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E N T R E V I S TA

Agronegócio mineiro continua
crescendo, mesmo em meio à
pandemia de Covid-19
Na contramão da economia nacional, o agronegócio foi o único setor que cresceu no 1º trimestre
deste ano, no comparativo com igual período de 2019.
O incremento de 0,6% nesse intervalo, as diversas
medidas adotadas posteriormente para proteger os
ramos do negócio durante a pandemia e a forte presença dos produtos na balança comercial mineira –
com aumento de 9,4% no valor e 31,4% no volume das
exportações demonstram que, apesar dos percalços, a
expectativa para este ano é positiva.
Minas Gerais é o quinto maior exportador do
agronegócio no país. Segundo dados da Federação da
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ROBERTO SIMÕES
Presidente da FAEMG e do
Conselho Deliberativo do Sebrae/MG
e 1º Vice-Presidente da CNA

Agricultora e Pecuária do Estado de Minas Gerais
(Sistema Faemg), os principais setores exportadores do agro são: café (39,8%), complexo soja (28%),
carnes (11,5%), complexo sucroalcooleiro (10%) e
produtos florestais (6,3%). Outros itens importantes da pauta mineira de exportação do agro tiveram
considerável aumento dos valores comercializados, como foi o caso da soja em grãos (52,4%), carne
bovina (14,7%), carne suína (93,7%), açúcar (61,6%)
e álcool (77,9%). A China figurou como o principal
dos nossos produtos, especialmente de soja, açúcar e
carnes bovina e suína.
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Segundo o engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Viçosa, Magister Scientiae em Economia Rural (UFV), presidente da Faemg e do Conselho
Deliberativo do Sebrae/MG e, ainda, 1º vice-presidente da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária
do Brasil (CNA), Roberto Simões, o Sistema FAEMG/SENAR/INAES, por meio do escritório estadual do projeto
AGRO.BR, uma parceria entre o Sistema CNA e a Apex
Brasil, tem um programa de orientação e capacitação
dos produtores e empreendedores de cadeias produtivas selecionadas para abertura do mercado internacional, com estágio inicial nos países asiáticos.
Mas essa não é a única iniciativa da entidade
para valorizar o produtor e o agronegócio de Minas
Gerais, um setor que tem demonstrado sua força durante a pandemia de Covid-19. “Não há sinalização
de dificuldades e desabastecimento. Desde o início, a
aprovação do setor como prioritário foi muito importante para a continuidade das ações. O produtor rural
se reinventou, buscando estratégias para se adequar
nas propriedades rurais, cumprindo as recomendações para diminuir a disseminação da doença. Manteve-se ativo e produzindo”, comemora sem esconder a
confiança no setor do qual está a frente há tantos anos.
E se o produtor não parou, o Sistema Faemg também se manteve em atividade para auxiliar os empresários a encontrar saídas para a comercialização e para o
aumento dos custos da produção. E os resultados têm se
tornado realidade, por meio da ampliação do volume de
recursos para custeio e do Fundo de Defesa da Economia
Cafeeira (Funcafé), para o ano-safra 2020-2021, redução
de juros e priorização de programas de investimento.
Além disso, o aumento do valor na subvenção ao Prêmio
do Seguro Rural do Plano Agrícola e Pecuário (PAP), em
30%, chegando a R$ 1,3 bilhão, é essencial para atender
um maior número de produtores rurais e permitir que,
em caso de perdas, tenham o ressarcimento, o que garante a manutenção na produção.

“Estamos trabalhando com o Governo Federal
as adequações para o Zoneamento de Risco Agroclimático de diversas atividades produtivas, o que levará
também a melhorias dos produtos de seguro rural”,
adianta o dirigente que, na entrevista abaixo, fala um
pouco mais sobre as medidas que foram adotadas
para proteger o agronegócio e a pecuária de Minas
Gerais, durante o período de incertezas causado pela
pandemia, mas reafirma a força do setor.
O que o Sistema FAEMG tem feito nesse momento em
que o agro foi o único setor positivo na economia,
mesmo com a pandemia?
Dada a nossa capilaridade no estado com 385
Sindicatos e nossos canais de comunicação, a nossa
tarefa no agronegócio é complexa e com um leque
muito grande de atividades que visam atender as
demandas dos produtores, dos setores produtivos e
articular as soluções seja com outras instituições privadas, seja com o poder público, com o Estado. Não
paramos nossas atividades na pandemia, adaptamos
nossos atendimentos e, mesmo em teletrabalho, as
ações continuaram e se avolumaram.
Especificamente sobre o impacto da pandemia
nas cadeias produtivas, desde antes vínhamos monitorando o que estava ocorrendo em outros países e,
tão logo foi decretada a emergência em nosso Estado,
intensificamos a averiguação junto aos produtores,
sindicatos e cadeias produtivas.
Preparamos e divulgamos cartilha com orientações aos produtores sobre como adequar suas atividades e cumprir as recomendações das autoridades de
saúde, acompanhamos e trabalhamos com os sindicatos em negociações com as prefeituras para garantir a
circulação das pessoas, a realização da colheita e demais atividades produtivas e manter o escoamento da
produção.
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Uma forte preocupação era com a colheita de
café, que tem uma demanda alta de mão de obra, e
que teve início em abril, e também de citrus (tangerina). Para esses produtores, também orientamos muito de perto e acompanhamos a evolução
da safra, que esse ano é maior, dada a bienalidade
positiva.
Outra ação bastante importante foi na orientação aos produtores e ações junto às instituições financeiras, para medidas emergenciais do crédito rural para
as cadeias mais afetadas com a
dificuldade de comercialização.
Também atuamos fortemente
nas questões trabalhistas e nas
orientações.
Passando para o impacto
nos setores produtivos, ressaltamos as dificuldades enfrentadas pelas cadeias de aquicultura e floricultura, que sofreram
redução de demanda imediata
– pela paralisação de eventos e
da Páscoa, que dificultaram ou
impediram a comercialização.
E a pecuária?
Na pecuária de leite, a
queda mais forte na produção de leite no país ocorreu
em abril e o ritmo menor de crescimento do volume
captado em maio colaboram para um ajuste do lado da
oferta de matéria-prima (leite cru), em meio à demanda
interna patinando. A captação do leite nas fazendas no
segundo trimestre ficou em média 5,5% menor em relação ao mesmo período do 2019, considerando a média.
O efeito da pandemia foi a redução de investimento pelo produtor, diante da queda do preço pago
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pelo leite cru e elevação de 14,1% do custo de produção. A queda na captação deu um certo equilíbrio no
mercado e melhorou o ambiente de preços ao produtor mais firmes em junho, inclusive, com possibilidade de valorização, caso a demanda melhore. E é
o que temos verificado nas publicações do CONSELEITE-MG.

A colheita da safra 2020-2021
foi positiva?
A grande agricultura com
a colheita da safra de grãos –
maior do que no ano anterior
- não teve grandes problemas.
Pelo contrário. Houve aumento
das exportações, especialmente
do complexo soja. O dólar apreciado também garantiu nossa
competitividade.
Especificamente
em
abril, vimos agravada a situação
do setor sucroenergético, com
redução do consumo de álcool
por diminuição da circulação
de pessoas, de abastecimento
de veículos e queda do barril de
petróleo.
Em maio e junho, diversas iniciativas que favorecem a comercialização dos produtos (MERCADO
CNA – virtual; Catálogo GUIA VIRTUAL EMPÓRIO SENAR; realização de eventos com os protocolos da FEIRA SEGURA) e de iniciativas por aplicativos e delivery
foram adotadas. O consumo das famílias se alterou,
fazendo com que o setor de hortifrúti também buscasse estratégias de comercialização. A produção foi prejudicada pelas intensas chuvas no primeiro trimestre,
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principalmente das hortaliças folhosas. O produtor
rural teve problemas para a comercialização – fechamento do foodservice e dificuldades para promoção
de feiras livres. A perspectiva é que, com a flexibilização (estabelecida pelas prefeituras), o cenário melhore um pouco. Mas ainda há preocupação com redução
do poder de compra pela população, desemprego.
Também em junho, atestamos as informações
das pesquisas IBGE, com os dados de acompanhamento da indústria. Verificamos que, com as medidas de
isolamento necessárias para o combate da pandemia, a
oferta e a demanda de produtos agroindustriais foram
impactadas, principalmente em abril e maio, quando a
limitação de circulação das pessoas ficou mais rígida.
Contudo, a produção agroindustrial apresentou um melhor desempenho em maio do que o verificado em abril.
Também acompanhamos com forte preocupação
o aumento de casos da COVID em plantas frigoríficas em
outros estados, como Rio Grande do Sul e Mato Grosso,
que levou a uma atuação alinhada com as Associações
de Produtores (ASEMG, AVIMIG, AFRIG) e IMA para elaboração de planos de contingência. Está em processo de
estruturação, para o caso de necessidade de interrupção
de alguma planta e escalonamento de produção para outra localidade.

Como foi o resultado do agro mineiro?
Até o momento, o setor produtivo garantiu o
suprimento de alimentos à sociedade e manteve o
intercâmbio comercial fluindo, embora os custos de
produção já impactem as cadeias. A agropecuária foi
o único setor que apresentou resultados positivos no
1º trimestre do ano, com alta de 0,6%, enquanto os outros setores da economia caíram.
Dois setores se destacam nesse cenário. O primeiro é a pecuária de corte, devido aos preços e, no
caso dos grãos, a cotação do dólar é um atrativo a mais
para os produtores.
O desabastecimento tão temido não se tornou realidade. Como tem sido a participação do produtor
rural nesse processo?
Temos absoluta tranquilidade que o desabastecimento não ocorreu e não ocorrerá. Problemas pontuais de logística podem ter sido registrados, especialmente no início da pandemia e com o fechamento de
alguns municípios. Mas foram rapidamente transpostos, com as negociações e orientações locais, junto às
prefeituras e demais autoridades.
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Não há sinalização de dificuldades e desabastecimento. Desde o início, a aprovação do setor como prioritário foi muito importante para a continuidade das ações.
O produtor rural se reinventou, buscando estratégias para se adequar nas propriedades rurais, cumprindo as recomendações para diminuir a disseminação da doença. Manteve-se ativo e produzindo.
E, também com nossa participação, eventos como
a FEIRA SEGURA – proposta pelo Sistema CNA –, foram
promovidas em alguns municípios, com nossa orientação,
adoção de todos os cuidados e acompanhamento, gerando
o retorno da realização das feiras livres no interior.
Quais os projetos que a FAEMG tem desenvolvido
para proteger o agronegócio mineiro?
Nesse momento da pandemia, trabalhamos
junto à CNA para as articulações de medidas emergenciais, dados os efeitos negativos nas diversas cadeias
produtivas – especialmente por questão da dificuldade de comercialização. Foram publicadas as Resoluções 4.801 e 4.802 e trabalhamos na sua divulgação
junto aos produtores – com comunicados jurídicos sobre o enquadramento – e nas negociações com as instituições financeiras para o atendimento às demandas
que tivessem.
Sempre importante lembrar que o produtor tem
o direito de se pronunciar junto aos bancos em caso de
alguma dificuldade no desenvolvimento da atividade
produtiva, independentemente de ter medida emergencial, conforme o Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.9). Em
nosso site (www.sistemafaemg.or.br) constam modelos
de cartas que podem ser utilizadas pelos produtores.
Outro projeto importante é o FAEMG SEGUROS,
um produto que disponibilizamos aos produtores em
Minas Gerais. Temos parceria com uma corretora, que
poderá verificar a melhor cotação com as seguradoras
no mercado e para a cobertura demandada pelo pro-

8

SETEMBRO 2020 | EDIÇÃO 281

dutor. É bastante importante a atenção do produtor à
contratação desses mecanismos de proteção ao risco
de suas atividades.
O SENAR MINAS também vem trabalhando
fortemente a assistência técnica e gerencial (ATeG)
e a sucessão familiar no campo. Essas duas frentes
vêm gerando grandes resultados em ganhos de produtividade, de qualidade e de aumento de renda do
produtor, além da continuidade dos negócios rurais.
Uma vez que os filhos entendem como gerir a propriedade, percebem que não precisam ir embora do campo. Iniciado em Minas Gerais, em 2016, o Programa de
ATeG hoje atende a 11 cadeias do agronegócio, sendo a
maior parte de produtores de leite e café. São quase 7
mil propriedades assistidas por uma equipe de campo
de 256 técnicos e a meta é continuar crescendo.
O Programa Sucessão no Campo também começou em 2016 e é um sucesso: até hoje, já atendeu
216 famílias em 23 edições, que contam com o apoio
de importantes parceiros na viabilização dos treinamentos. Temos diversos relatos de famílias que não só
passaram a gerir suas fazendas com mais profissionalismo, mas que também se reaproximaram uns dos
outros e voltaram a valorizar suas raízes no meio rural.
Qual a sua mensagem para os produtores rurais do
Estado nesse momento de pandemia?
Estamos certos de que a pandemia vai passar e
que os produtores rurais seguirão firmes em sua missão de produzir alimentos de qualidade, com sustentabilidade e preços competitivos. Independentemente
dos novos desafios, vimos que os homens do campo
não arrefeceram. Enfrentaram os obstáculos, foram
eficazes em contorná-los e não pararam. Não houve desabastecimento, as exportações cresceram. É o campo,
mais uma vez, segurando a economia e o país. Estão todos de parabéns por este maravilhoso trabalho.
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Minas e o tempo
Milton Campos se referia à política como sendo
o “difícil caminho do meio”. Teófilo Ottoni acreditava
apenas no desafiador caminho reto. Tancredo Neves
saia em campo e pavimentava o improvável caminho
das diferenças. José Aparecido de Oliveira tangenciava o sinuoso caminho dos interesses e JK enxergava
o luminoso caminho do tempo. Cada um desses mineiros trilhou e superou com maestria e grandeza o
imponderável caminho da política, aquele que é capaz
de elevar e mudar a vida de um povo.

PAULO BRANT
Economista e vice-governador
do Estado de Minas Gerais

Todos eles fizeram do diálogo, da postura austera e independente, do idealismo sem moralismo, e
da vocação natural do gênio pensador, a grandeza de
seus mandatos e de suas biografias, a constante defesa das ideias, dos ideais e do pensamento questionador. Vocacionados, fizeram da exaustiva busca do consenso - tendo como guia e objetivo para os momentos
decisivos - o interesse coletivo.
Os mineiros, ao longo dos séculos, sempre tiveram participação e presença marcantes nos desti-
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nos da Nação, antes mesmo da consolidação do Brasil
nação, como no episódio da Guerra dos Emboabas,
em 1709. Vale lembrar que historiadores apontam a
Guerra dos Emboabas como a primeira guerra cívica
brasileira, quando, ao fim do movimento, tivemos por
parte dos vitoriosos a aclamação de Manuel Nunes
Viana como o governador das Minas, sendo o primeiro
governador aclamado pelos povos das Américas.
A Inconfidência Mineira foi a materialização
ideológica dos Emboabas, quando o ideal da independência administrativa e das riquezas naturais revertidas para o bem de seu povo norteou o denso e
elaborado idealismo Inconfidente, fruto da união de
mineiros, brasileiros e portugueses.
João Pinheiro e Affonso Penna deram continuidade a esses ideais e contribuição fundamental para a República que nascia. Ambos implementaram no início do
século passado governos inovadores, audaciosos, sem
alardes, inaugurando o grande mote de que ‘Minas trabalha em silêncio’. E assim foi. Assim tem sido.
Arthur Bernardes não tergiversou na hora de
defender os interesses de Minas e de suas riquezas.
Ficou para todos nós seu legado de bravura e comprometimento cívico. Pouco tempo depois, em 1943,
o Manifesto dos Mineiros, o primeiro brado que ousou
enfrentar o primeiro governo Vargas, voltou a colocar
Minas na linha de frente do pensamento nacional,
após a exitosa Revolução de 1930.
Em 1954 Afonso Arinos assumiu a tribuna para
denunciar em alto e bom som o mar revolto que inundava o Brasil ao fim do segundo governo Vargas. Em
1964, Tancredo Neves usou novamente a tribuna federal para denunciar o processo que se encontrava em
curso, em marcha batida. E suas palavras ecoaram em
1984, quando o sonho da redemocratização uniu toda
a nação em uma contagiante, democrática e ampla
onda cívica.

10

SETEMBRO 2020 | EDIÇÃO 281

Pouco tempo depois, novamente em tempos
conflitantes e delicados, Itamar Franco recolocou o
Brasil em seu curso natural, permitindo ao país seguir
seu ideal democrático com passos firmes, altivez e serenidade. Era restabelecido o diálogo, a convivência
entre os interesses e desejos nacionais diante do vasto
campo das ideias, aquele em que floresce a verdadeira
democracia.
De Itamar para cá, Minas e seus nomes ficaram distante de Brasília e dos destinos do Brasil. Uma
pena, pois ficamos todos, neste ínterim do tempo,
mais pobres de nós mesmo. Agora, citando

“Os mineiros,
ao longo
dos séculos,
sempre tiveram
participação
e presença
marcantes nos
destinos da Nação,
antes mesmo
da consolidação
do Brasil nação,
como no episódio da
Guerra
dos Emboabas,
em 1709.”

ARTIGO

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

E depois do auxílio
emergencial?
‘’E daqui para a frente? O coronavírus continua implacável, causando doença e ceifando vidas.
Mas, tanto o auxílio emergencial quanto as medidas trabalhistas vão acabar antes de mercado de
trabalho se recuperar’’
As fraudes no recebimento do auxílio emergencial podem ser consideradas esperadas em face
da urgência que se fez necessária para socorrer as famílias que, abruptamente, perderam as condições de
trabalhar e de ganhar. Isso ocorreu, também, nos países avançados que instituíram tais medidas de forma
emergencial. De qualquer forma, as fraudes exigem
apuração e punição rigorosas.
O importante é destacar que o auxílio emergencial foi medida providencial para as famílias mais
sofridas que necessitavam de socorro imediato. O
IBGE informa que cerca de 30 milhões de domicílios
(quase 70% do total) receberam auxílio médio de R$
881 mensais durante três meses, agora prorrogado por
mais dois.
A boa pontaria do programa pode ser avaliada
pelo fato de ele ter sido a principal fonte de renda
para 93% dos brasileiros mais pobres. Com isso, a
ajuda elevou as condições de vida dos mais sofridos, inclusive crianças e, temporariamente, retirou
boa parcela dos brasileiros da pobreza e da extrema

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

pobreza (pessoas que vivem com US$ 1,90 por dia).
A extrema pobreza, que atinge 2,3 milhões de crianças, teria afetado 7,9 milhões sem o socorro. É um
feito e tanto.
As medidas trabalhistas referentes à redução
de jornada e suspensão do contrato de trabalho também evitaram muito sofrimento ao preservar milhares
de empresas e mais de 10 milhões de empregos. São
resultados animadores para iniciativas que tiveram de
ser gestadas às pressas.
E daqui para a frente? O coronavírus continua
implacável, causando doença e ceifando vidas. Mas,
tanto o auxílio emergencial quanto as medidas trabalhistas vão acabar antes de o mercado de trabalho se
recuperar. Os últimos dados do IBGE mostraram forte
queda do número de pessoas ocupadas: entre maio e
julho, o Brasil perdeu 2,1 milhões de postos de trabalho. As empresas que reabriram as portas enfrentam
restrições e baixa demanda devido ao medo e à falta
de renda dos consumidores. Isso torna a retomada dos
negócios muito frágil.
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As boas notícias sobre emissão de notas fis-

as e dos negócios. Isso pode fazer os problemas do

cais, consumo de energia, melhoria do tráfego e au-

trabalho durarem mais do que a pandemia, aden-

mento de transações bancárias detectadas em ju-

trando pelo ano de 2021.

nho foram acompanhadas pelo Caged, que mostrou

O grande problema que temos pela fren-

desaceleração na destruição de empregos formais.

te será o de gerar oportunidades de trabalho em

Mas, estamos longe de céu de brigadeiro. A popu-

grande quantidade. Com incertezas no negócio e

lação ocupada teve queda histórica entre maio e

demanda reduzida, as empresas não têm razão

julho, passando de 84 milhões de pessoas para 82

para contratar muitos empregados. Mesmo por-

milhões. O percentual de pessoas ocupadas entre

que mais de 500 mil fecharam em definitivo.

os que têm idade para trabalhar caiu para 48% — a
mais baixa da série histórica.

