisições em Minas 
gerais registram queda, aponta 
KPMg

O estado de Minas Gerais re-
gistrou queda de 26,6% no número 
de fusões e aquisições em 2014, se 
comparado ao ano anterior. A pes-
quisa realizada pela KPMG registrou 
42 transações no ano passado, contra 
55 ocorridas no acumulado de 2013. 
O levantamento de dados da pesquisa 
de fusões e aquisições é realizado tri-
mestralmente pela KPMG e avalia 43 
setores no mercado brasileiro.

“As transações do tipo doméstica 
tiveram uma considerável baixa em 

2014, com uma queda de 16 operações 
em comparação ao ano anterior, repre-
sentando uma diferença significativa de 
43%. As operações do tipo CB1, quan-
do o estrangeiro compra uma empresa 
brasileira, também registraram redução 
de 29%, nesse mesmo período”, afirma 
o sócio da KPMG líder do escritório 
de Belo Horizonte, Marco Tulio Fer-
reira. “Apesar disso, o setor de mi-
neração foi um destaque no perío-
do, com um crescimento de 200%”, 
completa o executivo. Página 65. 
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IV TOP OF MIND

VI TOP OF MIND
José Alencar Gomes da Silva e Jadir Barroso

VII TOP OF MIND
Unimed Federação - Dr. João Batista Caetano

IX TOP OF MIND
Apresentação do Conjunto Tambores de Minas

V TOP OF MIND

VII TOP OF MIND

VIII TOP OF MIND

IX TOP OF MIND

VI TOP OF MIND

VII TOP OF MIND
Recepcionistas

VIII TOP OF MIND 
Apresentação Coral do BDMG Cultural
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IX TOP OF MIND 
Auditório do Minascentro.

X TOP OF MIND - Hermes Pardini - Ricardo 
Guimarães e Roberto Santoro

XI TOP OF MIND

XII TOP OF MIND

IX TOP OF MIND

XI TOP OF MIND

XI TOP OF MIND

XII TOP OF MIND

X TOP OF MIND

XI TOP OF MIND - Modesto Araujo, Helton 
Freitas e Carlos Albero Teixeira

XII TOP OF MIND
Braúnas - Mauro Assumpção

XIII TOP OF MIND
Rádio Itatiaia - Emanuel Carneiro
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XIII TOP OF MIND
Equipe da Cerâmica Braúnas

XIV TOP OF MIND
SUPER NOTÍCIA - Laura Mediolli

XIV TOP OF MIND

XIV TOP OF MIND

 XIII TOP OF MIND
Leitura - Belmiro Teles

XIV TOP OF MIND

XIV TOP OF MIND
CEMIG - Arlindo Porto

XIV TOP OF MIND
FIAT - Roberto Baraldi

XIII TOP OF MIND - Marcio Lacerda, Modesto Carvalho 
Araujo Neto e Carlos Alberto T. Oliveira

XIV TOP OF MIND

XIV TOP OF MIND

XIV TOP OF MIND - Super Notícia recebe troféu 
da Categoria Expressão
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XV TOP OF MIND
Vencedores da Categoria Expressão

XV TOP OF MIND

XVI TOP OF MIND

XVI TOP OF MIND
MATER DEI - Solange Lobo

XV TOP OF MIND
Vencedores da Categoria Liderança

XV TOP OF MIND
Vista parcial dos salões do Ouro Minas 

XVI TOP OF MIND
HERMES PARDINI - Carlos Olney Soares

XVI TOP OF MIND
UNIMED-BH - Orestes Miraglia

XV TOP OF MIND
Vencedores da Categoria Liderança

XVI TOP OF MIND

XVI TOP OF MIND - Marcas vencedoras da 
Categoria Excelência

XVI TOP OF MIND
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XVI TOP OF MIND

XVII TOP OF MIND

XVII TOP OF MIND

XVIII TOP OF MIND
Vencedores da Categoria Excelencia

XVI TOP OF MIND

XVII TOP OF MIND

XVII TOP OF MIND

XVIII TOP OF MIND
Vencedores da Categoria Expressão

XVII TOP OF MIND

XVII TOP OF MIND

XVII TOP OF MIND

XVIII TOP OF MIND
Vencedores da Categoria Liderança
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XVIII TOP OF MIND

XXI TOP OF MIND

XVII TOP OF MIND

XVIII TOP OF MIND - Silesia Vilarino e Luiz 
Fernando Ribeiro da UNIMED

XIX TOP OF MIND

XXI TOP OF MIND - Café 3 Corações e Araujo - 
Marcas Mais Lembradas de BH

XVII TOP OF MIND 
Equipe do Hermes Pardini

XVIII TOP OF MIND
Supermercados BH -  Waldir Rocha Pena

XXI TOP OF MIND

XXI TOP OF MIND
Distribuição de Brindes na saída

XVII TOP OF MIND - Hermes Pardini - 
Alessandro Ferreira, Adriana Linheiras 

XVIII TOP OF MIND
Unimed-BH - Silésia de Carvalho
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Araujo
A trajetória da maior drogaria de Minas Gerais 

e 5ª no ranking Abrafarma (Associação Brasileira de 

Redes de Farmácias e Drogarias) começou em 1906 

com a chegada do jovem Modesto Carvalho de Araujo 

na recém-fundada capital, Belo Horizonte. Homem de 

visão e de fortes valores, ele construiu em bases sóli-

das a empresa que hoje conta com mais de 260 lojas 

em 35 municípios de Minas, e atende a todo o Brasil 

pelo novo app e pelo site www.araujo.com.br. 

Modesto Carvalho de Araujo vislumbrava uma 

loja em cada esquina da capital. Com a criação do Dro-

gatel, em 1963, primeiro delivery do Brasil, o fundador 

dava os primeiros passos para este sonho. Agora, Mo-

desto Araujo Neto, terceira geração à frente da empre-

sa, mantém ativo o projeto de expansão da Araujo por 

toda Minas Gerais.

De maio a julho, foram inauguradas três lojas 

em Betim, uma nova loja em Divinópolis e as primei-

ras lojas de Pouso Alegre, Arcos e Oliveira. Alfenas re-

cebe sua primeira loja em agosto. A Drogaria Araujo 

encerrará 2020 com 40 novas lojas, gerando mais de 

mil postos de trabalho.

“O segredo desta longevidade é encantar e satis-
fazer as necessidades nossos clientes, ter visão de 
futuro, evoluir com ousadia, investir em tecnologia 
e valorizar cada um dos nossos colaboradores. Por 
isso, não interrompemos os planos e seguimos com 
a abertura de novas lojas por toda Minas Gerais. 
Mais do que nunca, a população precisa de cui-
dado e de contar com acesso a itens de primeira 
necessidade, além dos serviços farmacêuticos que 
priorizem a prevenção e a saúde de todos, como 

o teste rápido para Covid-19”, afirma Modesto 
Araujo Neto, presidente.

Na linha de frente
Milhares de colaboradores estão nas lojas e em 

operação todos os dias, pelo compromisso e respon-

sabilidade de atender cada cliente. Ações de proteção 

(distribuição de álcool gel individual e implementação 

de rotinas de higienização), além do afastamento dos 

colaboradores inseridos nos grupos de risco, visam 

garantir a segurança dos mais de 8 mil funcionários e 

de suas famílias.  

Focada no abastecimento das lojas, a capacidade 

de entrega em domicílio e oferecendo outros canais para 

acesso ao mix de produtos e medicamentos, a Araujo in-

vestiu na ampliação do atendimento remoto. Exemplo é 

o Drive Thru, que proporciona uma experiência de com-

pra ágil na loja sem sair do carro, ou mesmo a retirada de 

produtos adquiridos pelos canais on-line.

A Araujo também se mobilizou para a conti-

nuidade do tratamento de seus clientes, realizando a 

venda de medicamentos controlados e de uso contí-

nuo pelo Drogatel, priorizando entrega das compras 

feitas pelo telefone para pessoas acima dos 60 anos, 

ou que são do grupo de risco, adaptando os sistemas 

para o recebimento da prescrição digital, após a libe-

ração desta modalidade aos médicos. Em julho, foi 

disponibilizado o serviço de aplicação de vacinas em 

domicílio. 

Este ano entra para a história da Drogaria Araujo 

com uma ação de compromisso e carinho com a popu-

lação de Belo Horizonte: o apoio à Campanha Nacional 

de Vacinação contra a Gripe. A Araujo colocou suas lojas 

e seu time de farmacêuticos à disposição da Prefeitura 

para aplicação da vacina aos maiores de 60 anos. Mais 

de 80 mil idosos foram vacinados no período.
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Evolução constante e 
pioneirismo histórico

A adequação do mix de produtos com velocida-

de trouxe a disponibilidade de itens que se tornaram 

essenciais na rotina das pessoas: desde álcool gel e 

máscaras de proteção individual a produtos de limpe-

za especial e tapetes sanitizantes.

Além disso, a Araujo abriu um canal de relacio-

namento com empresas, que contribui para a prepa-

ração de retomada e para segurança e saúde das que 

mantiveram a operação durante este período. A área 

de vendas coorporativas se reestruturou para auxiliar 

nas ações de proteção trazendo condições especiais 

em produtos e aplicação de testes rápidos para Co-

vid-19, in loco. 

Outro exemplo é o Serviço Farmacêutico, que 

conta com oito programas de promoção da saúde: Hi-

pertensão em Dia, Diabetes em Dia, Colesterol em Dia, 

Autocuidado, Imunização, Programa Parar de Fumar, 

Programa de Gestão de Peso e Adesão à Prescrição 

Médica. 

Além dos programas, o Serviço Farmacêutico 

disponibiliza vacinas para todas as etapas da vida e 

testes rápidos, como o Teste Rápido para Covid-19, em 

duas modalidades: IgM/IgG a partir da coleta de san-

gue, que rastreia a resposta imunológica do corpo em 

relação ao vírus, através da detecção de anticorpos em 

pessoas que foram expostas. Este teste deve ser fei-

to 10 dias após o aparecimento dos sintomas, ou pelo 

menos 20 dias após contato com casos confirmados, 

mas sem apresentar sintomas. E o teste Ag, via coleta 

de secreção nasal, que rastreia a presença de proteí-

nas do vírus frente a infecção. Este pode ser realizado 

a partir do terceiro dia de provável exposição ou con-

tato com caso confirmado.

Os testes também estão disponíveis para aten-

dimento na modalidade de drive thru.

Foco na inovação aliada à 
melhor experiência de compra

A inovação está no DNA da empresa. A Araujo 

investiu em uma nova versão de seu aplicativo, com 

o objetivo de torná-lo mais intuitivo e ágil. Por ele, os 

clientes têm acesso a todo mix de produtos em bus-

cas que podem ser realizadas por texto, voz e até foto. 

Recompra com apenas um clique, recomendações de 

produtos de acordo com a necessidade do usuário, 

lista compras personalizada e opção de produtos pró-

ximos ao prazo de validade com preços atrativos são 

algumas das inovações. 

Cliente utilizando o Clique e Retire em loja - Arquivo Lápis Raro

Nova loja São Romão, no bairro São Pedro em Belo Horizonte, 
conta com sistema DriveThru - Arquivo
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Cemig

 

Cemig avança na gestão e 
garante fornecimento de 
energia elétrica de qualidade 
para os mineiros

 Com 68 anos de história, a Cemig atua com 

determinação para garantir o fornecimento de ener-

gia seguro e com qualidade em um dos momentos 

mais delicados da história, causado pela pandemia 

da Covid 19. Ao mesmo tempo, a companhia se re-

estrutura, focada no seu negócio principal, que é 

distribuição, geração, transmissão e comercializa-

ção de energia elétrica. Essas mudanças fizeram a 

Cemig ter um resultado financeiro importante já em 

2019, quando a empresa teve um lucro líquido do R$ 

3,12 bilhões.  

Com os avanços na gestão da empresa, a Ce-

mig poderá manter os investimentos previstos e ga-

rantir o fornecimento de energia elétrica aos seus 

clientes neste momento que atravessamos, com di-

versas medidas como a disponibilização de canais 

digitais para as solicitações dos clientes, a diminui-

ção de 17% do tempo de restabelecimento dos aten-

dimentos emergenciais, a redução dos desligamen-

tos programados, aumento das equipes que fazem a 

manutenção em linha viva, isto é, sem interrupção no 

fornecimento, e priorização do atendimento aos ser-

viços essenciais, como hospitais e postos de saúde.

E, apesar da crise econômica provocada pelo 

novo coronavírus, a companhia garantiu o inves-

timento recorde na rede de distribuição de R$ 6,2 

bilhões no período de 2018 a 2022. O valor contri-

buirá para viabilizar o desenvolvimento econômico 

e social do estado, uma vez que será investido em 

melhorias para todas as regiões de Minas Gerais. 

Desde o início do isolamento social, a Cemig 

tem seguido as recomendações dos órgãos de saúde, 

direcionando as suas equipes para garantir o forne-

cimento contínuo e seguro da energia elétrica para 

os seus clientes. A companhia colocou em trabalho 

remoto 70% dos empregados da área administrati-

va, fechou as agências de atendimento presencial e 

mudou os procedimentos de leitura dos medidores, 

evitando o risco de contágio para seus empregados 

e colaboradores. Neste período, também ampliou 

sua atuação social e praticamente dobrou o número 

de clientes cadastrados na Tarifa Social de Energia 

Elétrica (TSSE), que recebem descontos na conta de 

luz, passando de, aproximadamente, 500 mil clien-

tes, em março passado, para quase 900 mil cadas-

trados em julho.
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HE Nova Ponte, localizada no Rio Araguari  -  Arquivo/Cemig.

São Simão foi inaugurada em 1978, e possui 1.710 MW de potência instalada
-  Arquivo/Cemig.

UHE Irapé, localizada no Rio Jequitinhonha  - Arquivo/Cemig.

A Cemig tem investido fortemente no am-

biente digital e disponibilizou para os seus clientes 

todos os serviços presenciais em seus canais digi-

tais. Com isso, sem que ninguém precise sair de casa 

e alinhada com todos os cuidados de enfrentamento 

à pandemia, a Cemig, por meio dos canais digitais, 

está oferecendo 100% dos serviços que presta nas 

agências físicas, agora no ambiente da internet e 

sem colocar em risco a saúde dos seus colaborado-

res e clientes.

As pessoas podem utilizar a Cemig Atende 

Web, o aplicativo Cemig Atende (disponível no An-

droid e IOS), o SMS (torpedo para o número 29810) e 

também os aplicativos @Telegram e WhatsApp (pelo 

número 31-35061160) para solicitar os serviços ofe-

recidos pela empresa.

 

Liderança

A Cemig é reconhecida internacionalmen-

te pela sua dimensão e competência técnica, sen-

do considerada a maior empresa integrada do se-

tor de energia elétrica do Brasil, reconhecida por 

sua atuação sustentável. Há 20 anos consecutivos, 

faz parte do Índice Dow Jones de Sustentabilidade 

(DJSI World). É a maior fornecedora de energia para 

clientes livres do país e um dos maiores grupos em 

Transmissão. Em Geração, ocupa o 7º maior grupo 

do país, com capacidade instalada de 6,05 GW, além 

de ser o maior em Distribuição, com 540 mil quilô-

metros de extensão de rede. Para se ter uma ideia 

da dimensão da sua área de concessão em Minas 

Gerais, a Cemig responde por 96% do território mi-
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neiro, com mais de 8,5 milhões de ligações, em 774 

municípios.

A Cemig também está investindo na amplia-

ção no mercado de gás natural, por meio da sua 

subsidiária Gasmig, e pretende, nos próximos anos, 

expandir o atendimento e chegar a sete regiões do 

estado (adicionando duas às cinco que atende atu-

almente). Com isso, a empresa espera atender 100 

mil clientes, criando oportunidades de competitivi-

dade para o setor industrial mineiro.

A companhia também vem se modernizando 

rapidamente e acompanhando as novas tecnologias 

de geração distribuída. No ano passado, foi criada 

a Cemig SIM, empresa de atuação nesse novo seg-

mento do mercado de energia. 

Líder do segmento de geração distribuída no 

país, a Cemig investe na disponibilidade da sua rede 

para novos empreendimentos de energia solar em 

toda a sua área de concessão. Além de constantes 

investimentos na melhoria da rede, o seu sistema 

elétrico em todo o estado foi mapeado, e uma fer-

ramenta online em seu portal informa a disponibi-

lidade de ligação para novas conexões de geração 

distribuída. O Mapa de Disponibilidade de energia 

fotovoltaica é uma plataforma que indica a capa-

cidade da rede elétrica de uma região da área de 

concessão da empresa para receber novas cargas 

oriundas de usinas de minigeração, sendo uma ini-

ciativa da empresa juntamente com o Governo do 

Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico de Minas Gerais. Atualmente, Minas Ge-

rais já possui cerca de 20% das conexões de GD no 

Brasil, com mais de 40 mil unidades já conectadas à 

sua rede de distribuição.

UHE Jaguara, localizada no Rio Grande, em Rifaina SP  - Arquivo/Cemig.

UHE São Simão, localizada no Rio Parnaiba, em São Simão GO - Arquivo/Cemig.

UHE Três Marias, localizada no Rio São Francisco, região Central do Estado
- Arquivo/Cemig.
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O Governo de Minas e a Cemig vão promover 
uma verdadeira transformação no sistema 
elétrico de todo o estado. Até 2022, serão mais
de R$ 6,2 bilhões investidos em obras 
de melhorias nas linhas de distribuição, 
subestações e redes de média e baixa tensão. 
Ainda em 2020, será investido cerca de  
R$ 1,35 bilhão em todas essas melhorias. 

Também está previsto até o final do ano o 
investimento de R$ 1,4 milhão em redes protegidas e 
isoladas, além da automatização em grande escala da 
rede de distribuição, com a instalação de 7.500 religadores 
automáticos. Isso vai resultar em mais qualidade no 
fornecimento, com menos oscilações e mais segurança 
nas redes. 

Melhor energia + qualidade de vida
= desenvolviMento 

Com os investimentos, o governo de Minas e a Cemig 
reforçam o compromisso com a qualidade da energia 
que chega todos os dias para milhões de mineiros. 
Mais do que isso: contribuem para o desenvolvimento 
econômico e social de todo o estado.

desenvolvimento.
essa é a fonte da nossa energia.

R$ 6,2 bilhões
investidos
no sistema 
elétRico de
minas GeRais.
sabe o que
isso significa? 
Um estado
com energia 
para crescer 
cada vez mais.
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Em 2019, produzimos 53 milhões de tijolos, realizamos mais de 16 mil entregas em aproximadamente 
4 mil obras. Números impressionantes que não chegam perto do tamanho de nosso orgulho em 
saber que somos há 13 anos conhecidos por nossa excelência pelos mineiros, conquistando conse-
cutivamente o 13 Prêmio Top of Mind. Isso nos motiva a continuar nosso trabalho tendo como pilar 
a qualidade, a inovação e sua confiança. 

VOCÊ CONHECE POR TIJOLO.

NÓS CHAMAMOS DE SONHO.

Carregando tradição em seu legado, a Braúnas, 

desde sua fundação em 1951, está sempre inovando e 

trazendo o que é de mais moderno no ramo constru-

tivo. O ano de 2019, apesar de desafiador, foi um ano 

de recuperação para o setor da construção, por isso, a 

Braúnas investiu na expansão de sua linha de produtos, 

reforçando seu rigoroso critério de qualidade para me-

lhor atender a seus clientes.

Desenvolvemos em 2019 o bloco acústico Dia-

mante, em parceria com o laboratório Consultare. O 

objetivo era criar um produto que se enquadrasse nos 

parâmetros especificados na Norma de Desempenho 

NBR 15575, que tem como requisito o isolamento acús-

tico proporcionado pelas paredes de geminação, onde 

existia quartos ou não, entre duas unidades habitacio-

nais com demanda mínima para som aéreo de 45dB 

onde gemina, e de 40 dB onde não gemina quartos. Os 

ensaios técnicos foram feitos e criamos assim um bloco 

cerâmico com furos verticais e dimensões de 14x19x29. 

Esses furos foram pensados para que o ar e o som pos-

suíssem obstáculos para chegar ao outro lado da pare-

de, diminuindo assim o som aéreo. Além disso, pelas 

particularidades dos furos conseguimos alcançar uma 

resistência para efeito também de alvenaria estrutural, 

já que esse bloco após ensaio de compressão atingiu a 

resistência de FBK=9,3 MPA, criando portando um su-

per bloco.

Este ano, desenvolvemos o bloco especial para 

modulação 14x19x54, que carinhosamente apelidamos 

de “Cinquentão”, complementando a família estrutural. 

Utilizado para modulação em T, pode ser colocado tanto 

na primeira fiada como na segunda.

Em parceria com o SENAI, investimos em me-

lhorias no nosso processo produtivo desenvolvendo a 

Mentoria Lean que visa deixar legado, treinando e ca-

pacitando nossos colaboradores para maior indepen-

dência, dinâmica de desperdícios junto a um plano de 

ação e medição de indicadores. Receber pela décima 

terceira vez consecutiva o Prêmio Top of Mind diz mui-

to sobre ser a mais lembrada pelos mineiros quando 

se trata de tijolos. Com seu investimento em inovação 

e qualidade, a Braúnas entrega a seus clientes a cer-

teza de estar comprando produtos certificados, e em 

conformidade com normas e regulamentos. Construir 

sonhos não se trata apenas de nosso slogan, mas sim 

nossa metodologia de trabalho.

Cerâmicas
Braúnas
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Em 2019, produzimos 53 milhões de tijolos, realizamos mais de 16 mil entregas em aproximadamente 
4 mil obras. Números impressionantes que não chegam perto do tamanho de nosso orgulho em 
saber que somos há 13 anos conhecidos por nossa excelência pelos mineiros, conquistando conse-
cutivamente o 13 Prêmio Top of Mind. Isso nos motiva a continuar nosso trabalho tendo como pilar 
a qualidade, a inovação e sua confiança. 

VOCÊ CONHECE POR TIJOLO.

NÓS CHAMAMOS DE SONHO.
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O Café 3 Corações 
foi eleito pela 24ª vez, 
a marca mais lembrada 
na categoria 
Excelência do Prêmio 
Top of Mind 2020. 

MMais uma vez, 
agradecemos 
Minas Gerais 
pela preferência.

MINAS GERAIS: 
O ESTADO QUE 
enche nossos 

3 Corações 
de orgulho 

Com 60 anos de atividades, celebrados em 

2019, o Grupo 3corações é líder nacional no segmen-

to de café torrado e moído, pioneiro e líder de merca-

do com o Cappuccino 3 Corações, e líder nas Regiões 

Norte e Nordeste com o Café Santa Clara. Fundada 

em 1959, no interior do Rio Grande do Norte, a com-

panhia industrializa e comercializa 39 marcas de 

café, entre as quais estão 3 Corações, Santa Clara, 

Pimpinela, Kimimo, Letícia, Fino Grão, Itamaraty, 

Iguaçu, Amigo, Cruzeiro, entre outras, e o cappuccino 

#Pronto. 

A empresa também produz filtro, porta-filtro, 

café solúvel, refrescos em pó Frisco e Tornado, acho-

colatado, derivados de milho Claramil e temperos Dona 

Clara. Em 2013, o grupo lançou a TRES, solução de café 

expresso e multibebidas com mais de 20 sabores de 

bebidas quentes. Atualmente, tem 26 Centros de Dis-

tribuição (CD), 7 Plantas Fabris, 7 Operadores Logísti-

cos Próprios, 10 Unidades Industriais, 2 Unidades de 

Compra e Beneficiamento de Café Verde (Armazéns),  

1 Unidade de Exportação e 2 Centros Regionais de 

Assistência Técnica e presença em mais de 400 mil 

pontos de venda no país, com estrutura logística e co-

mercial próprias. O Grupo também exporta cafés de al-

gumas de suas marcas para os principais mercados da 

América Latina.

A trajetória de crescimento da companhia tem 

sido contínua. Depois de registrar um faturamento de 

R$ 4,9 bilhões em 2019, em junho deste ano, o Con-

selho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) 

aprovou, em caráter definitivo, a aquisição, pelo Gru-

po 3corações, da Divisão de Café Torrado e Moído 

da Mitsui Alimentos, subsidiária da Mitsui & Co. Ltd, 

no Japão e a Mitysui & Co. (Brasil) S.A. A compra é a 

maior já realizada pela empresa e faz parte do plano 

de expansão da companhia no Brasil, com foco na re-

gião Centro-Oeste do país. Os 500 colaboradores das 

novas plantas foram incorporados a companhia.

Além de reforçar a liderança da companhia 

no mercado nacional, o Grupo 3corações também 

passou a integrar as novas unidades de negócio e 

marcas: Café Brasileiro, .br Gold (cafés especiais), 3 

Fazendas, Premiado, Café Superior e Bandeira, além 

da linha de solúveis, achocolatados, cápsulas e drip 

coffee, duas fábricas de café torrado e moído – uma 

em Araçariguama (SP) e outra em Cuiabá (MT) – e um 

centro de distribuição em Campo Grande (MS). 

A responsabilidade social também é marca 

registrada do Grupo 3corações. Neste ano, a empre-

sa fez uma doação de R$ 4,7 milhões para ações de 

combate ao Covid-19 e de 100 toneladas de alimen-

tos para a composição de cestas básicas. O resultado 

foram 20 mil cestas destinadas para 53 ONGs espa-

lhadas pelo País. Foram doadas, também, 250 mil 

máscaras de tecido para 49 municípios do Rio Gran-

de do Norte, onde a história da companhia começou 

e a fábrica de filtros de café foi convertida para a pro-

dução de máscaras descartáveis.

Grupo 
3corações
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O Café 3 Corações 
foi eleito pela 24ª vez, 
a marca mais lembrada 
na categoria 
Excelência do Prêmio 
Top of Mind 2020. 

MMais uma vez, 
agradecemos 
Minas Gerais 
pela preferência.

MINAS GERAIS: 
O ESTADO QUE 
enche nossos 

3 Corações 
de orgulho 
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Ao longo de 60 anos, o Grupo Pardini construiu 

uma história de sucesso como um dos maiores nomes 

da Medicina Diagnóstica e Preventiva do Brasil. Em 2019 

chegou a um faturamento de R$ 1,5 bilhão, resultado de 

um modelo de gestão eficiente e de uma estratégia clara 

baseada no propósito de oferecer acesso ao melhor da 

medicina diagnóstica a todos os cantos do Brasil.

A companhia tem seis Unidades de Negócio: 

Apoio Laboratorial (Lab-to-Lab), Unidades de Atendi-

mento ao Cliente (PSC), Medicina Personalizada; Te-

lemedicina e Toxicologia que processaram quase 100 

milhões de exames em 2019. 

Na frente PSC, compõem o Grupo as marcas 

Ecoar Medicina Diagnóstica e Humberto Abrão La-

boratório em Belo Horizonte (MG), Padrão Medicina 

Diagnóstica e Preventiva em Goiânia (GO), Centro de 

Medicina Nuclear da Guanabara no Rio de Janeiro (RJ). 

Ao todo, são 124 unidades próprias de atendimento ao 

cliente (76 em Minas Gerais, 5 em São Paulo, 13 no Rio 

de Janeiro e 30 em Goiânia)

As marcas Biocod, em BH, Diagnóstika (SP e RJ); 

Digimagem (SP); DLE (RJ e SP); Labfar (BH) e Psyche-

medics Brasil (SP), Progenética (RJ) e o Laboratório 

Solução (SC) integram a rede que lidera o mercado de 

Apoio Laboratorial. São mais de 6 mil clientes (labora-

tórios, clínicas e hospitais) em todo o país, localizados 

em 1.900 cidades. O pioneirismo da empresa, no ser-

viço de apoio laboratorial, permitiu o desenvolvimen-

to de uma inteligência logística e operacional de extrema 

Grupo
Pardini

eficiência, para disponibilizar um diferencial competiti-

vo de agilidade e confiabilidade aos parceiros.

Toda essa estrutura permite oferecer mais de 8 

mil tipos de exames e a expertise nas áreas de análises 

clínicas, diagnóstico por imagem, genética molecular, 

testes oncológicos de alta complexidade, medicina 

nuclear, patologia cirúrgica e medicina personaliza-

da. Essa última tem atuação em sete especialidades 

(oncologia, neurologia, cardiologia, bem-estar, doen-

ças raras, genética clínica e saúde materno-infantil) 

e consolida o Pardini como um dos laboratórios mais 

avançados na personalização do diagnóstico e a preci-

são do tratamento.

O Grupo tem investido forte na ampliação e na 

especialização da sua capacidade técnica, produtiva 

e científica, para democratizar o acesso aos exames 

mais complexos e promover bem-estar e saúde dos 

brasileiros. Exemplo disso é a construção da maior 

planta produtiva de automação laboratorial da Amé-

rica Latina.

Neste ano, em menos de 100 dias após o iní-

cio da pandemia do novo coronavírus, a rede de la-

boratórios Hermes Pardini atingiu a marca de 100 mil 

exames moleculares RT-PCR, para o diagnóstico da 

Covid-19. Os exames foram realizados pela rede pró-

pria de atendimento e enviados para mais de 6 mil 

laboratórios e hospitais do país. A metodologia PCR é 

considerada padrão ouro pelos órgãos nacionais e in-

ternacionais de saúde.
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O laboratório iniciou o desenvolvimento e a va-

lidação do teste molecular antes mesmo da confirmação 

do primeiro caso no Brasil. Referência no mercado de 

apoio laboratorial no Brasil, inicialmente o Grupo passou 

a apoiar centenas de hospitais pelo país. Posteriormen-

te, o exame RT-PCR passou a ser realizado em domicílio, 

para os clientes do Hermes Pardini. Atualmente, a com-

panhia realiza o diagnóstico para mais de 550 hospitais 

espalhados pelo Brasil, além de outros milhares de la-

boratórios parceiros, localizados em quase duas mil ci-

dades do país. Este é um exame laboratorial complexo, 

com várias etapas de processamento e análise, que exige 

expertise em vírus ou RNA viral. 

O Grupo Pardini também criou, desde o início 

da pandemia, uma série de medidas para apoiar o 

diagnóstico da Covid-19. Como os voos regulares no 

país foram reduzidos em 95%, a empresa implantou 

o projeto JetLab. Aeronaves exclusivas garantem a lo-

gística de amostras das principais cidades do Brasil 

para BH, onde fica o Núcleo Técnico Operacional do 

Hermes Pardini. 

Seguindo as orientações iniciais do Ministé-

rio da Saúde para manter o isolamento social, o Par-

dini elaborou um plano de contingência para fechar 

as unidades de porta para a rua enquanto duplicou a 

equipe de atendimento domiciliar, que garante maior 

segurança aos clientes.

Paralelamente, a empresa investiu no seu 

e-commerce. Foi criado o www.exameemcasa.com.br 

que permite agendar a coleta dos exames para coro-

navírus. No site é possível realizar desde a compra 

e pagamento à marcação dos serviços em domicílio 

no horário desejado. No mesmo site também estão 

disponíveis diversos outros exames laboratoriais, 

por imagem, as vacinas e teleconsultas em psica-

nálise, psiquiatria e para pacientes com suspeita da 

doença. 

Além dessas medidas, a criação do drive thru 

em Belo Horizonte, São Paulo e Goiânia também é 

mais uma possibilidade segura para que a população 

faça os exames de Covid-19. Atualmente, todas as uni-

dades do Grupo estão abertas para receber pacientes, 

seguindo protocolos de segurança adequados.

Esse marco é o resultado do esforço coletivo 

de todas as áreas da companhia, para disponibilizar o 

exame a todas as regiões do Brasil. 

Foto: Leo Lara
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A Leitura é uma rede de livrarias que começou 
sua trajetória em 1967 com uma pequena loja na tradi-
cional Galeria do Ouvidor, no coração de Belo Horizon-
te. Hoje a Leitura é líder em Minas Gerais, Centro-Oeste, 
Nordeste e estados da região norte. Está entre as maiores 
livrarias do Brasil, com 73 lojas distribuídas em 19 esta-
dos da federação e o Distrito Federal. 

Até o fim de 2020 deve alcançar 79 lojas e se 
consolidar na liderança das livrarias físicas no país. Em 
2020, a rede recebe pela 19ª vez o prêmio Top of Mind de 
Minas Gerais como a marca mais lembrada na categoria 
e ficou entre as 3 marcas mais lembradas pelos mineiros 
no ranking geral.

 As lojas Leitura são centros de cultura e entre-
tenimento para toda a família. As megastores oferecem 
uma enorme variedade de produtos, chegando a 100 
mil itens e ainda conta com espaços de entretenimento 
como cafés, ambientes para leitura, sessões de autógra-
fos e eventos culturais, se tornando ponto de encontro 
para um público altamente qualificado. No segundo se-
mestre de 2020 as lojas da rede passaram a trabalhar 
com Delivery (https://linktr.ee/livrarialeitura) se aproxi-
mando cada vez mais do nosso cliente. 

Em julho de 2018, alguns sócios da rede adquiri-
ram a tradicional Editora Villa Rica/Itatiaia com mais de 
100 anos de existência e o selo Garnier fundado em 1844 
que tem em seu portfólio cerca de 1.300 títulos sendo 
500 infantis distribuídos em 60 coleções e os outros 800 
títulos com grandes autores nacionais e internacionais.

Em 2018, movida pelo propósito de fortalecer o 
prazer da leitura e levar literatura para todos, a Leitura 
idealizou o Clube Leitura, um clube de assinaturas no 
qual o cliente escolhe uma categoria (Mini, Kids & Teens, 
Adulto, Família e duas licenciadas com Turma da Mônica 
e Marvel). Em agosto de 2019 a Leitura reinaugurou sua 
loja virtual, a leitura.com, que desenvolveu um marke-
tplace interno no qual o cliente pode acessar o estoque-

Leitura
de todas as lojas da rede com opções de retirada do pro-
duto na loja mais próxima ou entrega domiciliar.

Novas lojas

Para o 2º semestre de 2020 estão previstas as 
aberturas de 7 novas lojas. Em janeiro foi inaugurada a 
loja do Shopping Ibirapuera em São Paulo/SP e em julho 
a loja do Shopping Mestre Álvaro em Serra/ES. Em agosto 
serão inauguradas as lojas do Park Shopping em Brasília 
e Shopping Jardim Norte em Juiz de Fora, em setembro 
no Santana Parque Shopping em São Paulo/SP, em ou-
tubro no Rio de Janeiro/RJ, em novembro no Recife/PE 
e dezembro em São Paulo/SP. A previsão é que a Leitu-
ra termine o ano com 79 lojas, se consolidando como a 
maior rede de livrarias do Brasil.

Leitura Shopping Parque Dom Pedro em Campinas

Leitura Maceió. Foto: Flávia Correia

Leitura Manaus

Delivery
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livrarialeiturawww.leitura.com.br
DELIVERY: https://linktr.ee/livrarialeitura
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Líder do segmento de aluguel de carros na 

América do Sul, a Localiza teve crescimento acelerado 

dos negócios nos últimos anos. Em 2019, a plataforma 

composta pela Localiza Hertz, Localiza Gestão de Frotas 

e Localiza Seminovos alcançou lucro líquido recorde de 

R$ 841,5 milhões, 28,6% maior que o registrado no ano 

anterior. O EBITDA do período foi de R$ 2,05 bilhões, 

29,3% maior que o de 2018. A companhia tem 608 agên-

cias distribuídas em seis países da América Latina.

A empresa mineira de capital aberto listada na 

B3 e com elevado nível de governança corporativa 

traz, na sua história de 47 anos, resultados extraordi-

nários de protagonismo e inovação, dois valores que, 

ainda hoje, mantém a competitividade do negócio. O 

resultado é que a marca Localiza está no seleto grupo 

das 25 mais valorizadas do país.

Desde sua fundação, a companhia é protago-

nista em inovações para o setor. Por meio de um co-

nhecimento profundo da jornada dos seus clientes, a 

Localiza cria soluções inovadoras para contribuir para 

o futuro da mobilidade, como o Localiza FAST, úni-

co produto totalmente touchless (sem contato entre 

pessoas) da América Latina, que permite uma locação 

totalmente digital e sem necessidade de interação, 

reduzindo a exposição dos clientes e colaboradores. A 

empresa também foi pioneira também em outras ino-

vações como a criação, junto com a ContectCar, uma 

solução para abertura automática de cancelas de esta-

cionamentos e pedágios voltada para carros alugados.