Voltando ao ponto inicial: o sucesso do auxílio emergencial exige definição rápida do pro-

Até aqui, os analistas têm se perdido em uma

grama Renda Brasil. Essa definição seria mais

sopa de letras que, ora vê a recuperação em V, ora

bem-alcançada no âmbito da reforma tributária.

em U, ora em W. Este último formato inclui um vai e

Mas, dada a complexidade da reforma, penso que

vem na atividade econômica e um abre e fecha das

o substituto do auxílio emergencial terá de ser

empresas. É bem provável que o Brasil siga essa tra-

antecipado. E não pode decepcionar. É o que se

jetória enquanto perdurar a insegurança das pesso-

espera.
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A Reforma de
um tributo. Só?
Amplamente divulgada na imprensa nesta semana, a visita do Ministro Paulo Guedes ao Congresso Nacional tem o propósito de dar o pontapé inicial na decantada
reforma tributária.
Do que se pode depreender das informações iniciais, o Governo Federal propõe a criação da CBS (Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços) mediante a unificação das Contribuições ao PIS e à COFINS,
que atualmente incidem sobre a mesma base de cálculo:
as receitas auferidas mensalmente pelas pessoas jurídicas.
De fato, PIS e COFINS merecem ser reunidas, pois
já vêm sendo tratadas pela legislação de forma similar (quase idêntica) há muitos anos e implicam em uma
complexidade enorme quanto às suas apurações quando
se fala na modalidade “não-cumulativa”. Ademais, essas
contribuições comportam outras modalidades de apuração (ex.: cumulativa, monofásica, substitutiva da cadeia
tributária, na importação etc.), que mudam conforme as
atividades exercidas pelas pessoas jurídicas e a natureza
das receitas por elas auferidas.
Diante desse complexo cenário, que implica no
quantum a ser arrecada pela União Federal, essas contribuições deram causa a um imenso contencioso administrativo e judicial, que atolam os escaninhos da administração pública e do Poder Judiciário.
Portanto, no sentido de simplificação, a adoção de
alíquota linear (12%) para quase todas as pessoas jurídicas
(exceção ao setor financeiro com alíquota menor, 5,8%) e
apuração em sistemática de valor agregado (o tributo pago
na etapa anterior da cadeia operacional será descontado
para a apuração da incidência subsequente), a ideia parece ser boa.
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“A Dinâmica das Retenções Tributárias”.

Contudo, o elogio para por aqui, pois está se vendendo a ideia de Reforma Tributária em um país que tem
uma carga tributária que gira em torno de 33% do PIB,
com um baixíssimo índice de retorno social, sendo que
além dos PIS e da COFINS há em torno de mais de 60
outros tributos, impostos, taxas e contribuições (muitos
deles altamente complexos) em plena vigência no Brasil.
Nesse contexto, importa destacar que antes dessa
proposta apresentada pelo Governo já existiam duas outras
tramitando no Congresso Nacional (PEC 45/2019 na Câmara de Deputados e PEC 110/2019 no Senado Federal), as
quais dispõem sobre a simplificação tributária sob uma ótica mais abrangente, com a reunião de mais tributos (ex.: IPI,
II, Contribuições Sociais, etc.), inclusive os de competência
dos Estados (ICMS) e dos Municípios (ISS).
Com efeito, ainda que também sejam objeto de críticas, pois não tratam de outros vetores importantíssimos e
custosos aos contribuintes brasileiros, como as incidências
sobre a folha salarial, sobre o patrimônio (ex.; ITBI, ITCMD,
IPTU, ITR, IPVA) e sobre a renda (imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido das empresas), são
propostas bem estudadas, que buscam diminuir a complexidade do sistema tributário e criar um ambiente mais neutro em termos de tributação, de forma a assegurar melhor
distribuição da carga tributária frente a todos aqueles que
demonstrem capacidade contributiva.
Assim, considerando-se que até pouco tempo
atrás nenhuma proposta havia sido divulgada pelo Governo Federal, tendo inclusive sido aventada mais uma
vez a criação de uma CPMF (tributo regressivo, que impacta o custo de todos os bens e serviços), nos parece
que essa reunião do PIS e da COFINS “na correria” se
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afigura como mais um remendo e não de uma efetiva
reforma tributária, a qual teria o objetivo de sanear o sistema tributário para as próximas décadas, promovendo
o desenvolvimento do Brasil.
Diante dessa crítica isso, seria possível lançar argumento contrário no sentido de que já é um começo e que
o Governo Federal tem a intenção de puxar a fila para que
outras fases de reforma sejam lançadas, com a inclusão de
outros tributos federais, estaduais e municipais.
Se assim o fosse, caberia ao Governo Federal apresentar claramente as demais
fases da reforma e não apenas
mencionar de forma pouco clara
que pretende isentar de tributação de imóveis residenciais,
e modular a tributação sobre a
renda e sobre a folha de salários.
Do que já se sabe, mantendo-se os demais tributos vigentes, a unificação do PIS e da
COFINS com a alíquota linear de
12% acarretará um aumento da
carga tributária brasileira. E como
esses tributos são tratados como
custos pelas pessoas jurídicas,
certamente serão repassados aos
preços praticados ao consumidor final. Portanto, quem vai
pagar essa conta será, mais uma vez, o povo.
Ademais, quanto ao setor de serviços, responsável por aproximadamente 70% do total da mão de obra
contratada regularmente no Brasil, a carga tributária
será ainda mais gravosa, pois a contratação de pessoas
não gerará direito a deduções da CBS, o que poderá impactar na redução das contratações.
Mesmo as empresas do Simples Nacional, que
possuem uma carga de tributos reduzida, serão prejudicadas, pois uma empresa não é aberta para operar com
limitação de receitas e se enquadrar no Simples Nacional. O empreendedor quer desenvolver suas atividades,
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ver o seu negócio crescer. Do modo em que concebida
essa proposta, assim que o pequeno empresário conseguir se tornar uma empresa de médio porte, passará a
ser tributado pesadamente, o que certamente impactará
no seu desenvolvimento.
Em tempos de grandes mudanças de paradigmas
sociais e econômicos em nível mundial, fruto das novas
tecnologias, mas também dos efeitos do mau uso dos recursos naturais, nosso país precisa fazer bem a lição de
casa, sob pena de se manter atrasado e consequentemente
aumentar a desigualdade social que
se faz há muito presente.
Posto isso, importante que
se tenha em mente que uma Reforma Tributária não pode ser
representada pela unificação de
apenas dois tributos, e com aumento significativo de alíquota,
pois a visão tem que ser prospectiva, de modo a aproveitarmos a
oportunidade para lançarmos as
bases de um ambiente tributário
saudável, mais simples, neutro,
abrangente e, consequentemente, possível. Portanto, na modesta
opinião deste estudioso do tema
com base nas informações preliminares divulgadas até o
momento, essa primeira fase não pode ainda alcançar o
foro de uma verdadeira reforma tributária, mas da criação de um novo tributo.
Nas próximas semanas, pelo que divulgado no
Portal do Senado Federal, o senador Roberto Rocha promoverá audiências públicas sobre o tema. Assim, espera-se que os setores produtivos do país (v.g., indústria,
comércio, agronegócio, construção civil, exportação,
energia e setor terciário, principalmente o de serviços)
participem ativamente do debate sobre a Reforma Tributária, propugnando que seja algo mais abrangente e
consistente.
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A maior carga
tributária do mundo
sobre o consumo
Segundo o relatório de pesquisa (parcial) do
Insper sobre tributação da renda no Brasil, o sistema
tributário brasileiro é ineficiente e injusto: institui distorções que podem induzir a alocação ineficiente de
recursos e sobrecarrega a renda do trabalho, sobretudo dos trabalhadores menos qualificados.
Assim, o Brasil consegue ter a maior carga tributária do mundo sobre o consumo, mas tem entre as
menores sobre a renda da pessoa física. Daí a alíquota
no Brasil de 27,5% de IRPF ficar tão distante da dos
países da OCDE, que ultrapassa 40%. Nos EUA chega a
37%, por exemplo.
Empresas também são prejudicadas. Nos estudos apresentados, seria, pois, um enorme ajuste reduzir as alíquotas de IRPJ e CSLL dos atuais 34% para,
pelo menos, a média da OCDE de 23,3%, compensando
com uma tributação progressiva de IRPF sobre lucros
e dividendos distribuídos. Afinal, o alto custo do crédito no país exige das empresas que reinvistam o seu
lucro, notadamente os setores que requerem intensidade de capital.
Por tudo isto e mais o sistema torna-se ineficiente e injusto, desonerando as maiores rendas para
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sobrecarregar o trabalho desqualificado e a produção de capital intensivo nas indústrias e infraestrutura. Não por outro motivo o IRPF no Brasil representa 7% do total da arrecadação, enquanto a média
da OCDE é de 23,9%, sendo 27,1% na Alemanha e
29,9% na Noruega. E não por outro motivo no Brasil
a tributação sobre o consumo corresponde a 44,28%
do total da arrecadação, enquanto a média da OCDE
é de 32,4%, sendo 26,3% na Alemanha e 30,9% na
Noruega.
Esta é a regressividade do sistema tributário,
que, segundo o relatório, estimula inclusive a fuga de
capitais do país e o investimento de portfólio no exterior. Lá o rendimento auferido é tributado na efetiva
distribuição, sendo ainda mais gravoso quando se organiza por meio de holdings.
Deste jeito é possível o desenvolvimento? Enfrentar a desigualdade social é condição primeira sem
o que não se resolve esta equação institucional. Quem
afirma o contrário, decerto há muito parou de ler o que
se sabe sobre o assunto. O progresso passa pelo combate imediato das causas que nos dividem socialmente como nação, a começar pela tributação.
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Caso Ricardo Nunes: o holofote na
necessidade de governança e de
transparência nas empresas
BRUNO GIOMETTI
Recentemente, fomos surpreendidos pela notícia da
prisão do Ricardo Nunes, fundador da Ricardo Eletro, numa
operação contra sonegação de impostos e lavagem de dinheiro, que investiga os empresários do ramo de eletrodomésticos e eletrônicos, movida pela Receita Federal e pelo
Ministério Público de Minas Gerais.
De acordo com os órgãos, a rede de varejo incluía o
preço do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços) nos valores dos produtos, mas não repassava ao
Governo. Estima-se que, no total, cerca de R$ 400 milhões
de reais tenham sido sonegados ao longo de cinco anos.
Depois que essas informações vieram à público,
houve um pronunciamento da rede de varejo Ricardo Eletro informando que Ricardo Nunes não está mais envolvido
nos processos do dia a dia, assim como quaisquer irregularidades. Mas, apesar do pronunciamento, a companhia se
vê exposta em um momento de crise no mercado.
Acontecimentos como esse só reforçam a necessidade de analisar as companhias sob algumas óticas. Primeiramente, no prisma da governança das empresas, afinal, as atitudes dos gestores no exercício do seu papel nas
organizações são tanto de responsabilidade deles, quanto
das companhias.
Outro prisma se trata do contexto das companhias,
que atualmente são altamente digitalizadas. Isso porque,
vivemos num mundo digital, onde todos os movimentos
acabam gerando um dado, ou seja, há uma somatória de informações de alto valor agregado.
Um exemplo são os controles de vendas que, na
maioria das empresas, ocorrem através de sistemas de gestão, que automatizam os processos de cálculo de impostos
que devem (ou deveriam) ser repassados ao Governo.
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Neste contexto, é difícil uma situação em que os
órgãos de fiscalização não conheçam a inadimplência tributária das empresas. Talvez eles não estejam com ela no
foco, mas, sem dúvidas, eles possuem as informações, bem
como os mecanismos para identificação dos problemas. Ou
seja, basta acessar seus registros que os danos financeiro e
de imagem se instauram.
Somado a isso, temos a sociedade, que também cobra pela ética, transparência e responsabilidade das empresas. Este caso não é o primeiro e não será o último em que
há uma situação de potencial sonegação de impostos, no
qual as organizações acabam pagando um preço alto com
os danos à sua marca por decisões de seus gestores.
É necessário o entendimento de que gestão e governança andam juntas e devem ser fundamentadas em ética
e transparência, começando pelos executivos até seus colaboradores, independente da área de atuação na empresa.
No Brasil da atualidade, caminhamos para que as
organizações com estruturas de governança, fundamentadas na ética e na transparência, se tornem as referências do
mercado. A onda de ESG (do inglês, Environmental, social
and corporate governance) está se aproximando com força
e provando essa máxima.
*Bruno Giometti é Diretor de Auditoria Interna e Assessoria Financeira na ICTS Protiviti, empresa especializada em soluções para gestão de riscos, compliance, auditoria
interna, investigação, proteção e privacidade de dados, única empresa de consultoria
reconhecida como Empresa Pró-Ética por quatro anos consecutivos.
A ICTS Protiviti é uma empresa brasileira que combina o alcance global e o conhecimento e inovação em gestão de riscos, compliance, auditoria, investigação e proteção de dados da Protiviti, com a segurança, eficiência e independência da plataforma
tecnológica de serviços especializados da ICTS Outsourcing (canal de denúncias, diligência de terceiros, monitoramento de fraudes e de comportamentos antiéticos, e
treinamentos on-line). conta no Brasil com mais de 300 profissionais em 4 escritórios
- São Paulo, Barueri, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, que atendem cerca de 600
empresas de diferentes portes e segmentos.
No mundo, são mais de 4.500 profissionais atuando por meio de uma rede de subsidiárias e firmas-membro independentes. Empresa reconhecida como Great Place
To Work e com faturamento anual superior a USD 1 bilhão, opera 85 escritórios em 27
países, que atendem a 60% das empresas da FORTUNE 1000®.
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Seu Dinheiro
FERNANDO SOARES RODRIGUES
Jornalista especializado em economia e finanças

Busca por melhores ganhos
Os juros básicos da economia, a taxa Selic, no
menor patamar histórico de 2% ao ano, e a previsão de
inflação ao término de 2020 abaixo deste percentual
determinam o comportamento dos investidores.
Para o investidor estrangeiro acabou a grande
atratividade histórica da renda fixa no Brasil, na medida que o juro real (taxa Selic menos a inflação projetada para os próximos doze meses) encontra-se negativo na faixa de menos 0,7%.
Muitos não se contentam em obter apenas a recomposição parcial da inflação para suas aplicações
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financeiras. E buscam as tradicionais opções de risco e reserva de valor como ações, dólar, ouro, fundos
multimercados, moedas virtuais, imóveis e qualquer
outro tipo de bens que ofereçam perspectiva ou a ilusão de rentabilidade real expressiva.
No cenário financeiro de agosto de 2020 ofereciam rentabilidade real negativa desde as cadernetas de poupança e fundos de investimentos DI, os que
acompanham a alta dos juros básicos, até os Certificados de Depósitos Bancários (CDBs) que pagavam até
100% das taxas dos Certificados de Depósitos Interfinanceiros (CDIs) que por sua vez acompanhavam de
perto a taxa Selic.
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Fundos e poupança
Os títulos públicos remunerados pela Selic, que
são os “queridinhos” dos analistas e da maioria dos
jornalistas de economia, também não escapavam da
baixa rentabilidade já que também estão sujeitos às
pesadas alíquotas do Imposto de Renda.
Nos fundos DI, as perspectivas não são das
melhores. Além do IR tradicional que incide sobre a
rentabilidade deles através do sistema de “come cotas” de seis em seis meses, os
bancos também não ajudam
quando cobram taxas anuais
de administração superiores a
0,5%.
Não há pressa para se
transferir o dinheiro da conta
corrente para a poupança que
oferece rentabilidade anual
próxima de 1,4% ao ano correspondente a 70% da taxa Selic.
Em alguns bancos, por conveniência deles, os recursos ficam depositados na poupança
e são transferidos para cobrir
os saques na conta corrente.
A poupança “velha”, anterior a
2012 continuam oferecendo os 0,5% de rentabilidade
ao mês ou 6,17% ao ano, e quem ainda as tem deve
manter os recursos aplicados.

Imóveis
Os imóveis residenciais que chegam a oferecer
rentabilidade superior a 0,5% ao mês nos alugueis tornam-se mais atrativos e contribuem para estimular a
aplicação de recursos no setor. Em compensação, os
alugueis comerciais tem seus preços reduzidos com
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o fechamento de lojas e de empresas de serviços que
ocupavam grandes espaços em edifícios comerciais. A
crise da pandemia estimula o chamado “home office”
ou obrigam empresas de serviços a fecharem.
Apesar dos corretores de imóveis passarem
através da “grande mídia”, perspectivas excessivamente otimistas para o setor, não se pode esquecer
que o desemprego formal aproxima-se dos 15% e
pode chegar até a 20%, dependendo da extensão da
pandemia, conforme estimam especialistas do setor.
A rentabilidade dos alugueis e
imóveis residenciais é contida
pelo desemprego formal, o desemprego em geral, desalento
(quem não procura mais trabalho) e pela fragilidade das contratações com carteira assinada.