A Localiza entende a inovação como uma área 

transversal em seus negócios e faz parte do cotidiano 

da companhia. Como resultado, tem investido forte-

Localiza

mente em sua transformação digital, com soluções 

voltadas para impulsionar processos internos e quali-

ficar os internos, para qualificar ainda mais a jornada 

dos clientes, um dos pilares da empresa. Na prática, a 

tecnologia, aliada à sua plataforma integrada de ne-

gócios, visa proporcionar flexibilidade e desempenho 

superior, com sinergias comerciais, redução de custos 

e negócios articulados.

Parte do investimento em inovação da Localiza 

pode ser destacada, também, pela parceria com o Órbi 

Conecta, do qual é mantenedora junto a outras empre-

sas mineiras. O Órbi é a primeira aceleradora de cone-

xões do Brasil, um espaço de fomento à inovação e ao 

empreendedorismo, com o principal objetivo conectar 

pessoas e desenvolver negócios entre startups e gran-

des empresas.

As áreas de tecnologia e de negócios trabalham 

juntas em um acelerado movimento de transforma-

ção digital para construir o futuro da mobilidade. Para 

contribuir com esse movimento, a Localiza tem for-

talecido o seu time de tecnologia com a ampliação das 

capacidades e expertises dos profissionais. Em 2019, a 

Companhia triplicou seu time e tem construído softwa-

res de última geração para impulsionar seu crescimento 

exponencial, adotando metodologias ágeis na gestão de 

seus produtos digitais para qualificar a experiência de 

seus clientes, colaboradores e fornecedores.

Mas nem tudo são negócios. A Localiza também 

está na guerra contra o coronavírus e fez uma doação 

de R$ 10 milhões para três frentes de atuação, para 

apoio dos seguintes setores: sistema de saúde, às pe-

quenas e médias empresas mais impactadas pela cri-
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se e a comunidades e stakeholders mais vulneráveis. 

A Companhia se juntou a organizações sociais, como 

o Movimento Bem Maior e Gerando Falcões, e outras 

empresas para potencializar suas ações solidárias.

A partir do anúncio da pandemia, a Localiza 

criou um comitê que trabalha em medidas sistemati-

zadas para auxiliar a sociedade durante esse período. 

Para o sistema de saúde, já foram direcionados quase 

4 milhões de reais na reforma e ampliação de leitos de 

hospitais de Minas Gerais - total de 382 novos leitos; 

aquisição de EPIs para unidades de saúde de SP e MG 

- cerca de 115 mil, entre máscaras, aventais e óculos; 

e compra de equipamentos hospitalares, como respi-

radores.

Na frente de apoio ao pequeno e médio negó-

cio mais fragilizado pela crise, a Localiza já investiu 3 

milhões de reais no programa Estímulo 2020, que ofe-

rece auxílio financeiro e educação financeira para os 

empreendedores, em uma plataforma 100% digital. A 

Companhia ainda ofereceu para as oficinas mecânicas 

parceiras e seus familiares atendimento gratuito por 

telemedicina no período da pandemia, beneficiando 

cerca de 72 mil pessoas.

Para a população em vulnerabilidade social, a 

Localiza distribuiu, por meio do projeto Gerando Fal-

cões, cartões vale-alimentação com valores similares 

aos de cestas básicas. A medida beneficiou cerca de 10 

mil pessoas no Estado.

A Localiza Hertz assumiu o compromisso com a 

higienização de suas agências e veículos, para garantir 

segurança e a tranquilidade dos seus clientes e cola-

boradores. Entre as ações implementadas estão o uso 

de alcool etílico 70º INPM e cloro na limpeza das vans 

e também dos veículos nos momentos de devolução 

e entrega, com atenção para 12 pontos de contágio. O 

distanciamento mínimo de segurança entre clientes e 

atendentes e a oferta de álcool gel nas agências tam-

bém estão entre as medidas adotadas.



60

EMPRESAS
PRÊMIO TOP OF MIND 2020

A Rede Mater Dei de Saúde se orgulha da his-
tória que vem construindo ao longo de décadas. Em 
1º de junho, completou 40 anos de fundação. Quando, 
em 1980, o médico José Salvador Silva concretizava o 
seu sonho de construir um hospital para levar a mais 
pessoas o atendimento personalizado e diferenciado 
que já praticava em seu consultório, certamente não 
imaginava a dimensão que o Mater Dei tem hoje. Já 
são três unidades: Mater Dei Santo Agostinho, com o 
bloco 1 e o bloco 2, este inaugurado em 2000 quan-
do a demanda já superava a capacidade de atendi-
mento; o Mater Dei Contorno, implantado em 2014, 
que trouxe para Belo Horizonte o que há de mais 
moderno em engenharia e arquitetura hospitalar 
que nos proporcionou um passo a mais no estabele-
cimento de fluxos e processos visando a segurança 
assistencial e qualidade no atendimento; e o mais 
novo Hospital, inaugurado em janeiro de 2019, o 
Mater Dei Betim-Contagem, construído com a mes-
ma filosofia que acompanha a Rede desde sempre e 
que já se tornou  referência para Betim, Contagem e 
outras cidades do Oeste de Minas Gerais. 

A Rede possui um modelo que vem sendo, 
constantemente, aprimorado uma vez que mais pes-
soas estão tendo acesso ao jeito Mater Dei de cuidar. 
Para a Instituição, crescimento significa levar para um 
maior número de pessoas a maneira única de atuar. É 
atender a todos os clientes com os princípios da segu-
rança e qualidade. Será assim também, com o Mater 
Dei Salvador, composto por um Hospital e um Centro 
Médico, dentro de um conceito integrado, que será o 
primeiro empreendimento da Rede fora de Minas Ge-
rais. Os prédios, seguindo o mesmo princípio de cons-
trução sustentável e arquitetura que proporciona mais 
conforto e segurança, começaram a ser construídos 
em 2019 e serão inaugurados em 2022.

Hoje a Rede é referência em saúde e em aten-
dimento médico-hospitalar de qualidade, seja uma 
consulta ou um procedimento cirúrgico mais delica-
do. Trabalha, incansavelmente, para que os clientes 
e seus familiares possam contar com as Unidades 
em todas as fases da vida. A Rede Mater Dei de Saúde 
conquistou a confiança dos mineiros e se tornou uma 
rede de saúde completa. Com uma estrutura que per-
mite enfrentar a pandemia da Covid-19 sem afetar o 
tratamento dos demais pacientes. 

Além do crescimento estrutural e tecnológi-
co, marca de nascença do Mater Dei, é importante o 
crescimento das pessoas. 70% das lideranças foram 
formadas na própria Rede. São diretores, superinten-
dentes, gerentes, coordenadores e supervisores que 
escolheram o Mater Dei para desenvolver a sua car-
reira, muitos deles iniciando como estagiários. Talvez 
o segredo da Rede Mater Dei seja esse: aliar profissio-
nais qualificados, processos, estrutura física e tecno-
logia a serviço dos pacientes. 

Mater Dei
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PRESENTE
NOSSO

É VOCÊ FICAR BEM.

materdei.com.br

HÁ 40 ANOS, a Rede Mater Dei trabalha com o mesmo objetivo: garantir a sua 
saúde e o seu bem-estar. Conquistamos a confiança dos mineiros e nos tornamos 
uma rede de saúde completa. Com uma estrutura que nos permite enfrentar 
a pandemia da Covid-19 sem afetar o tratamento dos demais pacientes. Com 
capacidade para contribuir com projetos sociais neste momento difícil. Com a 
certeza de que ser solidário neste momento é nosso presente para você ficar bem.

AÇÕES SOCIAIS NO COMBATE À COVID-19

180 LEITOS DE CTI CEDIDOS AO GOVERNO DE MINAS
Três andares isolados da unidade Betim-Contagem, que 
servirão de apoio ao Hospital de Campanha no Expominas.

CAMPANHA PARA COMPRA DE EPIs
Apoio ao Sinduscon e ao Movimento Dias Melhores na 
aquisição e distribuição a hospitais públicos.

ASSESSORIA TÉCNICA EM PROJETOS DE RESPIRADORES
Contribuição no desenvolvimento dos projetos da AuLTech 
em parceria com empresa de equipamentos médicos e da 
empresa Tacom. 

HOSPITAL DO NÚCLEO DA VALE
Coordenação da montagem e da operação do CTI do Hospital 
em Parauapebas, no Pará.

PARCERIA COM A VALE NO DESAFIO COVID-19
Apoio na definição dos desafios e critérios de avaliação das 
propostas que foram selecionadas para receber o apoio 
financeiro da Vale.

PARTICIPAÇÃO NO ESTÍMULO 2020 DE MINAS GERAIS
Movimento de apoio aos pequenos empreendedores durante a 
pandemia por meio de crédito e capacitação profissional.
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Primeiro de Minas Gerais e sexto do Brasil se-

gundo o ranking da Associação Brasileira de Super-

mercados 2020 (Abras), o Supermercados BH faturou 

R$ 6,99 bilhões em 2019, com crescimento de 16,5% no 

comparativo com o ano anterior. Para este ano, a em-

presa  projeta incremento de 5% e mantém a sua ex-

pansão para o interior do Estado, com inaugurações em 

diversas regiões. 

Além das lojas de vizinhança, que já eram 207 

até junho, quando foi aberta a unidade de Carmo do Ca-

juru, no Oeste mineiro, estão previstas outras sete, em 

cidades como Piumhi, Contagem e Ouro Preto, entre 

outras. Atualmente, o Supermercados BH está presente 

em 65 cidades que integram o Colar Metropolitano de 

Belo Horizonte mas, ao que tudo indica, não pretende 

parar por aí. 

O Supermercados BH também vai aumentar sua 

presença no setor de atacarejo, com a terceira do gê-

nero, em Belo Horizonte, onde já funcionou o Makro 

Atacadista, no Anel Rodoviário, no bairro Palmares. A 

inauguração está prevista para setembro deste ano. As 

duas primeiras, uma em Januária e outra em Bocaiúva, 

no Norte de Minas, foram inauguradas em 2019, com 

desempenho satisfatório.

Os projetos da empresa são ousados. Para abrir 

espaço nas regiões Campo das Vertentes e Zona da 

Mata, a rede comprou 14 lojas e três postos de combus-

tíveis do Grupo Sales Supermercados, que tem sede em 

Barbacena. O negócio ainda está sujeito à aprovação do 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), 

mas o contrato de compra e venda já foi celebrado.

Empresa sempre atuante no cenário social, a 

rede Supermercados BH tem a solidariedade como va-

lor de grande relevância. Levar qualidade a preço justo 

é a missão da empresa. Ser socialmente responsável 

com o povo mineiro também. Garantir o bem-estar a 

centenas de milhares de pessoas foi um compromisso 

assumido desde o início das atividades comerciais, há 

24 anos, e honrado até a atualidade, em momento de 

crise mundial. 

Neste cenário de pandemia em que a fome, en-

tre outras dificuldades, atingiu abruptamente a huma-

nidade, fazer o bem aos mais necessitados tornou-se 

além de um dever, também um desafio. Para atender a 

uma vasta população carente e instituições beneficen-

tes, foi necessário o envolvimento da diretoria, colabo-

radores e parceiros, bem como a mobilização de recur-

sos financeiros.

As doações realizadas para ações de combate e 

prevenção ao Covid-19 já ultrapassam os R$ 3 milhões, 

com distribuição de 100 toneladas de alimentos, 5.500 

cestas básicas, além de itens de limpeza, higiene pesso-

al, medicamentos, equipamentos hospitalares e álcool 

70%. Foram doados, também, R$ 1 milhão ao Programa 

de Soluções Econômicas para Micro e Pequenas Em-

presas – Estímulo 2020, que visa disponibilizar crédito 

subsidiado a MPEs.

Supermercados BH
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Estrutura de atendimento da consulta on-line, no Edifício Inconfidentes

Há quase 50 anos no mercado de saúde  
suplementar, a cooperativa é responsável,  
atualmente, por mais de 1,26 milhão de clientes

Uma das principais protagonistas do enfrenta-

mento da pandemia de Covid-19 em Minas Gerais, a 

Unimed-BH é, mais uma vez, Top of Mind: Excelência 

em Planos de Saúde e Liderança em Hospital. A coo-

perativa faz parte do grupo de empresas mais lembra-

das pelos consumidores há 25 anos, desde a primeira 

edição do prêmio, concedido pela Mercado Comum. 

Há quase 50 anos no mercado de saúde suple-

mentar brasileiro, a Unimed-BH é hoje responsável 

pela saúde de mais de 1,26 milhão de clientes em sua 

área de atuação, respondendo por 54% do mercado. 

Para entregar qualidade e excelência, conta com 340 

prestadores de serviço em saúde, entre hospitais, clí-

nicas e laboratórios, próprios e credenciados. Além 

de mais de 5,5 mil médicos cooperados em diversas 

especialidades, mais de 4 mil profissionais nas áreas 

assistenciais e mais de mil colaboradores nas unida-

des administrativas. 

A bem sucedida história da Unimed-BH tem 

sido construída com inovação e olhar no futuro. Foi 

assim que, antes mesmo da Organização Mundial da 

Saúde (OMS) declarar a pandemia do novo coronaví-

rus, a cooperativa já havia reunido seu comitê gestor 

de crise para levantar soluções e novos serviços com 

foco no enfrentamento da Covid-19. Em 18 de março, 

seus clientes passaram a contar com o pioneiro servi-

ço de Consulta On-line Coronavírus, que atualmente 

já ultrapassou a marca de 60 mil atendimentos, evi-

tando a ida aos pronto-atendimentos e reduzindo o 

risco de contaminação. Ao mesmo tempo, os casos 

suspeitos passaram a ser telemonitorados, permitindo o 

melhor direcionamento do percurso assistencial dos pa-

cientes, conforme seu quadro clínico. Desde o início da 

pandemia até o fechamento dessa edição mais de 77  mil 

pacientes passaram pelo telemonitoramento domiciliar.

Os benefícios da consulta on-line também fo-

ram estendidos para os usuários do Sistema Único de 

Saúde (SUS) da capital mineira. Isso porque a Unime-

d-BH cedeu gratuitamente a tecnologia para a Prefei-

tura de Belo Horizonte, contribuindo para o controle 

da pandemia na cidade. Mais recentemente, uma 

parceria da cooperativa com a Vale e a startup Binah, 

empresa de tecnologia, voltou a beneficiar os usuários 

do sistema público de saúde em BH, ao oferecer um 

aplicativo de monitoramento de sinais vitais por meio 

de reconhecimento facial.

Unimed-BH
protagonismo no enfrentamento 
da pandemia
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Ações coordenadas

“Como cooperativa, somos regidos pelos princí-

pios da intercooperação e interesse pela comunidade. 

Por isso, nossas ações de enfrentamento da pandemia 

consideraram todos os nossos públicos de relaciona-

mento. Essa nossa forma de cuidar, pautada na qua-

lidade e na responsabilidade com todos os públicos é 

o que contribui para conquistarmos o top of mind por 

tantos anos consecutivos”, explica Samuel Flam, dire-

tor-presidente da Unimed-BH. 

Para os médicos cooperados, além de garan-

tir segurança nos atendimentos nas unidades assis-

tenciais com equipamentos de proteção individual e 

protocolos específicos, a Unimed-BH também dispo-

nibilizou recursos financeiros com o adiantamento 

de 70% da produção nos meses de maior impacto da 

pandemia, trazendo mais tranquilidade para os médi-

cos neste momento de incertezas. O mesmo benefício 

foi estendido à rede prestadora, contribuindo para a 

sustentabilidade dos sistemas de saúde em Belo Ho-

rizonte e região.

Para reforçar o time da assistência neste perí-

odo, a cooperativa contratou 450 novos profissionais, 

entre enfermeiros e técnicos de enfermagem. Os cola-

boradores administrativos rapidamente foram mobi-

lizados para trabalhar em home office, possibilitando 

mais segurança para as equipes, e receberam kits com 

máscaras de tecido para uso social.

Com foco no bem-estar social, o Instituto Uni-

med-BH doou mais de 30 mil máscaras à comunidade 

e  frascos de álcool em gel para Instituições de Longa 

Permanência. Uma campanha feita com médicos co-

operados e colaboradores também levantou recursos 

para a doação de 22 toneladas de alimento, produtos 

de higiene e limpeza às famílias beneficiadas por seus 

projetos. “Esses são apenas alguns exemplos da nossa 

atuação junto à sociedade. Continuamos atentos e mo-

bilizados para cooperar com as pessoas nesse momento 

difícil para todos os brasileiros. Assim, acreditamos que 

estamos exercendo nossa vocação e cumprindo o nosso 

propósito de cuidado”, conclui Samuel Flam.

Marca valorizada

A Unimed-BH mantém sua liderança do mer-

cado mineiro, com um modelo de gestão que valoriza, 

acima de tudo, o cuidado. À frente desse negócio de 

sucesso, o cardiologista  Samuel Flam está no seu se-

gundo mandato como diretor-presidente da Coopera-

tiva. Leia a entrevista completa:

A Unimed-BH é uma marca forte 
do setor de saúde. Como a cooperativa  
trabalha para valorizar ainda mais 
essa marca? 

A Unimed-BH é uma empresa que tem o cuida-

do como propósito. Mais do que prestar uma assistên-

ENTREVISTA – SAMUEL FLAM – 
DIRETOR-PRESIDENTE DA UNIMED-BH

Samuel Flam



66

ENTREVISTA

cia em saúde de qualidade, o nosso compromisso está 

em conhecer e entender as necessidades dos nossos 

clientes, de modo que essas são as bases de todas 

as escolhas que fazemos. Nos últimos meses, prin-

cipalmente durante a pandemia de coronavírus, 

estamos atuando em várias frentes para aprimorar 

ainda mais esse foco, buscando sempre a qualidade 

assistencial e a inovação nos nossos serviços. 

Uma das frentes de atuação foi a ampliação da 

nossa capacidade de atendimento durante a pande-

mia, com mais de 200 novos leitos de internação e 

de UTIs na rede própria da Unimed-BH. Destacamos 

também o investimento em inovação, com a plata-

forma de Consulta Online Coronavírus e o telemoni-

toramento das pessoas com suspeita ou confirma-

ção de Covid-19. 

Podemos destacar também outras melhorias 

nos nossos serviços, como a reestruturação do nos-

so aplicativo, que agora traz mais recursos e fun-

cionalidades para os clientes, e o serviço de aten-

dimento via assistente virtual pelo Whatsapp que, 

em poucos meses do lançamento, já ultrapassou a 

marca de 100 mil clientes atendidos. 

Como tem sido a trajetória de 
crescimento da Unimed-BH?

Nos últimos anos, a Unimed-BH vem man-

tendo um crescimento sustentável – fruto de uma 

gestão cada vez mais participativa, eficiente e com o 

olhar no futuro. Em 2018, a receita operacional bru-

ta foi de R$ 5,05 bilhões e, em 2019, foi de R$ 5,5 

bilhões (receita operacional bruta inclui os valores 

de outras receitas operacionais, além do plano de 

saúde). Além disso, somos 1º lugar, pelo sétimo ano 

consecutivo, entre as maiores operadoras de planos 

de saúde no IDSS (índice de Desempenho da Saúde 

Suplementar, da ANS) – o principal instrumento de 

avaliação do setor. Por 2 avaliações seguidas, con-

quistamos nota máxima.

Quais são os principais
projetos em vista? 

A Unimed-BH continuará seu trabalho de 

inovação contínua e aprimoramento da qualidade 

assistencial. Como empresa de saúde, que é refe-

rência para seus clientes, nossos esforços estão 

voltados para oferecer a melhor qualidade assis-

tencial e o melhor atendimento para que eles se 

sintam seguros durante esse período de pande-

mia. Também continuarmos focando e direcio-

nando nossos esforços para trazer segurança aos 

nossos médicos cooperados e colaboradores. 

O que a Unimed-BH tem priorizado 
neste momento de pandemia de 
Covid-19?

A Unimed-BH vem se estruturando há bastante 

tempo, mesmo antes do cenário de epidemia chegar 

ao Brasil. Para isso, a cooperativa implantou um Co-

mitê de Crise que, desde o início do ano, tem se reu-

nido e liderado diversas ações para enfrentamento da 

pandemia, com foco em nossos públicos de relacio-

namento. 

Contamos com um fluxo de gestão de crise 

bem estruturado para atuação assertiva em cená-

rios adversos. Além disso, temos uma equipe mul-

tidisciplinar, com atuação em diversas frentes e, 

neste momento de pandemia, o monitoramento e 

tomada de decisões têm sido feitos em tempo in-

tegral. O nosso DNA é o da cooperação e, por isso, 

em um curto espaço de tempo, implementamos 

uma série de ações voltadas para os nossos clientes, 

médicos cooperados, colaboradores, prestadores e a 
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sociedade em geral. Iniciativas integradas e alinha-

das ao nosso propósito “Juntos, com você, cuidando 

da saúde”.

O que representa essa parceria
entre  a Unimed-BH e a Prefeitura
 de Belo Horizonte?

A consulta online é uma forma de atendimento 

rápido e que contribui para o isolamento social, prote-

gendo as pessoas do risco de contágio – uma vez que 

não precisam se deslocar para um pronto-atendimen-

to. Em uma atitude de cooperação, a Unimed-BH fez 

a cessão da tecnologia da consulta online para a Pre-

feitura de Belo Horizonte que, por meio da Secretaria 

Municipal de Saúde, passou a oferecer o serviço para 

os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) da capi-

tal. Atualmente, mais de 7 mil pessoas já foram aten-

didas utilizando a plataforma. 

O sistema de cooperativismo que é a 
origem da Unimed-BH, tem força para 
enfrentar esse momento de crise pelo 
qual o Brasil passa? Por que?

Há quase 50 anos fizemos a nossa escolha 

pelo cooperativismo. E essa escolha reflete cada uma 

das nossas decisões ao longo desses anos. Hoje pos-

so dizer que “ser cooperativa de trabalho médico” é 

mais do que um tipo de negócio, é uma missão. Nos-

so olhar está sempre voltado para o coletivo, para o 

que é comum. Isso vale para os nossos médicos co-

operados, colaboradores, clientes, parceiros e para a 

sociedade em geral. Temos orgulho de ser uma coo-

perativa e temos visto que a cooperação tem sido um 

movimento importante entre as empresas nesse mo-

mento de enfrentamento da pandemia. É nisso que 

acreditamos. Esses princípios continuarão guiando 

nossas atitudes diante dos desafios que virão.

Uma das unidades assistenciais da rede própria da Unimed-BH, o Hospital Unimed - 
Unidade Contorno é hoje referência no atendimento a casos de Covid-19 na capital mineira.
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Há 25 anos, quando você pensa em cuidar bem da sua saúde, 

você se lembra da Unimed-BH. Somos o Plano de Saúde mais 

lembrado pelos mineiros desde a primeira edição do Prêmio

Top of Mind – Mercado Comum. E o Hospital Unimed – Unidade

Contorno também venceu mais uma vez na categoria Liderança. 

Agradecemos a confi ança e seguimos juntos cuidando de você.

UD018820-Anr404x266_TOPofMIND_fin.indd   1 28/07/20   18:28
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A Unimed é considerada, hoje, a maior coopera-

tiva de trabalho médico do mundo. Em Minas Gerais, é 

pioneira no cooperativismo médico, seguindo os con-

ceitos de honestidade e transparência, norteados por 

uma gestão democrática e igualitária.

O trabalho desenvolvido pela instituição, no Es-

tado, fez com que alcançássemos, pelo 25º ano con-

secutivo, a posição de marca de plano de saúde mais 

lembrada pelos mineiros e a marca mais desejada pe-

los consumidores que contratam um plano de saúde. 

“Somos médicos. Somos Unimed. Isso é o que 

nos torna diferentes. Norteados pelos princípios co-

operativistas trabalhamos com foco na geração e va-

lorização do trabalho médico para nossos cooperados 

e buscamos oferecer a nossos beneficiários um aten-

dimento de excelência, mas, também, humanizado, 

valorizando a vida. O Top of Mind é uma consagração 

e valorização da nossa dedicação diária”, comemora 

Luiz Otávio Fernandes de Andrade, presidente execu-

tivo da Unimed Federação Minas.

O Sistema Unimed, em Minas Gerais, conta 

com 68 cooperativas, cerca de 17,9 mil médicos coo-

perados, atendendo cerca de 2,8 milhões de clientes. 

A instituição está presente em 99% do território mi-

neiro, alcançando 59,4% de participação de mercado e 

gerando mais de 9,4 mil empregos diretos. 

As Unimeds do Estado contam com 4 prontoa-

tendimentos, 5 hospitais-dia, 408 hospitais, 438 cen-

tros de diagnósticos, 1.155 laboratórios e 2.512 clínicas. 

Como recursos próprios, o Sistema Unimed possui 17 

hospitais, 21 laboratórios, 10 farmácias, 25 unidades 

de prontoatendimentos, 30 clínicas, 47 núcleos de 

promoção à saúde e 80 ambulâncias.

Unimed Federação Minas
Fundada em 1977, a Unimed Federação Minas 

surgiu com o objetivo de organizar o Sistema Unimed 

no Estado, representar, política e institucionalmente, 

todas as cooperativas Unimed de Minas Gerais. Tem 

também o propósito de promover o desenvolvimento 

de cada uma, valorizando, sempre, a filosofia coope-

rativista, o trabalho médico e o atendimento humani-

zado e de excelência aos clientes.

Unimed-MG

Da esquerda para direita, Guilherme Lobo da Silveira, assessor de Atenção à Saúde, 
Aylan César de Melo, Diretor de Integração e Mercado, Luiz Otávio Fernandes de 
Andrade, presidente executivo, Dilson Lamaita Miranda, diretor de Controle e Délio 
Pereira dos Santos, assessor da Unimed Aeromédica.

Luiz Otávio Fernandes de Andrade, presidente executivo da Unimed Federação Minas.
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Unimed.
Inesquecível como os
bons momentos da vida.

As cooperativas médicas do Sistema Unimed 
mineiro investem e trabalham para oferecer 
diariamente o melhor cuidado em saúde.

Estar em primeiro lugar na mente das pessoas por 
tanto tempo nos motiva a continuar evoluindo e 
cuidando dos nossos clientes.

Da esquerda para direita, Guilherme Lobo da Silveira, assessor de Atenção à Saúde, 
Aylan César de Melo, Diretor de Integração e Mercado, Luiz Otávio Fernandes de 
Andrade, presidente executivo, Dilson Lamaita Miranda, diretor de Controle e Délio 
Pereira dos Santos, assessor da Unimed Aeromédica.

Luiz Otávio Fernandes de Andrade, presidente executivo da Unimed Federação Minas.
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O governo de Minas enviou à Assembleia 

Legislativa, no dia 19 de junho último, proposta de 

reforma da previdência dos servidores civis estaduais 

incluídos no Regime Próprio da Previdência Social 

(RPPS). As alterações, se aprovadas, permitirão uma 

economia de R$ 32,6 bilhões aos cofres públicos 

estaduais durante os próximos dez anos, conforme 

prevê cálculos do Executivo.

De acordo com a proposta do governo mineiro, 

haverá alíquotas progressivas, nas quais quem ganha 

menos pagará menos, a título de contribuição 

previdenciária. Já aqueles que recebem mais 

pagarão um valor maior de contribuição. A 

previsão é que 83% dos servidores civis ativos 

terão alíquota inferior a 14%, o que representa 153 

mil servidores. A reforma também contempla 251 

mil pagamentos a inativos e 38 mil a pensionistas.  

O restante dos servidores não terá alterações em 

suas alíquotas, porque já está submetido a novas 

regras previdenciárias.

A reforma da previdência 
dos servidores públicos 
é imprescindível para a 
recuperação das finanças 
de Minas Gerais 

DEBATE 
ECONÔMICO

CARLOS ALBERTO 
TEIXEIRA DE OLIVEIRA

*Administrador, Economista e Bacharel em Ciências Contábeis, 
com vários cursos de pós-graduação no país e exterior. Presi-
dente da ASSEMG-Associação dos Economistas de Minas Gerais.  
Ex-Executive Vice-President e CEO do Safra National Bank of New 
York – New York/USA. Ex-Presidente do BDMG – Banco de Desen-
volvimento de Minas Gerais S.A. e ex-Secretário de Planejamento 
e Coordenação Geral de Minas Gerais. Ex-Presidente da ABDE-
-Associação Brasileira de Desenvolvimento e do IBEF Nacional 
– Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças. Ex-Diretor Geral 
da Faculdade Estácio de Sá de Belo Horizonte. Vice-Presidente da 
ACMinas – Associação Comercial e Empresarial de Minas e Coor-
denador-Geral do Fórum JK de Desenvolvimento - Diretor-Presi-
dente da MinasPart – Desenvolvimento Empresarial e Econômico, 
Ltda. Editor Geral de MercadoComum – Publicação Nacional de 
Economia, Finanças e Negócios – ora em seu 28º ano. Autor de 
vários livros, entre os quais “A Economia com todas as Letras e 
Números” e a coletânea de 3 volumes e 2.336 páginas, intitulada 
“Juscelino Kubitschek: Profeta do Desenvolvimento – Exemplos e 
Lições ao Brasil do Século XXI”.
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Outra mudança proposta é sobre a idade 

mínima para a aposentadoria, que passa de 60 para 

65 anos, no caso dos homens, e de 55 para 62 anos, 

em relação às mulheres.

O presidente da Assembleia Legislativa, 

deputado Agostinho Patrus, decidiu, após reunião 

com o colégio de líderes, adiar a votação da matéria 

até meados de agosto. Em princípio Patrus disse que 

a Casa não deve entrar em recesso e afirmou que a 

falta de informação tem impedido que a discussão 

avance no que é prático. O projeto já foi analisado 

nas comissões de Constituição e Justiça, onde foi 

desmembrado, e pela de Administração Pública. 

Os deputados decidiram analisar apenas os pontos 

referentes a reforma da Previdência separando 

os temas relacionados à reforma administrativa, 

incluídos no mesmo projeto, para depois. Para evitar 

que o estado seja punido, Agostinho Patrus afirmou 

O déficit previdenciário com o funcionalismo 

público de Minas Gerais saltou, em termos nominais, 

de R$ 7,378 bilhões em 2011 para R$ 18,621 bilhões 

em 2019– equivalente a um crescimento de 152,39% 

no período. Isso significa aumento substancial da 

necessidade de dinheiro do Tesouro Estadual para 

cobrir o rombo.

Durante o período de 2011 a 2019, o déficit 

previdenciário estadual acumula, em termos 

nominais, um total de R$ 108,163 bilhões, mas, no 

mesmo período, o déficit fiscal (equivalente à diferença 

entre as receitas totais e as despesas totais apuradas) 

alcançou o total de R$ 43,647 bilhões. Com esse 

resultado pode-se afirmar que, se não houvesse tido a 

que irá solicitar ao governo federal mais 10 ou 15 dias 

de prazo.

Minas Gerais é um dos sete estados brasileiros 

que ainda não passaram pela reformulação do 

sistema previdenciário. Atualmente, o governo 

federal exige alíquota mínima de 14%, mas possibilita 

aos estados que adotem a alíquota progressiva, desde 

que a média da contribuição alcance 14%. A reforma 

é uma exigência para a manutenção de repasses 

de recursos voluntários da União, aqueles que são 

enviados por convênios. Sem a reforma, Minas 

Gerais perderia esses repasses. É imprescindível 

para o saneamento das contas públicas e a redução 

dos déficits fiscais de Minas Gerais sem o que, a 

capacidade de honrar os compromissos com salários 

do funcionalismo, os pagamentos das despesas e a 

realização de investimentos, ficarão praticamente 

impossíveis de serem cumpridos por mais tempo.

magnitude desse disfuncional déficit previdenciário, 

muito provavelmente as contas públicas de Minas 

Gerais poderiam ter sido superavitárias sobrando, 

inclusive, recursos para investimentos e redução dos 

níveis de endividamento.

Para este ano, a diferença entre o que se 

arrecada para quitar essa despesa e o que é pago 

aos beneficiários deverá ser superior a R$98 

bilhões, o que aumentará o rombo total acumulado 

nesta década de 2011/2020 para cerca de R$ 127 

bilhões, superior ao total de todo o saldo da dívida 

pública contratada pelo Estado de Minas Gerais. E 

esses valores só tendem a aumentar, ano a ano, se 

nada for feito para solucioná-los e, principalmente, 
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Déficits Previdenciários do funcionalismo são a principal  
causa dos rombos das contas públicas de Minas Gerais
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para reduzi-los para que possa caber dentro do 

orçamento público estadual.

O raciocínio do governador Romeu Zema está 

correto. Para ele, “o desequilíbrio do Estado é estrutural. 

O gasto com pessoal é o que mais pressiona as contas 

públicas. Nele, está inserida a despesa para cobrir 

o déficit da Previdência”. Segundo o governador, 

“conforme estudos da Secretaria de Fazenda e do 

Tesouro Nacional, as contas públicas mineiras são 

fortemente afetadas pelo gasto previdenciário”. Mas 

foram, também, afetadas por generosas expansões 

da folha de pagamento do funcionalismo público 

estadual praticadas, principalmente, durante as 

últimas duas décadas.

MINAS GERAIS – DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO* 
X RESULTADOS ORÇAMENTÁRIOS 

– 2011/2019 - R$ MILHÕES CORRENTES

 *REGIME PÚBLICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MINAS GERAIS – 
VALORES CORRENTES
 FONTE: SEF-MG/MINASPART DESENVOLVIMENTO

Ano
Resultado

Previdenciário
   Resultado

Fiscal

2011     -7.378        152

2012     -8.274    2.076

2013     -7.889      -948

2014     -7.364   -2.165

2015   -10.285   -8.964

2016   -14.861   -4.163

2017   -16.478   -9.767

2018   -17.283 -11.236

2019   -18.621   -8.632

Total do período -108.163 -43.647

2019   -18.621   -8.632

Total do período -108.163 -43.647

dos seus recursos para o pagamento de salários 

e aposentadorias dos seus servidores. Reajustes 

salariais concedidos aumentaram os gastos com 

servidores ativos e inativos. E houve queda do 

quadro de ativos e aumentos consideráveis de 

inativos durante os últimos anos. A segregação 

das massas dos segurados, realizada em 2002, 

fora desfeita em 2013. Os recursos do antigo plano 

previdenciário foram utilizados para pagamento de 

todos os benefícios previdenciários. Atualmente, o 

Regime Próprio de Previdência do Estado possui 

déficit financeiro e atuarial. Assim, o aporte do 

Tesouro se faz cada vez mais necessário para cobrir 

o déficit previdenciário”.

Durante o governo Antonio Anastasia/Alberto 

Coelho, foram concedidos aumentos salariais ao 

funcionalismo estadual que representaram uma 

expansão nominal de gastos nesta rubrica, de 2011 a 

2014, de 64,41%. No acumulado, do mesmo período, 

o crescimento da Receita Corrente Líquida alcançou 

43,60%.

Durante o governo Fernando Pimentel – de 

2015 a 2018, os aumentos salariais concedidos ao 

funcionalismo estadual totalizaram, em termos 

nominais, 40,13% - contra uma expansão da Receita 

Corrente Líquida de 18,26%.

Considerado o acumulado dos oito anos dos 

governos Antonio Anastasia/Alberto Coelho/Fernando 

Pimentel, no período de 2011 a 2018 os salários do 

funcionalismo público estadual de Mina, em termos 

nominais, mais que dobraram e cresceram 130,39% 

- enquanto a Receita Operacional Líquida registrou 

expansão nominal, de apenas 69,82%, no acumulado 

do mesmo período.

Já no Governo Zema, a Receita Corrente Líquida de 

Minas registrou expansão nominal de 13,71% -, enquanto 

a Despesa Total com Pessoal apresentou crescimento de 

apenas 0,57% e inferior à inflação do período, de 4,31%. 

De acordo com o documento “Diagnóstico 

da Situação Fiscal – Minas Gerais”, divulgado pela 

Secretaria do Tesouro Nacional em março do ano 

passado, o “Tesouro mineiro direciona boa parte 
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Conforme dados divulgados pela Secretaria de 

Estado da Fazenda, o déficit previdenciário acumulado 

de Minas Gerais relativamente ao período de 2013 

a 2020 já alcança cerca de R$ 130 bilhões. Somente 

os servidores civis representaram uma parcela que 

correspondia a um saldo negativo de R$ 85,8 bilhões 

no referido período.

MINAS GERAIS - EVOLUÇÃO DA DESPESA TOTAL 
COM PESSOAL X RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 
ESTADUAL POR GOVERNO  
– 2011 A 2019 - EM R$ MILHÕES CORRENTES

FONTE: SEF/MG – MINASPART DESENVOLVIMENTO

Ano   Receita Corrente Líquida  Despesa Total com Pessoal

GOVERNO  - ANTONIO ANASTASIA (1)

2011 37.284,18 25.571,71

2012 40.371,09 29.183,06

2013 43.141,24 32.423,94

2014 47.644,24 36.552,73

Variação %    43,60 64,41

GOVERNO  - ANTONIO ANASTASIA (1)

2015 51.643,24 43.440,11

2016 53.731,47 46.924,09

2017 55.174,58 49.885,55

2018 56.345,45 51.222,16

Variação % 18,26 40,13

Total – (1) + (2)  69,82 130,39

GOVERNO - ROMEU ZEMA

2019 64.068,17 51.512,54

Variação 13,71 0,57

Década 2011/19  93,1 131,69

MINAS GERAIS -  RESULTADO DAS CONTAS
 PÚBLICAS DO ESTADO –EM R$ BILHÕES 
CORRENTES - PERÍODO DE 2011 A 2019*

     FONTE: SEF-MG/MINASPART DESENVOLVIMENTO

Ano/Governo Receita Total Despesa Total Resultado

ANASTASIA/ALBERTO COELHO

2011 54,8 -54,7 0,1

2012 65,3 -63,2 2,1

2013 71 -72 -1

2014 73,4 -75,5 -2,1

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

FERNANDO PIMENTEL

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

2016 84 -88,1 -4,1

2017 88,6 -98,4 -9,8

2018 91,7 -103 -11,3

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

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

ROMEU ZEMA

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

Déficit previdenciário de Minas poderá atingir R$ 78 bilhões 
entre 2019 a 2022 se as novas regras não forem aprovadas. 

Falta de aprovação poderá causar insolvência do Estado

No ano passado, o déficit previdenciário foi de 

R$ 18,6 bilhões e a expectativa para 2020 é de um 

déficit de R$ 19,2 bilhões.

Anteriormente, o Ministério da Economia já 

havia estabelecido o prazo final de 31 de julho para 

que os estados encaminhassem suas reformas, que 

deveriam incluir questões relevantes como a das 
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alíquotas de contribuição dos servidores. Atualmente, 

a proposta do Estado é que elas variem de 13% a 19%, de 

acordo com os salários, alterando-se os níveis atuais, 

de 11%. Caso a data seja descumprida, a União poderá 

deixar de realizar alguns repasses voluntários a Minas 

Gerais, o que certamente agravaria significativamente 

a já considerada crítica situação financeira atual.

O presidente da FIEMG – Federação das 

Indústrias do Estado de Minas Gerais, Flávio Roscoe, 

mostrou-se bastante preocupado em relação às 

contas públicas de Minas. Roscoe afirmou que “não 

existe um cenário de não aprovação da reforma da 

previdência, em função dos números negativos, que 

Mais de 300 páginas e quase 30 horas  

de debates, com a participação de cerca de 40 

representações sindicais. Este foi o somatório das 

discussões realizadas na Assembleia Legislativa 

de Minas Gerais (ALMG) no “Seminário Reforma da 

Previdência”, encerrado no dia 16 de julho último. 

Após quatro dias e sete reuniões de intenso diálogo 

entre parlamentares, secretários e servidores 

estaduais, o presidente da ALMG, deputado Agostinho 

Patrus, entregou aos secretários de Estado Igor 

Eto e Otto Levy o relatório final que congrega 244 

sugestões apresentadas pelos debatedores à reforma 

previdenciária proposta pelo Executivo. 

Segundo o presidente da ALMG, o Governo do 

Estado e os parlamentares deverão, a partir de agora, 

já se tem atualmente.  A reforma é inexorável e vital. 

Caso não seja realizada, resultará na insolvência do 

Estado. No Brasil, as pessoas agora vivem mais, com 

mais qualidade de vida. A previdência foi planejada 

em outra época, quando havia uma expectativa de 

vida menor. É preciso arcar com as aposentadorias 

atuais e com as dos futuros aposentados”.

O presidente da FIEMG se diz otimista em 

relação à aprovação da reforma que, para ele, “está 

de bom tamanho para o momento em que estamos 

vivendo. No entanto, há pressa. Quanto mais para 

frente ficar, pior será o cenário. É fundamental que ela 

ocorra o mais rapidamente possível”, afirmou.

Agostinho Patrus entrega ao Governo sugestões
 de sindicatos sobre a Reforma da Previdência

Proposições foram apresentadas em seminário que 
assegurou representatividade aos servidores e à população

estudar a viabilidade de cada uma das proposições 

contidas no documento. “Nos próximos 15 dias, 

cada um dos deputados estará debruçado sobre esta 

matéria para que, em agosto, possamos discutir as 

emendas e as demais sugestões de servidores e dos 

próprios parlamentares”, enfatizou. 

Anunciado em entrevista coletiva, em 8 de julho, 

o seminário foi a forma encontrada pelo Legislativo 

para promover a participação das representações de 

sindicatos e associações na discussão da Proposta de 

Emenda à Constituição (PEC) 55/2020 e do Projeto 

de Lei Complementar (PLC) 46/2020, que trazem as 

propostas para a Previdência. Os projetos estabelecem, 

entre outros pontos, novos critérios para tempo, idade 

mínima e alíquotas de contribuição. 
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O seminário também atendeu a um 

questionamento constante de deputados e servidores, 

que cobram mais diálogo do Governo do Estado com as 

diferentes categorias do funcionalismo. “A Assembleia 

de Minas cumpre o papel de intermediar esta relação”, 

afirmou o deputado Agostinho Patrus. “Temos a 

missão de ser a ponte entre o funcionalismo estadual 

e as novas regras previdenciárias. Nosso foco é fazer 

justiça aos servidores, que se dedicam à educação, 

saúde e segurança da nossa gente – entre outras 

atividades tão essenciais aos cidadãos”, defendeu.

As reuniões foram transmitidas ao vivo pela TV 

e pelas redes institucionais da ALMG. A participação 

popular foi garantida por meio do envio de formulários 

com proposições e debates em salas de chat online. 

Apenas nestes quatro dias de reuniões, mais de 250 

cidadãos, de todas as regiões do Estado, enviaram 

quase 2.700 mensagens. Os interessados também 

puderam enviar comentários pela ferramenta “Dê sua 

opinião”, do Portal ALMG. Até esta quinta, quase 17 mil 

contribuições foram encaminhadas. 

Debate ampliado

Para promover o seminário e uma semana 

inteiramente dedicada às discussões em torno da 

reforma da Previdência, a tramitação dos projetos 

precisou ser interrompida e as votações, adiadas. 

Com isso, o Governo do Estado, por recomendação 

do presidente Agostinho Patrus, deve articular com 

o Ministério da Economia a prorrogação do prazo 

para aprovação das novas alíquotas de contribuição, 

definido em portaria até 31 de julho. 
(Fonte: O Tempo).

Foto: Victor Oliveira / ALMG
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Déficit tributário em Minas atinge 
R$ 5,1 bilhões no primeiro semestre

O governo de Minas fechou o primeiro semestre 

com um déficit tributário de R$ 5,1 bilhões. O resultado 

é reflexo da crise econômica causada pela pandemia 

de coronavírus, que vem derretendo a arrecadação 

estadual, sobretudo referente ao ICMS, a principal 

fonte de receita do Estado. Os números constam no 

detalhamento de receitas e despesas, entregue em 7 

de julho último à Assembleia Legislativa (ALMG), e o 

documento serve como base para que o Parlamento 

prorrogue a situação de calamidade pública, vigente 

desde 20 de março, até o fim do ano.

De acordo com o relatório da Secretaria 

de Planejamento e Gestão (Seplag), no primeiro 

trimestre, antes da pandemia, a perda de receita 

tributária do governo mineiro alcançou R$ 2,7 bi. Já 

o relatório da Secretaria de Fazenda (SEF), que traz o 

detalhamento dos números em abril, maio e junho, a 

queda somou R$ 2,4 bi, já com o impacto econômico 

da pandemia. Assim, o  resultado no segundo trimestre 

foi impulsionado pelo mês de junho, que teve um 

desempenho melhor do que o governo esperava.     

Estima-se que a situação possa piorar, caso 

as expectativas do governo sejam concretizadas. 

Isso porque, de acordo com SEF, Minas deve iniciar o 

terceiro trimestre do ano com uma queda percentual 

de 43,2% na arrecadação tributária. Para este mês, as 

projeções indicam uma queda de R$ 855 milhões; em 

junho, o valor apurado representou uma perda de R$ 

597 milhões aos cofres públicos estaduais.

Todos os comparativos do governo foram 

feitos com base nas estimativas iniciais previstas na 

Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2020. Em termos 

percentuais, a arrecadação do Imposto sobre a 

Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) caiu 

45,3%, em abril. No mesmo mês, o governo constatou 

a arrecadação de ICMS sofrer um decréscimo de 

17,2%. Em maio, o ICMS sofreu uma retração de 18,7%, 

enquanto a arrecadação de IPVA caiu 12,8%.

Apesar desses resultados, o governo segue 

otimista de que as perdas de receitas do Estado 

não cheguem aos R$ 7,5 bilhões estimados pelo 

Palácio Tiradentes, em março. A previsão de queda 

foi revisada e, até o momento, o Executivo trabalha 

com uma perspectiva de queda de R$ 5,5 bilhões. “É 

importante destacar que esse valor pode se alterar 

para mais ou para menos, dependendo da reação da 

economia mineira e nacional”, ressalta a SEF, em nota.

O governo de Minas ressalta que, apesar da 

queda de arrecadação, conseguiu manter o pagamento 

dos repasses constitucionais às prefeituras, 

conforme acordo firmado com a Associação Mineira 

de Municípios (AMM). Segundo o relatório, foram 

destinados R$ 1,3 bilhão para as cidades. Caso o Estado 

não cumpra com a medida, haverá bloqueios judiciais 

para garantir os repasses.
 

Salários 
Questionado se vai conseguir manter o 

pagamento dos salários do funcionalismo público, 
bem como o acordo junto aos municípios, caso 
a situação fiscal deteriore ainda mais, o governo 
informou que “trabalha fortemente para manter os 
compromissos do Estado, como o pagamento dos 
salários dos servidores, acordo da AMM, entre outros”.

De acordo com o governo, durante o primeiro 
semestre foi possível conseguir economizar R$ 
3,8 bilhões. A meta, até o fim do ano, é de que o 
contingenciamento atinja R$ 4,3 bilhões. Em nota, a 
Seplag informou que essa previsão “pode ser ajustada 
de acordo com a evolução da situação fiscal do 
Estado e demandas relativas à prestação dos serviços 
necessários”. (Fonte: O Tempo)
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A arrecadação da CFEM – Compensação Financeira 

pela Exploração de Recursos Minerais em Minas Gerais 

atingiu R$ 834,5 milhões durante o primeiro semestre de 

2020. O valor é inferior aos R$ 932,3 milhões arrecadados 

pelo Estado em igual período do ano passado e equivale 

a uma perda de 10,49%. Com esse resultado, o Pará 

manteve a liderança nacional da apuração dos royalties 

da mineração, tendo alcançado uma arrecadação de R$ 

1,035 bilhão.

Os dados foram divulgados pela Agência Nacional 

de Mineração e evidenciam que enquanto Minas responde 

por 39,5% dos recursos apurados pelo CFEM em todo o 

país, a fatia correspondente ao estado do Pará atinge 49% 

dos R$ 2,112 bilhões repassados em nível nacional.

Minas Gerais sempre foi o estado líder na produção 

Dívida de Minas supera 200% da receita líquida estadual

Minas mantém a perda da liderança nacional na produção mineral

Durante os quatro primeiros meses de 2020 a 

dívida de Minas Gerais superou o limite de 200% da 

Receita Corrente Líquida e alcançou R$ 132 bilhões, de 

acordo com dados divulgados pela Secretaria de Estado 

da Fazenda. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece 

penalizações e prazos para que a dívida seja reconduzida 

ao limite previsto na legislação, destacando-se a restrição 

aos empenhos e gastos do governo.

No entanto, devido ao estado de calamidade 

pública decretado pelo governo estadual e aprovado 

pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, as 

metas, os limites e prazos fixados pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal estão suspensos e, enquanto 

durar esse regime, não ocorrerá nenhuma penalidade 

ao Estado por ter ultrapassado o limite estabelecido 

para a dívida.

Apenas dois outros estados brasileiros, além de 

Minas Gerais, desrespeitaram o limite de endividamento 

de 200% da Receita Corrente Líquida: Rio Grande do Sul 

(233%) e o Rio de Janeiro (306%), segundo informações 

da Secretaria do Tesouro Nacional. 

O passivo do Estado mineiro expandiu 

principalmente em decorrência da suspensão dos 

pagamentos das dívidas de Minas com a União e 

também por força do aumento das cotações do dólar 

norte-americano em relação ao real, já que uma parte 

da dívida estadual encontra-se contabilizada em 

moedas estrangeiras. Do fim de 2019 até abril deste 

ano, a dívida consolidada líquida cresceu R$ 9,5 bilhões.

Em condições normais, Minas teria 12 meses 

para que voltasse a dívida a patamares abaixo dos 

200% da Receita Corrente Líquida, ficando impedido 

de contratar novas operações de crédito internas ou 

externas. Se ao final do prazo a dívida não caísse para 

níveis inferiores a 200%, Minas ficaria impedida de 

receber transferências voluntárias da União.
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mineral brasileira, mas desde o ano passado vem 

perdendo esta liderança para o Pará. 

O município mineiro que mais apurou recursos 

decorrente da extração mineral no estado durante o 

primeiro semestre deste ano foi Conceição do Mato 

Dentro. Ao todo, o referido município auferiu receitas 

relativas ao CFEM no valor de R$ 166,3 milhões durante 

os primeiros seis meses deste ano – o que corresponde a 

um aumento expressivo, uma vez que, durante o mesmo 

período do ano passado, as receitas totalizaram R$ 60,2 

milhões, devido à reentrada em operação do sistema 

Minas-Rio, da Anglo-American, paralisado anteriormente 

em decorrência de vazamentos ocorridos no mineroduto.

Congonhas apurou R$ 87,1 milhões e Itabira obteve 

R$ 86,7 milhões provenientes da CFEM.
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O PIB-Produto Interno Bruto de Minas Gerais, 

considerado o 3ª maior entre os estados brasileiros, vem 

apresentado desempenho medíocre na maior parte dos 

anos do século XXI e, durante os últimos dezenove anos, 

em apenas oito deles – (2002, 2003, 2004, 2005, 2010, 

2012. 2016 e 2017) é que o estado registrou desempenho 

superior à média verificada em relação ao Brasil. Há 

uma particularidade nos anos em que o crescimento 

econômico de Minas supera o brasileiro: nesse período 

constata-se que, em sua maioria, houve uma significativa 

valorização dos preços das commodities e, em especial, 

do minério de ferro.

Em 2019 o PIB de Minas Gerais recuou 0,33% 

- o que corresponde a uma queda de 1,45 pontos 

percentuais, quando comparado à média nacional, que 

alcançou 1,14% no mesmo período.

De 2011 a 2019, a taxa de variação do PIB mineiro 

cresceu a uma média de apenas 0,20% ao ano e de 2,12% 

no acumulado do período– contra 0,59% e 6,24% do 

Brasil, respectivamente. O crescimento da economia 

mundial, no mesmo período, atingiu uma média anual 

de 3,55% e acumulou expansão de 37,00%.

Dados preliminares apontam que a participação 

relativa de Minas Gerais no PIB nacional em 2019 foi de 

8,71%. 

A Renda Per Capita dos mineiros somou US$ 

7.498,90 – inferior à registrada em 2008, de US$ 

7.663,28 e equivalia a 85,75% da renda média nacional. 

Se considerarmos a Renda Per Capita dos mineiros 

nos últimos nove anos – 2011/2019-, verifica-se uma perda 

acumulada de 4,10% durante referido período. 

A Fundação João Pinheiro estima que, em 2019, o 

PIB de Minas Gerais tenha totalizado R$ 632,0 bilhões – 

equivalentes a US$ 160,1 bilhões.

MINAS GERAIS X BRASIL X MUNDO
TAXA ANUAL E ACUMULADA DE CRESCIMENTO 

DO PIB  2011/2019 - EM %

*ESTIMATIVAS DA FJP-FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO/FMI
FONTE: FMI-WORLD ECONOMIC OUTLOOK-OUTUBRO 2019/IBGE/FJP/MINASPART 
DESENVOLVIMENTO

Ano Minas Gerais Brasil Mundo

2011 2,48 3,97 4,29

2012 3,33 1,92 3,51

2013 0,47 3 3,48

2014 -0,7 0,5 3,59

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

2016 -2 -3,28 3,39

2017 1,67 1,32 3,81

2018* 1,17 1,32 3,1

2019* -0,33 1,14 2,9

Média 0,2 0,59 3,55

Acumulada 2,12 6,24 37

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

*DADOS PRELIMINARES 
FONTE: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO/MINASPART DESENVOLVIMENTO

Ano PIB Total
Crescimento da 

População
PIB Per Capita

2011 2,48 0,79 1,68

2012 3,33 0,75 2,56

2013 0,47 0,72 -0,25

2014 0,70 0,67 -1,36

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

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

2017 1,67 0,58 1,08

2018* 1,17 0,55 0,65

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

Taxa Média 0,20 0,65 -0,45

Acumulada 2,12 6,00 -4,10
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*DADOS PRELIMINARES 
FONTE: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO/MINASPART DESENVOLVIMENTO

Variação do PIB de Minas Gerais no 1º trimestre de 2020
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Relatório divulgado no dia 15 de junho último 

pela Fundação João Pinheiro revela que o Produto 

Interno Bruto (PIB) gerado em Minas Gerais nos 

12 meses completados em março de 2020 foi, em 

termos reais, 0,9% inferior ao registrado nos 12 

meses imediatamente anteriores (taxa de variação 

anualizada). Para a economia brasileira, o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estimou um 

incremento de 0,9% na mesma base de comparação.

De acordo com o estudo da FJP  “o descasamento 

da taxa anualizada do PIB mineiro em relação ao do 

Brasil foi verificado a partir do segundo trimestre de 

2019, em função, principalmente, dos desdobramentos 

da disrupção da produção de minério de ferro e da 

bianualidade do ciclo de safras do café.

No caso da indústria extrativa mineral, medidas 

de reforço da segurança das barragens do estado após 

o rompimento do Córrego do Feijão, em Brumadinho, 

induziram a suspensão temporária da operação de 

várias minas (segundo trimestre de 2019). Além disso, 

a evolução do PIB real mineiro no terceiro trimestre 

de 2019 foi afetada por um fator específico e típico 

da estrutura produtiva estadual: o efeito da baixa 

produção do café em anos ímpares (2019) conforme o 

ciclo bianual da cultura.

No primeiro trimestre de 2020, a deterioração 

do produto agregado mineiro e brasileiro esteve 

relacionada à ocorrência da pandemia do novo 

coronavírus (sobretudo a partir das últimas semanas 

de março) e suas consequências sobre a dinâmica 

econômica e social interna (o distanciamento e 

isolamento social e o fechamento de estabelecimentos) 

e externa (ao afetar o comércio internacional entre as 

regiões). Com isso, houve piora da taxa anualizada 

do PIB nacional (de 1,1% no quarto trimestre de 2019 

para 0,9% no primeiro trimestre de 2020). Em Minas 

Gerais, essa deterioração foi ainda mais acentuada (de 

-0,3% para -0,9%).

Essa constatação é corroborada pela análise do 

comportamento do PIB na série com ajuste sazonal. 

De fato, no primeiro trimestre de 2020, o PIB de Minas 

Gerais recuou 1,8% em relação ao quarto trimestre de 

2019. No Brasil, a queda foi ligeiramente inferior: de 

1,5% na mesma base de comparação.

Observando-se as taxas de variação do índice de 

volume do Valor Adicionado Bruto (VAB) das diversas 

atividades econômicas, nota-se que a retração foi 

bastante generalizada entre os setores. Poucos 

segmentos apresentaram performance positiva em 

Minas Gerais e no Brasil no primeiro trimestre de 

2020. Uma das exceções foi o setor agropecuário: 

expandiu 6,7% no estado no primeiro trimestre de 

2020 em relação ao trimestre imediatamente anterior 

(e 10,0% na comparação com o mesmo trimestre do 

ano passado); no Brasil, as taxas de expansão do setor 

agropecuário foram mais modestas, respectivamente, 

de 0,6% (na série com ajuste sazonal) e de 1,9% (na 

série sem ajuste sazonal).
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TAXAS DE VARIAÇÃO REAL (%) DO PRODUTO INTERNO BRUTO E DO VALOR ADICIONADO 
DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS POR DIFERENTES ÓTICAS DE COMPARAÇÃO – MINAS GERAIS 

E BRASIL - 1° TRIMESTRE/2020 

FONTES: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO (FJP), DIRETORIA DE ESTATÍSTICA E INFORMAÇÕES (DIREI), COORDENAÇÃO DE CONTAS REGIONAIS; INSTITUTO BRASILEIRO 
DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), DIRETORIA DE PESQUISAS, COORDENAÇÃO DE CONTAS NACIONAIS. NOTA: (1) OUTROS SERVIÇOS INCLUEM: SERVIÇOS DE 
ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO; SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO; INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA, SEGUROS E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR; ATIVIDADES 
PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS, TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS; EDUCAÇÃO E SAÚDE PRIVADA; SERVIÇOS DOMÉSTICOS; ARTES, CULTURA, ESPORTE, RECREAÇÃO E 
OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS; E ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS E ALUGUÉIS. (2) O RESULTADO DA TAXA ACUMULADA NO ANO NO PRIMEIRO TRIMESTRE 
É EQUIVALENTE AO DA TAXA TRIMESTRAL (TRIMESTRE CONTRA O MESMO TRIMESTRE DO ANO ANTERIOR). POR ISSO, OS VALORES DA SEGUNDA E TERCEIRA 
COLUNAS DA TABELA COINCIDEM NESSE TRIMESTRE.

AGREGADOS MACROECONÔMICOS
1º Trim.20 /4º Trim.19

(série com ajuste sazonal)
1º Trim.20/
1º Trim.19

Acumulada no
ano (2)

Anualizada

Minas Gerais

PIB -1,8 -2 -2 -0,9

VA -1,7 -2 -2 -1,1

Agropecuária 6,7 10 10 -1,4

Indústria -2,6 -6,6 -6,6 -4,3

Ind. Extrativa Mineral -2 -30,7 -30,7 -30,1

Ind. de Transformação 0,9 -1,7 -1,7 -0,6

Construção -4,1 -3,2 -3,2 2

Energia e Saneamento -3,7 -1,1 -1,1 6,1

Serviços -1,8 -1 -1 0,3

Comércio -1,5 0,5 0,5 2,2

Transportes -1,7 -5 -5 -3,1

Adm. Pública 0,4 -0,5 -0,5 -0,2

Outros Serviços (1) -3,2 0,2 0,2 1

Brasil

PIB -1,5 -0,3 -0,3 0,9

VA -1,6 -0,2 -0,2 0,9

Agropecuária 0,6 1,9 1,9 1,6

Indústria -1,4 -0,1 -0,1 0,7

Ind. Extrativa Mineral -3,2 4,8 4,8 0,7

Ind. de Transformação -1,4 -0,8 -0,8 0,3

Construção -2,4 -1 -1 1,7

Energia e Saneamento -0,1 -1,8 -1,8 0,2

Serviços -1,6 -0,5 -0,5 0,9

Comércio -0,8 0,4 0,4 1,8

Transportes -2,4 -1,6 -1,6 -0,3

Adm. Pública -0,5 -0,4 -0,4 -0,1

Outros Serviços (1) -1,6 -0,7 -0,7 1,1
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Análise Setorial do PIB de Minas Gerais

O desempenho do setor agrícola e, 

particularmente, da safra de grãos foi determinante 

para o resultado positivo no primeiro trimestre. Três 

fatores são fundamentais para explicar a agricultura 

no estado: 1) a proporção da safra colhida de cada 

uma das culturas no primeiro trimestre; 2) a projeção 

da variação da produção anual pelo Levantamento 

Sistemático de Produção Agrícola (LSPA); e 3) o peso 

da cultura na estrutura produtiva local.

Na indústria de Minas Gerais, houve retração no 

índice de volume do VAB em três dos quatro subsetores 

na análise da série dessazonalizada (extrativa 

mineral, construção civil e energia e saneamento). Nas 

atividades de produção e distribuição de eletricidade 

e saneamento (utilidades públicas), o VAB apresentou 

variação negativa no estado (-3,7%) na comparação do 

primeiro trimestre de 2020 com o quarto trimestre do 

ano passado.

Na atividade de extração mineral em Minas 

Gerais, a retração de 2,0% na comparação dos três 

primeiros meses de 2020 com os três últimos de 2019 

(série com ajuste sazonal) e de 30,7% na comparação 

com o mesmo período do ano passado (série sem 

ajuste sazonal) esteve relacionada ao adiamento na 

retomada das operações de várias minas situadas no 

estado de Minas Gerais.

A construção civil foi outro setor afetado pela 

pandemia do novo coronavírus. Em Minas Gerais, o 

volume de VAB do segmento retraiu 4,1% no primeiro 

trimestre de 2020 em relação ao último trimestre 

de 2019. No Brasil, a queda foi de 2,4% na mesma 

base de comparação. Além do ritmo mais lento em 

obras de infraestrutura que vigorava no período pré-

pandemia, o mercado imobiliário foi prejudicado 

com o distanciamento social (sobretudo a partir de 

março). No estado, esse argumento é corroborado pela 

retração do pessoal ocupado no trimestre conforme 

a PNAD Contínua, pela queda na fabricação dos 

principais insumos para a construção civil (minerais 

não metálicos) e pela inflexão nas vendas de materiais 

relacionadas à cadeia do setor. A indústria de 

transformação estadual foi o único setor industrial que 

ainda apresentou expansão no volume de VAB (0,9%) 

na série com ajuste sazonal, após o quarto trimestre 

de 2019 com resultado ainda mais desfavorável. Esse 

resultado não deve se repetir no próximo trimestre 

com o agravamento da crise e a paralisação de muitas 

atividades industriais importantes, sobretudo da 

indústria “pesada” (metalurgia, veículos, entre outras). 

Vale dizer que, na comparação do primeiro trimestre 

de 2020 com o mesmo trimestre do ano passado, o 

setor recuou 1,7% no estado.

De acordo com a Pesquisa Industrial Mensal 

– Produção Física (PIM-PF), por um lado o resultado 

negativo em Minas Gerais nessa última base de 

comparação esteve relacionado à queda na produção 

de bebidas, produtos químicos, metalurgia, refino e 

fabricação de biocombustíveis, produtos de metal, 

veículos automotores e de minerais não metálicos. Por 

outro lado, alguns segmentos da chamada indústria 

manufatureira “leve” apresentaram expansão e 

atenuaram a retração observada nos demais setores. 

Foi o caso da indústria têxtil, da fabricação de fumo, 

de produtos alimentícios e de celulose e papel.

No que se refere ao setor de serviços, o 

volume de VAB de transporte teve retração de 1,7% 

em Minas Gerais no primeiro trimestre de 2020 

comparativamente ao quarto trimestre do ano anterior 

(série dessazonalizada) e de 5,0% na comparação com 

o mesmo trimestre de 2019 (série sem ajuste sazonal). 
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No Brasil, as quedas foram, respectivamente, de 2,4% 

e de 1,6%. No estado, os três modais foram afetados. O 

modal ferroviário teve seu ritmo diminuído em razão 

do seu encadeamento com o segmento de extração 

mineral. O aeroviário foi bastante afetado pelas 

medidas de isolamento social e redução no número 

de passageiros nos aeroportos (sobretudo em março) 

e, finalmente, o modal rodoviário também sentiu 

os efeitos da pandemia, corroborado pela redução 

nas vendas de combustíveis de petróleo e álcool na 

economia mineira. O volume de VAB da administração 

pública (que inclui a produção das esferas federal, 

estadual e municipais) variou positivamente na 

série com ajuste sazonal em Minas Gerais: 0,4% no 

primeiro trimestre de 2020 em relação ao trimestre 

imediatamente anterior. No Brasil, ao contrário, o 

segmento recuou 0,5% na mesma ótica de comparação. 

No comércio, houve retração de 1,5% em Minas Gerais 

no primeiro trimestre de 2020 em relação ao último 

trimestre do ano passado (queda de 0,8% no Brasil). 

Porém, na comparação com o mesmo trimestre de 

2019, o volume de VAB de comércio expandiu 0,5% no 

estado e 0,4% no cenário nacional.

De acordo com a Pesquisa Mensal do Comércio 

(PMC), por um lado houve ampliação no volume de 

vendas no estado no segmento de supermercados 

e hipermercados, de equipamentos de escritório e 

materiais de informática e comunicação, de veículos, 

motocicletas, partes e peças e, principalmente, de 

artigos farmacêuticos. Por outro lado, houve abrupta 

retração nas vendas de combustíveis e lubrificantes 

e de material de construção (corroborando as quedas 

no volume de VAB dos setores de transporte e da 

construção civil mencionadas anteriormente). No 

conjunto agregado dos “outros serviços”, conforme a 

abertura do Sistema de Contas Trimestrais de Minas 

Gerais, houve queda de 3,2% no volume de VAB desse 

agrupamento no estado no primeiro trimestre de 

2020 em relação ao quarto trimestre de 2019 (série 

dessazonalizada). No Brasil, o recuo foi de 1,6% na 

mesma base de comparação.

Tanto em Minas Gerais quanto em âmbito 

nacional percebe-se que as atividades mais afetadas 

nesse grupo foram aquelas mais diretamente ligadas 

à possibilidade de aglomeração social (artes, cultura, 

esporte, recreação, cinema, teatro, salões de beleza, 

academia, alojamento, alimentação fora do domicílio 

e atividades turísticas). A Pesquisa Mensal de Serviços 

(PMS) corrobora esse argumento para Minas Gerais”.

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

PROJEÇÕES PRELIMINARES DA FJP – US$ CORRENTES
FONTE: IBGE/BANCO CENTRAL DO BRASIL/FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO – 
MINASPART DESENVOLVIMENTO

Ano Minas Gerais Brasil MG/Brasil-%

Ano Minas Gerais Brasil MG/Brasil-%

2001 47.837 559.563 8,549

2002 42.345 508.101 8,334

2003 46.956 559.465 8,393

2004 58.761 669.340 8,779

2005 77.411 892.033 8,678

2006 97.715 1.107.131 8,826

2007 123.421 1.396.797 8,836

2008 151.689 1.693.147 8,959

2009 144.247 1.672.625 8,624

2010 199.673 2.209.751 9,036

2011 239.042 2.614.482 9,143

2012 226.302 2.463.549 9,186

2013 225.938 2.468.456 9,153

2014 219.463 2.454.846 8,940

2015 155.584 1.796.168 8,662

2016 156.467 1.800.134 8,692

2017 180.511 2.062.508 8,752

2018 164.785* 1.884.760 8,743

2019 160.202* 1.839.290 8,710

DEBATE 
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PIB de Minas equivale a 8,52% do nacional 

Estudo projeta queda de 5,82% do 
PIB de Minas Gerais em 2020

Conclui o Relatório da FJP acrescentando 

que “para o primeiro trimestre de 2020, a estimativa 

preliminar para o PIB de Minas Gerais totalizou R$ 153,6 

bilhões a preços correntes. O Valor Adicionado Básico da 

agropecuária foi estimado em R$ 9,8 bilhões (7,3% do 

total), o da indústria em R$ 31,5 bilhões (23,5% do total), e 

o dos serviços em R$ 92,7 bilhões (69,2% do total)”.

De acordo com matéria publicada em 19 de junho 

último em O Globo, estudo elaborado pelo Santander 

aponta que a pandemia do novo coronavírus fará com 

que a economia de todos os 27 estados brasileiros 

sofra retração neste ano. 

A região Sudeste, cuja contração estimada é de 

7,8%, será o fiel da balança para uma queda maior da 

economia do país - sendo responsável por mais de 

50% de tudo que é produzido no país.

A estimativa para a queda do PIB de Minas 

Gerais é de 5,82% em 2020, de acordo com o referido 

estudo, prevendo-se uma recuperação de 4,6% no ano 

seguinte.

De acordo com o IBGE-Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística, o PIB brasileiro total 

alcançou R$ 1,803 bilhões a preços corrente no 

acumulado do 1º trimestre de 2020.  Assim, no caso 

de Minas Gerais, a sua participação correspondeu 

a 8,52% do PIB total nacional.
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Os Problemas Sociais 
da Covid-19
Introdução:  
o cenário

A cada dia a imprensa publica uma nova data 

para o pico da Covid-19 e anuncia promessas desen-

contradas sobre vacina e medicamentos. Assumindo a 

chegada do pico em agosto de 2020 e o surgimento de 

vacina ou medicamento no início de 2021, este ensaio 

apresenta considerações sobre o impacto da pande-

mia no mercado de trabalho e outros desdobramentos 

sociais. 1

Com 60 dias de infecções, a pandemia quebrou 

inúmeras empresas brasileiras, destruiu 1,1 milhão de 

empregos formais2 e afastou do trabalho cerca de 5 mi-

lhões de pessoas, 75% informais3.  Sem políticas públi-

cas, a taxa de desemprego teria saltado dos 12% atuais 

para 24% ou mais4.  Graças às regras trabalhistas fle-

xibilizadoras5,  foi possível poupar mais de 8 milhões 

de empregos formais até o início de junho. O trabalho 

remoto também ajudou a manter muitas pessoas tra-

balhando. E a concessão de um auxílio emergencial de 

R$ 600,00 mensais para trabalhadores vulneráveis foi 

crucial para sua sobrevivência e consumo. 

Tais providências foram tomadas no pres-

suposto de que a pandemia arrefeceria em 90 dias. 

Ocorre que o Brasil chegou em junho como o epicen-

tro da pandemia, o que forçou muitas empresas a per-

manecerem fechadas ou a trabalharem com severas 

restrições.6  

O Banco Mundial indicou que a crise da Co-

vid-19 afetará os países emergentes por cinco anos7,  

sendo que no Brasil, a redução do trabalho e renda 

atingirá mais de 80% dos brasileiros8.  Prevê-se uma 

recessão gravíssima, prolongada e inédita. 

Nos dias atuais, grande parte das empresas 

sofre dificuldades imensas. Entre abril e maio de 

2020, os pedidos de recuperação judicial subiram 

70% e as falências, 30%. O governo passou a acenar 

com novas injeções de crédito para capital de giro. 

Apesar disso, firmas de pequeno porte passaram a 

demitir muitos empregados. Antecipa-se uma es-

calada do desemprego e forte queda de renda para 

2020-21. Milhões de brasileiros ficarão sem empre-

go, sem recursos e sem perspectiva de trabalho nes-

se período.

Impactos na saúde 

Embora o Sistema Único de Saúde (SUS) seja 

um projeto louvável pelo seu caráter universal e gra-

tuito, ele se revelou insuficiente no caso da Covid-19. 
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O SUS já vinha sofrendo em decorrência da prolongada 

recessão de 2015-17. Ao serem demitidos, milhões de 

trabalhadores ficaram sem planos de saúde e passa-

ram a pressionar o SUS. Com a chegada da pandemia, o 

problema se agravou. Em muitos estados já houve grave 

colapso hospitalar. Isso compromete a sobrevivência e 

a qualidade de vida das pessoas. 