Dólar e ouro
Com a instabilidade gerada pelos desmentidos sobre a
saída do ministro Paulo Guedes,
da Fazenda, principal avalista da
política econômica liberal e da
contenção de gastos na economia, o dólar fixou pressionado
em agosto de 2020 e aproximou-se dos R$ 6,00 no
câmbio turismo considerando-se as taxas cobradas
pelas casas de câmbio. A moeda norte-americana tem
seu potencial de alta associado as políticas econômica
e partidária e a fatores externos.
Investir na moeda norte americana em espécie (papel moeda e em cartões de débitos pré-pagos)
é sempre uma opção a ser considerada, bem como a
aplicação de recursos mais vultosos através dos fundos cambiais. O dólar costuma subir e às vezes recua,
mas não volta ao preço inicial da compra. Essa é das
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poucas certezas mais encontradas sobre a política cambial. E mesmo assim, não é possível confiar muito nela.
As oscilações para cima e para baixa do dólar são sempre
possíveis de acordo com o comportamento da economia.
Dólar em alta ajuda a impulsionar ainda mais a cotação do grama do ouro que atingiu a faixa de R$ 350,00
em agosto no Brasil, após o metal alcançar os US$ 2 mil
a onça-troy (31,1 gramas) na bolsa
de mercadorias de Nova York. A
valorização do metal superior a
50% no primeiro semestre estimulou a sua maior extração por
garimpeiros e mineradoras em
todo o mundo. A procura cresceu
e continua em alta por pequenos
e grandes investidores principalmente na Ásia com destaque
para Índia e China.
No Brasil, pode-se investir em ouro através da compra de
barrinhas de 250 gramas ou através de aplicações custodiadas na
B3 (bolsa de valores e mercadorias de SP). As barrinhas ficam
sujeitas ao roubo e ao pagamento
de vistoria a cada venda. O ideal
é a compra dos certificados de ouro na B3 ou nos fundos
lastreados no preço do metal.
Nada impede que o ouro suba mais dependendo do dólar que lhe serve de parâmetro de valorização
juntamente com o preço do metal em Nova York.

Ações na crise
Dependendo do ritmo de recuperação da economia e da rentabilidade das companhias, as ações
são ativos a serem consideradas pelos investidores
que se sujeitam ao risco e que dispõe de recursos li(Os artigos e comentários não representam, necessariamente,
a opinião desta publicação; a responsabilidade é do autor da mensagem)

vres de destinação imediata para aplicação. É cada vez
maior o número de investidores na B3. O total alcançou 29 milhões em agosto. Eles são estimulados certamente pelo juro básico da economia.
O Ibovespa, o índice das ações mais negociadas
na B3, chegou acumular perda de 36,8% em marco
passado quando recuou para cerca de 63 mil pontos.
Depois fechou julho com queda
de 11%, e em agosto continuou
em recuperação acima dos 100
mil pontos.
Fatores econômicos também estimulam as aplicações
em ações. Pelo boletim Focus do
Banco Central (BC), a situação da
economia ficou menos pior em
agosto já que a previsão de recuo
anual do Produto Interno Bruto
(PIB) rondava os 5,5% negativos.
O dólar fecharia o ano no patamar
de R$ 5,20, a Selic nos atuais 2%
ao ano, o superávit comercial na
faixa de US$ 55 bilhões, e estava
previsto a entrada de US$ 55 bilhões em investimentos estrangeiros diretos.
Na bolsa brasileira pesavam contra os fracos
resultados apresentados pelas principais companhias
no segundo trimestre deste ano, e inclusive bancos,
devido à retração de negócios provocada pela pandemia. Os investidores estrangeiros retiraram R$ 82
bilhões no acumulado do ano até 19 de agosto, e mesmo assim, o total referente a este item encontrava-se
positivo em R$ 2,9 bilhões.
Para se aplicar em ações é sempre aconselhável acompanhar o mercado diariamente, e com ajuda
de analistas detectar-se as ações que oferecem maior
potencial de alta.
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JAYME VITA ROSO
vitaroso@vitaroso.com.br

Opioides, Ética e a Lei:
a profissão não é imune à
epidemia
1. O presidente da Seção de Advogados Seniors,
Albert C. Harvey, ao dar ápodo de Líderes aos Seniors
Lawyers, coloca-os, “abrindo a porta para continuar a
servir à profissão e ao país” ( Albert C. Harvey é conselheiro na banca Lewis Thomason, Memphis, Tennessee, e, no biênio de 2019/2020, é preside na ABA a
Seção de Advogados Senior (ABA Senior Lawyers Division), ou na sigla S.L.D.). E, dentre as atividades, algumas são deveres para os que exercitam a profissão. E,
ressalta: “por exemplo, a divisão tem estado na linha
de frente em adereçar a crise de opioides. Em 2018,
nós fizemos a primeira Conferência Opioide, apoiada por
outras 20 entidades ABA. As propostas que vierem da
conferência foram adotadas pela ABA House of Delegates” (Idem, Senior Lawyers as Leaders, vol 1, 2019, p. 2).
2. Que os Seniors Lawyers contribuíram para
debater e sugerir relacionando com a sugestão deste
escrito?
3. Foram publicadas:
3.1. “Quando clientes e colegas batalham o
opioide” (Idem, John Hardin Young, When Clients and
Colleagues Battle Opioid Use, p. 5.)

20
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A crise do opioide são discrimina o usuário,
como a COVID-19 não faz com o paciente. Em 2015,
com mais de 20 organizações internas de ABA e, também, de entidades externas, realizaram uma conferência exclusivamente para tratar da epidemia. E
concluiu: “o resultado foi o relatório, Experienced
Lawyers, American Families, and the Opioid Crisis. Em
janeiro de 2019, a ABA House of Delegates adotou a resolução 108, que baseando-se no relatório. O relatório
e a resolução focam em três aspectos do problema:
•
•
•

Os efeitos de uso de opioide na família;
Expansão do acesso ao tratamento, educação e
serviços advocatícios;
A necessária mudança nas leis e políticas que orbitam os diretamente, e indiretamente, afetados
E Young propôs:

“A sociedade precisa focar em abordagens multidisciplinares para esta crise. A lei pode estar atrás
do campo médico, pois inúmeras questões subsistem,
incluindo quando drogas podem ser usadas para tratar
OUD (dependência de opioide)m que papel o conselheiro profissional e o advogado têm no tratamento da
(Os artigos e comentários não representam, necessariamente,
a opinião desta publicação; a responsabilidade é do autor da mensagem)
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OUD, e os direitos de privacidade que se aplicam no
desenvolvimento do tratamento”.
3.2. “Como o uso de Opioides e a Dependência
Química afetam a disciplina profissional” (Idem, Myles
V. Lynk, How Opioids Use and Chemical Dependency
Affect Profissional Discipline, p. 6)
Myles V. Lynk (Myles V. Lynk é professor na Arizona State University Sandra Day O’Connor College of
Law em Phoenix. Ele é antigo membro da ABA Standing Committee em Ética e Responsabilidade Profissional e ABA Standing Committee em Regulamentação Profissional) escreveu este contundente artigo
sobre os efeitos e dependência para os advogados e,
mais ainda, sobre o quanto afetam as regras de condutas disciplinares. Mostrou os debates e aprofundou,
com tintas vivas, os custos para os país em 2019: USD$
785 bilhões, incluindo o tratamento, perda de produção profissional, e o custo do envolvimento da justiça
criminal (diretamente com o tráfico e, indiretamente,
com a polícia e os tribunais).
Ponho em realce estas considerações que envolvem violações dos Códigos de conduta do Advogado, chegando até a responsabilidade criminal, em
diferentes facetas:

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

Se nós focarmos em como o advogado se tornou um dependente químico de alguma droga, uma
vez que isto ocorreu, os fatores para mitigação estão
estabelecidos em Standard 9.32, devem ser aplicados,
independentemente da situação legal da droga que o
usuário entrou em contato.
A Corte Suprema toma o ponto de vista de que
a seguridade e a segurança dos fundos do cliente, e
outras propriedades confiadas a um advogado, são de
suprema importância para a relação fiduciária entre o
advogado e o cliente para a confiança pública no exercício da profissão. Como resultado, é pouco crível que
venham a considerar a dependência química como fator de mitigação ao se determinar a sanção apropriada
para este profissional.
3.3. A professora Kelly K. Dineen (Kelly K. Dineen é PHD, professora assistente e diretora do Programa de Lei da Saúde na Creighton University School of
Law, em Omaha, Neb. Ele também é membro da ABA
Senior Lawyer Division Council e co-fundadora da
SLD e ABA Health Law Section Joint Opioid Task Force), ostentando conspícuo currículo, tem se aplicado
no campo do direito de saúde, alertando os advogados
sobre aspectos culturais, históricos, legais e científi-
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cos das substâncias usadas que provocam comportamentos desordenados, evitando a propagação de informações incorretas.
3.3.1. Kelly esclarece o que é o uso de substâncias que causam comportamentos desordenados (ou
SUD, sigla em inglês):
SUD são complexos, crônicos, reincidentes e remitentes condições de saúde. O desenvolvimento de
SUD depende de certas interações de propensão genética, fatores de meio ambiente, fatores mentais e exposição à substância. SUD não é diagnosticado em função do
uso da substância. É caracterizado pelo uso contínuo da
substância, apesar de certo dado conhecimento.
Sintomas de SUD caem em quatro categorias:
•

•

•

•

Controle Prejudicado: caracterizado por fortes
desejos, ou ímpeto urgente, como tentativas falhas em se controlar ou se livrar do uso da substância;
Problemas Sociais: caracterizado pela falha em
conseguir realizar tarefas no trabalho, escola ou
em casa.
Risco de Uso: caracterizado pelo contínuo uso da
droga apesar das informações e conhecimento de
seu risco.
Efeitos da Droga: crescimento da tolerância à droga, ou a necessidade de aumentar a dose para se
conseguir o mesmo efeito (Idem, Kelly K. Dineen,
Separating Treatment Myths from Reality, p. 10.).

3.3.2. Kelly aponta, assim, o que é e o que não
é comportamento desordenado pelo uso de opioide:
para que se caracterize esse comportamento, pelo
menos dois dos onze critérios podem diagnosticá-los:
•
•

22

Tomar grandes quantidades de drogas por um período maior do que o antecipado;
Um desejo insistente ou falhas tentativas de controlar ou cortar o uso da droga;
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•
•
•

Gastando grandes quantidades de tempo recuperando-se do uso da droga ou de seus efeitos;
Um desejo forte e usar opioides;
Problema em cumprir tarefas em casa, escola ou
trabalho; (Idem, p. 11)

3.3.3. Kelly esclarece os procedimentos que os
advogados devem observar para se tratarem e que são:
a. Advogar por leis e políticas que aumentem
acesso a assistências de medicamentos e tratamentos;
b. Advogar por leis e política que que aumentam a
disponibilidade de medidas que reduzem o dano
da droga;
c. Concepções corretas e precisa sobre quais tratamento são efetivos no combate à droga;
d. Entender que um colega ou cliente pode cumprir suas obrigações normalmente enquanto está
sendo tratado;
e. Entender que pessoas com OUD podem reincidir no uso e que isto é uma condição médica
como qualquer outra;
f. Advogar por tratamentos baseados em evidências para os seus clientes (Idem)
O tremendo esforço da ABA para mitigar, enfrentando com clareza, honestidade de propósitos,
ética, espeito, coleguismo e sinceridade esse problema merece cumprimentos. E, ao mesmo tempo, eu me
questiono, se nós seríamos capazes, ou teríamos vontade, ou nos desnudaríamos para estudar, pesquisar,
conhecer, esforçando-nos para mudar a realidade de
classes no Brasil? A Ordem dos Advogados do Brasil
é nossa casa, onde todos procuram sentir-se bem e,
sobretudo, dando mil razoes para os advogados sênior
continuarem envolvidos. E aqui? Espero que alguém
se manifeste!
(Os artigos e comentários não representam, necessariamente,
a opinião desta publicação; a responsabilidade é do autor da mensagem)
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Os desafios do setor de
turismo pós pandemia
JOSÉ APARECIDO RIBEIRO
Jornalista e presidente da Associação Brasileira de Jornalistas Especializados em Turismo de MG – Abrajet-MG (E mail: jaribeirobh@gmail.com – WhatsApp: 31-99953-7945)

Ao assumir a presidência da Associação Brasileira
de Jornalistas Especializados em Turismo – Abrajet-MG,
faço com a consciência de que o turismo vive a mais severa de todas as crises em virtude da pandemia do Coronavírus. Foi de longe o setor mais afetado pelo inesperado cataclismo global. A indústria sem chaminés que
movimentava R$ 170 bilhões anuais só no Brasil, e era
responsável por 9% do PIB, de repente viu a profecia de
Raul Seixas se confirmar - A terra de fato parou.
Da noite para o dia as viagens foram resumidas
aos deslocamentos de retorno para casa. Turistas, executivos e viajantes passaram a navegar pelo mundo virtual

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

através da webinar. O mundo desacelerou e com ele o
turismo que movimentava pessoas e gerava milhões de
empregos. Diante deste novo cenário de incertezas o turismo também se vê obrigado a uma reinvenção.
A dimensão da catástrofe vale lembrar, nem sempre respeita a ordem dos fatos. Não é por acaso que se dá
tanto valor às más notícias. O jornalista de turismo não
está alheio a este cenário de manipulações e terror midiático. As notícias sobre a pandemia seguem uma lógica
própria cuja motivação está longe de ser a saúde e o bem
estar da população. A cobertura jornalística tem se mostrado afastada da ética e isso nos entristece.
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Em um país onde a imprensa deixou de produzir
noticia e passou a vender opiniões, o jornalista tem o
dever de refletir e rever conceitos. Ele recebeu da sociedade a missão de validador e portador da notícia,
ocupando lugar privilegiado. É neste novo contexto
que o profissional de imprensa especializada passa
a atuar como agente transformador, produzindo com
ética o conteúdo que além de informar, possa melhorar e trazer esperança para as pessoas, sem faltar com
a verdade que é o seu norte.
O turismo não é uma ilha, movimenta 152 setores da economia, e não por acaso carrega a nobre missão de promover oportunidades e diminuir desigualdades. A sociedade clama por respostas para os que
da noite para o dia perderam tudo com a pandemia.
Devemos lembrar que mesmo diante de tantas transformações, nada substituiu a experiência presencial.
Não há tecnologia suficiente, e acredito que não haverá instrumental tecnológico capaz de transportar pessoas provocando nelas o que só a experiência in loco
possibilita.
O que fazer então diante do “novo normal” e
com aqueles que têm no turismo a sua única fonte de sobrevivência? Para cada um, uma resposta, e
para cada resposta uma abordagem jornalística que
deve ser fiel aos fatos. Atuando desde 1988 no setor, sou testemunha de grandes transformações, da
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evolução que o turismo experimentou nos últimos
35 anos. Vi o fax símile substituir o telex. Este que
por sua vez foi substituído pelo e-mail e hoje pelo
whatsapp e streamings.
Lembro-me dos tempos em que as passagens
áreas eram emitidas por bilhetes escritos à mão em
papel carbono e em lojas físicas. Hoje nada disso existe, mas as viagens continuam e a busca das pessoas
segue sendo o desejo de viajar. Apesar das mudanças,
gestores do turismo seguem com o desafio do maior
de todos os recursos, o humano. Cada vez que uma
operação ocorre nesta espetacular cadeia produtiva,
milhares de trabalhadores são acionados para realizar
sonhos e proporcionar experiências.
Neste cenário o jornalista de turismo tem a
missão de tornar público que tão ou mais importante
do que o produto e a infraestrutura turística é quem
faz essa máquina funcionar em sincronia: As pessoas,
elas fazem toda diferença. No que depender da Abrajet-MG o turismo terá um aliado presente, otimista e
entusiasmado na promoção do destino, na defesa dos
profissionais que fazem desta indústria sem chaminés
promessa de oportunidades.
Hoje ela é a segunda indústria que mais gera riquezas, concorrendo com a indústria de defesa. Mas
no futuro ela deverá ser a primeira e a mais importante. É nisso que acreditamos!

(Os artigos e comentários não representam, necessariamente,
a opinião desta publicação; a responsabilidade é do autor da mensagem)
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Tendências do mercado de crédito brasileiro: análise
dos resultados do BACEN divulgados em agosto
EDUARDO TAMBELLINI

Consultor de Negócios da FICO

E mais um mês consolidado nos mostra como o mercado de crédito vem reagindo à pandemia de COVID-19. O
Banco Central divulgou novamente os dados mensais de fechamento, desta vez até julho de 2020.
A relação crédito X PIB chegou a 51,1%, e mais uma
vez reforçamos que vale esperarmos a retomada do PIB para
validar se esse aumento é produto de um aumento real do
crédito ou apenas reflexo da retração econômica.
As carteiras de crédito continuam mostrando uma
reação ao período de crise. A carteira de Pessoas Físicas
manteve-se em patamar estável, em julho, porém o destaque vai para o volume de concessões que continua crescendo e quase chegando aos patamares de 2019.

Quando olhamos para Pessoas Jurídicas, percebemos que a taxa de crescimento observada no começo da crise não se manteve, e voltamos a um crescimento estável da
carteira com a concessão de 1% acima do ano de 2019.

Os juros seguem como o destaque positivo, continuando em queda. Maior influenciador do indicador foi o Cheque Especial, que teve queda maior que 50%, quando comparamos com dezembro de 2019:

A inadimplência, contrariando as expectativas, continua em queda, com percentual de 5,07% nos produtos de
Pessoas Físicas, número este próximo dos patamares de
melhor baixa histórica.

O destaque da baixa inadimplência pode ser explicado pelo crescimento de negociações, ou seja, novações de
dívidas realizadas que visam controlar a inadimplência:

Conforme percebemos, a carteira de crédito de refinanciamento cresceu 45,9% em relação ao mesmo período
do ano anterior, o que mostra que os bancos estão abrindo
alternativas para que clientes com dificuldade de pagamento renegociem suas dívidas.
A inadimplência deste produto vem apresentando
queda, mas tal qual nos meses anteriores, quando há crescimento de carteira, o primeiro impacto é uma redução da
inadimplência.
Como já reforçado nas últimas divulgações, o momento é de cautela. Destaca-se a possibilidade de manutenção do auxílio emergencial até dezembro, porém em outras
referências de valores. Importante entendermos qual o efeito positivo desse auxílio no mercado de crédito e o quanto
ele vem ajudando a segurar o efeito da inadimplência.
Mais um mês de pandemia e mais um mês que o crédito sobrevive bravamente à crise.

FOTO ADAO DE SOUZA / ALMG
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Minas Gerais entre as
maiores quedas de arrecadação
de ICMS do país durante
o 1º semestre deste ano
Levantamento da Federação Brasileira de
Associações de Fiscais de Tributos Estaduais –
Febrafite apurou que o ICMS – tributo que responde
por 85% das receitas arrecadadas pelos governos
estaduais teve comportamento distinto entre as
regiões brasileiras durante o primeiro semestre
deste ano. De uma maneira geral, considerando o
Brasil como um todo, houve uma queda de 5,58% da
arrecadação desse tributo. As regiões Norte (1,43%)
e Centro-Oeste (3,35%) apresentaram ganho real em
meio à pandemia do coronavírus.
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Administrador, Economista e Bacharel em Ciências Contábeis.
Presidente da ASSEMG-Associação dos Economistas de Minas
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Fórum JK de Desenvolvimento Econômico e Vice-Presidente da
ACMinas – Associação Comercial e Empresarial de Minas. Presidente/Editor Geral de MERCADOCOMUM.

As demais regiões – Nordeste, Sudeste e Sul
– tiveram perda real média elevada. Os Estados do
Nordeste registram queda de 7,46%. Para os Estados
do Sudeste, a retração na arrecadação foi ligeiramente
mais baixa, atingindo 6,56%, sendo a queda liderada
por Minas Gerais – 7,8%, seguida por São Paulo – 7,21%
- com destaque na indústria automobilística.
Impulsionado pelo agronegócio, Mato Grosso
obteve aumento real acima da inflação de 15,17% no
período de seis meses de 2020, comparativamente a
2019. Em outro extremo, o Ceará contabilizou perda
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de 11,7%, liderando a lista dos Estados com maiores
perdas.
De acordo com o presidente da Febrafite,
Rodrigo Spada, “causa espanto que alguns Estados
tenham tido aumento de arrecadação”. Na sua
avaliação, a distribuição linear do socorro de R$ 60
bilhões do governo federal para Estados e municípios,
como uma ajuda financeira para reduzir os efeitos
econômicos da pandemia, não foi a mais eficiente.
“Deveria ter sido de acordo com a perda e não com a
arrecadação de cada Estado. Tem Estado que acabou
ganhando”, afirmou.
O levantamento teve como base dados do
Conselho Nacional de Política Fazendária-CONFAZ.
A ajuda federal a estados e municípios, através do

Tesouro Nacional, até junho já havia liberado R$ 18,5
bilhões com o auxílio financeiro – através de duas
das quatro parcelas previstas na lei complementar
173 -, enquanto a frustração de receita de abril e a
junho dos governos estaduais com o ICMS chegou a
R$ 14,19 milhões, de acordo com estudo elaborado
pela Consultoria de Orçamento da Câmara. O repasse
de recursos foi, então, 30% maior do que os Estados
efetivamente necessitariam nesses meses para
recompor suas receitas perdidas durante a pandemia
do coronavírus. Assim, por exemplo, Minas Gerais se
beneficiou de recursos adicionais de R$ 162,5 milhões
em decorrência da ajuda maior encaminhada ao
Estado pela União, enquanto São Paulo sofreu a maior
perda, de R$ 554,7 milhões.

Fonte: Valor – 12.08.2020
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Ajuda do governo federal aliviou efeitos da
pandemia no caixa de Minas Gerais
O Estado de Minas Gerais arrecadou R$ 3,1
bilhão a menos nos primeiros sete meses de 2020
comparativamente ao mesmo período de 2019, em
termos reais (já corrigidos pela inflação do período).
No entanto, essa queda na arrecadação foi aliviada
de maneira significativa em 49% em decorrência do
aumento das transferências da União para o Estado,
que recebeu R$ 1,6 bilhão a mais em 2020 do que no
ano passado.

Fonte: O Tempo – 15.08.2020
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O aumento dos repasses da União ficou concentrado
nos meses de junho e julho, quando o socorro federal
começou efetivamente a ser pago. As transferências da
União saltaram de R$ 615 milhões em maio para R$ 1,5
bilhão em junho e R$ 1,4 bilhão em julho. De acordo com
o Tesouro Nacional foram repassados, a título de auxílio
financeiro, R$ 858 milhões e R$ 860 milhões havendo,
ainda, a parcela referente a agosto de R$ 863 milhões – já
paga em agosto, mas que não entrou no levantamento.
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Arrecadação em Minas Gerais continuou em queda nos
primeiros sete meses do ano
De acordo com dados da Secretaria de
Estado da Fazenda, relativamente à mesma época
do ano passado, verifica-se uma queda de 1,8%
nos valores arrecadados para o mês pelo Estado quando considerados os R$ 4,88 bilhões apurados
pelos cofres públicos de Minas Gerais. No entanto, o
valor é superior em 10,8% em relação ao montante
apurado no mês anterior, de R$ 4,40 bilhões.

Com o desempenho de julho, a
arrecadação estadual totalizou R$ 36,27
bilhões durante os primeiros sete meses de
2020, sendo o valor apurado 4,8% inferior
aos R$ 38,12 bilhões do mesmo período do
ano passado. Considerando em termos reais,
a arrecadação no Estado despencou 7,1% de
janeiro a julho deste ano.

Déficit da previdência de Minas continua sangrando
os cofres públicos do Estado
O déficit previdenciário de Minas Gerais é
considerado o principal vilão das contas públicas do
Estado e continua sangrando os escassos recursos
públicos. As expectativas são de que, somente neste
ano, esse déficit penalize os resultados de Minas e
feche o ano em torno de R$ 19 bilhões.
De acordo com informações da Secretaria de
Estado da Fazenda, somente no período de janeiro a
junho, o saldo da previdência estadual foi negativo em
R$ 7,80 bilhões, registrando-se uma elevação de 4,9%
na comparação com o mesmo período do ano passado.
A reforma da previdência já passou por várias
situações em Minas e, conforme determinação
federal, o Estado teria até o dia 31 de julho último para
aprovar vários itens relevantes – como o aumento das
alíquotas de contribuição dos servidores. No entanto,
muito se debateu na Assembleia Legislativa de Minas

Gerais que o prazo seria muito exíguo para decidir
uma questão tão relevante, principalmente em maio à
pandemia do coronavírus.
Dessa forma, o governo solicitou à União a
prorrogação daquele prazo, tendo sido atendido e
o mesmo estendido para o dia 30 de setembro. No
entanto, o Estado salientou, na época, que esperava
que a aprovação ocorresse até a segunda quinzena
deste mês, o que já não aconteceu.
Cabe salientar que as reformas previdenciárias
estaduais são uma imposição federal e, caso não
sejam feitas, poderá faltar dinheiro inclusive para
pagar os servidores ativos, inativos e pensionistas.
Nesta situação, são mínimos os recursos destinados
à educação, à segurança e aqueles destinados a
investimentos já são praticamente inexistentes.
O déficit previdenciário com o funcionalismo
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público de Minas Gerais saltou, em termos nominais,
de R$ 7,38 bilhões em 2011 para R$ 18,62 bilhões em
2019 – equivalente a um crescimento de 152,39%
no período. Isso significa maior 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$ 108,16 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$ 43,65 bilhões. Com
esse resultado pode-se afirmar que, se não houvesse
tido a magnitude desse déficit previdenciário,
muito provavelmente as contas públicas de Minas
Gerais poderiam ter sido superavitárias sobrando,
inclusive, recursos para investimentos e redução
dos níveis de endividamento.
Para este ano, a diferença entre o que se
arrecada para quitar essa despesa e o que é pago
aos beneficiários deverá ser em torno de R$19
bilhões – conforme já mencionado anteriormente,
o que aumentará o rombo total acumulado nesta
década de 2011/2020 para cerca de R$ 127 bilhões,
equivalente a quase toda a dívida pública contratada
pelo Estado de Minas Gerais. E esses valores só
tendem a aumentar, ano a ano, se nada for feito para
solucioná-los e, principalmente, para reduzi-los
para que possa caber dentro do orçamento público
estadual.
Para o governador Romeu Zema, “o
desequilíbrio do Estado é estrutural. O gasto com
pessoal é o que mais pressiona as contas públicas.
Nele, está inserida a despesa para cobrir o déficit
da Previdência”. Segundo a sua argumentação que
está absolutamente correta, “conforme estudos da
Secretaria de Fazenda e do Tesouro Nacional, as
contas públicas mineiras são fortemente afetadas
pelo gasto previdenciário”. Mas cabe ainda salientar
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que foram, também, afetadas por generosas
expansões da folha de pagamento do funcionalismo
público estadual, conforme se pode verificar através
das tabelas oficiais, citada a seguir.

MINAS GERAIS – DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO*
X RESULTADOS ORÇAMENTÁRIOS
– 2011/2019 - R$ MILHÕES CORRENTES
Ano

Resultado
Previdenciário

Resultado
Fiscal

2011

-7.378

152

2012

-8.274

2.076

2013

-7.889

-948

2014

-7.364

-2.165

2015

-10.285

-8.964

2016

-14.861

-4.163

2017

-16.478

-9.767

2018

-17.283

-11.236

2019

-18.621

-8.632

Total do período

-108.163

-43.647

2019

-18.621

-8.632

Total do período

-108.163

-43.647

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

De acordo com o documento “Diagnóstico
da Situação Fiscal – Minas Gerais”, divulgado pela
Secretaria do Tesouro Nacional em março do ano
passado, o “Tesouro mineiro direciona boa parte
dos seus recursos para o pagamento de salários e
aposentadorias dos seus servidores. Reajustes salarias
concedidos aumentaram os gastos com servidores
ativos e inativos. E houve queda do quadro de ativos
e aumentos consideráveis de inativos durante os
últimos anos. A segregação das massas dos segurados,
realizada em 2002, fora desfeita em 2013. Os recursos
do antigo plano previdenciário foram utilizados para
pagamento de todos os benefícios previdenciários.
Atualmente, o Regime Próprio de Previdência do
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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%.
Já no 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%.

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

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

Ano

Receita Corrente Líquida

Despesa Total com Pessoal

Ano/Governo

GOVERNO - ANTONIO ANASTASIA (1)

Despesa Total

Resultado

ANASTASIA/ALBERTO COELHO

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

43,60

64,41

Variação %

Receita Total

GOVERNO - ANTONIO ANASTASIA (1)

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

51.643,24

43.440,11

2016

53.731,47

46.924,09

2015

76,2

-85,1

-8,9

2017

55.174,58

49.885,55

2016

84

-88,1

-4,1

2018

56.345,45

51.222,16

2017

88,6

-98,4

-9,8

Variação %

18,26

40,13

2018

91,7

-103

-11,3

Total – (1) + (2)

69,82

130,39
Total (2)

340,5

-374,6

-34,1

605

-640

-35

GOVERNO - ROMEU ZEMA
2019

64.068,17

51.512,54

Variação

13,71

0,57

Década 2011/19

93,1

131,69

FONTE: SEF/MG – MINASPART DESENVOLVIMENTO

Total (1) + (2)

ROMEU ZEMA
2019

99,6

-108,2

-8,6

FONTE: SEF-MG/MINASPART DESENVOLVIMENTO
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Queda da Selic favorece serviço da dívida pública dos
Estados e, em especial, de São Paulo, Rio de Janeiro,
Minas Gerais e Rio Grande do Sul
A queda da taxa Selic vem beneficiando, de forma
significativa, todos os Estados que são devedores da União
cabendo lembrar que, anteriormente, eram cobrados dos
mesmos encargos financeiros, como no caso de Minas
Gerais, equivalentes a juros de 7,5% ao ano acrescidos pela
correção monetária aplicada pelo IGP-DI.
Em 2017, através de novo acordo de
renegociação, esses encargos foram substituídos
por juros de 4% acrescidos pela correção monetária
aplicada pelo IPCA – ou simplesmente pela taxa Selic.
Esse novo acordo de renegociação permitiu, de
outro lado, uma redução no saldo da dívida de Minas
no valor de R$ 9,5 bilhões – que era de R$ 89,9 bilhões
e passou para R$ 80,4 bilhões em abril de 2017.
Desde 2017 a taxa Selic vem experimentando
expressivas reduções, caindo de um patamar médio
anual de 14,17% naquele ano para 2,73% projetados
para 2020. Assim, somente neste ano de 2020,
o Estado de Mina Gerais se beneficiará de uma
redução de cerca de R$ 2,89 bilhões no pagamento
dos encargos da sua dívida com a União, volume
bastante expressivo quando comparado aos níveis de
pagamento anteriormente efetuados.
EVOLUÇÃO DA TAXA MÉDIA ANUAL
DA SELIC – 2014 A 2020

MINAS GERAIS – EVOLUÇÃO DA DÍVIDA COM O
TESOURO NACIONAL - SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO
Ano

Total – Em bilhões correntes

2014

70.323,23

2015

77.857,74

2016

87.195,67

2017

82.143,04

2018

87.608,24

2019

85.378,32

FONTE: SEF/MG-MINASPART DESENVOLVIMENTO

MINAS GERAIS – EVOLUÇÃO DA DÍVIDA
CONSOLIDADA LÍQUIDA DO ESTADO EM
R$ MILHÕES CORRENTES/31 DE DEZEMBRO –
PERÍODO DE 2011 A 2019
2011

67.770,05

2012

70.461,77

11,02

2013

79.106,16

2015

13,58

2014

85.279,89

2016

14,17

2015

102.567,45

2017

9,92

2016

107.353,66

2018

6,56

2017

102.814,92

2019

5,96

2018

106.509,22

2020*

2,73

2019

122.689,23

Ano

%

2014

*PROJEÇÕES
FONTE: BANCO CENTRAL/MINASPART DESENVOLVIMENTO
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De acordo com a Secretaria do Tesouro
Nacional, em 31.12.2019 a dívida bruta consolidada
dos Estados e Municípios totalizava R$ 1.109,07
bilhões e os maiores devedores eram: 1º São Paulo
– R$ 312,71 bilhões; 2º Rio de Janeiro – R$ 166,85
bilhões; 3º Minas Gerais: 130,47 bilhões e 4º Rio
Grande do Sul – R$ 89,26 bilhões. Juntos, os quatro
Estados do Sudeste detinham R$ 610,02 bilhões de
dívidas consolidadas – equivalentes a 55% do total.
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FONTE: SEF/MG – MINASPART DESENVOLVIMENTO
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EM 31.12.2019, A DÍVIDA CONSOLIDADA
LÍQUIDA DE MINAS GERAIS TOTALIZAVA R$ 122,689
BILHÕES E POSSUÍA A SEGUINTE COMPOSIÇÃO:
Item

R$ milhões

Diretamente com o Tesouro Nacional

85.378

Externa (BIRD, BID, Credit Suisse e outros

13.018

Diversos: BB, BNDES, CEF

10.984

Outros: Municípios, Precatórios, Cota-Parte
Fundeb etc

13.309

Total Geral

122,689

FONTE: RELATÓRIO CONTÁBIL/SEF-MG – MINASPART DESENVOLVIMENTO

De acordo com o Portal da Transparência do
governo de Minas, em 30 de junho último a
Dívida total de Minas atingiu o valor de R$ 133,45
bilhões – dos quais R$ 97,10 bilhões são devidos
diretamente à Secretaria do Tesouro Nacional,
outros R$ 33,36 bilhões foram contratados junto a
diversas instituições (BIRD, BID, BB, CEF, BNDES
etc) e R$ 1,26 bilhão junto a diversos.
Entre 2016 e julho de 2020, a União
já desembolsou R$ 25,3 bilhões para socorrer
Estados e municípios por dívidas contraídas junto
a diversas instituições. Desse montante, R$ 15,96



BRASIL - DÍVIDA LÍQUIDA TOTAL DO
SETOR PÚBLICO – JUNHO DE 2020

bilhões referem-se à dívida interna dos entes
federados, sendo que Minas foi responsável por

R$ bilhões

% do PIB

32,3%. Outros R$ 8,34 bilhões foram para custear

3.139,40

43,64

a dívida externa, dos quais Minas responde por

- Governos Estaduais

888,1

12,35

19,2%.

- Governos Municipais

85,8

1,19

- Empresas Estatais

62,8

0,87

4.176,2

58,05

Item
- Governo Federal e Banco
Central

- Total

FONTE: BANCO CENTRAL/MINASPART DESENVOLVIMENTO

BRASIL - DÍVIDA LÍQUIDA TOTAL DO
SETOR PÚBLICO – JUNHO DE 2020
Item

R$ bilhões

% do PIB

3.139,4

75,18

- Governos Estaduais

888,1

21,27

- Governos Municipais

85,8

2,05

- Empresas Estatais

62,8

1,50

4.176,2

100,00

- Governo Federal e Banco
Central

- Total

FONTE: BANCO CENTRAL/MINASPART DESENVOLVIMENTO
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Sete de Setembro: Obra de libertação
econômica e financeira do Brasil
Pronunciamento realizado no Rio de Janeiro, em 6 de setembro de 1956 pelo Presidente
Juscelino Kubitschek, aos estudantes concentrados no pátio do edifício do Ministério da
Educação, em celebração do dia da independência do Brasil.
“Nas comemorações da Semana da Pátria, estes
dois últimos dias, o de hoje e o de amanhã são os pontos altos e culminantes.
Hoje, com a mocidade estudantil, juventude
que se prepara para as grandes obras culturais e científicas de utilidade geral, concentrada em hinos e cantos às portas do seu Ministério da Educação; amanhã,
com a mocidade dos quartéis a marchar nas ruas, no
garbo das suas atitudes de soldados e na firmeza de
suas disposições de garantias armadas da unidade, da
independência e da soberania da Pátria. Hoje, o dia da
mocidade, da juventude, dos estudantes dos colégios,
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que a este local acorrem e que agora contemplo na
paisagem artística deste original edifício de tão significativo valor arquitetônico e de tão evidente espírito
brasileiro. E diante de vós, jovens estudantes, a constituírem esta Festa da Mocidade na véspera do Dia da
Pátria, como numa cerimônia de antecipação e vigília,
o que ocorre fixar em primeiro lugar, como significado
de vossa presença, é que sois uma realidade nova num
horizonte largo de esperanças e expectativas felizes;
o futuro de um país, que não está murchando dentro
do passado e que encontra em si mesmo, com a colaboração leal e pacífica de outros povos, as forças e
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os recursos suficientes para se transformar numa das
nações mais ricas e mais poderosas do mundo, colocada na vanguarda da situação internacional. Contemplo-vos e falo-vos, meus jovens amigos e patrícios,
com sentimentos de esperança quanto à mentalidade
que representareis no futuro e com sentimentos de
confiança no vosso trabalho, ação, capacidade e patriotismo.
Amanhã, num espetáculo de outra natureza, é
também a mocidade brasileira que estará nas ruas por
ocasião da tradicional, famosa e bela parada militar de
Sete de Setembro. Muitos de vós, quando em serviço
militar, estareis lá formados, nessa confraternização
que tanto contribui para o entrelaçamento de civis e
militares. E muitos daqueles que vereis amanhã a desfilar pela cidade, se apenas convocados para o serviço
militar, e não especializados nos institutos militares
ou consagrados à vida nos quartéis, serão em breve
vossos companheiros na vida civil, sempre iguais em
seus propósitos, pois não há, em nossa civilização,
fronteiras ou separações entre o soldado e o cidadão,
que ambos formam o patriota, o homem brasileiro,
sempre disposto, quando bem formado e bem-intencionado, a colocar o interesse nacional e a riqueza da
sua pátria acima de tudo. E à frente dos soldados, a
comandá-los, vereis chefes militares e oficiais que
devereis aprender a estimar e valorizar pelo que eles
representaram outrora para a independência política
do Brasil e, em todos os tempos, para a segurança coletiva e a estabilidade da nossa Pátria em suas fronteiras soberanas.
E, neste momento, vereis nas Forças Armadas,
como estamos vendo, uma consciência vigilante e uma
compreensão perfeita de que a independência política
de um povo, sendo uma etapa de sua evolução, acabará
por transformar-se em mera sombra e ridícula ficção, se
não for completada com a emancipação econômica e a
dignificação social desse mesmo povo.