Impactos na pobreza 
e na desigualdade 

O aprofundamento da desigualdade decorrente 

da pandemia é um fenômeno mundial9.  No Brasil, isso 

é ainda mais claro. Os pobres têm maior probabilida-

de de se infectar, adoecer e morrer.10  Prova disso é a 

disparada do contágio entre os moradores das favelas, 

onde é impossível obedecer ao distanciamento social. 

Os analistas estimam um aumento de 60% da extrema 

pobreza (US$ 1.90 ao dia per capita).11  

A pandemia lesionará também a classe média. 

Profissionais mais qualificados, desempregados e/

ou substituídos por tecnologias tendem a descer na 

escala social, o que gera frustrações e compromete a 

coesão social.12 Muitos empregos serão perdidos para 

sempre.13  Será um tempo de muita apreensão.

Impacto sobre as mulheres 

Historicamente, as recessões sempre impacta-

ram mais os homens do que as mulheres. Na pande-

mia atual, dá-se o inverso porque as mulheres são a 

maioria nas atividades paralisadas ou semi paralisa-

das (escolas, creches, turismo, hotéis, entretenimento, 

salões de beleza, oficinas de costura, etc.). Além disso, 

elas são maioria entre os trabalhadores informais – os 

mais desprotegidos.14 

Por cima do desemprego há o aumento da vio-

lência doméstica e sexual nos domicílios mais pobres, 

onde homens adultos vivem de forma aglomerada 

com mulheres e meninas.15 A violência ainda é muito 

sub-notificada por medo que elas têm dos homens.16

O reingresso das mulheres no mercado de tra-

balho será igualmente doloroso. Muitas terão de aceitar 

trabalhos precários, desprotegidos e de menor renda. 17

Impactos sobre as crianças 
Os impactos da Covid-19 sobre as crianças são 

preocupantes tanto na esfera educacional como na 

nutricional. A suspensão das aulas determina grave 

defasagem educacional e também sérios déficits nu-

tricionais, porque as crianças mais pobres dependem 

da escola para se alimentar (merendas, lanches, su-

cos, etc.). A desnutrição levará a maior adoecimento. A 

deterioração econômica dos adultos forçará o engaja-

mento de crianças e adolescentes em atividades labo-

rais precárias do mercado informal, novamente, com 

reflexos negativos na sua saúde e na sua educação.

Impactos políticos
O aumento da desigualdade, da pobreza e da 

mobilidade social descendente gerarão frustração e 

descontentamento que tendem a desaguar em mo-

vimentos sociais que, aliás, já começaram nas gran-

des cidades.18  A onda de protesto interracial dos Es-

tados Unidos alastrou-se rapidamente para vários 

países, misturada com o desemprego provocado 

pela pandemia. Por serem fenômenos de multidões, 

é difícil identificar os seus componentes com preci-

são e prever as suas conseqüências. Multidões têm 

sempre vários fatores causais, mas, com freqüência, 

se desdobram em condutas antidemocráticas que 

exigem ações policiais.19  A pandemia não é causa, 

mas está por trás dessas condutas devido ao estrago 

provocado pelo alto desemprego e severa queda de 

renda. Muitas manifestações políticas virão durante 

a pandemia.20 
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Impactos na cultura
O setor cultural e de entretenimento costuma 

ficar de fora nas análises das recessões. Com a Co-

vid-19, o fechamento ou abertura restrita dos tea-

tros, cinemas, museus e galerias e outros ambientes 

desamparou por completo os profissionais dessa 

área que, na maioria, são free lancers, informais, 

que recebem por trabalho realizado e, por isso, fi-

cam sem nenhum recurso.  Só no início de junho, o 

governo aprovou R$ 3 bilhões para ajudar os profis-

sionais e os grupos culturais e de entretenimento, 

o que parece insuficiente para atender a cerca de 

5 milhões de artistas, entre técnicos e pessoal de 

apoio.

Conclusão

Os impactos sociais da Covid-19 serão de longa 

duração. O desemprego será brutal. As regras de fle-

xibilização trabalhista terão de ser prorrogadas. Elas 

perderão potência com o avanço da crise. O problema 

do déficit fiscal por elas gerado terá de ser resolvido 

no futuro. 

Os brasileiros em geral ficarão mais pobres 

e mais desiguais. A atenuação do sofrimento exigi-

rá muito trabalho dos agentes econômicos e dos go-

vernantes. Destes, espera-se uma liderança racional, 

confiável e que transmitam esperança ao povo. 

Finalmente, a pandemia trará mudanças na glo-

balização. Depender da China como fábrica do mun-

do traz riscos irreparáveis. Muitos países procurarão 

diversificar sua produção.22  É um grande desafio. No 

Brasil, será necessário melhorar muito a qualidade da 

educação e investir maciçamente em pesquisa e de-

senvolvimento. 

Recomendações de 
políticas sociais
1. Manter as regras trabalhistas flexíveis pelo tempo 

que for necessário.

2. Implementar linhas de crédito com garantia do go-

verno para evitar a falência das empresas.

3. Manter o auxílio emergencial para os trabalhadores 

informais e formular um programa de renda míni-

ma que contenha mecanismos de saída. 

4. Aprovar regras de proteção social para os trabalha-

dores por conta própria informais e sem vínculo 

empregatício.23

5. Definir políticas específicas para a proteção de mu-

lheres e crianças. 

6. Articular o uso de tecnologias modernas com pro-

gramas de educação e qualificação continuadas. 

7. Manter serviços de apoio psicológico para pessoas 

afetadas na sua saúde mental.
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O momento de olhar para 
os pobres e a Mãe Terra

I

Quando e por que os pobres 
são lembrados?

Dentro das pesquisas e leituras que os momen-

tos de reclusão/hibernação que estou vivendo, as pu-

blicações com que me debruço vem oferecendo tantas 

interpretações sobre causas e consequências do isola-

mento, com as flagrantes repercussões sociais do lock-

down, que sou obrigado, por dever de probidade intelec-

tual, a não me deixar levar por quaisquer fakenews.

Dentre as pesquisas, embora sempre com espí-

rito crítico e seletivo, a revista Science tem merecido 

atenção, porque oferece no campo científico diversas 

opções de escolhas do que me é acessível cultural-

mente.

Pois muito bem, do Editorial da Science (Scien-

ce, vol. 368, nº 6488, de 17 de abril de 2020), tomei, 

apropriando-me de seu excelente conteúdo, para in-

titular esse escrito. E o fiz porque a qualidade dos três 

autores do texto – qualidade sim, “propriedade moral 

ou espiritual, que caracteriza uma pessoa e permite de 

lhe fazer um juízo” (primeira metade do séc. XII cons-

truiu este conceito [Vocábulo “quale”, em Dicionário 

Etimológico da Língua Italiana. Bologna: Zanichelli, 

2008]). – me permite acolher o texto, em língua in-

glesa, de Joachim Von Bran, Stefano Zamagi e Marcelo 

Sánchez Sorondo (Joachim Von Bran é presidente da 

Academia Pontifica de Ciências, na Cidade do Vatica-

no e é professor de Economia e Mudanças Tecnológi-

cas na Universidade de Bonn Center, em Bonn, Ale-

manha; Stefano Zamagni é presidente da Academia 

Pontifica de Ciências Sociais, na Cidade do Vaticano 

e é professor de Economia na John Hopkins Universi-

ty School of International Studies, em Bolonha, Itália; 

Marcelo Sánchez Sorondo é Bispo Chanceler na Aca-

demia Pontifica de Ciências e Ciências Sociais, na Ci-

dade do Vaticano)

Com o notável saber dos três cientistas, eis 

como sintetizo seu pensamento sobre o pobre, a po-

breza, as desigualdades que assolam, cruelmente, as 

populações. Portanto, opto pelo texto, procurando dar 

sequência ao raciocínio:

“Somos protagonistas involuntários de um drama que nós não teríamos 
querido interpretar” (Blog Academia Alfonsiana [disponível em: https://www.alfonsiana.org/blog/])
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3.1.1. “A doença causada pela pandemia de coro-

navírus (COVID-19) trouxe à luz as desigualdades que 

colocou a pessoas pobres – tanto em nações menos 

abastadas como em países ricos – sob o grande risco 

do sofrimento. Papa Francisco, recentemente, apon-

tou para isto em uma entrevista: ‘este é o momento de 

olharmos os pobres’”.

3.1.2. “Ainda, onde o distanciamento social 

é bem factível para pessoas ricas, os pobres que se 

amontoam em favelas, ou mesmo campos de refugia-

dos, não têm esta opção, faltando-lhes inclusive más-

caras faciais e equipamento de higiene básica. Para 

adereçarmos o risco, cidades populosas em países em 

desenvolvimento, nós devemos apoiar prevenção por 

teste, provendo acesso à equipamentos de proteção, 

e iniciando um grande esforço em construir hospitais 

de campanha para isolar pessoas infectadas.”

3.1.3. “A desigualdade na distribuição de tec-

nologias e recursos online significa que informações 

cruciais sobre a COVID-19, especialmente avisos so-

bre os primeiros estágios da doença e recomendações 

de higienes diárias, podem não estar sendo recebidas 

por grande parte das comunidades de baixa renda.

Sem acesso à informação responsável e trans-

parente, uma cacofonia de suposições pode tomar 

conta e se espalhar por estas comunidades.”

3.1.4. “A COVID-19 está afetando economias na-

cionais e está destruindo os pequenos comércios. As 

consequências devastadoras ao comércio de alimen-

tos, afeta as camadas mais pobres, que gasta a maior 

parte de sua renda em comida. Isto está aumento a 

fome e exacerbando o tratamento de saúde pública na 

pandemia.”

3.1.5. “COVID-19 também expôs a fragilidade da 

interconexão global. A interação global em larga esca-

la abriu o mundo à fruição transfronteiriças de bens 

e serviços, dinheiro, ideias e pessoas, permitindo que 

muitos saíssem da situação de pobreza. Contudo, re-

frear a rápida expansão dos problemas respiratórios 

da síndrome-coronavírus (SARS-CoV-2) requer fechar 

essas fronteiras em pontos de contágio. Esses fecha-

mentos devem ser temporários e não devem afetar a 

cooperação entre as nações durante a pandemia.”

3.1.6. “Agora é a hora para o mundo desenvol-

vido comprometer-se em melhorar esta situação. Se a 

descrença na capacidade da ciência continuar a cres-

cer, o interesse das nações ricas vai se tornar mais li-

mitado e, consequentemente, aumentará o fardo das 

doenças aos mais pobres.”

3.1.7. “Uma precisa depuração das visões de 

mundo, estilos de vida, e de problemas econômicos 

de curto-paro, deve ser feita. Uma mais responsável, 

mais compartilhada, mais inclusiva, mais justa socie-

dade é imprescindível se queremos sobreviver na An-

tropoceno.”
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II
O dia da Comunicação da Terra: 
50 anos

 “Otávio responde, triste! ‘Meu tio um dia me disse que 
a precaução excessiva pode ser tão fatal quanto a 
imprudência’”

(John Williams, Augustus, p. 31. Editora Radio Londres, 
R.S., 2019.)

E não é que a Terra também 

se comemora (e ela agradece), 

mormente quando se promovem 

legislações como se promulga-

ram nos Estados Unidos: Clean 

Air Act, Clean Water Act.

E, em sequência ao Edito-

rial, na mesma edição da Science, 

James Morton Turner e Andrew C. 

Isenberg (James Morton Turner é 

professor associado de estudos 

de meio-ambiente em Wellesley 

College, em Wellesley, Massachu-

setts, EUA; Andrew C. Isenberg é 

professor de História Americana 

na Universidade de Kansas, em 

Lawrence, Kansas, EUA), publica-

ram o artigo de fundo Earth Day 

at 50, do qual destaco:

“A primavera de 2020 será lembrada pelo co-

ronavírus. Mas, neste mesmo momento, é importante 

lembrar que, há 50 anos, os Estados Unidos enfrenta-

va uma crise. Naquele mês de abril, milhões de ameri-

canos participavam do Earth Day.”

“Essas leis elevaram a ciência acima da econo-

mia ou das políticas de interesse-especiais em infor-

mar o público. Elas especificaram o papel da ciência 

em avaliar impactos ambientais, determinar poluição 

atmosférica e decidir quando uma espécie precisa de 

proteção. O cientista político, Roger Pielke, denomi-

nou isto de “tornado político”, pois como as pessoas 

observam os avisos dos meteorologistas para saber se 

devem ou não se abrigar, americanos observam a ci-

ência para saber sobre políticas de proteção à saúde e 

ao meio-ambiente.”

“O Clean Water Act é responsável por declínios 

substanciais em substâncias que contaminam a água. 

Cientistas estimam que o Endangered Species Act te-

nha prevenido a extinção de 291 

espécies e ajudado 39 espécies a se 

recuperarem.”

“Que valores são estes? No 

meio-ambiente, os conservadores 

têm, consistentemente, aponta-

do três temas: a crença na excep-

cionalidade Americana; uma ina-

balável crença no mercado e na 

abundância de recursos naturais; 

na descrença na ciência. Quando 

o Estados Unidos saiu do Acordo de 

Paris, em junho de 2017, Trump e seu 

Administrador da Agência de Prote-

ção Ambiental (Enviromental Pro-

tection Agency Administrator), Scott 

Pruitt, enfatizaram que as demandas 

do acordo não eram justas ao Estados 

Unidos e que eles deveriam ter fé na 

habilidade Americana de resolver os desafios climáticos 

sem a intervenção do governo. Nenhum deles comentou 

sobre ciência climática.”

“O que a pandemia de coronavírus mostra, hoje, 

é o grave custo no atraso e na inação em face dos avi-

sos das urgências científicas. Em janeiro de 1970, Ri-

chard Nixon explicou que era “agora ou nunca” para 

o meio-ambiente. Aquele aviso nunca foi mais verda-
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deiro que hoje em dia. Encontrar desafios como o do 

coronavírus e o da mudança climática requer ações 

políticas que coadunem com as práticas científicas, 

baseadas no rigor de 1970.”

Eureka! Descobriram a América, quando os au-

tores cruzarem a mudança climática, quase inexorá-

vel, com a pandemia do Coronavírus.

É verdade, porque a ciência tem sido aparta-

da por segmentos importantes da classe política e de 

seus construtivos debates para se configurar um gro-

tesco debate ideológico.

Não é novidade que o sistema capitalista tem 

acumulado erros catastróficos, equilibrando o fana-

tismo do livre-mercado sobre as urgentes demandas 

da ciência e o lucro das grandes empresas multina-

cionais acima da mínima qualidade de vida requi-

sitada pelas camadas mais pobres. Todavia, se ele 

for controlado, com eficácia e com eficiência, sem 

burocracia e regulamentação tecnocrática, como 

bem sustentou o professor Spencer Weber Weller, 

em seu alentado ensaio Antitrust and Democracy 

(Harry First; Spencer Weber Waller. Antitrust’s De-

mocracy Deficit, 81 FORDHAM L. REV. 2543, 2013), 

precedido de notável epígrafe: 

Nossa solução dos problemas antimonopólio 

deve ser em termos de nossos ideais - os ideais da 

democracia política e econômica. Não queremos ne-

nhuma ditadura econômica ou política imposta a nós, 

nem pelos governos nem pelas grandes empresas. 

Não queremos um sistema de regulamentação deta-

lhada de preços pelo governo nem fixação de preços 

por interesse privado. Não queremos burocracia ou 

regimento de nenhum tipo, mas preferimos burocra-

cia e regimento governamental a privada, se tivermos 

que fazer essa escolha. Não podemos permitir que 

empresas privadas sejam governos privados. Deve-

mos manter nosso sistema econômico sob o controle 

das pessoas que vivem por ele e sob ele (Robert H. Ja-

ckson. Should the Antitrust Laws be Revised?, 71 U.S. L. 

REV. 575, 582, 1937.)

E como foi bem recordado este texto octogenário.
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Os desafios na 
realização das 
assembleias virtuais

A Covid-19 trouxe mais instabilidade ao am-

biente de negócios. Acelerou tomadas de decisão, im-

pulsionou mudanças e colocou à prova a habilidade 

das companhias se adaptarem às novas tecnologias.  

A mudança de cenário fez com que empresas e órgãos 

reguladores repensassem o modelo das Assembleias 

Gerais Ordinárias (AGOs) e Assembleias Gerais Extra-

ordinárias (AGEs). 

Apesar de algumas companhias já contarem 

com a transmissão online de assembleias, as decisões 

tomadas durante as AGOs e AGEs ficavam restritas aos 

participantes fisicamente presentes. Com o avanço da 

pandemia, o governo federal outorgou a Medida Pro-

visória 931, que, juntamente com regras e instruções 

complementares, permitiu a realização das assem-

bleias de forma integralmente virtual. 
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Em situações normais, as assembleias virtu-

ais já impõem desafios. Agora, assegurar aos acio-

nistas condições de participação a distância, às que 

teriam caso participassem presencialmente é mais 

um deles. 

Outro desafio está nos administradores ga-

rantirem evidências e documentação que compro-

vem que os direitos de todos os acionistas foram 

respeitados. Analisando a legislação, os seguintes 

requisitos mínimos devem ser considerados para a 

validade das assembleias virtuais: 

• Certificação da identidade do acionista 

• Possibilidade de manifestação aos participantes 

e de comunicação entre si 

• Garantia de visualização, circulação e apresenta-

ção de documentos 

• Autenticidade e segurança das comunicações, 

manifestações e votos 

• Registro da presença dos acionistas 

• Sistema de votação eficiente e documentado 

• Gravação integral da reunião 

• Estrutura adequada e suporte técnico em tempo 

real a todos os participantes 

A neutralidade tecnológica assumida por parte 

do regulador trouxe certa liberdade às empresas, mas 

isso também traz responsabilidades e riscos. A docu-

mentação é imprescindível para a companhia pro-

var que o sistema utilizado foi efetivo e confiável. 

Além disso, há questões relevantes de segu-

rança cibernética e identidade, pois é mandatório 

assegurar que os participantes e votantes sejam re-

almente os de direito e que os sistemas sejam pro-

tegidos contra fraudes, ataques e ameaças de mani-

pulação de dados, votações ou gravações. 

A melhor forma de proteção está em medidas 

de prevenção, detecção e endereçamento dos riscos 

cibernéticos pois é responsabilidade das compa-

nhias garantir que as comunicações estabelecidas 

sejam autênticas, sólidas e confiáveis. 

Levantamento do ACI Institute, da KPMG, 

mostra que, até o momento, a maioria das com-

panhias abertas brasileiras não realizará AGOs de 

forma exclusivamente virtual, mas sim no formato 

híbrido, que permite a participação virtual ou pre-

sencial. 

Independentemente do modelo escolhido, é 

importante que haja transparência na divulgação 

das informações, facilidade de acesso à assembleia 

e responsabilidade na prestação de contas. As com-

panhias que utilizarem este momento para melho-

rar a comunicação com seus acionistas, fazendo 

esse processo de forma ágil e segura, certamente 

serão reconhecidas e darão um passo adicional no 

seu fortalecimento após a crise. 
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Diretor da Page Personnel revela as principais mentiras encontradas em CVs 

Mentiu no currículo? Saiba 
como a falta de transparência 
impacta sua carreira 

Se você é um desses profissionais que acredita 

que uma simples mentirinha no currículo não causa 

mal a ninguém, fique sabendo que o maior prejudi-

cado pode ser você mesmo. Mentiras detectadas em 

CVs por recrutadores e empregadores podem abalar a 

reputação e imagem de um candidato, comprometer 

a participação em futuros processos seletivos e ter de 

conviver com o fantasma da credibilidade duvidosa. 

“Mentir no currículo é a pior escolha que um 

profissional pode fazer em sua carreira. Não há nada 

pior do que esse tipo de atitude. Ao escolher esse ca-

minho, o executivo tem de estar ciente de que esse ris-

co pode arruinar sua carreira e muitas vezes pode ser 

um caminho sem volta. Todo o trabalho que ele fez, as 

batalhas que teve de enfrentar e obstáculos que teve 

de superar, podem ir por terra ao ser desmascarado 

em um simples processo de análise curricular. Execu-

tivos levam anos para construir uma carreira sólida e 

ter uma reputação respeitada, mas podem perder tudo 

isso em questões de minutos ao fraudar seu currícu-
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lo”, explica Lucas Oggiam, diretor da Page Person-

nel, empresa global de recrutamento especializado 

em profissionais de nível técnico e suporte à gestão, 

unidade de negócios do PageGroup. 

De acordo com o consultor, esse tipo de ati-

tude traz reflexos imediatos e futuros na carreira de 

um profissional. “Quando um executivo participa 

de um processo seletivo e é descoberta uma men-

tira em seu currículo, esse candidato é eliminado 

automaticamente da seleção. E não é apenas des-

se processo que ele é eliminado. Ele acaba ficando 

com seu “nome sujo”, incluído em uma espécie de 

lista negra. Isso é muito ruim para um profissio-

nal porque compromete sua participação em novos 

processos de seleção”, revela. “A reputação desse 

profissional fica seriamente abalada e colocada em 

dúvida pelos recrutadores. Como indicaremos um 

executivo para uma empresa que tem um caráter 

duvidoso?”, questiona o consultor. 

Perder o emprego é outra consequência pro-

vocada pela falta de honestidade nas informações 

declaradas no currículo. “Um executivo pode até 

ser admitido por uma empresa utilizando desse ar-

tifício, mas pode se dar muito mal se o empregador 

descobrir que os dados são fantasiosos. É comum um 

empregador exigir de um funcionário as qualificações 

declaradas no currículo e reforçadas durante a en-

trevista. Agora se esse funcionário não foi sincero e 

notadamente não terá condições de desenvolver as 

atividades a que se propôs, certamente será demi-

tido. Além de passar pelo constrangimento da situ-

ação, seu nome será deletado do banco de dados da 

companhia”, diz Oggiam. 

Veja abaixo as três principais mentiras en-

contradas nos currículos analisados pela Page Per-

sonnel: 

1 - Nível de idioma 
Forjar a fluência de um determinado idioma 

tem se tornado uma prática muito comum e detectada 

frequentemente pelos recrutadores. “Os candidatos 

costumam inflar a fluência e domínio de uma língua. 

Isso é muito ruim porque conseguimos descobrir duran-

te a entrevista. Não adianta dizer que é fluente num idio-

ma porque as empresas precisam de profissionais capa-

citados e qualificados para essa tarefa. Quem não tiver 

essa aptidão, não passará no processo seletivo”, orienta. 

2 - Formação não concluída 
Outra artimanha que alguns candidatos cos-

tumam praticar é incluir a informação de cursos não 

concluídos. “Tem muito executivo que faz isso porque 

acha que é uma forma de dar um upgrade na sua for-

mação. O que ele não sabe é que fazemos uma varre-

dura em todas as informações declaradas no currículo 

e isso inclui a conclusão de cursos, sejam eles de gra-

duação, extensão ou de qualificação”, conta o diretor. 

3 - Datas de admissão 
e desligamento 

Adulterar históricos de entradas e saídas de 

uma empresa também faz parte das atitudes con-

denáveis pelos recrutadores e listada como uma das 

mais comuns. “Tem muito candidato que mente nesse 

campo porque teme que sua passagem por uma em-

presa tenha sido muito rápida e essa informação pode 

comprometer sua candidatura. Outra atitude comum 

é manipular o tempo de permanência entre uma em-

presa e outra, abreviando ao máximo esse intervalo. 

Candidatos fazem isso normalmente para mostrar 

que não estão muito tempo afastados do mercado de 

trabalho e, na verdade, o que acontece é justamente o 
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contrário. Não faça isto. O melhor é explicar durante a 

entrevista os reais motivos desse intervalo. A sinceri-

dade é a competência mais valorizada que um candi-

dato pode ter”, conclui Oggiam. 

A Page Personnel é a unidade de negócio do 

PageGroup responsável pelo recrutamento espe-

cializado de profissionais para posições técnicas, 

administrativas ou de ingresso no mercado. Além 

disso, conta com a PagePCD, área dedicada à in-

serção e valorização de profissionais com deficiên-

cia no mercado. 

Com uma gama soluções para recursos huma-

nos, o PageGroup é um grupo inglês listado na bolsa de 

valores de Londres e está presente em 36 países. Atu-

almente, seus quase 8 mil colaboradores atuam em di-

ferentes culturas e mercados, o que contribui para seu 

conhecimento em 3 esferas: global, regional e local. No 

Brasil desde 2000, os consultores espalhados pelo país 

já realocaram mais de 52 mil profissionais. 
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Mundo pós-pandemia. 
Quais os desafios da cidade 
do amanhã?

Já dizia um velho ditado: não há mal que dure 

para sempre. E ninguém duvida que este momento 

ruim vai passar. Mas no momento em que se estuda 

a retomada gradual das atividades e a reabertura do 

comércio, é indispensável refletir sobre a cidade do 

amanhã no mundo pós-pandemia.

Afinal, o contexto social sofreu profundas mu-

danças, como a implantação do distanciamento social, 

e levantaram-se dúvidas sobre quais serão os desafios 

e as novas responsabilidades das pequenas, médias e 

grandes metrópoles.

Evidente que a digitalização deve estar no topo 

da nossa reflexão, uma vez que nunca estivemos tão 

conectados. Os smartphones viraram quase uma ex-

tensão do nosso corpo e foram usados para pratica-

mente tudo e em diversas atividades do cotidiano du-

rante o isolamento. 

Eles estiveram presentes no encontro de famí-

lia, foram utilizados como um meio para pagar contas, 

pedir comida, comprar produtos, participar de reuni-

ões de trabalho e até de cerimônias com a presença 

de autoridades civis, militares e eclesiásticas. Agora, 

imagine a dificuldade que os não-adeptos enfrenta-

ram nos últimos dias. Difícil de imaginar, não é mes-

mo? Difícil porque é impossível pensar na cidade do 

amanhã sem levar em conta o valor e o poder da digi-

talização, uma vez que ela foi concebida para melho-

rar a vida de todos. 

O chamado mundo pós-pandemia deve inten-

sificar o uso da tecnologia para otimizar a rotina no 

sentido de construir um ambiente com maior qualida-

de de vida, independente do poder aquisitivo de cada 

cidadão.

Mas não é só isso! Para que uma cidade seja 

funcional é preciso que ela seja estruturada levando 

em consideração outros aspectos como a arquitetura 

e o planejamento urbano, inovação social, tecnologia 

e meio ambiente. Os locais com essa organização ten-

dem a ser mais desenvolvidos, pois o ambiente é in-

clusivo, harmonioso e colaborativo.

Dito isso, nos cabe dar atenção aos principais 

desafios enfrentados pelas as grandes metrópoles que 

são a ausência de ações de inequação nas relações 

humanas e a inovação digital. Ou seja, quando digita-
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lizamos as pessoas diminuímos a inclusão social, uma 

vez que incluir significa mudar a qualidade de vida de 

todos ao mesmo tempo que melhoramos a segurança. 

Eu não me canso de falar que o principal pro-

blema no Brasil é a segurança. Só conseguiremos re-

solver essa questão quando incluímos mais pessoas 

no dia a dia da sociedade, além, é claro, de continuar 

investindo em ações e servi-

ços em prol do meio ambiente, 

planejamento urbano, alterna-

tivas sustentáveis, entre tantos 

outros. 

Na Europa, por exemplo, 

a telemedicina é uma realida-

de, mas, aqui no Brasil, o ser-

viço ainda vem engatinhando, 

porque nem todos possuem 

acesso a um serviço de inter-

net com qualidade.

Outro ponto importan-

te para levar em considera-

ção é o compartilhamento de 

serviços de qualidade. A ci-

dade do amanhã deve inten-

sificar projetos que ofereçam 

bibliotecas, cinemas, ciclovias, 

coleta de lixo seletiva, cursos profissionalizantes e 

gratuitos e opções de entretenimento e de esporte.

O transporte e a mobilidade urbana também 

merecem atenção especial, já que é inconcebível 

passar mais de quatro horas utilizando serviços 

público para ir e voltar para o trabalho ou escola. É 

preciso investir em ciclofaixas funcionais e calça-

das mais largas para que os cidadãos consigam ter a 

liberdade de viver a cidade.

Quando as pessoas estiverem vivendo tudo isso 

a chamada “economia compartilhada”, que há tempos 

vem sendo destacada como tendência do futuro, de-

verá ganhar mais destaque, uma vez que uma coisa 

leva a outra.

Ouso dizer que a cidade do amanhã deve ofere-

cer infraestrutura de alto padrão com digitalização e 

inovação social, tudo isso a preços acessíveis. Porque 

quando promovemos a igualdade de oportunidades 

diminuímos a desigualdade na sociedade ao oferecer 

as mesmas condições para to-

dos. 

Aposto que a sua ima-

ginação deve estar oferecendo 

uma série de possibilidades 

que podem tornar uma cida-

de inteligente, só que não é 

preciso ir muito longe para 

ter uma referência. A Smart 

City Laguna - primeira cida-

de inteligente inclusiva do 

mundo, que fica no município 

de São Gonçalo do Amarante, 

a 55 Km de Fortaleza, no Ce-

ará, já começou a receber os 

primeiros moradores e pode 

ser a materialização de todo 

o exercício que propus aqui. A 

cidade de 330 hectares é vol-

tada para 25 mil pessoas e possui mais de 50 solu-

ções inteligentes integradas.

A infraestrutura de alto padrão dispõe de uma 

tecnologia que beneficia todos os moradores, além 

de apresentar soluções inteligentes em administra-

ção pública, planejamento urbano, acessibilidade, 

governança, cuidado com o meio ambiente e econo-

mia compartilhada. Acredito que o exemplo contri-

buirá para o surgimento de novos projetos que favo-

reçam a integração dos moradores com a sociedade. 

Afinal, as cidades devem sempre estar a serviço da 

população e não o contrário.
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E agora, qual é o 
plano futuro para o 
setor de saúde depois 
da pandemia?

A Covid-19 impulsionou algumas mudanças 

no setor de saúde como reorganização da assistên-

cia, atualização de protocolos, cuidados com a força 

de trabalho, imagem da empresa. Os setores, pri-

vado e público, unem forças e conhecimentos para 

“sobreviver”, mas e depois que a pandemia passar, 

como deverão organizar-se? Ainda irá funcionar de 

forma passiva no estado, a espera do paciente? Ges-

tores públicos na luta com o distanciamento social e 

as medidas restritivas da sociedade, o setor de saú-

de esmagado pela demanda que já era insuportá-

vel, e agora está acrescida das novas demandas da 

pandemia.

Muitos estão focados nas estratégias para o 

enfrentamento neste momento. Mas, temos que nos 

preocupar com o futuro também e fazer um plane-

jamento estratégico de médio e longo prazo. Então, 

como organizar o setor após pandemia? Quais os 

aprendizados devemos incorporar na rotina de nos-

sos serviços?
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Primeiro devemos entender que a forma 

como as pessoas irão “consumir” saúde será di-

ferente, quais os critérios de escolha dos serviços 

pelo cliente?

Como diz o médico psiquiatra, Antônio Quin-

to Neto, em seu blog sobre Qualidade e Segurança 

Assistencial “atender toda a população através dos 

modelos tradicionais de cuidado exige uma quanti-

dade infinita de recursos. A medicina digital – pro-

messa da Quarta Revolução Industrial – surge como 

base para que as ferramentas da inteligência artifi-

cial e outros recursos informacionais transformem 

os cuidados de saúde e proporcionem a incompa-

rável oportunidade de acesso a todos em suas pró-

prias casas”.

O atender tradicional, restrito às paredes dos 

serviços de saúde, exigirão mudanças na biossegu-

rança, nos processos de trabalho, investimento na es-

trutura física, espaçamento dos atendimentos, a lógi-

ca da produção em escala não fará mais sentindo, por 

tudo isto, manter as estruturas custará mais caro.

Como podemos alterar a dialética do antes da 

Covid-19? Quando os serviços ficam na espera dos 

clientes, na busca por suas necessidades sentidas, 

com transferência total da responsabilidade pela 

procura para o paciente.

Em todos os setores que prestam serviços, a 

lógica mudou, em plena pandemia vemos que o fu-

turo chegou mais cedo e de um jeito trágico.

A Associação Nacional de Hospitais Privados 

(ANHP) aponta que o “desafio agora é aproveitar a 

oportunidade para tornar o exercício da medicina, 

através da utilização de metodologias interativas de 

comunicação audiovisual e de dados, uma realidade 

no Brasil quando a pandemia passar. Para isso, será 

preciso se adequar para oferecer serviços seguros 

e de qualidade para um grande número de pessoas”.  

 O setor de saúde deverá se reinventar, assim 

como vários setores da economia que fazem prestação 

de serviços, haverá necessidade de mudanças estru-

turais de forma radical no investimento em pesquisa, 

tecnologia, qualificação e oferta de serviços de saúde. 
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O Empresário-Contribuinte. 
Os tributos. O Estado.

Independentemente de regimes e de outros gra-

ves questionamentos da hora, esta relação necessaria-

mente triangular entre as figuras do Empresário-Con-

tribuinte, dos tributos que recaem sobre sua atividade 

(tributo, nesta quadra, tomado como gênero, incluindo-

-se taxas, contribuições e adjacências tantas) e o Estado, 

neste ponto representado por uma entidade que não 

tem rosto (a fazenda pública), necessita ser harmoni-

zada. Há um equivocado e um recorrente discurso que 

tem colocado o Empresário-Contribuinte como um pá-

ria da sociedade. Esse entendimento não corresponde 

à verdade, e a prosseguir, causará fuga de capitais com 

enorme desemprego, óbitos de empresas, seguido de 

um empobrecimento do Estado do qual resultará uma 

desorganização social sem precedentes.

O neologismo que se adota, Empresário-Contri-

buinte, na junção de dois substantivos de fácil identi-

ficação, reúne a figura do empresário, seja ele pessoa 

natural na ação empreendedora, seja pessoa moral, a 

pessoa jurídica da sociedade empresária, que repre-

sentam, na questão, um único polo: são os que criam, 

os que produzem, os que praticam a ação empresarial 

e portanto são geradores de riqueza e, em suma, gera-

dores de tributos. São os que pagam a conta na seguin-

te e claríssima equação: ao agirem, os empresários se 

transmudam em contribuintes e, como tal, se fazem de-

vedores de tributos. São, pois, os homens de empresa (aí 

compreendidas as atividades da indústria, do comércio, 

do agronegócio e dos serviços) que fazem nascer a obri-

gação de pagar os tributos. Portanto, empresar é, reco-

nhecidamente, gerar tributos. Enfim, não se é empresá-

rio sem ser, também, contribuinte. Anote-se, portanto, a 

importância de um hífen. 

Nesse plano conceitual superficial, para boa 

compreensão do tema que se quer enfrentar, é preciso 

lançar um repto àqueles que se colocam do outro lado 

desse cabo de guerra (é esse cabo e essa guerra que se 

está a criticar): - imagine-se um Estado-arrecadador 

(rectius: a fazenda pública arrecadadora) sem a figura 

do Empresário-Contribuinte. Seria impossível. Não há 

tributos sem as pessoas-sujeitos que o tenham gerado 

porque Estado não gera tributos.

Não merece, nesse curtíssimo texto, consu-

mir-se tempo e espaço a repetir que o Brasil pratica 

uma elevada carga de tributos; que o seu sistema-de-

-tributação é labiríntico, confuso, de penosa e variada 

compreensão em relação a todas as exações, com suas 

denominações, oportunidades de incidência, agentes 

(figuras) recolhedores, alíquotas, superposições, uma 

enormidades de exigências acessórias, instâncias tri-

butárias e outros padecimentos. Esse ponto tão plu-

ral fica para uma discussão mais oportuna (quando da 

esperada reforma tributária), evitando-se, por aqui, 

discurso de maritaca. A legislação brasileira (e os pro-
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cedimentos adotados) se recente de compreensão mais 

apropriada para as atividades empresariais (para seus 

titulares) quando do enfrentamento de suas dificul-

dades como contribuintes. À simples impossibilidade 

de se recolher os tributos devidos, a simples mora do 

devedor em dificuldade é logo acrescida de encargos 

onerosíssimos, seguida – o que é pior – de um trata-

mento, desde logo, como se se tratasse da prática de 

um delito. De se reconhecer que o Estado brasileiro 

está bem aparelhado no exercício de suas cobranças.  