Na verdade — e estas palavras desejo dirigir aos
jovens ainda mais como advertência do que como lição
— o direito da liberdade individual é um bem sagrado e a
democracia política é um conceito de valor insubstituível,
mas não vos esqueçais de que tanto a liberdade individual
como a democracia política só podem subsistir nos dias
de hoje — e queremos que subsistam e se fortaleçam —
desde que tenhamos a coragem e a decisão de a uma e a
outra ajuntar a grandeza nova, mas já consagrada, de um
programa social.
Por outro lado, um programa social, para beneficiar
ao mesmo tempo a nossa gente e a nossa terra, deve concentrar-se na obra de libertação econômica e financeira
do Brasil, com o aproveitamento e a utilização das nossas
riquezas de solo e subsolo. E por isso é que me empenhei
no meu programa de candidato à presidência da República, e por isso é que me empenho hoje, como chefe do
governo e chefe do Estado, na causa da libertação econômica e social do Brasil, tanto dentro das nossas fronteiras
como no ambiente internacional. Sinto-me cada vez mais
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fortalecido neste propósito e neste ideal, pela solidariedade e
colaboração de todos os meus auxiliares como do povo brasileiro. E esta é a tarefa, a causa, a campanha nacional da nossa
geração e do nosso século. Ao século XVIII, coube a afirmação do espírito de autonomia local; o século XIX, a realização
e consumação da independência política; a nós, homens
deste governo e neste século XX, tocou-nos o destino privilegiado, se soubermos ser dignos dele, de conquistarmos para
o Brasil a emancipação econômica como etapa final do movimento da independência que
se iniciou — e com que emoção
o relembro — nas terras de Minas Gerais e se exprimiu, depois,
vitoriosamente no episódio de 7
de setembro de 1822. Espero ficar à altura desse destino. Espero
e estou certo de que todos — e
sobretudo a juventude — ficarão
igualmente à altura desse destino
nacionalista e patriótico.
Temos a convicção de
que só por intermédio de uma
política de interesse nacional
poderemos tornar o nosso povo
mais feliz e os nossos homens
mais livres, tanto social como
economicamente. Mas o puro e
nobre e inteligente nacionalismo não se confunde com xenofobia. Da mesma maneira
que a independência política de uma nação não significa
isolamento dentro das próprias fronteiras ou hostilidade
aos demais povos — assim também o nacionalismo não
significa animosidade contra os estrangeiros, nem a recusa aos intercâmbios econômicos ou relações financeiras
com os países mais ricos em dinheiro ou mais favorecidos
em valores econômicos.
Desejamos, ao contrário, a colaboração de todos os
povos, principalmente os do nosso hemisfério; acolhemos
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e estimulamos sempre a entrada de capitais estrangeiros
em nossa pátria. Todos os estrangeiros que vierem para
cá sem propósitos de subordinação ou inferiorização do
nosso povo, todos os estrangeiros que vierem colaborar
conosco e valorizar a nossa terra em harmonia com a sua
— estes serão bem-vindos e bem recebidos, sem reservas ou agressividade, antes com afeto e cordialidade. Não
somos isolacionistas, não somos xenófobos, não somos
prisioneiros de nenhuma atitude mesquinha de inveja e
de nenhum sentimento estreito de
temor ou rancor ante os outros povos, ante qualquer outro povo. Mas
somos, isto sim, defensores dos interesses do Brasil, numa orientação
patriótica que está bem de acordo,
aliás, com o espírito e as tendências
da nossa época.
E pergunto nesta altura: só da
nossa época? Lembro-me, a propósito, dos pródromos da nossa Independência. Debruço-me na História
para evocar e rever o movimento
idealista da Inconfidência Mineira.
É um privilégio para mim — sendo
um presidente da República e um
homem de Minas Gerais, e sendo
vós estudantes — poder evocar hoje
aquelas figuras de universitários,
em sua maioria mineiros, que sonhavam na Europa, cursando escolas francesas, com a independência do Brasil,
como autênticos e juvenis precursores, bem antes do desfecho de 1822, e antes mesmo da Inconfidência em Vila
Rica.
Todos tinham os olhos voltados para a recente e já
tão vigorosa e próspera república norte-americana. Por
isso, um desses admiráveis estudantes brasileiros decidiu-se, certa vez, a procurar Thomas Jefferson, então todo-poderoso embaixador dos Estados Unidos da América
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na França, a fim de pedir o apoio e o auxílio dos norte-americanos para a nossa independência. Estava Jefferson
em condições de falar em nome de sua pátria, pois era
um dos construtores da estrutura política e jurídica dos
Estados Unidos da América, como doutrinário e líder de
um dos seus grandes partidos. Pareceu evasiva a sua resposta, mas na verdade foi uma palavra prudente, justa e
realista aquela que o embaixador norte-americano dirigiu
ao nosso jovem estudante: — “Os Estados Unidos da América não podem nem devem intervir em assuntos internos
e particulares do Brasil. Mas, se os brasileiros empreenderem um movimento pela independência de sua pátria,
contarão com a simpatia dos Estados Unidos da América e, se realizarem a sua independência, contarão com o
nosso apoio e a nossa colaboração”.
E assim aconteceu. Fizemos por nós mesmos a
nossa independência política, e contamos em seguida
com a compreensão dos outros povos do ocidente, principalmente dos Estados Unidos da América e da Inglaterra.
Agora, o que desejamos e queremos é ampliar, aprofundar
e engrandecer o movimento daquela heroica e histórica
Independência que estamos comemorando. Por certo, a
palavra de Jefferson continua viva e presente na política
atual dos Estados Unidos da América. É do interesse do
nosso continente e da civilização ocidental que se processem o progresso e a emancipação de todos os povos americanos — garantias em cada país daquela paz e daquela
ordem tão necessárias à defesa do nosso hemisfério e à
segurança das democracias ocidentais, em cuja vanguarda se encontram os governos e os povos do nosso continente, todos unidos num sistema de compreensão e de
colaboração. Na verdade, esse é o conteúdo do pan-americanismo, conforme ficou demonstrado ainda recentemente, na Conferência do Panamá, quando todos os povos
americanos participaram mais uma vez de uma magnífica confraternização continental, partindo do princípio da
igualdade e da soberania de todos os nossos países.
E, entre nós, ainda e muito oportunamente, lem-

bro-vos o exemplo de José Bonifácio de Andrade e Silva,
conselheiro do príncipe Dom Pedro e patriarca da nossa
Independência: o seu nacionalismo não se chocava com o
universalismo de sua cultura de homem formado e vivido
na Europa; o seu patriotismo parecia até encontrar seiva e
força em sua capacidade de comunicar-se com o estrangeiro e aceitar, e até procurar, a comunicação com outros
povos. Exemplo do Império, que se completa, na República, com o do Barão do Rio Branco, patriota flamante
e nacionalista intransigente, estabilizador do mapa geográfico do Brasil, sempre voltado e sempre a defender a
soberania brasileira, tanto nas fronteiras físicas como nas
questões políticas ou econômicas, sendo ao mesmo tempo um chanceler que estabeleceu, como nunca, laços de
fraternidade, compreensão, intercâmbio e comércio entre
o Brasil e os outros povos.
E se vos lembrei e evoquei esses exemplos históricos — estudantes realizadores e componentes desta Festa
da Mocidade — é que sei quanto sois sensíveis ao fascínio
e às sugestões da História — hoje, como ontem, a grande
“mestra da vida”, na clássica definição de Cícero. Atentai
bem: o que ela nos ensina em nossos dias é que as nações
só valem e só contam pela sua soberania, e soberania não
apenas como fórmula jurídica, mas como realidade política, econômica e social.
Quanto a mim, meus jovens patrícios, foi isto principalmente o que jurei defender: a independência, a soberania, os interesses nacionais do Brasil. E a essa causa
estou dedicado inteiramente, esquecido de mim mesmo
e de tudo que haja em mim de pessoal.
Neste dia consagrado à comemoração da Pátria
numa Festa da Mocidade — é com emoção que vos recordo este voto que fiz de dedicar-me à grandeza do meu
país e doar a minha pessoa ao serviço do meu povo. É que
julgo o nosso povo, principalmente a mocidade, capaz de
compreender o significado desse voto patriótico, porque o
idealismo é o seu estado de espírito, e o amor ao Brasil é
a tônica dos seus sentimentos altos, nobres e generosos”.

*(Texto extraído da Coletânea de 3 volumes da obra “Juscelino Kubitschek – Profeta do Desenvolvimento – Exemplos e Lições ao Brasil do Século XXI”, de autoria de Carlos Alberto Teixeira de Oliveira).
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JUSCELINO KUBITSCHEK
Profeta do Desenvolvimento:
em 3 volumes e 2.336 páginas
Juscelino Kubitschek nasceu em Diamantina, em
12 de setembro de 1902. Da pequena cidade mineira saiu
para se tornar deputado federal (1934-1937), prefeito de
Belo Horizonte (1940-1945), governador de Minas Gerais
(1950-1954) e presidente da República (1956-1961), com
o slogan “Cinquenta Anos de Progresso em Cinco Anos
de Governo”.
Toda esta expressiva trajetória, que marcou o
desenvolvimento econômico e social do Brasil, encontra-se relatada nas páginas de “Juscelino Kubitschek –
Profeta do Desenvolvimento – Exemplos e Lições ao
Brasil do Século XXI”, obra composta por três volumes
que acaba de ser lançada pelo economista Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, Presidente/Editor Geral de
MercadoComum – Publicação Nacional de Economia,
Finanças e Negócios e Presidente da ASSEMG – Associação dos Economistas de Minas Gerais e que agora já
pode ser adquirida.
A obra está à venda e pode ser entregue em
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todo o país. Os valores são R$ 175,00 para entregas em
Belo Horizonte e interior de Minas Gerais; e R$ 199,00,
para outras capitais e municípios já considerando-se
o frete incluso.
Há desconto de 10% para compras de mais de
um conjunto, aceitando-se todos os cartões de crédito.
A aquisição pode ser feita diretamente na sede de MercadoComum em Belo Horizonte (Rua Padre Odorico, 128
– Sobreloja – Bairro São Pedro), pelo telefone (31) 32816474 ou revistamc@uol.com.br.
Os pagamentos devem ser feitos diretamente à conta:
MERCADOCOMUM – Comunicação e Public. Ltda. CNPJ: 10.712.481/0001-11
Conta: 52840-8 – Agência: 0925 – Banco: Itaú S.A. (341)
O comprovante de pagamento deve ser enviado para
revistamc@uol.com.br, juntamente como os seus
dados para o encaminhamento dos livros via postal.
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Material inédito
Para a realização desta nova edição foram várias
as colaborações recebidas ao longo de vários anos e, diversas delas, incorporadas, enriquecendo o resultado final. “Cada colaboração fluiu como num passe de mágica,
trazendo sempre novos e fascinantes detalhes e informações, sobre a trajetória de JK, seu caráter de homem
público, sua obsessão pelo Brasil e, principalmente, sua
obra que marcou época na História do País e o alçou à
condição de maior Presidente do Brasil em todos os
tempos”, destaca o autor.
Neste novo estudo sobre o Presidente JK foram
incorporados cerca de 400 discursos proferidos por
ele, quase todos quando no exercício da Presidência da
República – e, dos quais, 250 deles publicados na sua
íntegra. “Muitos, ainda desconhecidos, podem ser considerados verdadeiras obras-primas sobre a política e
a economia nacional. Desses discursos, também foram
selecionados vários textos e frases, ora publicados nesta
nova edição”, completa Teixeira de Oliveira.
De acordo com o autor, quando se fala, comenta
ou analisa o desenvolvimento, esta relevante expressão
não poderá ser considerada, nem compreendida e muito
menos imaginada, desconectada e separada de outras
duas: o econômico e o social. Deve ser, ainda, compreendida em sua acepção mais ampla, nas abrangências e
nas contextualizações da cultura, da política e do direito.
Pontos de vista heterogêneos e opiniões diversificadas, além de um grande número de fatos e episódios
até então desconhecidos, transformam esta nova obra
em uma das mais completas e fascinantes publicações
já levadas a efeito no País sobre a vida política e a obra
do ex-Presidente JK.
Um verdadeiro compêndio sobre as realizações e
a trajetória política de Juscelino Kubitschek, o Presidente
da República que, pela sua obstinação, pela sua extraordinária capacidade de planejar e executar, conseguiu

fazer o País crescer 50 anos em cinco. “Mais do que uma
obra biográfica, este livro busca resgatar o debate sobre
o Desenvolvimento Nacional para que o Brasil possa se
reconciliar com o crescimento econômico vigoroso, consistente, contínuo e sustentável”, finaliza o autor.

A coletânea de 3 livros sobre JK
Os livros foram editados por MERCADOCOMUM –
Publicação Nacional de Economia, Finanças e Negócios
que circula há 27 anos, sendo desenvolvida e escrita pelo
economista Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, e têm
apresentação dos renomados economistas Paulo Rabello de Castro e Luis Paulo Rosenberg.
Juscelino Kubitschek – Profeta do Desenvolvimento – Exemplos e Lições ao Brasil do Século XXIretrata, de forma inédita, um dos personagens mais importantes da política nacional brasileira, em uma obra que
resgata de forma definitiva a trajetória histórica daquele
que foi considerado um dos mais notórios nomes que
presidiram o país
São três volumes, que somam 2.336 páginas: Profeta do Desenvolvimento (Volume I); O Desenvolvimento
em 1º Lugar – A Construção de uma Nação Próspera e
Justa (Volume II); e Mensageiro da Esperança – Exemplos e Lições ao Brasil do Século XXI (Volume III). Sobre
este trabalho, o autor e idealizador da publicação afirma:
“Não se trata de uma obra biográfica, nem de um documento de natureza acadêmica, porque é muito mais do
que simples relato e análise de sua vida”, explica o economista Carlos Alberto Teixeira de Oliveira.
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Minas Gerais: Como será o consumo
estadual e nacional com a pandemia?
Em baixa, consumo nacional sofre efeitos da pandemia e deve se igualar a índices de
oito anos atrás - Pesquisa IPC Maps estima retração de 5,39%, a maior desde 1995

Com a pandemia do novo coronavírus, o consumo das famílias brasileiras ficará comprometido ao
longo de 2020, se igualando aos patamares de 2010 e
2012, descartando a inflação e levando em conta apenas os acréscimos ano a ano. A projeção é uma movimentação de cerca de R$ 4,465 trilhões na economia
— um crescimento negativo de 5,39% em relação a
2019 —, a uma taxa também negativa do PIB de 5,89%.
A previsão é do estudo IPC Maps 2020, especializado
há mais de 25 anos no cálculo de índices de potencial
de consumo nacional, com base em dados oficiais.
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Segundo Marcos Pazzini, sócio da IPC Marketing
Editora e responsável pela pesquisa, esse crescimento
negativo após a pandemia cria um efeito déjà-vu, já
que a economia “retomará os índices dos últimos anos
em que houve um progresso vigoroso”. O especialista
ressalta que no início de março, antes desse cenário
de pandemia e isolamento social, “a previsão do PIB
para 2020, conforme o Boletim Focus do Banco Central, era de +2,17%, o que resultaria numa projeção do
consumo brasileiro da ordem de R$ 4,9 trilhões, superando os R$ 4,7 trilhões obtidos no ano passado.”
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O levantamento aponta que, a exemplo de
2019, as capitais seguirão perdendo espaço no consumo, respondendo por 28,29% desse mercado.
Enquanto isso, o interior avançará com 54,8%, bem
como as regiões metropolitanas, cujo desempenho
equivalerá a 16,9% neste ano.
Esta edição do IPC Maps destaca, ainda, a redução na quantidade de domicílios das classes A e B1,
o que elevará o número de residências nos demais
estratos sociais. Para Pazzini, “essa migração das
primeiras classes impactará positivamente o consumo da classe B2, com uma vantagem de 6,8% sobre
os valores de 2019”, explica. As outras classes, por
sua vez, terão queda nominal do potencial de consumo de 2,94% em relação a 2019.

Perfil básico
O Brasil possui mais de 211,7 milhões de cidadãos, sendo 179,5 milhões só na área urbana, que
respondem pelo consumo per capita de R$ 23.091,50,
contra os R$ 9.916,75 gastos individualmente pela
população rural.

Base consumidora
Como já citado, neste ano a classe B2 lidera o
cenário de consumo, representando mais de R$ 1 bilhão dos gastos. Junto à B1, estão presentes em 20,9%
dos domicílios, sendo responsáveis por 41,1% (R$ 1,7
trilhão) de tudo que será desembolsado pelas famílias brasileiras. Se para a classe média a migração da
classe alta para os demais estratos é positiva, para
quase metade dos domicílios (48,7%), caracterizados
como classe C, o total de recursos gastos cai para R$
1,475 trilhão (35,6% ante 37,5% em 2019). Já a classe D/E, que ocupa 28,3% das residências, consome
cerca de R$ 437,9 bilhões (10,6%). Mais enxuto, em

apenas 2,1% das famílias, o grupo A reduz seus gastos
para R$ 528,6 bilhões (12,8% contra 13,68% do ano
passado).
O mesmo acontece na área rural que, embora no ano passado tivera uma evolução significativa,
neste ano perde de R$ 335,9 para R$ 319,6 bilhões.

Cenário Regional
O destaque vai para a Região Centro-Oeste
que, ampliou em 7,9% sua participação no consumo,
respondendo por 8,86% dos gastos nacionais. Encabeçando a lista, embora com pequenas contrações,
aparece o Sudeste com 48,42%, seguido pelo Nordeste, com 18,53%. A Região Sul, que em 2019 tinha
reduzido sua fatia, volta a subir para 17,97% e, por último, aparece a Norte, representando 6,23%.

Mercados potenciais
O desempenho dos 50 maiores municípios
brasileiros equivale a 38,7%, ou R$ 1,759 trilhão,
de tudo o que é consumido no território nacional.
No ranking dos municípios, os principais mercados
permanecem sendo, em ordem decrescente, São
Paulo e Rio de Janeiro, seguido por Brasília, que
recuperou a 3ª posição, deixando Belo Horizonte
atrás. Já, Curitiba sobe para o 5º lugar, ultrapassando Salvador. Na sequência, Fortaleza, Porto Alegre,
Manaus e Goiânia — esta em 10º —, ocupam os
mesmos lugares de 2019. Cidades metropolitanas
ou interioranas como, Campinas (11º), Guarulhos
(13º), Ribeirão Preto (18º), São Bernardo do Campo
(19º) e São José dos Campos (21º), no Estado paulista; São Gonçalo (16º) e Duque de Caxias (24º), no
Rio de Janeiro; bem como as capitais Belém (14º),
Campo Grande (15º) e São Luís (17º) também se sobressaem nessa seleção.
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Perfil empresarial
Houve declínio de 13% no número de empresas
instaladas no Brasil, totalizando hoje 20.399.727 unidades. Deste montante, mais da metade (10,6 milhões)
tem atividades relacionadas a Serviços; seguida pelos
setores Comércio, com 5,7 milhões; Indústrias, 3,3 milhões e, por último, Agribusiness, com 703 mil estabelecimentos.