A despeito de alguma desorganização pontual, a fazen-

da pública, no geral, está muito bem organizada. Usa (e 

sabe fazê-lo) dos mecanismos eletrônicos mais eficien-

tes para bem conhecer do fato gerador e do tributo que 

dele seja resultante. Os instrumentos de cobrança que o 

sistema disponibiliza são, por igual, dos mais eficientes 

e, exemplificativamente, pode-se enumerar as apreen-

sões, os arrolamentos e, principalmente, as eficientíssi-

mas execuções fiscais que são processos especialmente 

regulados em favor do agente arrecadador, sempre na 

presunção de correta cobrança, daí se lhe reconhecendo 

prerrogativas e privilégios. Registre-se, ainda, que a au-

toridade fazendária também conta com a sua atribuição 

de expedidora de certidões atestadoras daquele estar-

-em-dia ou não com os tributos devidos. A ausência de 

tais certidões, em muitos casos, inviabiliza a empresa. 

Este é o quadro posto do dia-a-dia de qualquer Empre-

sário-Contribuinte e os tributos. 

Delimitadas as figuras e a relevante questão dos 

tributos devidos, tratados nos tópicos anteriores, se 

chega à figura do Estado que se apresenta para a socie-

dade em geral com duas identidades distintas, gêmeas 

siamesas no entanto, uma vez que uma não prescinde 

da outra. A primeira manifestação do Estado está na-

quela organização coletiva, uma concessão das pessoas 

naturais, os cidadãos (pessoas naturais [a turma do CPF] 

e cidadãos enquanto empresas [a turma do CNPJ]) que 

disciplinadamente recebem desse organismo, normas 

e regulamentos de conduta. É o ‘Estado Ordem Jurídica’ 

do qual emana, exatamente, o sistema jurídico e dentro 

dele o sistema tributário.

A outra face do Estado, a face da pessoa e a face 

da autoridade, ‘Estado Sujeito de Direito’, na confor-

mação de uma pessoa jurídica de Direito Público está 

a figura da fazenda pública. É outra vez, uma figura 

(agora uma pessoa) que representa uma concessão do 

conjunto de cidadãos. E não poderia ser de outra forma 

ou estaria, a humanidade, ainda estacionada n’alguma 

estação da Idade Média com aquele modelo dos caste-

los com suseranos e seus súditos, numa sociedade es-

tamental, desigual, injusta e sem compromisso coletivo, 

faltando com o respeito à liberdade de iniciativa e para 

com a igualdade entre os cidadãos. 

Esse Estado-autoridade, organizado como pessoa 

jurídica de Direito Público precisa também se submeter 

aos limites da lei e tratar com respeito, com carinho e 

com zelo aqueles cidadãos Empresários-Contribuintes 

que, pelas motivações históricas apontadas, são a razão 

de ser dessa figura de Estado. Se o Estado não vive sem 

tributos e se a massa geradora desses tributos é com-

posta pelas figuras dos Empresários-Contribuintes, 

sentido não há em alimentar, entre ambos, qualquer 

hiato, qualquer dificuldade num convívio institucional 

necessário, leal e sobretudo em regime de comprome-

timento útil e permanente. Tratar os Empresários-Con-

tribuintes como meliantes é provocar um divórcio entre 

o Estado e a Sociedade, cujo resultado há de ser a orga-

nização de um outro Estado, na medida em que o ser 

humano, por sua natureza gregário, social, coletivo não 

tem como preencher as suas necessidades e o seu mo-

dus vivendi sem a presença das ações de empresa nas 

quais todos os cidadãos, sem exceção, estão inseridos. 

O que querem os Empresários-Contribuintes, an-

tes que o diálogo das reformas se inicie, é muito pouco: 

parceiros que são, não querem ser tratados como vilões, 

como meliantes.
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A Professora Fabiana Del Padre Tomé, em seu 

verbete sobre a Linguagem no Direito, esclarece que 

existem fatores comuns que retardam a comunicação: 

a ambiguidade (existem mais significados para a mes-

ma palavra) e a vaguidade (imprecisão no significado de 

uma palavra).

Embora os problemas não obstem a comunicação 

cotidiana, nas palavras da Professora “dificultam o de-

senvolvimento de discurso rigorosamente científico”.

Nas relações trabalhistas e no direito é de extre-

ma relevância que o termo utilizado não seja ambíguo 

nem vago sob pena de dar significado diverso à figura 

jurídica a que se refere e, consequentemente, produzir 

efeitos jurídicos não pretendidos ou, pelo menos, infor-

mar o interlocutor de forma equivocada. 

É o caso das expressões home office e teletraba-

lho, frequentemente utilizadas como sinônimas, mas 

que identificam conteúdos fático e jurídico diversos.

Antecipando o futuro, devido ao isolamento social 

trazido pela pandemia do novo coronavírus, o trabalho 

remoto, tabu para muitas empresas e rotina de outras, 

foi impulsionado e se tornou extremamente popular e 

necessário em questão de semanas. Afinal, trata-se de 

teletrabalho ou de home office e qual o sentido jurídico 

das expressões.

O caminho para a continuidade de empregos e 

de empresas teve que ser tomado às pressas como se o 

mundo passasse por um terremoto. A prática, chamada 

de novo normal do Direito do Trabalho, foi adotada por 

empresas que ainda tinham resistência de aceitar que a 

A importância da Adequação 
terminológica: Home office 
e Teletrabalho
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prestação de serviços pudesse ser efetiva mesmo que o 

empregado não estivesse presente fisicamente. A neces-

sidade de se reinventar e vencer os preconceitos tecno-

lógicos demonstrou a maleabilidade e a forte acomoda-

ção de sobrevivência das relações de trabalho.

Mas em meio a adaptação tecnológica, às reuni-

ões pelas plataformas digitais usando camisa e calça de 

moletom com pantufas, ao som de latidos, desenhos ani-

mados e liquidificador, também houve e ainda há muita 

confusão na identificação jurídica dos institutos do te-

letrabalho e do home office, expressões que se revezam 

inadequadamente como se representassem juridica-

mente o mesmo conteúdo.

Contrato de emprego por meio de teletrabalho não é 

sinônimo de prática de home office e vice-versa. Isto pode 

parecer preciosismo, mas em direito é importante que a 

situação jurídica a que se faz referência seja exatamente 

a que se enquadra ao fenômeno tratado, conforme obser-

vado nas primeiras linhas. No caso, apesar de ambos iden-

tificarem a prestação de serviços remota, o teletrabalho é 

modalidade de contrato, enquanto o home office é a forma 

de cumprimento de jornada de trabalho.

No home office adotado por empresas, bem antes 

da pandemia, como forma de flexibilizar o cumprimento 

da jornada de trabalho, enquadra-se desde o emprega-

do, como o autônomo, o profissional liberal e até mesmo 

o empresário. 

No cumprimento de jornada por home office o 

empregado se ajusta em horários em que permanece 

parte no estabelecimento do empregador e parte, de for-

ma não obrigatória, em lugar de sua escolha.

De outro lado, no contrato de teletrabalho, em 

que a realização do trabalho fora das dependências da 

empresa é a regra preponderante, o empregado utiliza 

tecnologias de informação e de comunicação que, por 

sua natureza.

A referência correta ao fato jurídico que se pre-

tende qualificar é extremamente relevante em razão das 

consequências decorrentes de forma e de direitos e até 

mesmo para aspectos relacionados à saúde e segurança 

no trabalho.

O empregado sujeito ao contrato de teletrabalho 

não está sob controle de jornada. O motivo não é a im-

possibilidade de controle, mas sim a presunção legal do 

afastamento do controle por opção do legislador e, por 

consequência não há o pagamento de horas extras e adi-

cional noturno. Neste caso, ser firmado por acordo in-

dividual escrito, bem como é necessário o prévio ajuste 

sobre a responsabilidade pela infraestrutura necessária 

para tanto, sendo que na alteração para presencial, ne-

cessário respeito ao prazo legal de 15 dias.

Ao empregado que tem parte da jornada de tra-

balho flexibilizada em home office, por sua vez, não se 

aplicam as mesmas regras, devendo ser observadas as 

normas de controle de jornada aplicáveis ao trabalho 

presencial.

Mais importante ainda que se defina a qual mo-

dalidade se refere o intérprete, porque para o contrato 

de teletrabalho há expressa previsão legal no sentido 

de o empregador ter o dever de instruir os empregados 

quanto às precauções a fim de evitar doenças e aciden-

tes de trabalho. O empregado também se compromete 

mediante termo de responsabilidade a seguir as instru-

ções do empregador.

A consequência prática devido à confusão de uti-

lização das expressões entre os institutos parece saltar 

aos olhos porque, de um lado, há a flexibilização do cum-

primento da jornada de trabalho (“home office”) em que 

se aplica o controle de jornada e eventual direito a horas 

extraordinárias. De outro lado, o contrato de teletraba-

lho, que não se altera na natureza jurídica em nenhum 

momento, em que há obrigatoriedade de formalização 

contratual para o teletrabalho e é excludente do direito a 

horas extraordinárias.

É muito importante qualificar e dar significado às 

expressões no limite dos direitos que se pretende sejam 

reconhecidos sob pena de serem colhidos resultados di-

versos ao esperado.
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Já se dizia que a história é sempre a mesma, 

só muda os personagens e, um povo que não a co-

nhece, está condenado a repeti-la. Sim, é a pura 

verdade!

Foram várias as pandemias que assolaram a 

humanidade A pandemia do novo coronavírus é a 

bola da vez. O Covid-19 já infectou, de acordo com a 

Organização Mundial da Saúde 15.250.284 pessoas 

no mundo até o dia 22 de julho, causando 623.897 

mortes. Naquela data, os Estados Unidos lideravam 

o ranking mundial, com 4.038.967 contaminados 

(26,49% do total mundial) 145.384 mortes (23,30% 

do total mundial). O  Brasil era o vice-campeão 

mundial, com 2.227.514 contaminações confirma-

das (14,80% do total mundial) e estava entre os paí-

ses com mais mortes: 82.771 pessoas (13,27% do to-

tal mundial) morreram em decorrência da covid-19 

no país, de acordo com o Ministério da Saúde.

O cenário atual é semelhante ao que já aconteceu 

em outros momentos da humanidade, em que doenças se 

espalharam pelo mundo e causaram estragos. 

O Brasil já teve até um presidente que morreu 

por causa do vírus do surto chamado Gripe Espanho-

la. Trata-se de Rodrigues Alves, que havia sido eleito 

presidente do Brasil, pela segunda vez, em 1º de mar-

ço de 1918. Acometido pela doença, não pode tomar 

posse no dia 15 de novembro de 1918, tendo seu vice, 

Delfim Moreira (1868 – 1920), assumido o cargo em 

seu lugar. Rodrigues Alves faleceu meses depois, em 

janeiro de 1919, confinado em sua casa na rua Senador 

Vergueiro, no Rio de Janeiro.

Atualmente, já são vários os presidentes e primei-

ros-mineiros em todo o mundo que contraíram o novo 

coronavírus. O nosso presidente Jair Bolsonaro, que ini-

cialmente a considerava simplesmente uma “gripezinha”, 

também foi infectado, além de vários de seus ministros.

Coronavírus e outras pandemias  
parecidas que já mataram até 
presidente do Brasil
CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

Jair Bolsonaro                         Vírus da Gripe Asiática de 1957   Rodrigues Alves
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Conheça, a seguir, algumas das principais pandemias 

que assolaram o planeta.

1. Peste bubônica

A peste bubônica é causada pela bactéria Yer-

siniapestis e pode se disseminar pelo contato com 

pulgas e roedores infectados. Seus sintomas incluem 

inchaço dos gânglios linfáticos na virilha, na axila ou 

no pescoço. Outros sintomas são febre, calafrios, dor 

de cabeça, fadiga e dores musculares. A doença é con-

siderada, historicamente, a causadora da Peste Negra, 

que assolou a Europa no século 14, matando entre 75 

e 200 milhões pessoas na antiga Eurásia. No total, a 

praga pode ter reduzido a população mundial de 450 

milhões de pessoas para 350 milhões.

2. Varíola

A doença atormentou a humanidade por mais 

de 3 mil anos. O faraó egípcio Ramsés II, a rainha 

Maria II da Inglaterra e o rei Luís XV da França tive-

ram a temida “bixiga”. O vírus Orthopoxvírusvariolae 

era transmitido de pessoa para pessoa, por meio das 

vias respiratórias. Os sintomas eram febre, seguida de 

erupções na garganta, na boca e no rosto. Felizmente, 

a varíola foi erradicada do planeta em 1980, após cam-

panha de vacinação em massa.

3. Cólera

Sua primeira epidemia global, em 1817, matou 

centenas de milhares de pessoas. Desde então, a bac-

téria Vibriocholerae sofre diversas mutações e causa 

novos ciclos epidêmicos de tempos em tempos e, por-

tanto, ainda é considerada uma pandemia.

Sua transmissão acontece a partir do consumo 

de água ou alimentos contaminados, e é mais comum 

em países subdesenvolvidos. Um dos países mais 

atingidos pela cólera foi o Haiti, em 2010. O Brasil já 

teve vários surtos da doença, principalmente em áre-

as mais pobres do Nordeste. No Iêmen, em 2019, mais 

de 40 mil pessoas morreram devido à enfermidade.

Os sintomas são diarreia intensa, cólicas e en-

joo. Apesar de existir vacina contra a doença, ela não 

é 100% eficaz. O tratamento é à base de antibióticos.

4. Gripe Espanhola
Acredita-se que entre 40 e 50 milhões de pes-

soas tenham morrido na pandemia de gripe espanho-

la de 1918, causada por um vírus influenza mortal. 

Mais de um quarto da população mundial na época foi 

O vírus veio da Europa, a bordo do navio Demerara. 

O transatlântico desembarcou passageiros infectados 

no Recife, em Salvador e no Rio de Janeiro.

É causada por uma cepa denominada H1N1, 

H I S T Ó R I C O  D E  PA N D E M I A

INÍCIO FIM MORTES 

Peste Negra 1331 1353 75.000.000

Praga Italiana 1623 1632 280.000

Grande Praga de 
Sevilha 

1647 1652 2.000.000

Grande Praga de 
Londres 

1665 1666 100.000

Grande Praga de 
Marselha 

1720 1722 100.000

Primeira Pandemia de 
Cólera 

1816 1826 100.000

Segunda Pandemia de 
Cólera 

1829 1851 100.000

Pandemia de Cólera 
Russa 

1852 1860 1.000.000

Pandemia de Gripe 
Global 

1889 1890 1.000.000

Sexta Pandemia de 
Cólera 

1899 1923 800.000

Pandemia de encefalite 
letárgica 

1915 1926 1.500.000

Gripe Espanhola 1918 1920 100.000.000

Gripe Asiática 1957 1958 2.000.000

Gripe de Hong Kong 1968 1969 1.000.000

Pandemia de H1N1 2009 2010 203.000

*Ao longo da história registrada, houve pelo menos 15 grandes eventos de pan-
demia com pelo menos 100.000 mortes. Fonte: Revista de Finanças do FMI 
- Alfani e Murphy (2017); Taleb e Cirillo (2020), LCA e https://en.wikipedia.org/
wiki/List_of_epidemics 
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subtipo do vírus da gripe suína. A aglomeração de tro-

pas na Primeira Guerra Mundial facilitou sua prolife-

ração. Alguns países, como o Reino Unido, sofreram 

novas ondas infecciosas até 1920. O total de mortos é 

estimado entre 40 e 50 milhões, deles 17 milhões na 

Índia, 600 mil nos EUA e 200 mil no Reino Unido.

A doença é conhecida como “gripe espanhola” 

porque somente a imprensa da Espanha publicava no-

tícias sobre o assunto.

Os sintomas da doença eram muito parecidos 

com o atual coronavírus Sars-CoV-2, e não existia 

cura. Em São Paulo, a população foi atrás de um remé-

dio caseiro feito com cachaça, limão e mel. De acordo 

com o Instituto Brasileiro da Cachaça, foi dessa receita 

supostamente terapêutica que nasceu a caipirinha.

5 – Gripe Asiática

Em 1957, houve um surto de um vírus conhe-

cido como gripe asiática, que se desenvolveu no nor-

te da China, na província de Guizhou e avançou para 

Ásia, Oceania, África, Europa e Estados Unidos. Alas-

trou-se mundo afora em dez meses, principalmente 

por terra e mar. 

A gripe asiática é uma doença respiratória vi-

ral causada pela cepa H2N2 da influenza tipo A e é o 

resultado da gripe aviária – isto é, uma gripe normal-

mente encontrada em aves – cruzada com um vírus 

da gripe humana.

A gripe asiática resulta em sintomas semelhantes 

a muitas outras cepas da gripe, incluindo febre, dores no 

corpo, calafrios, tosse, fraqueza e perda de apetite.

Foi responsável por uma pandemia de gripe de 

categoria 2, de 1956 a 1958, o que significa que se tra-

tava de uma disseminação mundial do vírus com uma 

proporção de casos fatais entre 0,1 e 0,5%.

A gripe é uma doença causada por muitos sub-

tipos que podem mudar, sofrer mutação e se cruzar 

com outras cepas.

Ocasionalmente, uma gripe aviária ou animal 

pode recombinar seu material genético, atravessar a 

barreira de espécies animais-humanas e começar a 

infectar a população humana.

A gripe asiática H2N2 foi o resultado de um cru-

zamento entre um vírus encontrado em patos selva-

gens e um vírus da gripe humana.

  
        À época, Juscelino Kubitschek de Oliveira, 

que era médico, exercia o seu mandato como Presi-

dente da República e proferiu o seguinte pronun-

ciamento, sobre o “Surto da chamada Gripe Asiática, 

transmitido do Rio de Janeiro à Nação, através da Voz 

do Brasil, em 08 de agosto de 1957:

“O governo acompanha com vivo interesse a mar-
cha, através de países vizinhos, da epidemia de gri-
pe, que, embora sem letalidade apreciável, constitui 
motivo de grave preocupação para as populações, 
praticamente desarmadas diante da invasão e da 
expansão universal da doença.
Empenhado em promover, por todos os meios ao 
meu alcance, a defesa do povo brasileiro contra 
essa irrupção epidêmica, declaro que não poupa-
rei esforços no sentido de articular as providências, 
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coordenar as equipes, empregar os recursos dispo-
níveis e tudo fazer, com decisão e pontualidade, 
para enfrentar o mal evitando-o se possível, ou 
pelo menos impedindo que se alastre, nas propor-
ções calamitosas de que falam as notícias que nos 
chegam dos países atingidos.
Como atos preliminares, decidi convocar os meus 
auxiliares diretos e, em reunião de ministros e asses-
sores técnicos, em que cada um traga a contribuição 
dos serviços especializados, encetar o que chamarei 
de mobilização “médico-sanitária” para a defesa das 
populações, nesta conjuntura, que, não devendo cau-
sar maiores alarmes à coletividade, todavia exige dos 
poderes públicos, e, à frente destes, do chefe do Es-
tado, a vigilância, o cuidado e a atenção de todos os 
momentos, pois na verdade não há minuto a perder, 
quando se trata da saúde, das condições de trabalho 
e do bem-estar do povo brasileiro.
Quero antes de tudo dirigir à nobre classe médica, 
a que me acho vinculado pela profissão e pelo es-
pírito, um apelo patriótico e insistente, para que, 
prontificando-se a ajudar ao governo e às popula-
ções na emergência a que aludi, desde já se con-
sidere mobilizada para o esforço humanitário que 
será chamada a realizar, onde quer que ele seja 
reclamado. 
Confio nessa solidariedade e, certo de que a minha 
palavra nesta hora satisfaz à ansiedade e respon-
de à interrogação do Brasil inteiro, digo, com fé em 
Deus e perfeita confiança na ação, que será de-
senvolvida, que nada faltará para que cumpramos 

exata e rigorosamente o nosso dever.”

O vírus chegou aos Estados Unidos em silêncio, 

com uma série de pequenos surtos no verão de 1957. O 

país detinha, àquela época, quase a metade da popu-

lação atual, estimada em 334 milhões de habitantes.

Quando as crianças voltaram à escola no outono 

daquele ano, espalharam a doença nas salas de aula e a 

levaram para casa para suas famílias.

As taxas de infecção foram maiores entre crian-

ças em idade escolar, adultos jovens e mulheres grá-

vidas em outubro de 1957. A maioria das mortes re-

lacionadas a influenza e pneumonia ocorreu entre 

setembro de 1957 e março de 1958. Os idosos tiveram 

as taxas mais altas de morte. Em dezembro de 1957, o 

pior parecia ter acabado.

Uma vacina para H2N2 foi introduzida em 1957, 

e a pandemia diminuiu. Como a tecnologia médica es-

tava mais avançada em relação à epidemia anterior, 

foi possível detectar o agente com rapidez e trabalhar 

em novas soluções, como as vacinas. Infelizmente, 

não foram fabricados imunizantes em quantidade su-

ficiente e o número de mortes foi bem alto, chegando 

a cerca de dois milhões – das quais cerca de 70 mil 

nos Estados Unidos.

No entanto, durante janeiro e fevereiro de 1958, 

houve outra onda de doença entre os idosos. Este é um 

exemplo da potencial “segunda onda” de infecções 

que podem se desenvolver durante uma pandemia.

A doença infectava um grupo de pessoas pri-

meiro, depois as infecções pareciam diminuir e de-

pois as infecções aumentavam em uma parte diferen-

te da população.

Embora a doença tenha infectado humanos em 

todo o mundo, ela permaneceu como uma pandemia 

relativamente leve e foi classificada como Categoria 2 

na Tabela do Índice de Gravidade Pandêmica dos Cen-

tros de Controle de Doenças dos EUA. 

Em 1968, a gripe asiática H2N2 desapareceu da 

população humana e acredita-se que tenha sido ex-

tinta na natureza. Frascos de gripe H2N2 ainda per-

manecem em laboratórios em todo o mundo. O H2N2 
foi extinto na natureza por volta de 1968.
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 O setor público consolidado registrou déficit pri-

mário de R$188,7 bilhões em junho, sendo que no Gover-

no Central houve déficit de R$195,2 bilhões, e nos gover-

nos regionais e empresas estatais, superávits de R$5,8 

bilhões e R$719 milhões, respectivamente. No primeiro 

semestre do ano, o déficit primário acumulado do setor 

público consolidado atingiu R$402,7 bilhões, ante déficit 

de R$5,7 bilhões no mesmo período do ano anterior, alta de 

quase 7.000%, e a o pior desempenho do setor público des-

de o início da série histórica, em 2001; resultado que reforça 

a peculiaridade do momento atual. Em doze meses o déficit 

primário atingiu R$458,8 bilhões (6,38% do PIB).

A meta de déficit primário para o ano de 2020 era 

de R$ 124 bilhões, mas foi abandonada com o decreto de 

calamidade imposto pela pandemia de Covid-19. Com 

isso, o governo federal estima déficit de R$ 812 bilhões 

neste ano (11,3% do PIB considerando retração de 4,7% 

no produto), o que aumenta sua margem de gastos em 

quase R$ 700 bilhões em relação ao projetado antes da 

pandemia. De acordo com os dados do Ministério da 

Economia, até o momento, as medidas adotadas contra 

Coronavírus faz o Brasil ter 
déficit recorde nas contas públicas

a Covid-19 custaram R$ 526 bilhões, sendo a maior parte 

(R$ 254,2 bilhões) utilizados para o auxílio emergencial.

Outro ponto sensível, é a dívida pública que, em 

junho, chegou a 85,5% do PIB, aumento de 3,6 p.p. em 

relação ao mês anterior; em dezembro de 2019, a dívida 

bruta estava em 75,8% e a estimativa do governo federal 

é que atinja 94,7% ao final deste ano. Adicionalmente, 

com a retração da economia, a arrecadação federal en-

colheu cerca de 30% em junho e 14% no primeiro semes-

tre, fator que pressiona ainda mais o descompasso fiscal.

Segundo a Lafis destaca que o cenário para 2020, bem 

como para todo o horizonte projetado nos seus rela-

tórios (2020-24), é de manutenção da deterioração 

fiscal, com resultados menos negativos a partir de 2021, 

quando as condições devem se normalizar. O espaço 

fiscal adiconal criado para enfrentamento da pande-

mia a partir da proteção à renda das famílias deverá se 

restringir a este ano, e medidas como teto de gastos e 

as reformas constitucionais continuarão servindo de 

ancoragem fiscal em busca de crescimento econômico. 

Fonte: Lafis/PR Newswire
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SIGMA LITHIUM: US$ 45 milhões 
para projeto em Minas
A Sigma Lithium Resources Corporation anuncia a as-
sinatura de um contrato de financiamento, na modali-
dade Project Finance, no valor de US$ 45 milhões, com 
o banco Societé Genèrale. O financiamento será usado 
para a construção e desenvolvimento do projeto de lí-
tio Grota do Cirilo, em Minas Gerais, que deverá estar 
pronto para início de construção no quarto trimestre 
de 2020. A consumação do financiamento está sujei-
ta à conclusão da due diligence, aprovação do crédito, 
documentação definitiva da negociação e outras con-
dições não especificadas. 
O financiamento deverá compor a maior parte dos re-
cursos necessários para a construção do projeto, esti-
mada em US$ 74 milhões. O prazo para pagamento é 

de seis anos, incluindo dois anos de carência e os juros 
são US$ LIBOR mais 5,0%, declinando para LIBOR mais 
4,5% quando o projeto for concluído. O financiamento 
será complementado com US$ 27 milhões a serem de-
sembolsados pela Mitsui Co. como pré-pagamento de 
produção, conforme acordo assinado em abril de 2019 
e aproximadamente US$ 10 milhões de capital próprio 
para satisfazer as exigências do Project Finance. Os 
recursos do Project Finance e do pré-pagamento de-
verão estar disponíveis no quarto trimestre de 2020, 
com a conclusão da engenharia de detalhe e execução 
de um contrato EPC refletindo o preço fixo acertado 
com a Duro Felguera S.A para execução do EPC. (Fon-
te: Brasil Mineral – 01.07.2020)
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Segundo dados do Boletim Econômico Mineral, elabo-

rado pelo Simineral (Sindicato das Indústrias Minerais 

do Pará), o estado alcançou a liderança no ranking das 

exportações minerais do País, participando com 34% 

do total no período de janeiro a junho de 2020.  

O setor mineral foi responsável por 88,6% das expor-

tações totais do Pará no período, que somaram US$ 

6,7 bilhões. Os produtos minerais mais exportados, 

segundo o Simineral, foram Minério de Ferro, Cobre, 

Alumina, Alumínio, Ouro, Manganês, Níquel, Caulim, 

Bauxita, Silício e ferro gusa.

No caso do minério de ferro, o Pará, com US$ 3,981 

bilhões, respondeu por 57,5% das exportações brasi-

leiras, que somaram US$ 6,918 bilhões. Ou seja, foi o 

estado que mais exportou a matéria prima nesse pe-

ríodo. 

Para o presidente do Sindicato das Indústrias Mine-

rais do Pará, José Fernando Gomes Junior, “o levanta-

mento mostra a importância e a pujança do estado do 

Pará, apesar do momento de pandemia que o mundo 

atravessa. Cada vez mais nós temos que estar focados 

para as comunidades onde atuamos, mas não só isso, 

gerando emprego e renda para a sociedade paraense 

com um ambiente de negócio que a gente possa estar 

produzindo e mantendo a produção mineral aqui no 

estado”.

O Pará também liderou a arrecadação de CFEM 

(Compensação Financeira pela exploração de Recur-

sos Minerais), participou com 49% de recolhimen-

to do royalty no 1º semestre de 2020, somando R$ 

1.035.060.912,92. Houve um crescimento de 14% em 

relação ao mesmo período do ano anterior, quando 

o estado arrecadou R$ 898 milhões de reais. A Vale 

é responsável por 84% da CFEM do Pará, de um to-

tal aproximado de R$ 867 milhões no 1º semestre de 

2020. Cerca de 82% da arrecadação do estado advém 

do minério de ferro.

Dois municípios paraenses (Parauapebas e Canaã dos 

Carajás), figuram como os maiores municípios arreca-

dadores no País. Juntos, representam 41% de recolhi-

mento de CFEM no 1º semestre de 2020. Parauapebas 

com 23% de arrecadação, recolheu R$ 478.273.018,23, 

já Canaã dos Carajás, com 18% de arrecadação de 

CFEM, recolheu R$ 388.741.037,91. 
 
(Fonte: Brasil Mineral – 08.08.2020)

Minas Gerais perde a posição  
de liderança na exportação  
mineral Brasileira
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BONDS – Vale precifica 
oferta de US$ 1,5 bilhão
A Vale precificou oferta de bonds de sua subsidiária 
integral Vale Overseas Limited de US$ 1,5 bilhão, com 
cupom 3,750%, com vencimentos em julho de 2030 e 
garantidos pela mineradora. Os bonds terão um cupom 
de 3,750% ao ano, pagos semestralmente, e foram ofer-
tados ao preço de 99,176% do valor de face do título. Os 
bonds têm vencimento em 8 de julho de 2030 e foram 
emitidos com um spread de 317,1 pontos-base sobre os 
títulos do Tesouro dos EUA (U.S. Treasures), resultando 
em um rendimento para o investidor de 3,850% (yield 
to maturity).
Os bonds estão classificados como BBB- negative pela 
Standard & Poor’s Rating Services, Ba1 stable pela Moo-
dy’s Investor Services, BBB- stable pela Fitch Ratings 
e BBBL stable pela DBRS Morningstar. Os bonds serão 
obrigações da Vale Overseas, sem garantia real (un-
secured) e serão incondicionalmente garantidos pela 

Vale. As garantias terão o mesmo grau de prioridade de 
pagamento de todas as outras obrigações sem garan-
tia real (unsecured) e não-subordinadas da Vale. A Vale 
pretende aplicar os recursos líquidos dessa oferta para 
finalidades corporativas em geral.
Os bancos que participam da iniciativa como joint le-
ad-managers e joint bookrunners são BB Securities 
Limited, Citigroup Global Markets Inc., Credit Agricole 
Securities (USA) Inc., Mizuho Securities USA LLC, MUFG 
Securities Americas Inc. e SMBC Nikko Securities Ame-
rica, Inc. 
A oferta está sendo feita de acordo com um registro em 
vigor (effective shelf registration statement). Um pros-
pecto suplementar preliminar com mais informações 
sobre a oferta foi arquivado na U.S. Securities Exchange 
Commission (SEC).
(Fonte: Brasil Mineral – 08.08.2020)
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O Brasil é um dos maiores produtores de mi-

nerais do mundo. Investir em tecnologias mais se-

guras e sustentáveis para explorar os recursos natu-

rais do país se apresenta como caminho à retomada 

econômica no pós-Covid. Em consonância com essa 

estratégia, a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inova-

ção Industrial (EMBRAPII) e o Instituto Brasileiro de 

Mineração (IBRAM) firmaram, nesta quarta-feira (15), 

uma aliança estratégica para incentivar o desenvol-

vimento de PD&I no setor, sobretudo em tecnologias 

de alta complexidade como Inteligência Artificial, Big 

Data Analytics e Internet das Coisas (IoT). A assinatu-

EMBRAPII e IBRAM assinam 
acordo para fortalecer inovação 
na área de Mineração 
Objetivo é potencializar o uso de Inteligência Artificial e Internet das Coisas para 
aumentar a segurança e diminuir os impactos ambientais no setor 

ra ocorreu durante a abertura do e-mineração, evento 

online que debate os rumos da mineração no país. 

A aliança vai aproximar a relação do setor com 

a rede de Unidades EMBRAPII, importantes centros de 

pesquisas no Brasil, e torná-la referência para ativida-

des de pesquisa e inovação para toda a cadeia produ-

tiva da área mineral. As Unidades EMBRAPII possuem 

competências que podem contribuir para superar os 

desafios tecnológicos das empresas com soluções em 

materiais avançados, química verde, reutilização de 

matérias primas e redução de uso de compostos tóxi-

cos, entre outros. 
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“A indústria mineral brasileira tem agregado 

valor em novos produtos. Esse desenvolvimento tem 

sido obtido, em grande parte, por meio dos projetos 

desenvolvidos com a EMBRAPII: são mais de 100 pro-

jetos da área de Mineração, com dezenas de empresas 

do setor, que correspondem a um investimento de R$ 

200 milhões. O acordo entre EMBRAPII e IBRAM vai 

potencializar a capacidade inovativa do setor no país 

ao aproximá-lo de equipe de pesquisadores altamente 

qualificadas das Unidades EMBRAPII”, destaca o dire-

tor-presidente da EMBRAPII, Jorge Guimarães. 

“O acordo de cooperação com a EMBRAPII irá 

proporcionar a ampliação dos já expressivos investi-

mentos em inovação tecnológica por parte da indús-

tria da mineração brasileira. Esta é uma das formas de 

os brasileiros acompanharem a evolução da minera-

ção exercida no país”, diz Flávio Penido, diretor-pre-

sidente do IBRAM. 

A EMBRAPII também oferece às empresas bra-

sileiras a oportunidade de fazer parcerias internacio-

nais. Encontram-se abertas várias chamadas, entre as 

quais a parceria com a Suécia, que conta com a área 

de Mineração como uma das cinco áreas prioritárias 

a serem exploradas. Ainda no tema da Mineração, a 

EMBRAPII encontra-se em negociação com entidades 

do Canadá, visando outras possibilidades de parcerias 

internacionais para o setor.

EMBRAPII no e-mineração - O evento online 

reúne lideranças, autoridades, gestores e especialis-

tas do setor mineral brasileiro, entre elas, o diretor de 

Planejamento da EMBRAPII, José Luis Gordon, no de-

bate “Inovação aplicada à mineração: desafios e opor-

tunidades”. O presidente da CBMM, Eduardo Ribeiro, 

e a diretora executiva da Mining Hug, Cláudia Diniz, 

também participam, além da mediação do diretor da 

CETEM, Fernando Links. 

Cinco Unidades EMBRAPII selecionadas de 

acordo com projetos na área de mineração, logís-

tica, transporte e materiais apresentam potenciais 

soluções tecnológicas em um pitch com empresas 

do setor. São elas: Tecnogreen/USP; Poli/USP, Se-

nai/Cimatec, DCC/UMG e IPT Materiais. A proposta 

é favorecer a geração de negócios e de projetos de 

PD&I para desenvolvimento de novos produtos e 

processos industriais. A EMBRAPII financia até um 

terço do valor do projeto com recursos não reem-

bolsáveis, o restante é dividido entre a empresa e a 

Unidade EMBRAPII.
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Com foco no crescimento 
sustentável no segmento de 
lácteos, Embaré faz contrato 
de arrendamento com Quatrelati 

A Embaré, sexta maior empresa de laticínios do 

Brasil, firmou, no dia 19 de junho, um contrato para 

arrendamento da Quatrelati, que será submetido ao 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).  

A partir da aprovação pelo Cade, a Embaré que assu-

mirá as atividades da fábrica da Quatrelati em Patro-

cínio (MG), passará a produzir os produtos sob a marca 

Camponesa, marca que assina a linha de lácteos da 

Embaré. 

Com a nova fábrica, a Embaré avança no projeto 

de ampliar a participação no mercado nacional de lác-

teos. As atividades serão iniciadas com a fabricação de 

leite em pó e ingredientes lácteos para indústria. A ca-

pacidade de processamento diária de leite da empresa 

aumentará 16%, atingindo a casa dos 2,8 milhões de 

litros/dia.
O presidente da Embaré, Alexandre Antunes, 

explica que o carro-chefe da Camponesa é o leite em 

pó, proveniente de um trabalho de crescimento eco-

nômico sustentável desenvolvido ao longo dos anos.  A 

Camponesa encontra-se atualmente entre as três pri-

meiras marcas de leite em pó mais vendidas do Brasil, 

de acordo com o Instituto AC Nielsen. Nas regiões Nor-

te, Nordeste e Estado de Minas Gerais, a participação 

Detentora da marca Camponesa, a Embaré, sexta maior empresa de laticínios do Brasil, 
firma contrato de arrendamento da fábrica da Quatrelati, localizada em Patrocínio (MG)
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de mercado da marca é altamente relevante. “Tradi-

cional na comercialização de leite em pó no Nordeste 

do Brasil, estamos sempre inovando no processo pro-

dutivo por meio de novas tecnologias, a fim de tornar 

a companhia mais competitiva e atual. Nosso desafio 

é desenvolver todas as partes da cadeia, dos produ-

tores aos distribuidores, para entregar ao consumidor 

final o melhor produto com um ótimo custo-benefício. 

Queremos crescer ainda mais no mercado de lácteos, 

em todo o Brasil”, explica o presidente.  

De acordo com pesquisa realizada no início de 

2020 pela Ipsos, líder global de estudos de mercado, a 

Camponesa está entre as duas marcas de leite em pó 

mais lembradas nos Estados do Norte e Nordeste do 

Brasil. Segundo o diretor de Marketing e Trade da Em-

baré, Martim Ibrahim, em 2020, a empresa iniciou um 

trabalho de fortalecimento de marca e de seu processo 

de inovação. “Estamos trabalhando em time multidis-

ciplinar compostos por membros das áreas de vendas, 

produção, P&D, captação de leite e marketing para en-

tender como evoluir os produtos, lançar novas versões 

e adaptá-lo de maneira mais rápida para atender um 

mercado sedento por novidades e que também almeja 

personalização”, diz Martim. 

Empresa de vanguarda em tecnologia de pro-

dução de leite, a Embaré também se destaca pelo de-

senvolvimento de projetos socioambientais e por uma 

gestão pautada na busca contínua de alternativas que 

minimizem os impactos da fabricação de produtos lác-

teos ao meio ambiente e que contribuam com a melhora 

da qualidade de vida da sociedade. Na produção de lei-

te, por exemplo, a Embaré consome apenas 1,35 litro de 

água por cada litro de leite industrializado, enquanto a 

média nacional é de 3 a 4 litros de água. Para alcançar 

esse percentual, foram adotadas várias medidas ao lon-

go dos últimos anos, com a instalação de hidrômetros 

em todos os setores de produção e reutilização de água 

condensada para geração de vapor na caldeira. 

 

Embaré 
Há 85 anos no mercado, cujo controle acionário 

é detido pela família Antunes, a Embaré possui fábricas 

em Lagoa da Prata e Santo Antônio do Monte, na região 

Centro-Oeste de MG, que somam juntas aproximada-

mente 40 mil m² de área construída e contam com nove 

laboratórios próprios. A Embaré apresentou faturamento 

de R$ 1,38 bilhão em 2019, e hoje tem capacidade de pro-

cessamento de 2,4 milhões de litros de leite. 

Atuante nas categorias de laticínios e confeitaria, 

a empresa tem um mix de produtos diversificado, fa-

bricado nos mais altos padrões de qualidade. Sua linha 

de lácteos é composta por leite em pó, leite UHT, leite 

condensado, creme de leite, doce de leite, bebida láctea, 

manteiga, além de uma variedade de queijos. A empresa 

também produz os tradicionais caramelos, que são hoje 

exportados para países dos cinco continentes. 

Quatrelati
Localizada na cidade de Patrocínio (MG), a Qua-

trelati foi construída pelo Grupo de Laticínios 3 Ma-

rias, que atua há 30 anos no mercado. A estrutura de 

10 mil m² de construção em um terreno de 100 mil m² 

tem capacidade para processar diariamente 400 mil 

litros de leite, de forma altamente eficiente através de 

seus modernos equipamentos. Atuante nas categorias 

de leite em pó integral, desnatado e MPC 70, a empre-

sa é especializada em clientes industriais.

Alexandre Antunes – presidente da  Embaré
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Mesmo durante a pandemia,
cientistas da Embrapa continuam 
“à caça” do bicho-mineiro

Um inseto danado tira o sono dos cafeicultores 

há muito tempo – ou pelo menos desde o século XIX, 

quando foi identificado em terras brasileiras, vindo 

da África, e não quis mais deixar em paz as lavouras 

do Brasil. Mas se depender das pesquisadoras Erika 

Albuquerque e Juliana Dantas de Almeida, da Embra-

pa Recursos Genéticos e Biotecnologia (Brasília-DF), 

e dos estagiários e bolsistas da equipe delas, os dias 

desse inimigo da cafeicultura, batizado de bicho-mi-

neiro (Leucoptera coffeella), estão contados. Nem 

mesmo a pandemia da covid-19 afastou as duas biólo-

gas das idas e vindas ao laboratório, à casa de vegeta-

ção e ao experimento de campo, instalado na Embrapa 

Cerrados (Planaltina-DF), sempre seguindo as normas 

de distanciamento social da Organização Mundial da 

Saúde (OMS) e da própria Embrapa.

Erika e Juliana, em parceria com o pesquisador 

Adriano Veiga (da Embrapa Cerrados) montaram uma 

escala com revezamento, de acordo com as atividades 

do projeto denominado Minercontrol: Identificação de 

ativos biotecnológicos para o controle efetivo do bi-

cho-mineiro por aplicação tópica de nanossistemas 

Projeto tem equipe multidisciplinar e em escala de revezamento em busca de 
controle da praga que pode devorar até 72% da produção cafeeira do Brasil
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(confira mais detalhes sobre a equipe no final do tex-

to). Assim, elas cumprem à risca o cronograma de tra-

balho, iniciado em 2019, com recursos do Consórcio 

Público para o Desenvolvimento do Café (ConCafé), e 

que tem como objetivo se valer de diferentes aborda-

gens moleculares para gerar ativos (produtos) biotec-

nológicos para controlar o bicho- mineiro no manejo 

integrado de cafeeiros.

  Até agora, os cientistas não conseguiram deter 

ou encontrar um produto que acabe com a pequena 

mariposa branca conhecida como bicho-mineiro, que 

ainda na fase de lagarta, devora as folhas das plantas 

jovens dos cafezais.

 

Máscaras e álcool gel 
 

Na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnolo-

gia, a exemplo do que ocorre em toda a Empresa, de-

vido à pandemia da covid-19, os empregados podem 

optar por uma das modalidades de trabalho:  teletra-

balho ou revezamento (comparecendo à Unidade em 

períodos determinados, revezando as atividades com 

colegas). Juliana Dantas e Erika Albuquerque optaram 

pelo revezamento: desde o começo do distanciamento 

social compreenderam que não seria possível concluir 

a pesquisa sem os trabalhos de campo e laboratório. 

Isso por conta da responsabilidade de cumprir pra-

zos, da natureza persistente dos biólogos na busca de 

resultados, e do prejuízo que o inseto causa à cultura 

cafeeira. Assim, elas não podem cumprir a jornada de 

oito horas em casa, em segurança, e tampouco parali-

saram as atividades do projeto.

  A equipe, liderada por Erika Albuquerque, leva 

a sério o distanciamento. Proximidade, só mesmo com 

o bicho-mineiro, em todas as fases do inseto, desde 

quando ainda é larva, passando pela fase adulta e a 

da reprodução, em armadilhas (espaços específicos 

onde os bichos são observados), localizadas nas casas 

de vegetação (ambiente protegido). Por isso, diante do 

cenário de nenhuma previsão para o novo coronaví-

rus dar trégua à humanidade, as pesquisadoras e seus 

bolsistas agora têm mais duas ferramentas indispen-

sáveis na rotina de trabalho: máscara e álcool gel.  

“Junto com os bolsistas nos esforçamos para 

que cada um vá, separadamente, fazendo as ativida-

des. Na casa de vegetação é simples porque os estu-

dantes ficam sozinhos. Contamos com uma bolsista 

que é entomologista e trabalha individualmente, aju-

dando a manter o projeto em atividade”, conta Juliana 

Dantas. Conforme a pesquisadora, que responde pela 

parte da solução de inovação realizada nessa pesqui-

sa, logo no começo do projeto foi observada a falta de 

informações e dados disponíveis sobre o genoma do 

bicho-mineiro, bem como o ciclo de vida do inseto.   

A rara literatura que existe não está disponível 

à pesquisa. Embora essa ausência de referências bi-

bliográficas seja um fator limitante, acaba por se tor-

nar mais um motivo para não deixar a pesquisa sobre 

o tema parar, fazendo com que Erika e Juliana incluam 

em suas atividades em tempos de pandemia a coleta e 

análise de materiais no campo (como ovos do inseto nas 

folhas, larvas e as mariposas em fase adulta e novamen-

te um novo ciclo). “A equipe é multidisciplinar. Tudo é 

novo e gratificante. Tudo que se descobre impacta, espe-

cialmente considerando que se trata de uma praga que 

afeta somente o café, cultura do qual o Brasil é o princi-

pal exportador mundial”, diz Juliana Dantas.

  Conforme relatório do Conselho dos Exporta-

dores de Café do Brasil (Cecafé), em 2019 o Brasil ex-

portou 40,6 milhões de café – na soma de café verde, 

torrado e moído e solúvel. Isso significou US$ 5,1 bi-

lhões, para o preço médio da saca em torno de US$ 

125,49. Esse volume é considerado um recorde, tendo 

ocorrido um aumento de 13,9% do total exportado no 

ano de 2018.
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O bicho que tira o 
sono dos cafeicultores

 

Para entender melhor porque essa pesquisa é 

tão importante e não pode parar, especialmente numa 

época em que esse inseto infesta a lavoura, destaca-

-se que, até o momento, apenas cafezais muito trata-

dos (com pulverização de produto químico) afastam o 

bicho-mineiro da única cultura que ele se alimenta. 

“O controle químico preventivo tem se mostrado ine-

ficaz e acredita-se que a praga 

adquiriu resistência à maioria 

dos inseticidas utilizados. O 

controle biológico apresenta 

limitações na eficiência e du-

rabilidade dos tratamentos”, 

explica Erika Albuquerque. 

Por isso a aposta em alternati-

vas biotecnológicas para gerar 

produtos que atendam à de-

manda de soluções sustentá-

veis, duráveis e seguras para o 

controle específico desse fito-

patógenos.

  Durante o desenvolvi-

mento do projeto – com du-

ração de quatro anos a contar 

de 2019 - as cientistas da Embrapa vão testar extratos 

e frações vegetais com o objetivo de desenvolver na-

nossistemas que integrem e potencializem os efeitos 

de ativos biotecnológicos selecionados em três estra-

tégias: nanomateriais (que possuem graus estruturais 

na ordem de 10-9m ou um nanômetro, igual a um mi-

lionésimo de milímetro), extratos/frações e RNA inter-

ferente (que resulta na redução de expressão e silen-

ciamento de genes). 

  Segundo Erika, a intenção é gerar um banco de 

dados do transcritoma (ou conjunto completo de or-

ganismo, órgão, tecido ou linhagem celular) do bicho-

-mineiro, ainda desconhecido. “Isso vai representar 

um grande avanço do conhecimento sobre esse inseto 

e permitirá estudos moleculares de genes alvo para 

controle desta praga. Os ativos gerados (produtos) 

poderão ser utilizados em conjunto entre si e/ou com 

outros defensivos como parte de sistemas de manejo 

integrado de pragas do cafeeiro”, explica a cientista.

  Para desenvolver um projeto grande e com di-

ferentes “frentes” ou campos do conhecimento, a líder 

Erika Albuquerque e a colega 

Juliana Dantas contam com a 

participação de outros pesqui-

sadores da Embrapa Recur-

sos Genéticos e Biotecnologia, 

entre eles Rogério Lopes, que 

trabalha com o delineamento 

experimental dos bioensaios 

com os insetos, bem como Lu-

ciano Paulino, Eduardo Roma-

no e Thales Rocha.

  Lotado na Embrapa 

Café (Brasília-DF), o pesquisa-

dor Carlos Henrique Carvalho 

contribui na “batalha” contra 

o bicho-mineiro. Ele repas-

sou à liderança do projeto as 

sementes de cafeeiro Catuaí 

vermelho e outras cultivares, bem como a orienta-

ção para produção das mudas para a área experi-

mental localizada na Embrapa Cerrados e que conta 

com a colaboração do pesquisador Adriano Veiga. 

A “mãozinha” indispensável 
dos estudantes da UnB

Os esforços para tirar das lavouras cafeeiras o 

bicho-mineiro são grandes. Mas há outro aspecto im-
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portante para que a pesquisa não pare: o trabalho di-

ário dos estagiários e bolsistas da equipe. A dedicação 

dos estudantes é significativa do ponto de vista cien-

tífico e de troca de conhecimento entre os envolvidos. 

Além disso, é uma mostra da importância da ciência 

na vida de graduandos e de cientistas em começo de 

carreira que atum como bolsistas na Unidade.

  O estudante de graduação em agronomia da 

UnB Leonardo Vidal atua no projeto prioritariamente 

na parte agronômica e molecular. “Paralisar as ativi-

dades de forma total não é viável por se tratar de um 

inseto que tem uma sazonalidade muito alta, sendo 

encontrado no Cerrado apenas de abril a setembro”, 

comenta Vidal. Ele aponta ainda outra dificuldade: a 

cultura do cafeeiro tem um ciclo longo, tornando qual-

quer trabalho com essa planta demorado.  

  João Bílio, também graduando em agronomia 

pela UnB e estagiário da a Embrapa Recursos Gené-

ticos na parte de bioensaios das plantas de café em 

casas de vegetação, observa um ponto interessante 

para quem trabalha em equipe: “auxiliar os colegas e 

entender todos os processos da equipe e como cada 

integrante colabora para um resultado satisfatório é 

importante”, diz o jovem. Evitando usar o transporte 

coletivo, Bílio faz uma escala presencial na Unidade 

uma vez por semana. “Fiz um acordo com meus pais 

que me dão carona para me deslocar até o estágio. 

Esse trabalho não pode ser interrompido totalmente, 

pois as plantas necessitam de água constantemente e 

de cuidados mais específicos – como adubação e re-

posicionamento do solo - para seu bom desenvolvi-

mento e estamos na época de alta do bicho-mineiro, 

inseto alvo da pesquisa”, explica o estudante.

  Isabela de Oliveira Motta, bióloga pela UnB e 

mestre em Zoologia, na área de entomologia, é bolsista 

da Embrapa Recursos Genéticos e começou as ativida-

des em março de 2020. Ela está responsável pela parte 

da biologia da praga, desde criação à identificação dos 

insetos pela genitália de machos e fêmeas. A presença 

dela na equipe facilitou a aproximação com o também 

entomologista José Roberto Pujol Luz, que foi professor 

de Isabela na UnB, e agora contribui com o trabalho de-

senvolvido por ela na parte de biologia do bicho-minei-

ro. “Esse inseto é nosso objeto de estudo e não é possível 

parar o trabalho justamente neste período em que ele 

está presente às lavouras”, destaca Isabela.

  A equipe também conta com a dedicação da 

estudante de agronomia Camila Junqueira e sua con-

tribuição no que se refere à parte molecular do pro-

jeto. “É uma oportunidade de aprendizado durante o 

período de isolamento. Mas o projeto está em anda-

mento com os devidos cuidados de toda a equipe”, en-

fatiza a estagiária.

Sobre o  bicho-mineiro

Esse inseto das folhas do cafeeiro, Leucoptera 

coffeella, é a principal praga da cultura do café no Cer-

rado, que inclui o maior produtor de café arábica do 

Brasil, o Estado de Minas Gerais.  O ataque do bicho-

-mineiro nos cafeeiros causa prejuízos porque as fo-

lhas minadas pelas lagartas causam desfolha drástica 

(até 100%), resultando em prejuízos de até 72% na produ-

ção de café.  O primeiro ciclo do inseto tem que ser contro-

lado com eficiência para evitar que outros ciclos ocorram 
ao longo do ano.

O projeto
   
 O projeto liderado por Erika Albuquerque tem 

quatro anos de duração e está dividido em 5 soluções 

de inovação (SI), nanossistemas para aplicação e en-

trega de bioativos, produtos biocidas derivados de 

metabólitos vegetais; transcritoma do bicho-mineiro; 

silenciamento da expressão de genes do bicho-minei-

ro; e validação in vivo da atividade inseticida de ativos 

potenciais das soluções de nanossistemas.
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XP Inc. atinge meta de 50% 
de mulheres entre colaboradores 

MATÉRIA

A empresa lançou neste mês um coletivo femi-

nino chamado MLHR3, hoje com 135 mulheres, que 

visa discutir questões sobre o tema e que tem canal 

aberto com o time de Gente & Gestão da empresa, 

além do próprio CEO, Guilherme Benchimol. 

A XP Inc., uma das maiores instituições finan-

ceiras do Brasil, é a primeira empresa do país a as-

sumir compromisso público de equidade de gênero 

entre todos os seus colaboradores. A empresa tem 

como meta contar com, ao menos, 50% de mulheres 

em seu quadro total de funcionários até 2025, em to-

dos os níveis hierárquicos. Hoje, a companhia possui 

2.600 colaboradores, e deve encerrar o ano com 3.100 

funcionários. O percentual atual de mulheres na com-

panhia é de 22%. 

Para atingir a meta traçada, a companhia está 

implementando uma série de medidas práticas. Entre 

elas, destacam-se: 

• Criação do coletivo feminino MLHR3, além do fo-

mento de grupos/comunidades internas para dis-

cussões e implementação de ações; 

• Treinamento para lideranças; 

• Treinamento para preparar todos os colaborado-

res que realizam processo seletivo; 

• Mentoria de carreira para mulheres; 

• Acompanhamento de KPIs de promoções e remu-

neração entre os gêneros; 

• Revisão de políticas internas - ajuste da nomen-

clatura das vagas e avaliação de desempenho; 

•  Canal aberto para participação e discussão; 

• Parcerias para desenvolvimento de mulheres e 

para dar suporte à inclusão, a começar pelo Re-

programa, iniciativa de formação de mulheres 

para trabalhar com programação; 

Companhia assume o compromisso de oferecer treinamentos e mentorias para 
lideranças, além de licença a maternidade e paternidade estendidas
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• Licença maternidade e paternidade estendida; 

• Possibilidade de trabalho remoto para todos os 

colaboradores, de acordo com o que for melhor 

para cada profissional. 

Para Marta Pinheiro, sócia e diretora de ESG da 

XP Inc., a meta tem como objetivo acelerar o processo 

de inclusão de mulheres no mercado financeiro e em 

cargos de liderança. “Entendemos o contexto históri-

co da nossa sociedade e desse mercado, que hoje não 

atrai ou favorece a presença feminina, e o nosso intuito 

é derrubar essas barreiras. Mais mulheres no merca-

do financeiro também significa mais empoderamento 

de suas finanças, que é uma ferramenta de liberdade. 

Destaco ainda o home office como uma excelente po-

lítica de flexibilidade, que irá contribuir para a questão 

de carreira e maternidade, um dos pontos cruciais para 

profissionais mulheres. Por fim, como líder do coleti-

vo de mulheres (MLHR3), fico muito orgulhosa em ver 

uma empresa do porte da XP assumir um compromisso 

público nesse sentido, pois tenho certeza que seremos 

seguidas por outras empresas, criando assim um ciclo 

virtuoso para a equidade de gênero no país”, disse. 

“Queremos criar as melhores condições para 

que essas profissionais consigam desempenhar todo o 

seu potencial, auxiliando nas questões do dia a dia do 

trabalho e, também, na qualidade de vida das nossas 

colaboradoras. Queremos ser exemplo de empresa que 

gera um impacto positivo para a sociedade, da qual os 

nossos colaboradores, clientes e investidores tenham 

muito orgulho”, afirma Guilherme Sant’Anna, sócio e 

diretor de Gente & Gestão da XP Inc. 

MLHR3 

A XP Inc. anunciou na última semana a criação 

do coletivo feminino MLHR3 (em alusão às siglas uti-

lizadas por empresas listadas em Bolsa), com a parti-

cipação de 135 mulheres. O MLHR3 tem como objetivo 

discutir os principais assuntos relacionados ao tema, 

além de ter canal aberto com o time de Gente & Gestão 

da empresa e com o CEO, Guilherme Benchimol. Uma 

das primeiras medidas já tomadas pelo grupo é a par-

ceria com o Reprograma (reprograma.com.br), inicia-

tiva que auxilia na formação de mulheres em progra-

mação, hoje uma das áreas com mais oportunidades 

no mercado de trabalho. 

Manifesto do grupo MLHR3: 

Quando uma mulher ocupa um lugar pela pri-

meira vez, ela transforma esse lugar. Ela abre um ca-

minho. Ela diz: sim, nós podemos estar aqui. E agora, o 

aqui não é mais o mesmo. Ela risca o chão. Ela pega uma 

enxada na mão. Se precisar, ela diz outra vez, e mais 

alto: sim, nós podemos estar aqui. Aqui, ali e lá também. 

E estar aqui é puxar as próximas. Não se contentar em 

ser uma. Duas. Ou dez. 

Porque abrir um caminho, é inspirar novos ca-

minhos. E a cada nova mulher, ocupando um novo es-

paço, a nossa rede cresce. Ganha força. Se multiplica. 

Quanto mais presentes estivermos, mais visíveis 

ficamos. E ninguém pode sonhar com aquilo que não 

pode ver. 

Por isso, pra continuar mudando o jeito que os 

brasileiros investem, precisamos mudar o jeito que as 

brasileiras sonham. 

A XP Inc. é uma das maiores instituições finan-

ceiras do país, dona das marcas XP Investimentos, Rico, 

Clear, Infomoney, Leadr, XPeed e Spiti, entre outras. A 

XP Inc. possui mais de 2 milhões de clientes e R$ 385 

bilhões de ativos sob custódia. Nos últimos 19 anos, a 

empresa vem transformando o mercado financeiro 

brasileiro para melhorar a vida das pessoas, garantindo 

relações mais transparentes entre os clientes e as insti-

tuições financeiras.
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O Presidente da República Jair Bolsonaro san-

cionou a Lei 14.010/2020, que dispõe, dentre outros 

temas, a respeito do adiamento da vigência dos arti-

gos 52 a 54 da LGPD referente as sanções adminis-

trativas, que entrarão em vigor no dia 1º de agosto de 

2021. Apesar desse adiamento, muitas empresas terão 

muito trabalho à frente, segundo dados apresenta-

dos pelo Índice LGPD ABES, resultado de ferramenta 

desenvolvida pela ABES - Associação Brasileira das 

Empresas de Software, em parceria com a EY, que 

permite o diagnóstico de empresas em relação à sua 

adequação à nova lei. 

Entre as quase mil empresas brasileiras que 

já realizaram o diagnóstico, 60% ainda não estão em 

Índice LGPD ABES aponta 
que 60% das empresas de 
Minas Gerais precisam se adequar 
à Lei Geral de Proteção de Dados 

conformidade com as exigências da lei. No estado mi-

neiro, somente 40% já fizeram ajustes em suas políti-

cas e processos para não sofrerem sanções. O Índice 

LGPD ABES também demonstra que 30% sofreram al-

gum tipo de violação nos últimos 2 anos e 76% lidam 

com coleta de dados importantes. 

Segundo o presidente da ABES, Rodolfo Fücher, 

estar em conformidade com a LGPD é um desafio de 

todas as áreas de uma empresa, recursos humanos, 

vendas, marketing, financeiro, administrativo, e prin-

cipalmente o jurídico e TI, que precisam assegurar a 

existência de processos claros e recursos adequados 

para prevenir uso inadequado dos dados e evitar va-

zamentos de informações e ataques de hackers. “Os 

Ferramenta online e gratuita permite que organizações verifiquem o 
nível de adequação à nova lei antes de sua vigência 
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índices são preocupantes, mas o objetivo da ABES é 

não apenas alertar, mas principalmente oferecer fer-

ramentas e referências com o propósito de ajudar as 

empresas em sua adequação diante das exigências da 

LGPD”, comenta. 

O índice mostra também que, nacionalmente, 

65% do segmento de tecnologia estão distantes dessa 

conformidade, sendo 40% já sofreram incidentes de 

violação nos últimos 2 anos e 80% desses empreendi-

mentos atuam com coleta dos dados sigilosos. 

De acordo com o sócio de Cibersegurança da 

EY, Marcos Sêmola, é importante fomentar a partici-

pação das empresas para orientá-las, de forma gratui-

ta e com total privacidade, sobre como cumprir a lei. 

“Não há mais tempo a perder, as organizações preci-

sam se adequar o mais rápido possível. Com o Índice 

conseguimos contribuir nesse processo e oferecer um 

serviço à sociedade inteiramente conectado ao nosso 

propósito empresarial, que é o de construir um mundo 

de negócios melhor”, afirma. 

Índice LGPD ABES 

A ABES e a EY criaram a ferramenta online 

Diagnóstico LGPD para que as empresas que estão em 

fase de adaptação de seus processos LGPD verifiquem 

seu nível de adequação ao projeto. A solução consiste 

em um questionário sigiloso por meio do qual as em-

presas podem fazer uma auto avaliação quanto aos 

diferentes pontos exigidos pela lei. Após o preenchi-

mento, a ferramenta oferece um diagnóstico quanto 

ao grau de adequação da empresa com sugestões con-

textualizadas ao resultado. 

Para utilizar a ferramenta, não é preciso e nem 

possível enviar informações pessoais ou referentes à 

empresa, como nome, CPF/CNPJ, entre outras. Após o 

preenchimento do questionário, o relatório em PDF é 

disponibilizado para download com informações re-

ferentes ao nível de adequação e com sugestões para 

melhoria - não é possível acessar este documento pos-

teriormente. Os dados, enviados anonimamente, geram 

o Índice LGPD ABES sobre o cenário de compliance das 

companhias brasileiras em relação a nova lei. 

 A ABES, Associação Brasileira das Empresas de 

Software, tem como propósito contribuir para a cons-

trução de um Brasil mais digital e menos desigual, no 

qual a tecnologia da informação desempenha um pa-

pel fundamental para a democratização do conheci-

mento e a criação de novas oportunidades para todos. 

Nesse sentido, tem como objetivo assegurar um am-

biente de negócios propício à inovação, ético, dinâmi-

co e competitivo globalmente, sempre alinhado a sua 

missão de conectar, orientar, proteger e desenvolver o 

mercado brasileiro da tecnologia da informação. 

Desde sua fundação, em setembro de 1986, a 

ABES busca ser relevante para seus associados e refe-

rência nacional e internacional do setor de tecnologia. 

Atualmente, a entidade representa aproximadamente 

2 mil empresas, que totalizam cerca de 85% do fatura-

mento do segmento de software e serviços no Brasil, 

distribuídas em 22 Estados brasileiros e no Distrito 

Federal, responsáveis pela geração de mais de 208 

mil empregos diretos e um faturamento anual da or-

dem de R$ 63,7 bilhões em 2019. 

A EY é líder global em serviços de Auditoria, 

Impostos, Transações Corporativas e Consultoria. Pre-

sente em mais de 150 países, tem o propósito de cons-

truir um mundo de negócios melhor. Nossos insights 

e serviços ajudam a criar confiança nos mercados de 

capitais e nas economias ao redor do mundo. No Bra-

sil, formamos um time de cinco mil profissionais e te-

mos escritórios em 12 cidades. Com o centro de inova-

ção colaborativa wavespace™, o Cybersecurity Center 

e o Analytics Hub, a EY está preparada para apoiar as 

empresas na transformação digital e nos movimentos 

de disrupção da Indústria 4.0. 
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Quem compra uma ação pode estar pensando 

na sua valorização, mas também naquele rendimento 

que cai de tempos em tempos na conta do investidor, 

resultado dos lucros que as empresas geram para seus 

acionistas. Porém, uma declaração recente do ministro 

da Economia, Paulo Guedes, defendendo a até então 

inexistente tributação de dividendos preocupou muitos 

investidores, afinal, qual é o impacto que essa mudança 

poderia ter nos diferentes tipos de investimentos? Para 

responder a essa pergunta, a Capital Research, primeira 

casa de análises 100% gratuita do Brasil, decidiu lançar 

um relatório específico sobre o assunto.

No material, o analista-chefe da casa de análises, 

Samuel Torres, ressalta que, apesar do ministro não ter 

dado muitos detalhes sobre a proposta que defende, “em 

oportunidades anteriores, Paulo Guedes afirmou que a 

alíquota desse tributo poderia ficar entre 20% e 25% e 

que a ideia seria reduzir concomitantemente o imposto 

sobre os lucros das empresas, de forma a incentivá-las a 

reinvesti-los, estimulando a economia real.”

Diante disso, o relatório disponível gratuitamente se 

debruça a avaliar qual modalidade de investimento seria 

mais e qual seria menos impactada pela mudança, ainda 

não confirmada. “Com a isenção atual, considerando um 

mesmo retorno e distribuição de dividendos, os ETFs apre-

sentam uma rentabilidade líquida de IR um pouco inferior 

à compra direta de ações. Porém, com a tributação de di-

videndos para pessoa física, os ETFs passariam a ser mais 

vantajosos do ponto de vista tributário”, afirma Torres.

Neste caso, fundos como o BOVA11 e o IVVB11, re-

comendados pela casa de análises na Carteira Capital (a 

Defendida por Guedes, tributação de 
dividendos ameaça ganho com ações e pode 
obrigar investidores a buscarem alternativas

principal carteira de investimentos da Capital Research), 

são destacados no relatório como maneiras fáceis, prá-

ticas e com menor demanda de capital para alocar no 

mercado acionário, de forma diversificada e sem ter de 

acompanhar o que acontece com cada ação.

“Esses ETFS replicam, respectivamente, o Iboves-

pa e o S&P 500. Para fazer isso, esses fundos compram as 

ações dos respectivos índices nas devidas proporções, fa-

zendo com que sua rentabilidade acompanhe a do índice”, 

explica o analista-chefe, ressaltando que, dessa forma, o 

investidor estará exposto aos mesmos rendimentos, mas 

sem o impacto da tributação mencionada por Guedes.

De acordo com a Capital Research, isso acontece 

porque quem investe em ações, atualmente, acaba ob-

tendo um retorno líquido de IR um pouco superior, mas, 

se os dividendos recebidos por pessoa física passarem 

a ser tributados, quem investe em ações diretamente 

será mais impactado, mesmo que a alíquota de Imposto 

de Renda sobre os dividendos seja a mesma do ganho 

de capital (15%). Portanto, “comparativamente ao que é 

hoje, investir em ETFs será mais atraente do que inves-

tir diretamente nas mesmas ações replicadas por eles”, 

conclui Samuel Torres.

A casa de análises Capital Research pertence ao 

grupo Red Ventures, que conta com um portfólio de em-

presas digitais nas indústrias de educação, saúde, home 

service e serviços financeiros. A startup foi fundada em 

outubro de 2019 com a missão de entregar conteúdo re-

levante de forma gratuita aos seus usuários e reforçou 

isso ao se tornar a primeira casa de análises 100% gra-

tuita do Brasil, em junho de 2020. 

MATÉRIA

Casa de análises Capital Research lançou relatório em que retrata possível cenário  
e analisa quais são os ativos mais e menos afetados pela eventual decisão
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No primeiro semestre de 2020, queda de exportações brasileiras para os EUA 
foi de 31,7%; pandemia e crise do petróleo explicam queda 

Exportações brasileiras para 
EUA devem contrair entre 20% 
e 25% em 2020, diz Amcham Brasil 

Nos cenários projetados pela Amcham, as ex-

portações brasileiras para os Estados Unidos devem 

registrar contração entre 20% e 25% em 2020. Por 

sua vez, a queda das importações do Brasil originá-

rias dos EUA devem oscilar entre 16% e 18%. O défi-

cit de comércio entre os países deverá fechar em U$ 

2,2 bilhões neste ano. 

A análise está presente no documento Moni-

tor do Comércio Brasil-Estados Unidos, divulgado 

nesta terça (14/7) pela Câmara Americana de Comér-

cio (Amcham Brasil). A projeção reflete a queda já 

registrada de 31,7% das exportações brasileiras para 

os Estados Unidos no primeiro semestre de 2020, 

quando atingiram apenas US$ 10 bilhões. 

Esse foi o pior resultado de exportações para 

os norte-americanos no 1º semestre em uma déca-

da (2011-2020) e veio logo após o recorde registrado 

no ano de 2019 (US$ 29,7 bi). A corrente bilateral fe-

chou em US$ 23,2 bilhões, a 3ª menor em dez anos. 

“A contração da atividade econômica nesse período 
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de pandemia foi o principal motivo pelo resultado 

negativo. Outro aspecto que influenciou nesse pro-

cesso foi a crise internacional do petróleo”, explica 

Abrão Neto, Vice-Presidente da Amcham Brasil. 

Cenário do Primeiro 
Semestre 

As medidas de isolamento social, necessá-

rias para conter o avanço da doença nos dois países, 

explicam parte da queda. A crise do petróleo teve 

também participação significativa: o petróleo bru-

to, um dos produtos mais importantes nessa relação 

comercial, registrou queda nas exportações para os 

EUA em 33,2% do volume e 53,8% do valor. 

Já as importações brasileiras de produtos 

norte-americanos registraram queda de 4,4%, com 

baixas em quase todos os principais itens comercia-

lizados entre os países (US$ 13,2 bilhões). A queda 

só não foi mais brusca devido a importação de uma 

plataforma de petróleo no valor de US$ 1,2 bilhão. 

Queda maior nos EUA 

No geral consolidado do primeiro semestre, 

as exportações brasileiras caíram 7% - quatro vezes 

menos do que as exportações para os Estados Uni-

dos. Para Abrão Neto, isso se deve ao perfil da cor-

rente comercial entre os países. “O Brasil tem tido 

um desempenho muito favorável nas exportações 

de produtos agropecuários, mas o perfil do nosso 

comércio com os EUA é diferente. Ele é, sobretudo, 

de produtos manufaturados, que são os que têm so-

frido mais na atual conjuntura, com uma queda de 

26% nessa categoria. Essa é a principal explicação 

para fundamentar uma queda maior para os EUA do 

que em outras em geral”, analisa. 

Mesmo com essas quedas, os EUA continuam 

como o 2º principal parceiro comercial de bens do 

Brasil, representando 13,4% da corrente comercial. 

O primeiro lugar é a China, com aumento na par-

ticipação e chando em 29,4%, mais do que o dobro 

dos EUA.

Pós-Pandemia - O que mudará 
no Comércio Internacional? 

“Mais do que novas tendências, a pandemia 

funcionará como um acelerador de já presentes no 

comércio internacional. Uma delas é sobre o inte-

resse das empresas e governos de garantir cadeias 

de produção mais diversificadas e resilientes, fe-

nômeno que precisaremos ver como o Brasil irá se 

posicionar “, explica Abrão. 

Ele também ressalta que “neste momento, 

será importante um olhar dedicado sobre como re-

estabelecer a força do comércio exterior, em parti-

cular os fluxos entre Brasil e Estados Unidos, para 

o qual a Amcham apresentou uma série de propos-

tas ainda para 2020”. O documento ‘Brasil-Estados 

Unidos: 10 Possíveis Entregas para 2020’ foi pro-

duzido pela Amcham e entregue na última semana 

para autoridades de ambos os países empenhadas 

nas relações bilaterais, como embaixadores, minis-

tros, secretários e congressistas. 
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O Twitter foi vítima de um ataque em massa na 

última semana, onde diversas personalidades globais 

e empresas tiveram suas contas comprometidas. Uma 

mensagem falsa foi publicada em seus perfis prome-

tendo o pagamento em dobro de bitcoins mediante 

depósito enviado a uma determinada conta. Obvia-

mente, tratava-se se um golpe! Personalidades como 

Elon Musk, Barack Obama e Bill Gates, além de contas 

corporativas de grandes empresas como Uber e Apple, 

foram vítimas deste incidente. 

Segundo Maurício Paranhos, diretor de operações 

da Apura S/A, empresa especializada em ciberseguran-

ça, este pode ter sido o maior ataque sofrido pela rede 

social até hoje. “As técnicas utilizadas para este ataque 

ainda estão sob investigação. Mas as possibilidades são 

diversas, desde técnicas de engenharia social, até o uso 

indevido de API´s mal configuradas”, explica. 

Como proteger nossas redes sociais 
contra acessos indevidos?

A pergunta que paira sobre muitas pessoas nes-

se momento é: se grandes empresas e personalidades 

globais com milhões de seguidores tiveram suas con-

tas comprometidas, como eu protejo a minha conta ou 

de minha empresa contra acessos indevidos?