Geografia da Economia
Como de costume, a Região Sudeste concentra
51,98% das empresas nacionais, seguida novamente
pelo Sul, com 18,15%. Em caminho inverso, as demais
regiões reduziram suas atividades: O Nordeste conta com 16,96% dos estabelecimentos, Centro-Oeste
com 8,27%, e o Norte com apenas 4,65% das unidades existentes no País.
Partindo para a análise quantitativa das empresas para cada mil habitantes, o levantamento
aponta uma retenção geral. As Regiões Sul e Sudeste seguem liderando com folga, respectivamente,
122,63 e 119,12 empresas por mil habitantes; o Centro-Oeste aparece com 102,17 e, ainda muito aquém
da média, vêm as regiões Nordeste, com 60,30, e
Norte, que tem apenas 50,77 empresas/mil habitantes.

Hábitos de consumo
A pesquisa IPC Maps detalha, ainda, onde os
consumidores gastam sua renda. Dessa forma, os
itens básicos aparecem com grande vantagem sobre
os demais, conforme a seguir: 25,6% dos desembolsos destinam-se à habitação (incluindo aluguéis, impostos, luz, água e gás); 18,1% outras despesas (serviços em geral, reformas, seguros etc); 14,1% vão para
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alimentação (no domicílio e fora); 13,1% a transportes
e veículo próprio; 6,6% são medicamentos e saúde;
3,7% materiais de construção; 3,4% educação; 3,4%
vestuário e calçados; 3,3% recreação, cultura e viagens; 3,3% em higiene pessoal; 1,5% eletroeletrônicos; 1,5% móveis e artigos do lar; 1,1% bebidas; 0,5%
para artigos de limpeza; 0,4% fumo; e finalmente,
0,2% referem-se a joias, bijuterias e armarinhos.

Faixas etárias
Em crescimento, a população de idosos supera a margem de 30 milhões em 2020. Na faixa etária
economicamente ativa, de 18 a 59 anos, esse índice
passa de 128 milhões, o que representa 60,5% do total
de brasileiros, sendo mulheres em sua maioria. Já, os
jovens e adolescentes, entre 10 e 17 anos, vem perdendo presença e somam 24,1 milhões, sendo superados
por crianças de até 9 anos, que seguem a média de
29,4 milhões.
Publicado anualmente pela IPC Marketing
Editora, empresa que utiliza metodologias exclusivas para cálculos de potencial de consumo nacional, o IPC Maps destaca-se como o único estudo que
apresenta em números absolutos o detalhamento
do potencial de consumo por categorias de produtos para cada um dos 5.570 municípios do País,
com base em dados oficiais, através de versões em
softwares de geoprocessamento. Este trabalho traz
múltiplos indicativos dos 22 itens da economia, por
classes sociais, focados em cada cidade, sua população, áreas urbana e rural, setores de produção e
serviços etc., possibilitando inúmeros comparativos
entre os municípios, seu entorno, Estado, regiões e
áreas metropolitanas, inclusive em relação a períodos anteriores. Além disso, o IPC Maps apresenta
um detalhamento de setores específicos a partir de
diferentes categorias.
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Minas Gerais
IPC Maps 2020
A GEOGRAFIA ATUALIZADA DO POTENCIAL DE CONSUMO BRASILEIRO - ATUALIZADA PELA POF 2018
Localidade

MINAS GERAIS

MG

UF:

População

Total de Empresas

total

10,24447

INDUSTRIA
urbana

395.028

Posição no Ranking

17.952.749

Indústria Extrativa

6.921

3.339.931

Construção

167.081

Nacional

2º

Reciclagem

4.874

Estadual

º

Prod/Dist Eletr/Gás/Água

2.248

rural
Homens

I P C Maps (Share de Consumo)

2.132.951

Detalhamento de Empresas

21.292.680

31

Codigo

Mulheres

0-4 anos

680.581

649.496

5-9 anos

677.983

647.967

10-14 anos

687.382

657.559

Indústria em Geral

Domicílios

213.904

SERVIÇOS

1.130.279

total

7.206.520

Serviços de Saúde

49.443

urbanos

6.133.891

rurais

1.072.629

15-17 anos

428.797

418.698

Educação

64.348

18-24 anos

1.195.650

1.148.378

Administração Pública

6.709

PIB 2017 ( R$ )

25-29 anos

858.677

846.372

Correios/Out Ativ Entrega

17.431

30-39 anos

1.703.625

1.704.870

Transportes

108.416

Total (R$ 1000)

576.199.050,52

40-49 anos

1.457.845

1.523.735

Alojamento

8.578

Per capita (R$)

27.282,75

50-59 anos

1.235.029

1.335.997

Alimentação

174.142

1.557.560

1.876.479

Reparação Veículos

99.310

10.483.129

10.809.551

Serviços em Geral

579.739

Atividades Financeiras

19.436

60 + anos
Total
Alfabetizada

Agências Bancárias

18.474.375

2.727

COMÉRCIO
Crescim.Demográﬁco (% a.a.)

60,89%

Dens. Demográﬁca (hab/Km2)

Número de Domicilios Urbanos

Categorias IPC Maps 2020

36,3

Dados Gerais
Área (Km2)

586.520,7

Frota de Veículos

12.021.303

Distância da Capital

0

591.858

Comércio Atacadista

49.529

Comércio Varejista

542.329

AGRIBUSINESS

15.786

Consumo per capita (R$/ano)
Urbano

23.435,37

Rural

10.991,92

A

B

C

D/E

TOTAL

113.692

1.273.209

3.090.381

1.656.609

6.133.891

1,9%

20,8%

50,4%

27,0%

100,0%

D/E

TOTAL

Potencial de Consumo por Categoria - em R$
A

B

C

Alimentação no Domicilio

2.244.300.025

12.127.362.017

18.253.057.381

6.172.337.136

38.797.056.559

Alimentação fora do Domicilio

2.362.876.327

10.026.092.742

10.940.985.226

2.721.929.917

26.051.884.213

327.097.843

1.677.029.253

1.847.066.622

565.207.906

4.416.401.624

7.606.710.681

33.691.653.100

43.495.257.925

14.238.077.259

99.031.698.964

Bebidas
Habitação
Artigos de Limpeza

144.984.476

801.146.156

1.076.463.546

384.248.577

2.406.842.754

Mobiliários e Artigos do Lar

511.787.276

2.381.139.649

2.930.215.749

898.706.671

6.721.849.345

Eletroeletrônicos

348.529.990

1.987.446.507

2.579.494.233

984.256.354

5.899.727.084

Vestuário Confeccionado

982.358.493

4.320.026.750

4.334.948.907

1.231.335.439

10.868.669.589

Calçados

389.240.433

1.727.184.522

1.718.122.953

466.608.271

4.301.156.179

Joias, Bijuterias, Armarinhos

109.346.855

364.764.322

199.812.501

37.989.860

711.913.538

Transportes Urbanos

284.383.598

2.077.597.549

2.748.224.741

657.427.565

5.767.633.452

6.706.120.619

23.798.963.666

15.109.911.121

2.898.829.262

48.513.824.668

795.401.082

4.442.562.575

5.763.856.424

1.847.583.156

12.849.403.238

Veículo Próprio
Higiene e Cuidados Pessoais
Medicamentos

731.511.392

4.923.416.415

7.239.863.096

2.143.382.060

15.038.172.963

2.499.168.328

7.684.276.585

5.666.197.263

903.056.655

16.752.698.831

581.858.508

1.804.180.150

1.377.437.833

298.118.895

4.061.595.387

Educação

2.443.006.345

5.647.399.883

2.498.433.968

227.939.156

10.816.779.352

Recreação e Cultura

1.224.613.101

4.352.187.018

2.700.532.111

719.487.335

8.996.819.564

Viagens

1.557.305.100

3.542.767.449

1.719.570.409

368.298.636

7.187.941.595

54.511.174

485.993.776

704.772.549

312.908.841

1.558.186.340
17.251.950.099

Plano Saúde / Trat. Médico e Dentário
Livros e Material Escolar

Fumo
Materiais de Construção

2.514.890.690

7.608.425.765

5.926.588.096

1.202.045.547

Outras Despesas

13.698.649.398

35.614.448.745

19.535.261.745

3.878.735.632

72.727.095.520

Total do Consumo Urbano

48.118.651.734

171.086.064.595

158.366.074.400

43.158.510.130

420.729.300.858

Consumo Rural

36.712.253.979

Total do Consumo Urbano + Rural

457.441.554.837
11,4%

40,7%

37,6%

10,3%
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Belo Horizonte
IPC Maps 2020
A GEOGRAFIA ATUALIZADA DO POTENCIAL DE CONSUMO BRASILEIRO - ATUALIZADA PELA POF 2018
Localidade

BELO HORIZONTE

MG

UF:

População

Total de Empresas

total

1,55920

INDUSTRIA
urbana

57.142

Posição no Ranking

2.521.871

Indústria Extrativa

280

0

Construção

28.457

Nacional

4º

Reciclagem

596

Estadual

1º

rural
Homens

I P C Maps (Share de Consumo)

390.942

Detalhamento de Empresas

2.521.871

3106200

Codigo

Mulheres

Prod/Dist Eletr/Gás/Água

400

Indústria em Geral

27.409

0-4 anos

68.599

64.926

5-9 anos

66.660

62.940

10-14 anos

67.117

64.748

Serviços de Saúde

9.438

15-17 anos

42.199

41.658

Educação

17.372

18-24 anos

136.771

138.871

Administração Pública

301

SERVIÇOS

254.666

Domicílios
total

890.670

urbanos

890.670

rurais

0

PIB 2017 ( R$ )

25-29 anos

107.839

113.964

Correios/Out Ativ Entrega

5.793

30-39 anos

207.336

220.320

Transportes

17.309

Total (R$ 1000)

88.951.167,81

40-49 anos

167.656

193.088

Alojamento

630

Per capita (R$)

35.245,02

50-59 anos

143.811

179.643

Alimentação

28.720

175.157

258.568

Reparação Veículos

14.192

1.183.145

1.338.726

Serviços em Geral

152.578

Atividades Financeiras

7.832

60 + anos
Total
Alfabetizada

Agências Bancárias

2.322.481

501

COMÉRCIO
Crescim.Demográﬁco (% a.a.)

39,02%

Dens. Demográﬁca (hab/Km2)

Número de Domicilios Urbanos

Categorias IPC Maps 2020

7.609,7

Dados Gerais
Área (Km2)

331,4

Frota de Veículos

2.382.444

Distância da Capital

0

78.619

Comércio Atacadista

9.726

Comércio Varejista

68.893

AGRIBUSINESS

515

Consumo per capita (R$/ano)
Urbano

27.607,12

Rural

0,00

A

B

C

D/E

TOTAL

38.688

233.578

422.984

195.420

890.670

4,3%

26,2%

47,5%

21,9%

100,0%

D/E

TOTAL

Potencial de Consumo por Categoria - em R$
B

C

Alimentação no Domicilio

632.026.437

2.056.074.244

2.467.108.297

800.831.850

5.956.040.829

Alimentação fora do Domicilio

675.011.140

1.696.617.096

1.470.834.668

353.157.665

4.195.620.570

91.718.170

283.677.374

248.620.985

73.333.080

697.349.609

2.157.534.724

5.700.519.592

5.876.117.521

1.847.323.875

15.581.495.712

Bebidas
Habitação
Artigos de Limpeza

A

40.829.267

135.855.883

145.566.736

49.854.454

372.106.341

Mobiliários e Artigos do Lar

152.051.740

402.999.464

394.878.399

116.602.984

1.066.532.586

Eletroeletrônicos

100.608.490

338.264.692

348.718.721

127.702.655

915.294.558

Vestuário Confeccionado

286.894.881

729.740.886

581.546.816

159.760.009

1.757.942.593

Calçados

111.964.863

291.935.583

230.377.449

60.540.239

694.818.134

32.228.328

61.445.814

26.672.466

4.929.006

125.275.615

Joias, Bijuterias, Armarinhos
Transportes Urbanos

78.910.870

353.921.077

368.515.113

85.298.149

886.645.208

1.918.168.016

4.008.147.710

2.007.090.711

376.109.527

8.309.515.965

Higiene e Cuidados Pessoais

223.561.699

755.052.958

775.625.302

239.715.266

1.993.955.225

Medicamentos

210.224.831

836.710.451

981.328.142

278.093.789

2.306.357.212

Plano Saúde / Trat. Médico e Dentário

704.823.485

1.293.738.662

758.845.565

117.167.374

2.874.575.086

Livros e Material Escolar

158.379.370

306.703.354

184.035.295

38.679.531

687.797.549

Educação

694.090.277

953.767.488

333.795.244

29.574.038

2.011.227.048

Recreação e Cultura

348.617.810

734.947.808

360.723.640

93.350.114

1.537.639.371

Viagens

447.080.551

592.053.330

229.451.943

47.785.024

1.316.370.848

15.931.342

82.960.625

94.763.896

40.598.457

234.254.321

734.098.186

1.284.413.074

804.596.145

155.959.783

2.979.067.188

Veículo Próprio

Fumo
Materiais de Construção
Outras Despesas
Total do Consumo Urbano

4.013.311.381

5.999.702.342

2.605.446.912

503.247.792

13.121.708.427

13.828.065.859

28.899.249.508

21.294.659.967

5.599.614.661

69.621.589.995

Consumo Rural

0

Total do Consumo Urbano + Rural

69.621.589.995
19,9%
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41,5%

30,6%

8,0%

100,0%

DESTAQUE
DA EDIÇÃO

Ranking
IPC MAPS 2020

IPC

MUNICIPIO

UF

MAPS
2020

CODIGO

RANKING
NACIONAL ESTADUAL

3106200
3170206
3118601

BELO HORIZONTE
UBERLANDIA
CONTAGEM

MG
MG
MG

1,55920
0,41501
0,37676

4
28
34

1
2
3

3136702
3106705

JUIZ DE FORA
BETIM

MG
MG

0,37204
0,23079

36
57

4
5

3170107
3143302
3131307

UBERABA
MONTES CLAROS
IPATINGA

MG
MG
MG

0,20335
0,18480
0,15867

66
78
92

6
7
8

3154606

RIBEIRAO DAS NEVES

MG

0,14267

109

9

3167202
3122306
3127701
3151800
3157807

SETE LAGOAS
DIVINOPOLIS
GOVERNADOR VALADARES
POCOS DE CALDAS
SANTA LUZIA

MG
MG
MG
MG
MG

0,13910
0,13443
0,13356
0,10257
0,09609

115
121
122
147
158

10
11
12
13
14

3148004

PATOS DE MINAS

MG

0,09333

164

15

3152501
3170701
3129806
3105608
3118304

POUSO ALEGRE
VARGINHA
IBIRITE
BARBACENA
CONSELHEIRO LAFAIETE

MG
MG
MG
MG
MG

0,08513
0,07646
0,07565
0,07155
0,07116

179
196
200
214
217

16
17
18
19
20

3103504

ARAGUARI

MG

0,07038

218

21

3156700

SABARA

MG

0,07007

221

22

3147907
3131703

PASSOS
ITABIRA

MG
MG

0,06761
0,06727

230
234

23
24

3134202
3169901
3138203

ITUIUTABA
UBA
LAVRAS

MG
MG
MG

0,06451
0,06285
0,06248

242
246
249

25
26
27

3119401

CORONEL FABRICIANO

MG

0,06235

250

28

3171204
3104007

VESPASIANO
ARAXA

MG
MG

0,06150
0,06048

254
258

29
30

3143906
3132404
3168606

MURIAE
ITAJUBA
TEOFILO OTONI

MG
MG
MG

0,05834
0,05802
0,05797

268
269
271

31
32
33

3145208
3133808
3168705

NOVA SERRANA
ITAUNA
TIMOTEO

MG
MG
MG

0,05717
0,05292
0,05188

274
293
302

34
35
36

3144805

NOVA LIMA

MG

0,05177

303

37

3147105
3162500

PARA DE MINAS
SAO JOAO DEL REI

MG
MG

0,05075
0,05035

306
311

38
39

3101607
3148103

ALFENAS
PATROCINIO

MG
MG

0,04862
0,04729

319
327

40
41

3147006
3136207

PARACATU
JOAO MONLEVADE

MG
MG

0,04428
0,04426

350
352

42
43

3164704
3171303
3115300
3139409

SAO SEBASTIAO DO PARAISO
VICOSA
CATAGUASES
MANHUACU

MG
MG
MG
MG

0,04364
0,04322
0,04178
0,04104

357
360
368
375

44
45
46
47

3170404

UNAI

MG

0,04078

377

48

3113404
3169307

CARATINGA
TRES CORACOES

MG
MG

0,03938
0,03909

383
385

49
50

3146107
3120904

OURO PRETO
CURVELO

MG
MG

0,03871
0,03822

386
390

51
52

3137601
3126109
3149309

LAGOA SANTA
FORMIGA
PEDRO LEOPOLDO

MG
MG
MG

0,03727
0,03714
0,03524

404
406
416

53
54
55

3127107

FRUTAL

MG

0,03460

424

56

3137205
3128709

LAGOA DA PRATA
GUAXUPE

MG
MG

0,03069
0,03013

467
478

57
58

3140001
3118007
3131901

MARIANA
CONGONHAS
ITABIRITO

MG
MG
MG

0,02911
0,02882
0,02863

487
492
498

59
60
61

3107406
3163706

BOM DESPACHO
SAO LOURENCO

MG
MG

0,02853
0,02818

502
510

62
63

POTENCIAL DE
CONSUMO 2020 R$ bi

69,622
18,531
16,823
16,612
10,305
9,080
8,252
7,085
6,371
6,211
6,003
5,964
4,580
4,291
4,168
3,801
3,414
3,378
3,195
3,177
3,143
3,129
3,019
3,004
2,881
2,807
2,790
2,784
2,746
2,701
2,605
2,591
2,588
2,553
2,363
2,316
2,312
2,266
2,248
2,171
2,111
1,977
1,976
1,948
1,930
1,866
1,832
1,821
1,758
1,745
1,729
1,707
1,664
1,658
1,573
1,545
1,371
1,345
1,300
1,287
1,278
1,274
1,258

IPC
MAPS
2019

RANKING
NACIONAL ESTADUAL

1,77024
0,43660

3
26

1
2

0,37548
0,32138

32
41

3
4

0,23513
0,19644
0,17292

55
72
85

5
6
7

0,13964

107

8

0,12389
0,11248
0,13743
0,13909
0,10493

126
141
110
108
147

11
12
10
9
13

0,10307

149

14

0,07981
0,08472
0,07938
0,07981
0,06705

186
177
188
185
221

16
15
18
17
20

0,06749

218

19

0,05892

254

25

0,06495
0,05723

229
263

21
27

0,05809
0,05541
0,06369

256
273
236

26
31
22

0,05613
0,05373

270
281

30
33

0,05624

268

28

0,06216
0,06176
0,05107

241
246
299

23
24
35

0,05276
0,05539
0,05096

285
274
302

34
32
36

0,04730
0,05622
0,04456

328
269
343

38
29
40

0,04953
0,03897

318
379

37
47

0,04550

338

39

0,04075
0,04016

366
370

42
44

0,03506
0,04062

410
367

52
43

0,03959
0,03917

375
378

45
46

0,04125
0,03602

362
400

41
49

0,03825
0,03398

382
424

48
53

0,03204
0,03524
0,03533

442
407
406

54
51
50

0,02954
0,03064

475
461

56
55

0,02547
0,02582

549
539

66
65

0,02780
0,02866

499
485

59
57

0,02729
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0,02618
530
62
0,02484