Para o executivo da Apura S/A, esse ataque não 

pode ser utilizado como referência para exemplos de 

perdas de acesso às redes sociais. Ao mesmo tempo 

que não existe um sistema 100% seguro, normalmen-

te, as grandes corporações possuem tecnologia, pro-

cessos e pessoas dimensionados e adequados para a 

proteção e também para a detecção e reação contra 

incidentes cibernéticos.

“Ataques como esse recente contra o Twitter 

eventualmente acontecem. Mas normalmente os pro-

blemas de perda de contas de acesso às redes sociais 

(account takeover) referem-se a falhas processuais dos 

Ataques ao Twitter levantaram a dúvida de como proteger nossas contas 
pessoais e empresariais dos criminosos
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usuários. O simples vazamento do usuário e senha de 

acesso à uma rede social ou uma solução de mensageria 

é a maneira mais fácil de um golpista conseguir acessar 

sua conta e executar golpes semelhantes em seu nome”, 

ressalta o especialista em segurança cibernética.

 

Golpe  do comércio 
eletrônico

Outro golpe cada vez mais comum aqui no Brasil 

ocorre após você anunciar a venda de um imóvel, automó-

vel ou item pessoal em um portal de comércio eletrônico 

qualquer. Assim, um fraudador entra em contato contigo 

por telefone ou Whatsapp informando que ele faz parte do 

time de antifraude do portal relacionado e gostaria de vali-

dar que o anúncio não se trata de uma fraude. Ele informa 

que está lhe enviando um código por SMS que você deve 

confirmar para ele esse código. O que o fraudador está ten-

tando fazer na verdade é habilitar sua conta de Whatsapp 

em um equipamento qualquer. A partir daí, ele entra em 

contato com seus amigos e familiares pedindo a transfe-

rência de recursos financeiros para uma conta terceira (de 

um laranja). Ou seja, é o fraudador aplicando um golpe se 

passando pelo time de antifraude.

Veja algumas dicas para se proteger  
contra problemas semelhantes:

• Tenha uma senha forte com letras números e carac-

teres especiais. Isso irá dificultar a quebra das se-

nhas de forma automatizada. Além disso, troque sua 

senha periodicamente;

• Tenha senhas diferentes para serviços diferentes. 

Assim, no caso do vazamento de suas credenciais 

em uma rede social ou sistema específicos não 

comprometerá suas demais contas;

• Habilite o uso de um segundo fator de autenticação. 

Assim, um atacante além de possuir acesso às suas 

credenciais precisaria aprovar o acesso com o se-

gundo fator de autenticação, seja um hardware, SMS 

ou aplicativo de autenticação;

• Tanto em relação às empresas quanto para uso pes-

soal, use solução de cofre de senhas. Para uso pes-

soal, use um aplicativo que criptografe suas senhas 

de acesso aos aplicativos, sistemas e sites. Assim, 

sua preocupação será em decorar a senha de acesso 

a este aplicativo e manter com você o segundo fa-

tor de autenticação. Para uso corporativo, uma so-

lução de gerenciamento de acessos privilegiados 

(Privileged Access Management- PAM) vai controlar 

os acessos de forma adequada, onde os usuários 

conectam-se à solução de PAM e ela conecta-se à 

rede social, aplicativo ou sistema. Assim, mantem-

-se toda rastreabilidade dos acessos realizados além 

da senha de acesso ser trocada periodicamente de 

forma automatizada, evitando um acesso indevido 

de um ex-funcionário insatisfeito, por exemplo;

• Nunca clique em links não solicitados por e-mail, 

SMS ou soluções de mensageria. O ideal é sempre 

entrar no site oficial da empresa relacionada e pro-

curar a informação direto na fonte;

• Jamais forneça códigos em SMS ou aprove acessos ex-

ternos com sua solução de segundo fator de autenti-

cação. Isso evitará que um golpista clone sua conta no 

Whatsapp ou em uma rede social, por exemplo;

Proteger-se é essencial, mas detectar possíveis 

incidentes de forma ágil para uma rápida reação é pri-

mordial. Daí a importância do monitoramento de fon-

tes abertas pelas empresas. A criação de perfis falsos 

corporativos e de executivos torna-se cada vez mais 

comum e golpes são aplicados em nome das empre-

sas ou de seus executivos. Portanto, importante au-

tomatizar o monitoramento da criação destes perfis 

e também a identificação de ataques que estão sendo 

planejados contra sua empresa por meio de soluções 

de Inteligência em Fontes Abertas (Open Source In-

telligence - OSINT);

Desconfie sempre de coisas mirabolantes, seja 

uma celebridade prometendo devolver seu dinheiro em 

dobro ou um amigo ou familiar pedindo ajuda financeira.
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Congresso recebe primeira 
parte da “reforma tributária” 
do governo 

MATÉRIA

Para a LCA – Consultores Econômicos (que aca-

ba de completar 25 anos de fundação), “o ministro da 

Economia, Paulo Guedes, entregou ao Congresso Na-

cional no dia 21 de julho o primeiro texto do governo 

federal destinado à reforma do sistema tributário. O 

Projeto de Lei 3887/20 institui a Contribuição Social 

sobre Operações com Bens e Serviços (CBS), imposto 

que substituirá o PIS/Pasep e a Cofins. Ele será incor-

porado à tramitação das duas iniciativas que já es-

tão em andamento (PEC 45/2019, da Câmara, e PEC 

110/2019, do Senado) na comissão especial da Câmara, 

composta por deputados e senadores. 

A proposta do governo é que a CBS seja um 

imposto não-cumulativo, ao contrário do PIS/Pasep 

e da Cofins. A CBS terá uma alíquota única de 12% e 

terá como base de cálculo a receita bruta das empre-

sas. Instituições financeiras pagarão 5,9% e a forma 

de apuração não foi alterada. As empresas que fazem 

parte do Simples não foram afetadas. A CBS não in-

cidirá sobre entidades beneficentes de assistência 

social (imunes), produtos in natura - não industriali-

zados nem embalados -, templos religiosos, partidos 

políticos, sindicatos, federações, confederações e 

condomínios residenciais. Também são isentas recei-

tas obtidas com a prestação de serviços de transporte 

público coletivo municipal de passageiros (rodoviário, 

metroviário, ferroviário e aquaviário). A nova contri-

buição não incide ainda sobre a venda de imóvel resi-

dencial novo ou usado para pessoa natural nem sobre 

valores recebidos do Sistema Único de Saúde (SUS) a 

título de prestação de serviços de saúde por entida-

des particulares. Estão igualmente isentas receitas de 

operações entre as cooperativas e associados. 

Guedes destacou que a proposta da CBS é ape-

nas a primeira parte da contribuição do governo para 

a reforma tributária, e que eventualmente serão en-
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viados novos textos sobre outros tipos de impostos. A 

ideia é oferecer ao Congresso projetos de lei simples 

cujo conteúdo possa ser acoplado às PECs já existen-

tes durante as discussões. Além do PIS/Pasep e da 

Cofins, Guedes antecipou que o governo sugerirá mu-

danças no Imposto de Renda (IR) e no Imposto sobre 

Produtos Industrializados (IPI), além de uma proposta 

para a tributação de dividendos. O ministro não men-

cionou a criação de um imposto sobre movimentações 

financeiras. 

Guedes também defendeu um modelo dual de 

tributação sobre valor agregado: parte na esfera fede-

ral, com a nova CBS, e parte nos estados e municípios, 

com reformulação do ICMS (estadual) e o ISS (muni-

cipal). Ele destacou que os parlamentares devem su-

gerir mudanças sobre estes dois impostos. Na visão 

de Guedes compete ao Congresso legislar as relações 

entre os entes federativos”. 

“Proposta da União  
para tributos coloca limite 
para estados” 

Economistas avaliam que o pontapé dado pelo 

governo federal na reforma tributária inicia a discus-

são com a tributação acima do esperado (12%), o que 

limita estados e municípios na fixação de suas alíquo-

tas caso prevaleça a ideia de unificar todos os tribu-

tos que hoje incidem sobre o consumo. Secretários 

estaduais já esboçaram a preocupação nesta terça (21), 

principalmente os de estados em dificuldade financeira. 

Como referência, estimativa feita por técnicos do Ipea no 

início do ano indicava uma alíquota de 10,3% para a fatia 

federal e 27% para o global (União, estados e municípios 

somados). Caso a fatia que cabe a governadores e prefei-

tos se mantenha como estimado pelo Ipea, a alíquota so-

bre o consumo total alcançaria 29%, a maior entre todos 

os países monitorados pela OCDE.

“O governo tropeça
 na reforma”

 “O governo continua devendo seu projeto de 

reforma tributária, repetindo promessas e emper-

rando a tramitação de propostas já em discussão no 

Congresso. Há consenso, no Brasil, sobre a urgência de 

uma grande revisão do sistema de impostos e contri-

buições. A mudança é apontada como essencial para 

aliviar a produção e permitir o retorno a um cresci-

mento seguro. Aí termina o consenso. O presidente 

da Câmara e o ministro da Economia divergem sobre 

a criação de um tributo parecido com a Contribuição 

Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF). 

Bandeiras diferentes são defendidas por líderes da 

indústria, do comércio, dos serviços e da agropecuá-

ria. Ao entregar ao Congresso a primeira fase de sua 

proposta, o ministro da Economia, Paulo Guedes, co-

meçou a cumprir a promessa, feita no ano passado, de 

encaminhar uma reforma fatiada. Com esse passo o 

ministro propõe unificar o PIS e a Cofins numa Con-

tribuição sobre Bens e Serviços (CBS), o chamado IVA 

federal, com alíquota de 12%. É uma iniciativa nota-

velmente modesta. O ministro, afinal, é conhecido por 

sua retórica em defesa da simplificação do sistema. 

Quem esperava algo compatível com esse discurso 

deve ter-se decepcionado. Sendo a simplificação um 

dos objetivos da reforma, a proposta agora apresenta-

da pelo ministro da Economia nem vale uma discus-

são preliminar. O Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) 

previsto na PEC 45, da Câmara dos Deputados, e na 

PEC 110, do Senado, substitui cinco tributos, cobrados 

pela União, pelos Estados e pelos municípios: PIS, Co-

fins, IPI, ICMS e ISS. Além disso, como lembra o espe-

cialista Bernard Appy, citando trabalho do economista 

Bráulio Borges, o IBS pode elevar o Produto Interno 

Bruto (PIB) potencial em até 20 pontos porcentuais 
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em 15 anos. Uma reforma limitada ao Pis/Cofins pro-

duziria no máximo um décimo desse efeito.

Ao avaliar a diferença entre as duas propostas é 

preciso considerar também um detalhe político e es-

trutural muito relevante. O projeto de criação do IBS 

inclui a absorção do tributo estadual mais importan-

te, o ICMS, e permite eliminar sérias distorções nunca 

enfrentadas para valer. Várias propostas de reforma 

tributária foram apresentadas nos últimos 20 anos. 

Nunca se tratou de forma completa da guerra fiscal 

entre Estados nem se reduziu de modo significativo 

o peso do tributo sobre a produção. Por seus vários 

defeitos, o ICMS tem-se mantido como um entrave à 

eficiência e à competitividade. Há uma oportunidade, 

agora, de eliminação desses problemas, até porque as 

características do IBS têm sido aceitas por secretários 

de Fazenda de todo o País. Mas a demora do gover-

no federal em apresentar uma proposta completa de 

reforma está longe de ser o fato mais preocupante. 

Muito mais grave é a insistência do ministro da Eco-

nomia em defender um tributo com as características 

da CPMF, também conhecida em outros tempos como 

“imposto do cheque”. A figura desse tributo fantasma-

górico foi desenhada de várias formas, desde o ano 

passado, mas nunca se conseguiu ocultar suficiente-

mente sua real identidade. Os defeitos da CPMF são 

conhecidos e indisfarçáveis. Esse é um tributo regres-

sivo, isto é, socialmente injusto, e cumulativo. Sen-

do cumulativo, contamina toda a economia direta ou 

indiretamente, afetando sua eficiência. Mas é, sobre-

tudo, uma aberração, porque incide, de fato, sobre a 

mera movimentação de dinheiro, sobretaxando ope-

rações ou valores já tributados. Não se trata, como às 

vezes se diz, de forma equivocada, de um imposto so-

bre transações financeiras. Esse tributo já existe e tem 

sentido econômico: é o Imposto sobre Operações Fi-
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nanceiras (IOF). O ministro da Economia defende essa 

aberração como forma de compensar a desoneração 

da folha de pessoal. Essa é uma confusão enganadora. 

Pode-se discutir a desoneração, mas esse objetivo de 

nenhum modo justifica a recriação de um monstrinho 

tributário. Se a compensação é necessária, o governo 

deve ser capaz de encontrar uma fórmula razoável. 

Será uma demonstração de seriedade. 
(Editorial de O Estadão de São Paulo - 21 de julho.)

“Setor de serviços 
será ‘grande nó’ de reforma, 
diz ex-Tesouro” 

A questão da carga de impostos sobre o setor de 

serviços será “o grande nó” da reforma tributária. Essa 

é avaliação do economista Carlos Kawall, diretor do 

Asa Investments e ex-secretário do Tesouro Nacional. 

“O setor de serviços é o que mais está sofrendo com a 

crise, e representa dois terços 

do PIB brasileiro. A atividade 

caiu drasticamente em seg-

mentos como turismo de lazer, 

turismo de negócios, eventos 

de negócios, restaurantes, es-

colas privadas”, disse ele. Em 

paralelo, Kawall cita que, his-

toricamente, o setor de servi-

ços no Brasil é menos tribu-

tado do que a indústria, e que 

essa é uma distorção que será 

tratada na reforma. “O setor 

de serviços sempre foi subtri-

butado, será inevitável mudar 

isso.” Questionado sobre a pro-

posta apresentada ontem pelo 

governo, Kawall respondeu 

que o tema só virou uma prioridade agora com a cri-

se. “A proposta enviada pelo governo é um projeto de 

lei, o embate é mais simples, pois unifica PIS e Cofins 

numa espécie de IVA federal. As PECS que já estão na 

Câmara e no Senado, na minha visão, são mais abran-

gentes, mas são PECS, precisam de votos. O governo 

mandou um projeto de lei porque avalia que não tem 

votos (para aprovar o texto).” Outros especialistas ouvi-

dos pelo Estadão também avaliaram que a proposta do 

governo ainda é muito tímida e está longe de colocar fim 

ao cipoal de tributos que engessam os negócios no País. 

“Dividir em etapas (o envio do projeto ao Congresso) é 

positivo, pois pode facilitar debates e destravar outras 

pautas, mas talvez o timing não seja o mais adequado, 

porque essa discussão poderia ter ocorrido há muito 

tempo. Houve atraso nesse primeiro encaminhamento”, 

disse o procurador da Fazenda Nacional Leonardo Alvim, 

que também é professor do Insper. 

(Fonte: Estadão)

“Proposta muito  
tímida”

Roberto Padovani, eco-

nomista-chefe do BV, conside-

rou a proposta muito “tímida”, 

acrescentando que os textos 

já em discussão no Congresso 

são muito mais amplos. “Não 

dá para chamar esta propos-

ta de reforma tributária, mas, 

sim, de fase um”, disse. Ao 

mesmo tempo em que a divi-

são das propostas do governo 

pode facilitar a aprovação das 

mudanças, há quem veja ris-

co de a reforma perder a força 

inicial por causa da resistência 
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dos setores mais afetados. “O grande risco é se gas-

tar capital político nessa primeira etapa, que é mais 

simples e fácil de aprovar. Existe uma estratégia, mas 

é preciso tomar cuidado para que as propostas não se-

jam desidratadas ao longo dessa tramitação”, disse Ju-

liana Damasceno, pesquisadora da área de Economia 

Aplicada do Instituto Brasileiro de Economia (IBRE/

FGV). Para Marcos Catão, diretor da Associação Bra-

sileira de Direito Financeiro (ABDF), o maior desafio 

será a organização do governo para tocar as pautas 

adiante. “O governo está muito desmoralizado, e deve 

enfrentar agora a regulamentação desse imposto, o 

que depende de muitos fatores. É como se fosse um 

time de futebol: não basta ter bons jogadores, é preci-

so ter coesão e a torcida.” 
(Fonte: Estadão)

“Passo tributário”

Por si só, o projeto apresentado nesta terça 

(21) para a unificação de duas contribuições sociais 

nem mereceria o nome de reforma tributária. En-

tretanto o texto levado ao Congresso pelo ministro 

Paulo Guedes, da Economia, já serve como indica-

tivo das dificuldades envolvidas em um redesenho 

mais amplo do sistema de impostos. Fundir PIS e 

Cofins, à primeira vista, pode parecer uma banalida-

de, dado que se trata de dois tributos federais com 

a mesma base de incidência —o faturamento das 

empresas ou, vale dizer, as vendas de bens e servi-

ços— e não raro tratados como uma coisa só. Fosse 

tão simples, a proposta não estaria em gestação no 

Executivo desde o primeiro governo da petista Dil-

ma Rousseff (2011-14). Antes mesmo de vir à tona, o 

projeto já despertava resistências ferozes. A tarefa 

árdua consiste em fixar uma alíquota —o governo 

propõe 12%, exceção feita a instituições financeiras 

(5,8%)—para o novo tributo, batizado de Contribui-

ção sobre Bens e Serviços. Hoje, a depender do ramo 

de atividade, empresas pagam 3,65% ou 9,25% em 

PIS e Confins combinados, fora incontáveis exce-

ções e regimes especiais.

Será inevitável, pois, uma alta da carga para 

parcela expressiva do setor privado, especialmente 

nos serviços, menos tributados atualmente. Para a 

indústria, a CBS traz vantagens devido à possibili-

dade de descontar gastos com insumos ao longo do 

processo produtivo. Se a simplificação de apenas 

duas contribuições já provoca controvérsia e exige 

escrutínio rigoroso da alíquota aventada, imagine-

-se o desafio de uma reforma que unifique todos os 

principais tributos incidentes sobre o consumo —

PIS, Cofins e IPI, federais, o ICMS, estadual, e o ISS, 

municipal. Esse, afinal, é o objetivo mais importante 

das propostas de emenda constitucional que trami-

tam na Câmara dos Deputados e no Senado (o texto 

dos senadores inclui mais tributos na unificação). 

Não bastasse haver um texto em cada Casa legis-

lativa, o governo Jair Bolsonaro tem seus próprios 

planos. Conforme se noticia, o Executivo pretende 

encaminhar ainda projetos para a reformulação do 

Imposto de Renda, que será bem-vinda se promo-

ver maior progressividade, e para a desoneração 

das folhas de pagamento, a ser compensada por um 

obscuro imposto sobre transações eletrônicas. À ex-

ceção desta última invencionice, todos são objetivos 

meritórios e, na teoria, quase consensuais. Como em 

toda tentativa de reforma tributária, as dificuldades 

crescem quando se desce aos detalhes. Muita tinta 

será gasta no debate em torno do melhor modelo e 

da melhor estratégia política. Importa que se cami-

nhe, mesmo em passos pequenos, na direção cor-

reta. 

(Editorial da Folha de São Paulo-21.07.2020). 
– Fonte: Fundação Perseu Abramo
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Foi suspenso o calendário que previa a retira-

da da vacinação de bovinos e bubalinos contra febre 

aftosa em Minas Gerais, em 2021, segundo decisão 

tomada pelos integrantes do Bloco IV do Plano Estra-

tégico (2017-2026) do Programa Nacional de Erradi-

cação e Prevenção da Febre Aftosa (PNEFA). Dois re-

presentantes de cada estado (setor privado e público) 

e integrantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) participaram das discussões 

que resultaram neste adiamento do status de Minas 

como livre da aftosa sem necessidade de vacinação.

Segundo o diretor-geral do Instituto Mineiro de 

Agropecuária (IMA), Thales Fernandes, dados como 

orçamento, pessoal e questões estruturais dos órgãos 

de defesa agropecuária foram apresentados para que 

o bloco tivesse uma visão coletiva: “Por causa da Co-

vid-19, o MAPA manifestou preocupação em avançar 

nas ações previstas, especialmente pela queda de ar-

recadação e poder de investimento dos estados”.

Ficou acertada outra análise sobre o calendário 

no próximo ano, podendo ser definida nova progra-

mação. “Tendo em vista os novos encaminhamentos, 

passaremos a rever nosso planejamento por uma nova 

ótica, buscando atingir, de forma completa, todas as 

ações previstas, e o mais breve possível”, disse o di-

retor-geral.

O Bloco IV é formado por Minas Gerais, Bahia, 

Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe 

e Tocantins, que respondem por 70% do rebanho bo-

vino nacional.

Minas Gerais ainda 
terá vacinação contra a 
febre aftosa em 2021

Os produtores esperam que este adiamento da 

retirada da vacina não dure muito tempo. “Nossa ex-

pectativa é que os governos estaduais, nesta reta final 

de erradicação da febre aftosa no Brasil, não optem 

pelo prolongamento do processo. Podemos afirmar 

que não há circulação viral no país, com base em exa-

mes que comprovam isso. A pandemia prejudicou os 

serviços estaduais, mas esperamos que, até o início de 

2021, as correções necessárias para avançar no pro-

cesso sejam priorizadas e alcançadas pelos governos 

estaduais para completarmos um trabalho que já dura 

mais de 50 anos no país”, disse o superintendente 

Técnico do Sistema FAEMG, Altino Rodrigues Neto.

Ainda segundo Altino, os produtores rurais têm 

uma expectativa muito grande na retirada da vacina-

ção, pois cumpriram seu papel durante todos esses 

anos: “Agora esperamos que o governo também faça 

a sua parte mantendo as estruturas dos serviços esta-

duais em condições de dar garantias para tornar o país 

livre de aftosa sem vacinação”.
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Sebrae atuará em municípios 
com baixo IDH atingidos pela 
pandemia do covid-19

A instituição participa do projeto Municípios: Prato Cheio para o desenvolvimento, lança-
do pela Confederação Nacional dos Municípios com o envolvimento de outras entidades

O Sebrae pretende atender pelo menos 3.300 

cidades com menor Índice de Desenvolvimento Hu-

mano (IDH), dentro do projeto “Municípios: prato 

cheio para o desenvolvimento”, lançado na última 

sexta-feira (17), pela Confederação Nacional dos 

Municípios (CNM), Associação dos Membros de Tri-

bunais de Contas do Brasil (Atricon) e Confederação 

das Associações Nacional dos Membros do Ministé-

rio Público (Conamp).

Por meio da iniciativa, foi criado um fundo 

financeiro para a compra e distribuição de itens es-

senciais em apoio a 200 mil famílias em situação de 

vulnerabilidade social, afetadas pela crise ocasio-

nada pela pandemia do coronavírus. O lançamento, 

realizado por meio virtual, reuniu outras entidades 

envolvidas no projeto, como a Confederação das As-

sociações Comerciais do Brasil (CACB). “Reunimos 

todas as instituições em torno de um bem comum 

para suprir as necessidades básicas da população 

carente, que é a alimentação e a higiene”, afirmou o 

diretor técnico do Sebrae, Bruno Quick.

Segundo ele, um dos objetivos do projeto é 

reunir os municípios, o poder público local, as as-

sociações de classe e empresas em torno das ne-

cessidades das populações carentes afetadas pelo 

covid-19. Ele assinalou que o Sebrae já vem fa-

zendo ações para a retomada da economia, como 

a elaboração de protocolos e também por meio do 

projeto Líder, desenvolvido em três fases. A pri-

meira é a sobrevivência do negócio diante da cri-

se, a segunda é a retomada do negócio. A última 

é a superação do caos que a pandemia causou à 

economia do país.

“Esperamos atender o maior número de mu-

nicípios e temos recursos para pelo menos 200 mil 

famílias”, destacou o presidente da CNM, Glademir 

Aroldi, explicando que a proposta nasce por suges-

tão do conselho político da entidade e com a meta 

de atingir 1,3 milhões de famílias brasileiras. “Le-

vamos ao Sebrae e montamos o projeto, além de ir-

mos atrás de outros parceiros, como a Atricom e Co-

namp, que avaliaram e entenderam a situação que o 

país está passando”, diz Aroldi. “A CACB estará junta 

para colaborar nessa jornada”, diz o presidente da 

Confederação das Associações Comerciais do Brasil, 

George Teixeira.
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Em 24 de abril de 1951, menos de três meses 

após assumir o governo de Minas, Juscelino Kubitschek 

fez um pronunciamento – transmitido através da Rádio 

Inconfidência, sobre a situação das contas públicas do 

Estado. A seguir, apresento uma parte extraída do refe-

rido pronunciamento:

“De minha parte, digo-o sem jactância, não me 

arreceio de ombrear com todos aqueles que, em Minas 

Gerais, nestes três meses, possam afirmar ter passado 

mais horas debruçados sobre o trabalho. Tendo passa-

do, não raro, vinte horas numa faina incessante, de ma-

drugada a madrugada, estudando, discutindo, exami-

nando e não arredando pé da sala de trabalho enquanto 

Quase setenta anos atrás, as contas do Estado de  
Minas também já eram um verdadeiro desastre e  
bem parecidas com a situação encontrada por  
Romeu Zema em seu governo.  Os exemplos do  
governador de então – JK, para saneá-las.

MATÉRIA

não ache a solução procurada, a ideia perseguida, a fór-

mula que há de resultar em maiores benefícios para o. 

Estado e para os mineiros.

Felizmente, esse trabalho não tem sido em vão. 

Duas preocupações principais têm absorvido a nossa 

atenção e a nossa atividade: sanear as finanças e re-

erguer a economia mineira. A interdependência que 

entre elas existe faz com que não se possa cuidar do 

reerguimento econômico, desatendendo ao lastrea-

mento financeiro, o que constitui preceito elementar 

de administração.

E eis o que vimos fazendo, no sentido de nor-

matizar as finanças do Estado tão rapidamente quanto 

CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
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possível. A depreciação dos títulos públicos foi sustada, 

o pagamento do funcionalismo está sendo regulariza-

do, apreciável parcela da dívida flutuante foi satisfeita, 

a arrecadação já melhorou. Reiteramos que nenhum 

serviço essencial foi sacrificado pela política de res-

trição nos gastos, pois, ao contrário, é nosso propósito 

possibilitar maior amplitude e eficiência a todos os se-

tores administrativos de evidente alcance reprodutivo.

Porque isso – vitórias – nós as haveremos de 

ter. E grandes. Não assumi o governo de Minas para 

vir chorar como Jeremias, nem 

para dizer aos mineiros que va-

mos de mal a pior, porque para 

isso eu não precisava ser elei-

to – ficava na oposição. Assumi 

o governo para trabalhar. Para 

fitar um objetivo de enriqueci-

mento e grandeza de Minas e 

meter mãos à obra, sem receios 

nem hesitações. O resto há de 

vir como já está vindo. Natu-

ralmente, não posso encarar 

este microfone e dizer a todos 

os mineiros que situação é um 

mar de rosas. Todo mundo sabe 

que não o é, e os que não sabem 

ouçam este esquema muito 

simples da situação financeira do Estado encontrada 

em 1º de fevereiro de 1951:

• Dívida Flutuante, isto é, dívida dependendo de 
pronto pagamento, com os credores todo dia à 
porta – 800 milhões de cruzeiros;

• Promissórias emitidas – 630 milhões de cruzei-
ros;

• Cheques emitidos e não pagos – 220 milhões de 
cruzeiros;

•  Total desses compromissos urgentes: um bilhão, 

650 milhões de cruzeiros.

Isso sem falar da dívida fundada e consolidada, 

com prazos de vencimentos fixados e em dias designa-

dos. São um bilhão e 650 milhões de cruzeiros de obri-

gações encontradas a vencer em um ano, num Estado 

que tem de custear seus serviços normais – funciona-

lismo, obras públicas, escolas, Polícia Militar, justiça, 

professorado – no valor de 1 bilhão e 531 milhões de 

cruzeiros anuais e que, no ano passado, só arrecadou 

um bilhão e cinco mil cruzeiros!

A situação, por conseguinte, não é boa. Longe 

disso, o meu secretário das Fi-

nanças, Dr. José Maria Alkmim, 

acha que é até muito má!”

Os textos sobre as contas 

públicas de Minas Gerais apre-

sentados, a seguir, são também 

de autoria do próprio JK:

“Nenhum programa ad-

ministrativo – e ainda mais sua 

indispensável disponibilidade 

financeira – poderá ter êxito se 

não se formar, para sustentá-lo, 

uma mentalidade otimista que 

mobilize a seu favor as reser-

vas do entusiasmo da comuni-

dade, em benefício da qual ele 

será executado. No Governo de 

Minas, passei pela primeira experiência desse proces-

so de mobilização psicológica do povo. Constituiu uma 

espécie de psiquiatria de massa, tendo por objetivo 

desfazer o complexo de inferioridade de que os minei-

ros, pela timidez e pela omissão de alguns dos seus Go-

vernos, vinham sendo vítimas, substituindo-o por uma 

noção clara da sua capacidade de empreendedorismo.

Em 1950, a renda total de Minas não alcançava a 

casa de um milhão de contos e, desse total, cerca de oito-

centos mil contos eram destinados ao pagamento do fun-

cionalismo. Entretanto, segundo um levantamento feito 
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pela Secretaria de Finanças, após iniciado o meu Governo, 

a situação financeira de Minas, em março de 1951, era a 

seguinte: a dívida flutuante se elevava a 800 milhões, o 

Estado devia ainda 630 milhões em promissórias e 220 

milhões em cheques emitidos e não pagos, perfazendo o 

total de um bilhão e 650 milhões de contos.

Para se ter uma ideia da coragem de que me 

revesti e da audácia com que me atirei à execução da 

minha tarefa, basta dizer que em setembro – oito me-

ses após minha posse – estipulei, em conferência com 

Lucas Lopes, o mínimo de gastos da CEMIG – Centrais 

Elétricas de Minas Gerais – que seria um milhão, ou 

seja, o total da receita estadual.

Se a receita do Estado era ridícula, o fato não po-

dia deixar de ser atribuído, tão somente, à falta de vi-

são dos meus antecessores. Desde muito, vinha sendo 

testemunha da desconfiança, do retraimento e – por 

que não dizê-lo – da hostilidade com que qualquer 

iniciativa do capital privado era recebida pelas autori-

dades. Fábricas deixavam de ser construídas, por falta 

de estímulos oficiais, e outras, já em funcionamento, 

paralisavam suas atividades e tinham suas máquinas 

desmontadas, para uma precipitada transferência para 

São Paulo, literalmente expulsas do Estado por uma in-

suportável e incompreensível carga fiscal”.

“A tradição, em Minas, era o povo assistir de lon-

ge ao que o Governo tentava realizar. Verificava-se um 

verdadeiro divórcio entre a atuação das autoridades e 

as preocupações da opinião pública. Em face dessa si-

tuação, teria que sacudir o Estado, arrancá-lo da inér-

cia, para que suas energias adormecidas fossem postas 

em ação, em benefício de todos. E nenhum processo 

poderia ser mais eficiente do que magnetizá-lo pelo 

exemplo.

Infelizmente, o maior obstáculo ao progresso – 

escreveu o professor Edmund Leach, reitor do King’s 

College, de Cambridge – ‘ainda é representado pelo 

poder exercido pelos velhos na formação das nações 

jovens’. Em Minas, mais do que em qualquer outro Es-

tado, prevalecia a mesma mentalidade dos tempos da 

República Velha. Teria de substituir essa mentalidade, 

que refletia um mundo em pleno ocaso, por outra que 

encarasse com confiança o futuro.

O planejamento constituiu, assim, a primeira 

fase da minha atividade administrativa e nela se in-

cluiu a revisão dos projetos já em andamento e de ou-

tros paralisados. Todos os aspectos do problema foram 

atacados: conclusão das obras em marcha, estabeleci-

mento de novas usinas e a construção da rede básica 

de linhas de transmissão e instalação de subestações 

abaixadoras”.

Aumento de salário 
das professoras mineiras

Quatro meses após haver assumido o governo 

de Minas Gerais, falando pelo rádio, JK teve a oportu-

nidade de fixar numa imagem rústica, mas objetiva, o 

quadro das dificuldades que teria de enfrentar. Refe-

ria-se à visita que fizera à fazenda de um amigo, situ-

ada no lado paulista do Rio Grande:

Na casa desse amigo, disse então, “reside uma 

parenta que é professora rural, dando aulas na escola 

da fazenda para uma classe de 30 alunos, com a frequ-

ência média de 20 crianças. Ganha para isso, do Governo 

de São Paulo, 2 400 cruzeiros mensais. O fato me entris-

teceu, pensando nos miseráveis salários das professoras 

mineiras e que são uma consequência da falta de recur-

sos que oprime Minas. Perguntar-me-ão com certeza: 

Então, por que não aumenta o ordenado das professoras 

mineiras? Respondo: É o que vou fazer.

Mas, para isso, preciso construir estradas e ins-

talar usinas (elétricas), a fim de dar ao Estado produ-

ção e transportes que o enriqueçam, para então poder 

atribuir àquelas que educam nossos filhos a remune-

ração a que fazem jus”.
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Após 18 meses de trabalho, 
carteira de projetos de MG entra 
em fase decisiva

MATÉRIA

Os projetos do programa de concessões e par-

cerias do Estado de Minas Gerais nas áreas de trans-

portes, que contempla lotes de rodovias, rodoanel na 

Região Metropolitana de Belo Horizonte, aeroportos, 

ferrovias e a expansão do metrô na capital mineira, já 

avançaram para um estágio importante, o de modela-

gem, segundo informou o secretário de Infraestrutura 

e Mobilidade do estado, Marco Aurélio de Barcelos, em 

encontro realizado pela Abdib no dia 17 de julho com 

cerca de 60 empresários do setor de infraestrutura. Há 

prioridades e planos de ação definidos e desafios já 

identificados para cada frente, disse.

Barcelos informou que o governo de Minas Ge-

rais trabalha para criar uma agência reguladora mul-

tissetorial. Um projeto de lei está em fase em elabo-

ração. Atualmente, o governo estadual conta com um 

ente regulador para saneamento, que passaria a in-

corporar também gás natural e transportes – e talvez 

outros setores.

“Depois de 18 meses, Minas Gerais saiu do so-

nho e do caos e nossa agenda de infraestrutura está 

bem paramentada, quase em voo de cruzeiro, e vamos 

provocar o mercado para realizar os investimentos. 

Nossos primeiros leilões começam a partir do primei-

ro trimestre de 2021”, disse Marco Aurélio de Barcelos, 

concluindo que é benéfico poder contar com o apoio 

da Abdib para apresentar os projetos estaduais de 

concessão ao setor privado, colhendo contribuições 

que aumentem a atratividade e promovam competi-

ção maior – como foi feito na ocasião com o projeto do 

rodoanel. (Fonte: Associação Brasileira da Infraestru-

tura e Indústrias de Base (Abdib)- 20.07.2020)
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Minas aposta em parcerias para
realizar estudos e investimentos 
em infraestrutura

Além do rodoanel, em fase de estudos para de-

finir a viabilidade da concessão, a carteira conta tam-

bém com lotes rodoviários. Os trechos de estradas es-

taduais que vão para concessão, com extensão total de 

aproximadamente 2.500 km, estão no escopo de um 

acordo com o BNDES, que já contratou consultorias e 

escritórios de advocacia para realizar os estudos. Há 

previsão de R$ 7 bilhões em investimentos.

A expansão do metrô de Belo Horizonte é ou-

tro projeto, e o mais complexo, disse o secretário. Está 

atrelado ao processo de desestatização da CBTU no 

âmbito federal, iniciativa conduzida pelo Programa de 

Parceria de Investimentos (PPI). O BNDES já contratou 

consultorias que analisam um modelo para desmem-

brar a empresa federal de transporte de passageiros 

em concessionárias em cada estado onde está pre-

sente para realizar a concessão das linhas existentes. O 

plano do governo mineiro é construir um novo trecho, a 

Linha 2, atrelado à concessão da Linha 1, em operação.

Enquanto a Linha 1 requer R$ 2,2 bilhões em in-

vestimentos, segundo levantamento preliminar, para 

melhorar a qualidade do serviço, a Linha 2 precisa 

de aproximadamente R$ 1,2 bilhão para ser colocada 

em operação. Para a Linha 2, Barcelos explicou que o 

governo estadual conta com o leito da via e recursos 

prometidos pelo governo federal.