559

67

45

3147006

PARACATU

MG

0,04428

350

42

3136207
3164704

JOAO MONLEVADE
SAO SEBASTIAO DO PARAISO

MG
MG

0,04426
0,04364

352
357

43
44

MG
MG

0,04322
0,04178

360
368

45
46

MG

0,04104

375

47

VICOSA
DESTAQUE
CATAGUASES
MATÉRIA
EDIÇÃO
3139409DA
MANHUACU
3171303
3115300
3170404
3113404
3169307

UNAI
CARATINGA
TRES CORACOES

MG
MG
MG

0,04078
0,03938
0,03909

377
383
385

48
49
50

3146107
3120904

OURO PRETO
CURVELO

MG
MG

0,03871
0,03822

386
390

51
52

3137601
3126109
3149309

LAGOA SANTA
FORMIGA
PEDRO LEOPOLDO

MG
MG
MG

0,03727
0,03714
0,03524

404
406
416

53
54
55

3127107

FRUTAL

MG

0,03460

424

56

3137205

LAGOA DA PRATA

MG

0,03069

467

57

3128709
3140001
3118007
3131901

GUAXUPE
MARIANA
CONGONHAS
ITABIRITO

MG
MG
MG
MG

0,03013
0,02911
0,02882
0,02863

478
487
492
498

58
59
60
61

3107406
3163706
3152105

BOM DESPACHO
SAO LOURENCO
PONTE NOVA

MG
MG
MG

0,02853
0,02818
0,02798

502
510
511

62
63
64

3111200
3138401
3169406

CAMPO BELO
LEOPOLDINA
TRES PONTAS

MG
MG
MG

0,02672
0,02631
0,02539

530
537
557

65
66
67

3151206
3124104

PIRAPORA
ESMERALDAS

MG
MG

0,02487
0,02462

562
568

68
69

3134400
3143104
3135100
3104205
3102605
3110004

ITURAMA
MONTE CARMELO
JANAUBA
ARCOS
ANDRADAS
CAETE

MG
MG
MG
MG
MG
MG

0,02406
0,02345
0,02344
0,02260
0,02203
0,02192

578
592
593
610
626
632

70
71
72
73
74
75

3159605
3145901
3125101

SANTA RITA DO SAPUCAI
OURO BRANCO
EXTREMA

MG
MG
MG

0,02162
0,02160
0,02088

642
643
662

76
77
78

3145604
3139003

OLIVEIRA
MACHADO

MG
MG

0,02085
0,02078

664
669

79
80

3160702
3172004
3109006

SANTOS DUMONT
VISCONDE DO RIO BRANCO
BRUMADINHO

MG
MG
MG

0,02046
0,02041
0,02030

678
679
681

81
82
83

3136306

JOAO PINHEIRO

MG

0,01980

704

84

3121605
3130101

DIAMANTINA
IGARAPE

MG
MG

0,01908
0,01890

716
723

86
87

3141108
3107109

MATOZINHOS
BOA ESPERANCA

MG
MG

0,01842
0,01823

739
743

88
89

3101508
3135209
3151503

ALEM PARAIBA
JANUARIA
PIUMHI

MG
MG
MG

0,01822
0,01807
0,01762

744
748
767

90
91
92

3146008
3165537
3144300
3107307
3113305
3110608

OURO FINO
SARZEDO
NANUQUE
BOCAIUVA
CARANGOLA
CAMBUI

MG
MG
MG
MG
MG
MG

0,01710
0,01709
0,01635
0,01601
0,01600
0,01575

784
785
812
826
828
839

93
94
95
96
97
98

3152808
3116605

PRATA
CLAUDIO

MG
MG

0,01539
0,01501

859
874

99
100
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1,977
1,976
1,948
1,930
1,866
1,832
1,821
1,758
1,745
1,729
1,707
1,664
1,658
1,573
1,545
1,371
1,345
1,300
1,287
1,278
1,274
1,258
1,249
1,193
1,175
1,134
1,111
1,099
1,074
1,047
1,046
1,009
0,984
0,979
0,965
0,964
0,932
0,931
0,928
0,914
0,912
0,907
0,884
0,852
0,844
0,822
0,814
0,814
0,807
0,787
0,763
0,763
0,730
0,715
0,715
0,703
0,687
0,670

0,04075
0,04016

366
370

42
44

0,03506
0,04062

410
367

52
43

0,03959

375

45

0,03917
0,04125
0,03602

378
362
400

46
41
49

0,03825
0,03398

382
424

48
53

0,03204
0,03524
0,03533

442
407
406

54
51
50

0,02954
0,03064

475
461

56
55

0,02547
0,02582
0,02780
0,02866

549
539
499
485

66
65
59
57

0,02729
0,02618
0,02484

510
530
559

60
62
67

0,02701
0,02836
0,02364

518
490
580

61
58
69

0,02588
0,02176

537
622

64
71

0,02609
0,01977
0,02228
0,02396
0,01968
0,01953

532
685
606
573
687
692

63
79
70
68
80
81

0,01951
0,02121
0,02015

693
644
677

82
73
78

0,02100
0,01942

650
698

74
83

0,02150
0,01829
0,02059

629
739
662

72
88
75

0,02044
0,01862

667
723

77
86

0,01800

747

90

0,02052
0,01810

664
743

76
89

0,01601
0,01887
0,01730

819
716
768

94
85
92

0,01928
0,01736
0,01498
0,01571
0,01590
0,01468

702
765
872
833
825
891

84
91
102
96
95
104

0,01643
0,01554
0,01291

800
839
991

93
97
117

A ECONOMIA
COM
TODAS
MATÉRIA
AS LETRAS E
NÚMEROS

Davi Alcoumbre e Rodrigo Maia receberam proposta de reforma tributária das
mãos do ministro Paulo Guedes - Agência Senado

Sistema tributário do Brasil é um dos mais
complexos e injustos do mundo
O Brasil tem o sistema tributário mais complexo e mais caro do mundo, conforme aponta estudo
divulgado em setembro do ano passado pelo Instituto
Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT). Atualmente, a carga tributária no País ultrapassa o percentual de 32% do PIB, segundo dados da Receita Federal.
Entre os mais de 60 tributos cobrados no Brasil, nas
esferas federal, estadual e municipal, a burocracia tributária consome R$ 150 bilhões das empresas/ano, o
equivalente a 1,5% do faturamento.
Para o consultor empresarial e especialista em
governança corporativa, simplificar o sistema tributário brasileiro e torná-lo o mais justo possível são os

dois principais desafios da Reforma Tributária que
está sendo debatida atualmente no Congresso Nacional. “A burocracia do sistema tributário é algo que
realmente demanda muito tempo e dinheiro das empresas, que precisam muitas vezes disponibilizar ou
contratar uma estrutura onerosa só para acompanhar
o cumprimento de suas obrigações tributárias. Ou seja,
além do próprio custo do imposto, que não é baixo,
tem-se um custo operacional elevado para controle, e
sem falar no custo jurídico que é também alto, já que
esta complexidade do sistema e constantes mudanças
de legislação geram uma enormidade de questionamento na justiça’, lembra o especialista.

SETEMBRO 2020 | EDIÇÃO 281

47

A ECONOMIA
COM
TODAS
MATÉRIA
AS LETRAS E
NÚMEROS

Marcelo Camorim pontua que a primeira etapa da proposta de Reforma Tributária encaminhada
recentemente pelo governo federal de certa maneira
ataca essa questão da elevada burocracia no sistema,
pelo menos dentro do âmbito federal, ao criar a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), um imposto do
tipo “valor agregado” (IVA), que substituiria o PIS e Cofins, hoje os principais impostos cobrados pela União.
De acordo com projeto de lei encaminhado pelo
governo, e que deve ser depois atrelado à uma das
duas Propostas de Emenda à Constituição (PEC) que
tratam da Reforma Tributária, a CBS será não cumulativa e incidirá sobre a receita bruta e não mais sobre todas as receitas. As receitas não operacionais não
entrarão na base de cálculo; e o cálculo desse tributo único a ser criado deverá ser por fora, diferente de

Marcelo Camorim
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como hoje é calculado o PIS e Cofins, com tributação
de tributos sobre tributo, o que mascara a carga tributária, aumentando o valor a ser pago. Outra desburocratização bem vinda, segundo Marcelo Camorim, é a
adoção de uma alíquota uniforme de 12%.

Injustiças tributárias
Mas Marcelo Camorim, pondera que a proposta apresentada pelo governo, embora reduza a
complexidade de nosso sistema tributário, ainda
não corrige o que ele chama de injustiças tributárias. Conforme o especialista, essas injustiças ocorrem basicamente em três ocasiões: primeiro, quando se taxa o consumo, pois neste modelo os mais
pobres acabam pagando proporcionalmente mais;
na distribuição de recursos entre os entes federativos, o governo federal ainda segue com a maior fatia
da arrecadação de impostos; e a má gestão do que
é arrecadado com os impostos, com a população
reclamando, com razão, de pagar muitos impostos,
mas ver pouco ou nenhum retorno disso em serviços públicos de qualidade.
“Diferente do que muitos costumam dizer,
não temos a maior carga tributária do mundo, mas
certamente temos sim uma das piores distribuição
e gestão desses recursos públicos”, critica Camorim.
O consultor empresarial afirma que podem ser encontrados no mundo, tanto países com carga tributária bem maior ou bem menor que a Brasil, que têm
um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) bem
mais elevado que o nosso.
“Em 2017, um estudo da OCDE [Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico]
apontava que França e Dinamarca tinham, respectivamente, uma carga tributária de 46,2% e 46% de
seus PIBs, bem acima dos 30% que o Brasil registra-
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va naquele ano. Já Japão e Suíça registravam, respectivamente, 28,5% e 27,1%. Todos estes países
que citei estão entre os 25 maiores IDHs do mundo, enquanto o Brasil está na posição de 79º. Ou
seja, a má gestão de sistema tributário já complexo é o grande problema”, avalia Marcelo Camorim.
A alegação do especialista tem consonância com que aponta uma pesquisa feita em 2019
pelo Instituto Brasileiro de
Planejamento
Tributário
(IBPT) – com os 30 países
de maior carga tributária
no mundo: o Brasil tem o
menor Índice de Retorno
de Bem-Estar à Sociedade
(Irbes). Desde que esse estudo começou a ser feito,
há oito anos, o Brasil está
na 30ª colocação, atrás de
países como Uruguai (18º) e
Argentina (19º). O Brasil é o
país que menos transforma
tributos em benefícios.

Taxação do
consumo
Para o consultor empresarial e especialista em governança corporativa
o modelo de taxação do consumo sobrecarga especialmente os pequenos “Ao tributar o consumo o
peso do imposto atinge igualmente ricos e pobres,
sem levar em conta a capacidade de receita de cada
um”, afirma o especialista. Atualmente, quase 50%
da arrecadação do país vem dos impostos sobre
consumo. Na OCDE, que reúne as maiores economias do mundo, a média de arrecadação com consumo é bem mais baixa, de 38%.

Conforme cálculos do Sindicato dos Auditores da Receita Federal do Brasil, ao se criar um
imposto federal substituindo Pis e Cofins, com
uma alíquota única de 12% e juntando os impostos estaduais e municipais, o Imposto sobre Valor
Agregado final chegaria a 35% o que seria o maior
patamar de IVA do mundo, se compararmos com
dados de 2018 da Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico
(OCDE). A entidade internacional que reúne mais de 35 grandes economias do mundo revela
que a maior alíquota hoje para
IVA é de 27%, cobrada pela Hungria. Noruega, Dinamarca e Suécia têm alíquotas de 25%.

Imposto de Renda
Uma das promessas para
a Reforma Tributária, anunciadas
pelo ministro Paulo Guedes, e que
segundo o consultor Marcelo Camorim ajudaria a corrigir um pouco dessas injustiças tributárias, é
a aumento da faixa de isenção do
Imposto de Renda para Pessoa Física (IRPF).
Mas ele avalia que seja difícil o governo federal
abrir mão dessa receita dada com o Imposto de Renda,
que além de grande, é de fácil cobrança, já que se dá
de forma compulsória na fonte da receita das pessoas.
“Essa é uma promessa de anos e de vários governos.
Acho que difícil o governo atual abrir mão de parte
desta receita, especialmente agora neste momento
de crise causada pela pandemia, em que a União tem
registrado grandes rombos em sua arrecadação”, destaca o consultor empresarial.
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Negócios buscam
previsibilidade financeira
Seguro de Crédito passa a ser instrumento de geração de caixa, com antecipação de
recebíveis, como abordou o webinar da consultoria
A Aon - empresa global líder de serviços profissionais, que oferece ampla gama de soluções em
riscos, previdência e saúde - analisou como a pandemia acentuou todos os fatores sensíveis para as
empresas. Para apoiar esses negócios e apontar caminhos, a Aon reuniu especialistas em um webinar
que abordou os principais pontos de atenção dos
gestores: fluxo de caixa, liquidez e proteção. Em ordem de identificar e monitorar riscos, as empresas,
principalmente do setor de Life Sciences, aumentaram a procura pelo Seguro de Crédito, que tem sido
mais que uma forma de indenização; é um instrumento para o gerenciamento das contas a pagar e
a receber, proferindo previsibilidade financeira ao
50
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capital de giro em tempos de instabilidade econômica.
O Aon Talks, promovido na primeira semana
de agosto pela companhia, sobre Como o Seguro de
Crédito apoia no gerenciamento de capital de giro,
contou com a participação do Vice-Presidente Executivo de Commercial Risk Solutions da Aon Brasil,
Eduardo Takahashi; a CCO da Aon Brasil, Alexandra
Brabo, que fez a mediação do evento; e o Líder de
Soluções de Crédito da Aon na América Latina, César
Mariozzi. Além das convidadas Marcele Lemos, CEO
na Coface & Diretora de Planejamento Estratégico na
América Latina, e Patricia Krause, Economista-Chefe
na Coface.
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Durante o evento, Eduardo Takahashi citou a

usá-lo como proteção, para antecipar e gerar uma

pesquisa global de riscos realizada a cada dois anos

forma de financiamento, está em destaque”, con-

pela Aon e lançada em meados de 2019, com 2.600

tou o especialista. Ele acrescentou que Aon oferece

empresas participantes e 33 segmentos de indústrias

uma consultoria chamada Working Capital 360 (Ca-

diferentes. O estudo relacionou os principais riscos

pital de Giro 360), que elabora soluções nas mais

que preocupam os empresários: desaceleração da

diversas esferas.

economia, interrupção de negócios, danos à reputa-

CEO na Coface, Marcele Lemos frisou que, ao

ção e à imagem, commodities (alimentos, clima, pe-

contratar o seguro de crédito, as empresas ganham

tróleo), crime cibernético, inovação, fluxo de caixa e

uma gestão de risco e de cobranças, com monitora-

liquidez, que hoje ganharam muita volatilidade.

mento da carteira ao longo do período de vigência

“As atitudes das empresas têm tido um efei-

da apólice. “Todos os buyers com limite de crédito

to muito mais rápido em sua reputação, devido à

aprovado possuem um score (DRA) e constante-

aceleração da taxa de mudança dos fatores de mer-

mente atualizamos as informações dessas empre-

cado. Os negócios estão mais sujeitos aos ataques

sas, monitorando o comportamento financeiro e

cibernéticos, sem a proteção do ambiente empre-

alertando nossos segurados sobre quaisquer sinais

sarial, e os gestores buscam soluções. A capacidade

de deterioração que venham a ser identificados”,

de inovar vai determinar a sobrevivência dos negó-

explicou. Marcele citou o impacto da pandemia nos

cios”, ressaltou Takahashi.

hospitais, que tiveram suas receitas afetadas pela

O Líder de Soluções de Crédito da Aon Brasil,
César Mariozzi, apontou a aproximação da consultoria

redução das cirurgias eletivas no período de quarentena.

dos clientes dos mais diversos setores para entender

O setor de Life Sciences lida ainda com o ris-

o cenário, conhecer as preocupações dos gestores,

co político, que é o da inadimplência de uma en-

fazer a intermediação com as seguradoras e encon-

tidade governamental. “Também oferecemos um

trar soluções. “A principal preocupação é a liquidez, a

seguro específico para esse caso, muito utilizado

proteção do caixa e das margens. Por isso, as empre-

lá fora. Um recebível que o banco recusa para não

sas buscam aproveitar as oportunidades, formas de

correr esse risco pode ser resolvido com o seguro”,

se reinventar, como a proteção contra inadimplência

lembrou Mariozzi, além do seguro garantia, que é

nas vendas a prazo”, exemplificou.

uma solução na subscrição de depósito judicial.

Mariozzi apontou o aumento da demanda

A AON) é uma empresa líder global de servi-

pelo Seguro de Crédito. Muitos gestores estão bus-

ços profissionais que fornece uma ampla gama de

cando o instrumento para identificar, monitorar ris-

soluções de risco, aposentadoria e saúde. Nossos

cos e fazer gerenciamento da carteira de crédito. “A

50.000 colaboradores em 120 países extraem re-

gestão do recebível é uma das principais procuras,

sultados para os clientes usando dados e análises

por ser um ativo muito importante no balanço das

proprietárias para oferecer perspectivas que redu-

empresas. Ter previsibilidade desse recebimento e

zem a volatilidade e melhoram o desempenho.
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Consumidores mineiros
e capixabas mantêm poder
de compra durante a pandemia
Consumidores das regiões Nordeste e Norte
foram os que menos perderam poder de compra
desde o começo da pandemia de Covid-19. A constatação é de um estudo produzido pelo pag! fintech
que está entre os maiores bancos digitais do Brasil, já teve mais de 8 milhões de pedidos pelo seu
produto e possui 700 mil clientes ativos. O levantamento foi realizado entre os dias 20 de março e 20
de julho deste ano.
De acordo com o levantamento, o Pará foi o lugar onde esse índice mais avançou, superando a casa
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9 pontos percentuais no período. Houve crescimento
também em outros Estados do Norte e na região Nordeste, com variações positivas de 1,7 a 6,94 p.p. Os
gastos dos habitantes de Minas Gerais (+2,63) e Espírito Santo (+0,75) também subiram ligeiramente no
período,
Em contrapartida, os gastos diários dos moradores de São Paulo e Rio Grande do Sul diminuíram
8,25 e 5,64 pontos percentuais, respectivamente.
Também houve queda no Rio de Janeiro (-3,94 p.p) e
no DF (-1,92 p.p) também houve queda.
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Segundo Felipe Felix, CEO do pag!, uma das razões para essa diminuição pode ser explicada pelos
diferentes comportamentos de consumo nessas regiões. “No Norte e no Nordeste, os impactos foram menores porque os gastos das famílias são mais focados
em produtos de primeira necessidade como alimentação e moradia, por exemplo. Já os consumidores de
São Paulo e do Rio Grande do Sul costumam reservar
mais espaço no orçamento para itens tidos como não
essenciais”, explica.
Outro dado trazido pelo estudo do pag! foi o de
gasto médio por ramo de atividade básica (MCC, na
sigla em inglês), que indicou redução de 50% nos desembolsos destinados para a Educação. “É um indicador preocupante e com impactos de longo prazo, caso
essa diminuição ocorra por um período muito extenso”, alerta Felix.
Além disso, o levantamento mostrou que os
gastos com peças de vestuário (-25%), combustíveis
(-30%) e, naturalmente, viagens (-60%) foram os mais
impactados no período. Por outro lado, os desembolsos com moradia e eletrônicos aumentaram 30%, enquanto os valores destinados a cuidados com os pets
e compras de supermercado cresceram cerca de 20%.