No setor aeroportuário, a ideia é dar uma des-

tinação privada para o aeroporto de Pampulha. Uma 

portaria do Ministério da Infraestrutura, de 17 de ju-

nho, dá prazo até 31 de dezembro de 2020 para que 

ocorra a transferência do ativo, localizado na capital 

mineira, da União para Minas Gerais. Em paralelo, o 

governo estadual lançou um Procedimento de Ma-

nifestação de Interesse (PMI) para obter do mercado 

propostas de uso para o aeroporto ser operado pelo 

setor privado “de forma harmônica” com o Confins, 

que opera voos de longa distância. (Fonte: Associa-

ção Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base  

(Abdib)- 20.07.2020)

Guilherme Dardanhan/ALMG
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Curiosidades que comprovam a importância dos plantios florestais na conservação 
dos biomas em Minas Gerais

Florestas plantadas amenizam 
pressão sobre matas nativas

As últimas notícias sobre o desmatamento nos 

principais biomas no Brasil trouxeram à tona impor-

tantes reflexões sobre o engajamento social para a 

preservação e a conservação dos recursos naturais. 

Principalmente neste momento de pandemia, é ur-

gente a compreensão coletiva sobre a plena depen-

dência do equilíbrio ambiental para a manutenção da 

sobrevivência no planeta.  Neste contexto, e tendo em 

vista a celebração do dia de proteção às florestas, co-

memorado no próximo dia 17, a Associação Mineira da 

Indústria Florestal (AMIF) reforça o papel fundamen-

tal das florestas plantadas, cultivadas para a produção 

renovável de madeira, no combate à destruição dos 

três principais biomas presentes em Minas Gerais: o 

Cerrado, a Mata Atlântica e a Caatinga.

Entre as várias contribuições das florestas 

plantadas para conservação das matas nativas, duas 

merecem destaque: (1) a preservação e conservação 

de matas nativas dentro das áreas plantadas, forman-

do extensos mosaicos entre estas; (2) ao disponibilizar 

madeira sustentável ao mercado, as florestas planta-

das reduzem naturalmente a demanda e a consequen-

te pressão por madeira de origem ilegal proveniente 

das matas nativas.  “A indústria florestal mineira con-

sidera extremamente necessário e urgente o combate 

rigoroso e intolerante ao desmatamento ilegal para 
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termos a chance de garantir o futuro de nossas gera-

ções”, enfatiza a presidente da AMIF, Adriana Maugeri.

Confira, abaixo, alguns fatos que comprovam a 

importância da indústria florestal para a preservação 

e conservação das matas nativas:

 

• Com 2,3 milhões de hectares, as florestas planta-

das representam hoje a maior cultura agrícola de 

Minas Gerais, ultrapassando significativamente 

a área plantada de culturas tradicionais minei-

ras, como o café, a cana, o milho, o feijão e a soja.

• As florestas plantadas, em termos de localização, 

estão distribuídas proporcionalmente da seguin-

te forma em MG: 66,2% do total estão no Bioma 

Cerrado, 33,7% na Mata Atlântica e cerca de 0,1% 

na Caatinga.

• Já em termos proporcionais de ocupação das flo-

restas plantadas em relação a área total de cada 

um destes biomas em MG temos a seguinte dis-

tribuição: 3,3% da Mata Atlântica; 4,83% do Cer-

rado e 0,02% da Caatinga. Desta forma, a grande 

parte das áreas destes biomas é composta por 

outros usos do solo, como cidades e edificações, 

outras culturas agrícolas, atividades econômi-

cas, áreas degradadas, áreas preservadas e con-

servadas.

• A ocupação de 3,3% da Mata Atlântica mineira 

por florestas plantadas demonstra, com dados 

rastreáveis e transparentes, a verdadeira atuação 

das florestas plantadas neste bioma, sendo uma 

de suas maiores conservadoras.

• A cada 1 hectare plantado de floresta, outro 0,6 

hectare de vegetação nativa é conservado pela 

indústria de base florestal mineira. Assim, em 

Minas Gerais, as florestas plantadas são direta-

mente responsáveis pela preservação e conser-

vação de mais de 1,3 milhão de hectares de matas 

nativas, o que o torna um dos maiores conserva-

dores de nativas de MG. 

• As unidades de conservação sob a gestão do Es-

tado somam a área de 2,4 milhões de hectares, 

entre unidades de proteção integral e de uso sus-

tentável, segundo dados do Instituto Estadual de 

Florestas (IEF). As áreas de RPPN, ou seja, aque-

las conservadas por entidades privadas no Esta-

do, têm o número de 0,25 milhões de hectares.

• Toda a indústria florestal mineira, responsável 

pelo manejo das florestas plantadas, conserva 

uma área equivalente à metade da área conser-

vada por todos os órgãos públicos de MG. São 1,3 

milhão de hectares conservados pelo setor pri-

vado produtor de florestas e 2,4 milhões de hec-

tares conservados sob gestão do Estado.

• Além de ser a maior cultura agrícola de MG, so-

mente a área total de matas nativas conservadas 

pelo setor florestal é superior à área total cultiva-

da pelo café no estado.

• A razão de existir das florestas plantadas é ofer-

tar ao mercado madeira de origem legal e sus-

tentável com a consequente redução da ameaça 

de desmatamento das matas nativas.

• As florestas plantadas cumprem importante pa-

pel social, ambiental e econômico, na medida em 

que reflorestam áreas degradadas, contribuem 

para manter a disponibilidade da água e nutrien-

tes do solo, amenizam a pressão sobre as flo-

restas naturais, uma vez que oferecem madeira 

renovável, geram e contribuem para a inclusão 

social.
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Fonte das informações: Levantamento reali-

zado pela Canopy com imagens MSI/Sentinel, ano de 

referência: 2019. Mais informações disponíveis em 

http://bit.ly/CanopyInsight.

A Associação Mineira da Indústria Florestal - 

AMIF representa a indústria produtora de madeira e 

os consumidores de produtos e subprodutos florestais 

em seu primeiro beneficiamento. São empresas que 

cultivam árvores de várias espécies com a finalidade 

de oferecer madeira para o mercado de forma reno-

vável e sustentável. A grande maioria destas florestas 

possuem certificações internacionalmente reconheci-

das, que atestam esta sustentabilidade do seu manejo 

e origem. A madeira cultivada é utilizada principal-

mente para produção de painéis, pisos laminados, 

lápis, madeira serrada, madeira tratada, carvão 

vegetal, celulose. São produtos e subprodutos que 

estão presentes na vida 100% dos brasileiros, ofe-

recendo bem-estar, conforto, higiene e praticidade. 

Hoje, a entidade defende as causas e direitos des-

te setor, trabalhando a favor do desenvolvimento e 

competitividade desta agroindústria e dos produ-

tores florestais, responsáveis por produzirem um 

dos materiais mais nobres e limpos que a sociedade 

dispõe: a madeira. Este setor alimenta uma vasta 

cadeia de valor, gerando empregos, oportunidades 

de renda e valor nas áreas rurais e benefícios socio-

ambientais.

Dados referentes ao levantamento do IBGE em 2019 - Canopy Remote Sensing Solutions
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Amcham Brasil propõe 10 
entregas para Brasil e Estados 
Unidos avançarem na parceria 
bilateral ainda em 2020 
Entidade defende a relevância de aproveitar a janela ainda existente no ano para 
conquistar avanços 

Faltam menos de 180 dias para encerrar 2020 

e cerca de quatro meses para as eleições americanas. 

É imprescindível aproveitar essa janela para avançar 

na parceria bilateral entre Brasil e Estados Unidos. É o 

que defende a Câmara Americana de Comércio no Bra-

sil (Amcham Brasil), entidade que reúne cerca cinco mil 

empresas brasileiras e americanas, no documento “Bra-

sil-Estados Unidos: 10 Possíveis Entregas para 2020”, 

lançado e enviado para as principais autoridades dos 

dois países responsáveis pela agenda bilateral. 

“Em que pese o pouco tempo útil que resta nes-

te ano, entendemos que ainda é viável produzir en-

tregas relevantes que aprofundariam a relação econô-

mica entre Brasil e Estados Unidos”, explica Deborah 

Vieitas, CEO da Amcham Brasil. Com esforços bilate-

rais concentrados, a entidade enxerga possibilidades 

concretas de avanços no curto prazo. “Existem várias 

iniciativas que já estão em curso e que poderiam ser 

concluídas nos próximos meses a partir de um esforço 

concentrado dos dois governos. Elas são ainda mais 

prementes no contexto da crise econômica causada 

pela pandemia, como forma de recompor os fluxos bi-

laterais de comércio e de investimentos que estão em 

queda”, ressalta Vieitas. 
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Primeira etapa de
um acordo comercial 

A conclusão da primeira etapa de um acordo co-

mercial é listada em primeiro lugar entre as entregas 

defendidas pela Amcham Brasil. A expectativa é a cria-

ção de regras bilaterais em um conjunto de temas como 

facilitação de comércio, comércio digital, boas práticas 

regulatórias e combate à corrupção. “Um acordo dessa 

natureza geraria maior competitividade para as empre-

sas que atuam nos dois lados do hemisfério. Além de 

melhorar o ambiente de negócios e promover maior se-

gurança jurídica, ele reduziria burocracia e custos para 

exportadores e importadores”, destaca Abrão Neto, vice-

-presidente executivo da Amcham Brasil. 

As negociações para esse acordo estão ocor-

rendo desde o início do ano, após a determinação dos 

Presidentes Trump e Bolsonaro de concluir um “pa-

cote bilateral de comércio”, que permita intensificar a 

parceria econômica entre os dois países. Cumpre des-

tacar que elas podem ser realizadas em nível bilateral, 

sem a necessidade de participação do Mercosul ou de 

alteração de suas regras, bem como prescinde de pos-

terior aprovação pelo Congresso dos EUA. 

Diante da complexidade envolvida na negocia-

ção de um acordo de livre comércio, a Amcham tem 

defendido desde o ano passado o avanço inicial em 

questões que não envolvam tarifas. “Trata-se de uma 

abordagem inteligente e mais ágil na produção de re-

sultados. Ao mesmo tempo, ela prepara o terreno para 

os próximos passos envolvendo um acordo comercial 

mais abrangente”, contextualiza Abrão Neto. 

Outras possíveis ‘entregas’
 para 2020 

O documento preparado pela Amcham Brasil 

também ressalta outras entregas que poderiam ser 

concretizadas em 2020, incluindo o restabelecimento 

do fluxo de viajantes entre ambos os países; a renova-

ção do Sistema Geral de Preferências (SGP), que define 

tarifárias mais baixas para a entrada de determinados 

produtos brasileiros no mercado norte-americano; o 

início de negociações de um acordo para evitar a du-

pla tributação; a participação plena do Brasil no pro-

grama Global Entry, que permite a trâmites expeditos 

de imigração para a entrada nos Estados Unidos; o 

fortalecimento da diplomacia parlamentar, com ações 

para construir apoio às relações bilaterais no âmbito 

dos Congressos dos dois países; e o início efetivo do 

processo de entrada do Brasil na OCDE. 

As ações sugeridas no documento “Brasil-Esta-

dos Unidos: 10 Possíveis Entregas para 2020” incluem: 

Início de negociações de um acordo comercial 
abrangente 

Realização de consultas e demais etapas internas 

necessárias, conforme a legislação doméstica de cada 

país, para preparar o terreno para o início formal de 

negociações de um acordo abrangente de comércio, 

que incluiria tarifas e outros temas como serviços, 

compras públicas e barreiras não tarifárias. 

Cooperação no combate à pandemia e na  
retomada das atividades econômicas 

Aprofundamento da cooperação bilateral no com-

bate à pandemia (ex: doações de produtos médico-hos-

pitalares, realização de parcerias estratégicas com o se-

tor privado e suporte técnico sobre o enfrentamento do 

vírus e de seus impactos socioeconômicos), bem como 

para a retomada segura e sustentável das atividades 

econômicas e do fluxo bilateral de comércio e de inves-

timentos no pós-pandemia das atividades econômicas 

(ex: restabelecimento do fluxo de viajantes entre ambos 

os países, renovação do Sistema Geral de Preferências e 

intercâmbio técnico-científico em áreas como o desen-

volvimento e acesso a vacinas e medicamentos). 
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Início de negociações de um acordo para evitar  
a dupla tributação (adt) 

Os empresários defendem o lançamento formal 

de negociações de um ADT, com o objetivo de impul-

sionar e desonerar o comércio bilateral de bens e ser-

viços e os investimentos mútuos. 

Participação plena do brasil no global entry 

Ampliação da participação do Brasil no pro-

grama, com a possibilidade de solicitação por to-

dos os cidadãos brasileiros interessados. Em março 

de 2020, o presidente Bolsonaro editou o Decreto 

10.268 sobre a implementação da participação do 

Brasil no Global Entry, definindo as competências 

internas para concluir tal iniciativa, cujo projeto pi-

loto envolveu cerca de 20 executivos de multinacio-

nais brasileiras e americanas, iniciado em novem-

bro do ano passado. 

Fortalecimento de diplomacia parlamentar bilateral 

Ações para promover as relações bilaterais no 

âmbito dos Congressos de ambos os países e para escla-

recer pontos de interesse de lado a lado, como recente-

mente se mostrou necessário em relação aos compro-

missos ambientais e trabalhistas assumidos pelo Brasil. 

Nesse sentido, a Amcham sugere o envolvimento das 

Embaixadas dos dois países e a mobilização de grupos 

parlamentares já constituídos, como o Brazil Caucus, a 

Frente Parlamentar Brasil-EUA e o Grupo Parlamentar 

de Amizade Brasil-EUA, assim como outros atores chave 

no âmbito de ambos os Congressos. 

Início do processo de Acessão do brasil à ocde 

O setor empresarial defende a intensificação 

do apoio dos EUA e da coordenação com o Brasil nas 

gestões com os demais membros da OCDE para asse-

gurar o efetivo início do processo de acessão do Brasil 

à entidade. 

Adoção de medidas bilaterais de 
facilitação de comércio 

Conclusão das etapas necessárias para o acordo 

de reconhecimento mútuo entre os programas adua-

neiros de Operador Econômico Autorizado (OEA) ou 

trusted trader do Brasil e dos EUA, bem como adoção 

integral de certificados fitossanitários eletrônicos 

(ePhyto) nas trocas bilaterais. 

Avanços nas áreas de infraestrutura,
 energia, defesa e agronegócio 

São quatro os setores chaves no âmbito bi-

lateral. Em Infraestrutura, com fomento a PPPs, 

cooperação técnica e de investimento, possibili-

tando também maior interação entre agências de 

financiamento. Em Energia, com foco em cooperação 

regulatória e iniciativas em áreas como renováveis e 

óleo e gás. Na área de Defesa, buscando explorar as 

oportunidades criadas pela aprovação do Acordo de 

Salvaguardas Tecnológicas, pela designação do Bra-

sil como grande aliado extra OTAN. O agronegócio 

aguarda mais cooperação em regulação de defensivos 

agrícolas, desenvolvimento de mercados e segurança 

alimentar, por exemplo. 

Estímulo à inovação e proteção da 
propriedade intelectual 

Por último, o documento enviado as autori-

dades bilaterais reitera a necessidade de ampliar a 

utilização do acordo de Patent Prosecution Highway 

(PPH), aprofundar a parceria entre o INPI e o USPTO 

para o aprimoramento dos processos de revisão de 

patentes e marcas e estabelecer cooperação bilateral 

para a retirada do Brasil da lista americana de países 

em observação (watch list) em relação à proteção de 

direitos de propriedade intelectual, no âmbito do Spe-

cial 301 .
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Com 782 empresas, Estado é o segundo no ranking nacional, atrás apenas de São Paulo 

Startups dos setores de marketing, 
saúde e finanças são maioria em 
Minas Gerais 

Na distribuição de startups pelo território na-

cional, Minas Gerais é o segundo estado que mais con-

centra essas jovens empresas de base tecnológica: são 

782 delas em solo mineiro. O número integra o Minas-

Tech, levantamento realizado pelo Distrito Dataminer, 

braço de inteligência de mercado da empresa de ino-

vação aberta Distrito, com apoio ainda da consultoria 

KPMG. 

Segundo o estudo, as startups do estado estão 

divididas em 34 setores. As healthtechs, como são 

chamadas aquelas voltadas para a área de saúde, são 

maioria no estado - 74 delas, 9,5% do total. Em segui-

da, estão as fintechs (8,3%) e as adtechs (7,4%), que 

trazem soluções para os setores de finanças e marke-

ting e comunicação, respectivamente. 

A maior parte das startups mineiras estão con-

centradas em Belo Horizonte, mais especificamen-

te em San Pedro Valley, região central da capital que 

abriga a sede de 438 delas. Os municípios de Uberlân-

dia e Juiz de Fora também são destaque no ecossiste-

ma da região: possuem 68 e 47 startups cada, respec-

tivamente.

 “Minas Gerais possui a maior densidade de 

universidades federais do Brasil. São 11, distribuídas 

em todo o Estado. O valor que dão para educação cla-

ramente se reflete do desenvolvimento do ecossis-

DESTAQUES 
DO MUNDO 

EMPRESARIAL



151

MATÉRIA

tema de inovação local, também apoiado por sólidas 

iniciativas governamentais”, comenta Tiago Ávila, lí-

der do Distrito Dataminer.

 A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

de Minas Gerais (Fapemig), a Fundação de Desenvol-

vimento da Pesquisa da Universidade Federal de Mi-

nas Gerais (Fundep) e o Sistema Mineiro de Inovação 

(Simi) são algumas das iniciativas institucionais de fo-

mento científico e tecnológico do Estado. 

Do total de empresas mapeadas, 85% foram 

fundadas nos últimos 10 anos, 

sendo 394 (50%) delas desde 

2016. Juntas, as startups em-

pregam cerca de 12,8 mil pes-

soas. As categorias de adtechs, 

fintechs, retailtechs e de TI, 

estas últimas voltadas para os 

setores de varejo e tecnologia 

da informação, são respon-

sáveis por 50% dos empregos 

gerados. 

“Este estudo é um mar-

co importante no ecossiste-

ma mineiro de inovação, pois 

apresenta um raio-x muito 

completo do estágio atual de 

desenvolvimento econômico 

no que tange as empresas mais inovadoras e, sem dú-

vida, comprova que o estado tem um papel consolida-

do neste cenário de startups”, afirma Ray Souza, sócio 

de Mercados Regionais da KPMG no Brasil. 

Assim como em outros estudos do Distrito Da-

taminer, as startups mapeadas oferecem majorita-

riamente soluções B2B (61,4%), que têm como foco 

outros negócios. As empresas com propostas que vi-

sam atender ao consumidor final, com soluções B2C, 

compõem 18% desse ecossistema. As demais ou mes-

clam os dois públicos - 17,6% são B2B e B2C e 2,4% são 

B2B2C —, ou são P2P (0,5%), atuando como interme-

diárias entre duas pessoas. 

Apesar da população feminina ser maioria em 

Minas Gerais, 53,8%, o desequilíbrio de gênero se 

mantém, tal como em outros estados. Entre os fun-

dadores, 83% são homens, contra 17% de mulheres. 

HRTech, setor formado por empresas voltadas para a 

área de recursos humanos, é menos dispare - 69,4% 

masculino ante 30,6% feminino. 

O estado de Minas Gerais acumula investimentos 

na ordem de US$ 100 milhões 

em startups, sendo 60% deste 

valor ao longo dos últimos três 

anos. Juntos, os setores de ed-

techs, como são chamadas as 

startups de educação, fintechs e 

healthtechs somam mais de U$$ 

55 milhões.

 Top 10 
O MinasTech Report 

apontou ainda as 10 startups 

que mais se destacam no Esta-

do, tomando como parâmetros 

o número de funcionários, o 

faturamento presumido, in-

vestimentos captados e, ainda, 

métricas de redes sociais. São elas Méliuz, Sympla, Sam-

batech, RockContent, Take, Hotmart, Siteware, Strider, 

Trybe, Sólides e - todas instaladas na capital. 

Fique de Olho 
O estudo destaca ainda uma relação de startups 

que têm apresentado um ritmo de crescimento ace-

lerado, a partir da combinação dos aportes recebidos 

e da visibilidade que têm nas redes sociais. São elas 

Monetus, Escola em Movimento, Opinion Box, CRM 

Educacional, AgTech, Sunew, Kunumi, CM Tecnologia, 

Flapper e Psicologia Viva.
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Advogada Sheila Shimada aponta os aspectos jurídicos que devem ser considerados em 
rodadas de investimento para que a operação não envolva riscos desnecessários

7 passos essenciais para 
investir em startups

Não é qualquer startup que está preparada para 

receber uma rodada de investimento. Para identificar 

se é o momento ideal, é importante que fundadores, 

sócios e investidores respeitem um processo organi-

zado de estruturação de operação societária. A advo-

gada Sheila Shimada, da Shimada Advocacia e Con-

sultoria, aponta que há 7 passos essenciais que devem 

ser seguidos para evitar que a operação envolva ris-

cos desnecessários.

“Um pitch com certeza é muito importante, mas 

não podemos esquecer que uma empresa não pode 

viver do entusiasmo de seus fundadores. Então, por 

mais caloroso que seja o discurso, deve-se manter o 

foco em análises numéricas e documentais, assim o 

processo de investimento será claro e vantajoso para 

ambas as partes”, destaca Shimada.  Veja a seguir os 

passos apontados pela especialista para que o proces-

so de negociação entre uma startup e seus investido-

res seja bem estruturado:

 

1 - Definição da estrutura e inves-
timento, foco e objetivos 

Este primeiro passo visa identificar em qual 

momento a startup se encontra. Só assim é possível 

estimar seu potencial de crescimento. Pode parecer 

meio óbvio, mas poucas sabem estimar quantas roda-

das de investimento precisarão antes de chegar ao IPO 

(Oferta Pública Inicial) ou se terão a intenção de abrir 

capital no futuro. A recomendação é que investidores 

apostem em startups que já possuem um MVP (Produ-

to Mínimo Viável) testado.

 

2 - Assinatura do protocolo de 
Intenções e Atos preliminares 
(MOU, NDA e afins)

A assessoria jurídica envolvida no processo deve 

providenciar a assinatura de um protocolo de intenções, 

o qual discriminará a estratégia de investimento e quem 

serão os profissionais que a terão acesso às informações 

durante a operação. Isso é necessário por ser um pro-

cesso que provavelmente envolve M&A ou captação de 

investimentos, que são regidos por procedimentos de si-

gilo. Já o Memorando de Entendimento (MOU) serve para 

a formalização das normas iniciais que regem os termos 

em que a negociação do investimento seria regida. É 

importante ressaltar que este documento não gera obri-

gações entre as partes. Por fim, o NDA (Non-Disclosure-

-Agreements) tem a função de proteger as informações 

trocadas entre a startup e o investidor durante o proces-

so de negociação, independente se o investimento será 

realizado ou não. 
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 3- Análise do diagnóstico de risco 
das partes envolvidas

O momento da elaboração do diagnóstico de 

risco é aquele em que os documentos de pesquisa 

e investigação das partes são realizados recíproca 

e simultaneamente. É tudo aquilo que não pode ser 

pesquisado entre as partes de forma individual e 

espontânea, mas deve ser apresentado pela startup 

e pelo investidor em forma de declaração e garantia. 

Geralmente, a Startup apresenta documentos que 

comprovam o comportamento dos seus produtos no 

mercado como demonstrações financeiras e proje-

tos.  Já o investidor apresenta documentos que com-

provem que efetivamente possui o valor em caixa 

para investir na startup. 

 

4 - Apresentação dos projetos so-
cietários e escolha da operação de 
Investimento mais adequada

Aqui as partes negociam sobre qual será o tipo de 

operação societária a ser utilizado para estruturar o in-

vestimento. Poderá ser escolhida a elaboração de altera-

ção do contrato social com o vínculo do acordo de cotista, 

fusão das empresas, criação de empresas veículos para 

fins de elisão fiscal, criação de holding controladora, 

contratos de mútuo conversível em participação socie-

tária, contratos de joint venture e assim por diante. 

 
5 - Escolha do projeto e  
fechamento do Deal - Captable e 
contratos de participação

Após a escolha do projeto societário, é o fe-

chamento do deal (operação de investimento), que 

definirá como será o controle da startup. É a compo-

sição do quadro societário completo entre startup e 

investidor, considerando todos os eventuais contratos 

com potenciais participações que tenham sido firma-

dos antes desse momento, bem como os efeitos ge-

rados em razão da modalidade societária escolhida. É 

muito importante que o empreendedor conheça bem 

seu captable para saber o quanto da startup é de sua pro-

priedade de fato, afinal, a moeda mais valiosa da startup 

é o equity – essencial no momento de exit para receber a 

quantia de dinheiro merecida.

 

6 - Registro dos contratos nos 
devidos órgãos para a validade 
jurídica do negócio

Dependendo da operação realizada, os locais de 

registro dos contratos definitivos serão diferentes. Por 

exemplo, se for escolhida uma Sociedade Limitada, o 

contrato deverá ser registrado na Junta Comercial e se 

for sociedade em conta de participação o contrato de-

verá ser registrado no cartório de títulos e documen-

tos e assim por diante.

 

7 - Acompanhamento do fecha-
mento para verificar se as garan-
tias foram cumpridas

Após o fechamento da operação, as partes de-

verão implementar a operação fechada, dentro dos 

prazos legais ou contratuais pertinentes que foram 

acordados nos contratos de fechamento. É necessá-

rio acompanhar se as obrigações são cumpridas e, 

principalmente, se o investimento ocorre conforme 

previsto.
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Internacionalizar na hora 
de retomar atividades 
Ampliar os negócios para o mercado externo pode ser o caminho para 
empreendedores que enfrentam dificuldades na pandemia 

Queda nas vendas, falta de linha de crédito para 

sanar as dívidas e a necessidade de investir em adapta-

ções de produtos e serviços são alguns dos muitos de-

safios que os empreendedores têm que enfrentar para 

sobreviverem à crise causada pela pandemia do Co-

vid-19. Com o novo normal, empresários estão buscan-

do retomar os negócios, priorizando o mercado interno, 

quando poderiam aproveitar o momento para investir 

na internacionalização do seu negócio. O câmbio alto, 

por exemplo, pode ser uma vantagem para as empresas 

exportarem seus produtos ou serviços, atingindo novos 

mercados, utilizando tecnologias inovadoras e dimi-

nuindo riscos de sazonalidade. Para especialistas, a crise 

limita o espírito audacioso do empreendedor. 

De acordo com o professor Renato Cotta de Mello, 

do Coppead/UFRJ, algumas dificuldades impedem que a 

classe empreendedora tome coragem e comece a buscar 

novos caminhos no mercado internacional. “Em geral, 

existe uma resistência porque eles não entendem ou-

tros idiomas e culturas e não seguem práticas de gestão 

internacional (como as certificações ISO), ou seja, ainda 

existe um desconhecimento grande. O que pode gerar 

insegurança para o empreendedor”, explica o professor, 

complementando que se os empresários continuarem a 

atuar apenas no mercado interno e sem inovação ten-

dem a estacionar e não evoluir no médio e longo prazo, 

podendo, com isso, atrair concorrentes estrangeiros para 

o mercado doméstico. 

O professor explica que ao tomar a decisão de in-

ternacionalizar a empresa, o empreendedor precisa bus-

car o apoio certo para inovar e adaptar a sua realidade 

às melhores práticas de gestão do mundo, tornando-se, 

assim, mais competitivo. “Entidades empresariais como 

Sebrae, Firjan, Fecomércio e Câmaras de Comércio ofe-

recem programas e planos de ação que auxiliam a capa-

citação do empreendedor e, em alguns casos prestarem 

consultoria”, completa Mello. 

O professor Renato Cotta de Mello aproveita para 

dar dicas aos empresários que desejam optar pela inter-

nacionalização. A primeira delas é diversificar mercados, 

ou seja, ao explorar novos mercados, os negócios não fi-

carão limitados às vendas apenas em território nacional, 

possibilitando uma diversificação em momentos de cri-

se, que podem se tornar perenes quando o ambiente de 

negócios retornar à normalidade. A inovação passa a ser 

pauta fundamental para as estratégias da empresa, que 

assim precisa garantir competitividade e criar soluções. 

Ressalte-se que a inovação não se restringe somente ao 

produto, mas envolve outras áreas, tal como forma de 

comercialização e abordagem de venda. 

Proporcionar economia de escala é o que vai pos-

sibilitar a empresa pode diminuir os preços dos produ-

tos e lucrar ainda mais, já que o aumento da produção, 

tende a diminuir o custo unitário da fabricação. Segun-

do o professor, conhecer novos parceiros é mais uma 

dica e uma excelente oportunidade para realizar ações 

de benchmarking e conhecer outros processos. Por fim, 

o professor diz que ao atuar no mercado internacional 

o empreendedor aumenta sua credibilidade junto aos 

consumidores brasileiros”, conclui. 
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Vendas no comércio eletrônico 
crescem 145% no primeiro semestre 
e dobram faturamento de lojistas, 
aponta Nuvemshop

São Paulo, julho de 2020. Com o fechamento 

do comércio físico para a contenção da pandemia em 

março de 2020, a Internet se tornou a única alternativa 

para a maior parte do varejo brasileiro e mundial. Após 

queda durante momento de incertezas na primeira 

quinzena de março, o comércio eletrônico emplacou 

entre consumidores e lojistas e encerrou o semestre 

com alta de 145% nas vendas, no comparativo com o 

mesmo período de 2019, aponta o estudo “E-commerce 

na Pandemia”, realizado pela plataforma Nuvemshop e 

apresentado no evento Potencialize E-commerce.

O estudo fez uma apuração completa do setor 

considerando a base de dados da plataforma, que conta 

com mais de 50 mil lojas virtuais, e informações ma-

croeconômicas do mercado brasileiro. Desta forma, o 

documento identificou também que o crescimento nas 

Enquanto tíquete médio cai 19%, recorrência dos consumidores aumenta 282%;  
crescimento atingiu Brasil todo, segundo estudo “E-commerce na Pandemia”
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vendas refletiu em um aumento de 105% no fatura-

mento dos lojistas, que ganharam no volume: enquanto 

o tíquete médio caiu em média 19%, a quantidade de 

consumidores que comprou mais de uma vez no mês 

cresceu 282%.

Na comparação com o número de lojas criadas 

na Nuvemshop no mesmo período do ano anterior, o 

número quase triplicou com a pandemia, chegando a 

190%. No total, o número de lojas na plataforma cres-

ceu 108% até chegar nos 50 mil estabelecimentos co-

merciais. A quantidade de novos compradores também 

teve o aumento significativo de 142%.

Expansão geográfica
O estudo também fez um recorte regional do 

crescimento do e-commerce no Brasil durante o se-

mestre e detectou números importantes que também 

evidenciam os diferentes níveis de maturidade do 

e-commerce. As vendas online cresceram nos 27 es-

tados brasileiros, porém 17 deles viram suas vendas 

crescerem acima da média nacional de 137%, e 13 de-

les estão nas regiões Norte e Nordeste. O Acre lidera a 

lista com um aumento de 951%, seguido por Rio Gran-

de do Norte (416%), Rondônia (409%), Sergipe (373%) e 

Alagoas (340%) completando os cinco maiores. No Su-

deste, Espírito Santo teve o maior aumento, de 236%, 

seguido por Minas Gerais, 213%, Rio de Janeiro (154%) 

e São Paulo (96%), onde há o maior número de lojas.

Já o “top 5” dos estados com maior aumento 

de novas lojas no período são Rio Grande do Norte 

(400%), Roraima (250%), Alagoas (233%), Pernambuco 

(218%) e Ceará (119%).

Bem-estar e conforto em alta
A quarentena impulsionou o comércio de es-

senciais, mas o crescimento aconteceu de forma 

abrangente. “Alimentação & Bebidas” liderou com 

aumento de 282% no trimestre, seguida por “Pets” 

(219%), “Presentes” (215%), “Casa & Decoração” (207%), 

“Brinquedos” (195%) e “Roupas” (189%).

Não só os segmentos mais tradicionais registra-

ram aumento significativo de vendas, como “Joias & 

Bijuterias” (156%), “Livros” (130%), “Acessórios” (98%), 

“Produtos de Beleza” (73%) e “Eletrônicos” (38%), mas 

também outras novas categorias ganharam espaço, 

como “Produtos Eróticos”, que obteve crescimento de 

132%. Entre todos os setores analisados, o único que 

registrou diminuição no número de pedidos foi Via-

gens (-96%).

A Nuvemshop oferece uma solução tecnológica 

de e-commerce líder na América Latina. Sua platafor-

ma para o desenvolvimento de lojas virtuais é robusta 

e consegue evoluir para acompanhar o crescimento 

dos negócios, sem importar o tamanho da operação, 

permitindo que marcas de todos os portes criem suas 

lojas com facilidade e segurança. Com mais de 50 mil 

marcas ativas, conta com mais de 200 colaboradores 

trabalhando atualmente em home office nas cidades 

de São Paulo, Belo Horizonte e Buenos Aires.
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Banco XCMG S.A., o primeiro 
banco da indústria manufatureira 
chinesa no exterior, agora aberto 
em Pouso Alegre, Minas Gerais 

O Banco XCMG S.A.(SHE:000425), o primeiro 

banco de inteira propriedade da XCMG no exterior, foi 

oficialmente aberto em Pouso Alegre, em 1º de julho 

último. É o primeiro banco no exterior da indústria 

manufatureira chinesa e o primeiro investimento de 

banco empresarial da China no Brasil. 

Juntos, Wang Yansong, vice-presidente da 

XCMG e presidente da XCMG Brazil, e Gu Shiying, pre-

sidente do Banco XCMG S.A., inauguraram o banco 

numa cerimônia online de inauguração.

O Banco XCMG S.A. atualmente detém licenças 

para leasing financeiro, serviços de crédito e ativida-

des bancárias de investimentos, oferecendo serviços, 

entre eles, empréstimos de capital de giro, crédito ao 

consumidor, leasing financeiro, empréstimos e inves-

timentos interbancos. 

O banco vai atuar como uma plataforma finan-

ceira compartilhada para o Parque Industrial Pouso da 

XCMG no Brasil, uma zona comercial e econômica no 

exterior do nível de província, da Província de Jiang-

su, e, através da redução da imparidade de moeda no 

financiamento de vendas, assim como prevenção e 

controle de riscos, apoiar o desenvolvimento cresci-

mento estável de empresas de máquinas de constru-

ção no Brasil e na América do Sul. 

“O banco vai permitir que empresas do Parque 

Industrial Pouso da XCMG construam potenciais de 

concorrência na indústria e ajudá-las a alcançar lu-

cros e reduzir riscos de responsabilidade financeira, 

atraindo mais empresas para que entrem no parque, 

oferecendo suporte para desenvolvimento saudável”, 

disse Gu Shiying. “Ao mesmo tempo, o desenvolvi-

mento do parque industrial vai expandir ainda mais o 

escopo de negócios do Banco XCMG S.A., para provisão 

de serviços para toda a sociedade”. 

O Banco XCMG S.A. e os bancos locais vão ativa-

mente complementar-se, trazendo vitalidade fresca 

ao existente sistema bancário com suas vantagens e 

recursos, e promovendo o desenvolvimento conjun-

to de instituições financeiras cooperativas – com um 

foco no financiamento da infraestrutura do Brasil. 

Joao Renno, diretor de grandes contas corpora-

tivas do Banco Safra, observou que o banco vai aten-

der tanto a empresas chinesas como brasileiras e atu-

ar como a ponte para futuras cooperações comerciais, 

fazendo maiores contribuições para a promoção do 

desenvolvimento econômico e comercial da China e 

do Brasil, bem como apoiando a recuperação e cresci-

mento da economia brasileira. 

A XCMG atua no mercado brasileiro desde 2004 

e em 2012 investiu US$ 500 milhões na fundação de 

uma subsidiária inteiramente própria – a XCMG Brazil 

Manufacturing Co. Ltd. Ela atualmente detém a maior 

participação de mercado de motoniveladoras, rolo 

compactador e guindaste, este último chegando agora 

a 90%. (Fonte: PRNewswire)
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