Um alento no horizonte.
A análise mostrou que até o final de março era
possível identificar queda de até 40% no gasto médio das famílias brasileiras, tendência que começou a

As ‘compras de mês’
estão de volta.
Com o avanço da pandemia, o hábito de ir ao
supermercado várias vezes durante a semana foi
substituído pelas grandes compras de mês - uma rotina bem conhecida de quem viveu nos anos 80. “Com
isso, o tíquete-médio por compra acabou aumentando
a partir de março, passando de R﹩ 80 para a casa de R﹩
90 nos meses de maio, junho e julho.”

Sobre o levantamento
O estudo foi realizado a partir de uma consulta
ao banco de dados da empresa e leva em conta os gastos no cartão de crédito de cerca de 700 mil clientes
do pag!. A análise não traz quaisquer dados confidenciais que permitam a identificação dos consumidores.
Na comparação entre Estados do Sul, Santa Catarina foi o que teve a menor queda nos gastos diários
(-1,2). No Paraná a redução foi de 2.14 p.p.
Em todos os Estados do Nordeste os gastos diários dos habitantes da região subiram durante o período analisado: Piauí (+5.74 p.p), Alagoas (+ 5.62 p.p),
Maranhão (+5.43 p.p), Ceará (+ 4.89 p.p), Paraíba (+ 3.63
p.p), Rio Grande do Norte (+ 3,42 p.p), Bahia (+ 3.27 p.p),
Sergipe (+ 3.21 p.p) e Pernambuco (+ 1.75 p.p).

ser revertida já em abril e se manteve crescente nos

No Norte, os destaques além do Pará foram os

meses de maio, junho e julho. “O maior uso do car-

Estados do Acre (+ 6.8 p.p), Amapá (+ 6.63 p.p) e Ama-

tão de crédito e meios digitais de pagamento, o auxílio

zonas (+ 3.56 p.p). Roraima (-0.71 p.p) foi o único Esta-

emergencial liberado pela Caixa, o rápido avanço do

do que registrou queda no índice.

e-commerce e a reabertura gradual dos diversos se-

Em Mato Grosso, os gastos diários aumentaram

tores tiveram influência positiva nos dados”, detalha

1.47 p.p. No vizinho Mato Grosso do Sul, a queda foi de

o CEO do pag! .

1.47 p.p.
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Bom momento do ouro e dicas para
quem deseja investir na commodity
Casa de análises, que oferece conteúdos 100% gratuitos ao público, analisa qual a
melhor forma de investir em ouro de acordo com o perfil do investidor
O ouro está na moda, segundo a Capital Research. Por conta da crise econômica decorrente
da pandemia de covid-19, investidores ao redor do
mundo correram à segurança da commodity. Como
resultado, o ouro já acumula alta de 29% no ano e
rompeu, recentemente, a barreira histórica dos US$
2 mil por onça, enquanto os mercados acionários
americano e brasileiro registram crescimento de
0,8% e queda de 9,2%, respectivamente. Mas, para
elucidar se o ouro é um bom investimento para todos os perfis de investidor, a casa de análises, que
é a primeira 100% gratuita do Brasil, lançou dois
relatórios sobre a temática.
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Para Rafael Amaral, analista responsável pela
área de fundos da Capital Research, entre os fatores
que tornam o ouro uma boa opção de investimento
estão “o atual ambiente de elevado risco e incertezas, somado ao baixo custo de oportunidade - traduzido por taxas de juros baixas ao redor do mundo
-, além do enfraquecimento da moeda fiduciária e
do fato de que o ouro já se mostrou um importante
aliado do portfólio em tempos de inflação alta.” Para
Amaral, portanto, os investidores tendem a usar
mais o ouro – nem tanto o dólar – como forma de
proteção para cenários de desvalorizações do real e
de aumento da inflação no Brasil.
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O analista-chefe da casa, Samuel Torres, porém, faz um alerta em um dos relatórios sobre o
tema. O especialista explica que existem duas formas de investir em ouro: mantendo uma posição
constante em carteira para que o investidor se proteja de eventuais crises ou tentando fazer market
timing, ou seja, vendendo parte da carteira para
comprar ouro no momento que acredita ser mais
oportuno.
No primeiro caso, ao
analisar a correlação entre o ouro, o dólar e o retorno total de várias carteiras de investimento ao
longos das últimas crises,
o especialista afirma que
“há evidências suficientes
para acreditar que não vale
a pena investir em ouro
com cotação em dólares
(sem variação cambial),
uma vez que adicionando
a valorização do dólar em
relação ao real o investidor aumenta o retorno
esperado”. Já entre as outras opções possíveis, o
analista afirma que “não
existe conclusão óbvia de qual o melhor portfólio. Adicionar ouro em reais à carteira melhora a
relação retorno/risco, em detrimento do retorno
total da carteira.” Por esse motivo, Torres afirma que “manter constantemente uma posição
em ouro (em R$) no portfólio de ações é mais
indicado para aqueles mais preocupados com as
perdas temporárias do que com os retornos, já
que, no longo prazo, as diferenças tendem a ser
pequenas.”

Já no caso daqueles que tentam acertar o
momento de comprar ouro antes de uma crise, o
analista explica que “claramente, quem consegue
antever quando acontecerá uma queda expressiva e compra ouro em reais apenas nesse momento
tende a obter um result, entado muito superior. No
entanto, se o investidor tentar fazer market timing
e não acertar o momento de comprar ouro, o resultado pode ser pior do que se não
tivesse feito nada.”
Seja por um motivo ou
por outro, o relatório de Rafael
Amaral traz uma lista de fundos
de investimento que têm como
objetivo fornecer aos seus cotistas uma exposição a esses
ativos. “Aqui no Brasil, investidores podem alocar em ouro por
meio dos fundos multimercados
de estratégias específicas. Mas
é necessário atenção. Pelo fato
de todos os fundos terem exposição à mesma commodity,
a recomendação é que se busque investir nos que possuem
as menores taxas, para não
comprometer a rentabilidade
desnecessariamente, como por
exemplo o BTG PACTUAL OURO FIM, que cobra
taxa máxima de apenas 0,10%”, afirma Amaral.
A casa de análises Capital Research pertence ao
grupo Red Ventures, que conta com um portfólio de
empresas digitais nas indústrias de educação, saúde,
home service e serviços financeiros. A startup foi fundada em outubro de 2019 com a missão de entregar
conteúdo relevante de forma gratuita aos seus usuários e reforçou isso ao se tornar a primeira casa de
análises 100% gratuita do Brasil, em junho de 2020..
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Faturamento do agronegócio
deve aumentar em até 25% este ano
Uma pesquisa realizada pela KPMG apontou
que, para 33% dos empresários do setor de agronegócio do Brasil, o faturamento das empresas que lideram
deve aumentar entre 10% e 25% este ano. Segundo o
estudo, outros 33% dos entrevistados esperam por um
resultado próximo ao obtido no ano anterior. Essas são
algumas das conclusões da “Pesquisa nacional sobre o
impacto da covid-19 nos negócios” que avalia as perspectivas do mercado setorial durante a pandemia.
De acordo com os dados divulgados pelo levantamento, para 66% dos entrevistados o faturamento das
empresas do setor cresceu nos meses de abril e maio
deste ano, se comparado com o mesmo período do ano
anterior. Já para outros 33%, no entanto, o nível de receitas obtidas permaneceu o mesmo nos dois meses.
“Apesar dos desafios enfrentados durante a
pandemia, a pesquisa mostra que o setor de agronegócio, por ser fortemente demandado no Brasil, conseguiu sobreviver bem à crise durante esse período”,
afirma o sócio-líder de clientes e mercados da KPMG
no Brasil e na América do Sul, André Coutinho.
Com relação à previsão de faturamento para o
ano que vem, 33% dos empresários do setor acreditam
que também haverá um aumento de 10% a 25%. Para
outros 33% deles as receitas das organizações devem
crescer mais de 25% no próximo ano.
“A pesquisa retrata não apenas a resiliência do
agronegócio diante da pandemia, mas também a importância do setor para a retomada da economia do Brasil,
com expectativas robustas de crescimento do faturamento para 2020 e 2021”, avalia a sócia-líder do setor de
agronegócio da KPMG no Brasil, Giovana Araújo.
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A “Pesquisa nacional sobre o Impacto da covid-19 nos negócios” foi feita no mês de junho, deste
ano, com empresários dos seguintes setores: agronegócio (6%); consumo e varejo (18%); energia e recursos naturais (12%); governo (4%); saúde e ciências da
vida (2%); mercados industriais (11%); infraestrutura
(8%); ONGs (2%); serviços (9%); setor financeiro (19%);
e tecnologia, mídia e telecomunicações (9%). Já a distribuição geográfica dos entrevistados foi 65,93% no
Sudeste, 18,68% no Sul, 9,89% no Centro Oeste, 4,4%
no Nordeste e 1,1% no Norte.
A KPMG é uma rede global de firmas independentes que prestam serviços profissionais de Audit,
Tax e Advisory. Estamos presentes em 154 países e
territórios, com 200.000 profissionais atuando em firmas-membro em todo o mundo. No Brasil, são aproximadamente 4.000 profissionais, distribuídos em 22
cidades localizadas em 13 Estados e Distrito Federal.
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Produção de grãos sinaliza recorde
final de 253,7 milhões de toneladas
O número representa um crescimento de 4,8% sobre a produção da safra passada.
O carro-chefe dos grãos é comandado pela soja e milho
A produção de grãos da safra 2019/20 do Brasil
caminha para o desfecho final de mais um recorde, com
a marca de 253,7 milhões de toneladas. Isto representa
um crescimento de 4,8% ou o equivalente a 11,6 milhões
de toneladas sobre a produção da safra passada. O carro-chefe dos grãos é comandado pela soja e milho, que
garantem quase 90% da produção nacional.
Os dados podem constam do 11º Levantamento
de Grãos realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) na primeira quinzena de agosto.
Com o final próximo da colheita da primeira e
segunda safra das commodities, o estudo passa a analisar as culturas de terceira e de inverno, de olho no
comportamento climático que vem favorecendo as lavouras até agora. A soja já tem garantida a produção
recorde estimada em 120,9 milhões de toneladas, com
ganho de 5,1%.
Também o milho total, recorde assegurado pelos seus 102,1 milhões de toneladas, já encerrou a primeira safra e caminha para o fechamento da segunda,
dependendo de 1,5% da contribuição das lavouras cultivadas na região do Sealba (Sergipe, Alagoas e nordeste da Bahia).
Enquanto isso, as culturas de inverno (aveia, canola, centeio, cevada trigo e triticale) finalizam o plantio neste mês. A estimativa é de crescimento de 12,1%
na área plantada, com destaque para o trigo, que sinaliza um crescimento de 14,1% e alcance de 2,33 milhões
de hectares. A depender da ajuda climática, a produção
deve chegar a um recorde de 6,8 milhões de toneladas.

O Brasil só ultrapassou a marca dos 6 milhões de toneladas de trigo em 4 ocasiões na série histórica, sendo esta
a maior, caso se confirmem as estimativas.
Os demais produtos que integram a cadeia de
grãos, como algodão, arroz e feijão, caminham também
para a finalização da colheita, com um desempenho de
produção acima do produzido no último período. O arroz deve crescer 6,6% e colher 11,2 milhões de toneladas.
Dessas, 10,3 milhões em áreas de cultivo irrigado.
Por sua vez, o algodão aumenta 5,4%, prevendo
uma produção de 2,93 milhões de toneladas de pluma.
E o feijão total cresce 5,4%, alcançando 3,18 milhões
de toneladas, dependendo da terceira safra que está
em fase de colheita. Mais da metade dessa colheita
(1,9 mi t) é da espécie comum cores.

Exportações
A história de recordes da safra continua.
No caso da soja, o mercado indica uma estimativa de
exportações sem igual este ano, com 82 milhões de
toneladas, devido à expectativa de câmbio elevado e
as negociações antecipadas que estão ocorrendo.
Também o arroz tem boas perspectivas de mercado, com exportações recordes e crescimento do
consumo interno, o que leva à redução nas estimativas de estoques de passagem do setor. Para a safra
atual, com uma balança comercial superavitária estimada em 400 mil toneladas e crescimento do consumo, projeta-se preço elevado ao longo de todo o período de comercialização da nova safra.
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Produção brasileira de aço bruto
tem queda de 13,9% até julho
A produção brasileira de aço bruto foi de 17,1 milhões de toneladas nos primeiros sete meses de 2020, o
que significa uma queda de 13,9% frente ao mesmo período do ano anterior. A produção de laminados no mesmo
período foi de 11,7 milhões de toneladas, queda de 13,0%
em relação ao registrado no mesmo acumulado de 2019.
A produção de semiacabados para vendas totalizou 4,8
milhões de toneladas de janeiro a julho de 2020, uma retração de 9,3% na mesma base de comparação*.
As vendas internas foram de 10,0 milhões de
toneladas de janeiro a julho de 2020, o que representa
uma retração de 7,6% quando comparada com o apurado em igual período do ano anterior.
O consumo aparente nacional de produtos siderúrgicos foi de 11,2 milhões de toneladas no acumulado
até julho de 2020. Este resultado representa uma queda
de 8,2% frente ao registrado no mesmo período de 2019.
As importações alcançaram 1,2 milhão de toneladas no acumulado até julho de 2020, uma queda de
18,5% frente ao mesmo período do ano anterior. Em
valor, as importações atingiram US$ 1,3 bilhão e recuaram 16,0% no mesmo período de comparação.
As exportações atingiram 7,0 milhões de toneladas, ou US$ 3,5 bilhões, de janeiro a julho de 2020.
Esses valores representam, respectivamente, queda
de 8,7% e de 24,9% na comparação com o mesmo período de 2019.

produção de laminados foi de 1,6 milhão de toneladas,
13,9% inferior do que a registrada em julho de 2019. A
produção de semiacabados para vendas foi de 775 mil
toneladas, um aumento de 9,2% em relação ao ocorrido no mesmo mês de 2019.
As vendas internas cresceram 8,3% frente a
julho de 2019 e atingiram 1,7 milhão de toneladas. O
consumo aparente de produtos siderúrgicos foi de 1,8
milhão de toneladas, crescendo 4,4% comparado ao
mesmo período de 2019.
As exportações de julho foram de 875 mil de toneladas, ou US$ 392 milhões, o que resultou em uma
queda de 12,4% e 32,6%, respectivamente, na comparação com o ocorrido no mesmo mês de 2019.
As importações de julho de 2020 foram de 146
mil toneladas e US$ 168 milhões, o que representou
uma redução de 27,7% em quantum e de 23,7% em valor na comparação com o registrado em julho de 2019.

Dados de julho de 2020
Em julho de 2020 a produção brasileira de aço
bruto foi de 2,6 milhões de toneladas, um aumento de
3,5% frente ao apurado no mesmo mês de 2019. Já a
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*Devido a uma perda que ocorre durante o processo produtivo do aço, a soma da
produção de laminados e semiacabados para vendas não equivale ao total da produção de aço bruto.
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Aumento de publicidade online
abre espaço para mídia em Apps
Projeções apontam que até 2023 marcas brasileiras vão investir mais
verba em formatos digitais
De acordo com um levantamento da PwC, atualmente o investimento feito em publicidade digital
no Brasil equivale a aproximadamente 30% do valor
total que as empresas empregam na divulgação de
suas marcas. A consultoria estima que, em 2023, a
fatia do bolo equivalente ao digital deva se igualar às
demais mídias. Ou seja: para cada real gasto em publicidade offline¸ outro será investido no digital.
À mesma velocidade, o mercado de aplicativos
tem crescido exponencialmente. Apenas no primeiro
trimestre de 2020, houve aumento de 30% no número de downloads, comparado ao mesmo período do
ano anterior, de acordo com o último levantamento
da Apps Annie, que também demonstrou que apenas
em março deste ano, somando as compras em lojas da
App Store e da Google App Store houve uma soma de
R$123 bilhões, um total de 31 bilhões de downloads,
destes 40% eram jogos.
“O aumento de downloads de apps de jogos é
um número muito grande e existem jogos para todas
as faixas etárias. Todo mundo precisa se divertir, relaxar, esquecer da rotina por alguns minutos, que na
verdade, os dados já nos mostram que não são minutos, são horas, o que, quando encaramos os apps de
jogos como uma plataforma de mídia, nos oferece a
oportunidade de levar ao encontro do público a mensagem de forma extremamente qualificada”, comenta
André Sales, consultor técnico e comercial para América Latina da YZ Media, startup focada em melhorar
a performance de aplicativos por meio de campanhas
que incentivam o download pelo público.

Quando mídias digitais como anúncios em
websites, Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads,
entre outras ferramentas começaram a surgir, muitas agências, e por vezes até mesmo clientes, eram
resistentes em incluir verbas em campanhas online,
mas atualmente lançar uma campanha sem presença digital é inimaginável, pois tudo já é planejado
para conquistar seguidores, engajamento, leads,
novos clientes, visibilidade e reunir todos os dados
em um resultado de mensuração que apenas AI é
capaz de oferecer.
Para Sales, o mercado de Mobile Ads está em
expansão e oferece inúmeras oportunidades.
“O objetivo é incentivar o usuário não só a
fazer download de um novo app, mas também a
promover a interação e rentabilização desses apps
através de uma compra, cadastro ou de qualquer
outra ação que seja objetivo da marca anunciante.
Se ele já é usuário de um app, já estamos a meio
caminho andado. Usuários de jogos são heavy users
de smartphones e estão acostumados a fazer tudo
pelo celular, então se a marca precisa melhorar
a performance de seus produtos via app, ela deve
pensar em estratégias de interagir com seu público
também por apps. Existe forma correta, linguagem,
abordagem, não deixa de ser publicidade, e também não deixa de ser uma interrupção em meio a
um jogo, então tudo tem que ser planejado para oferecer uma experiência interessante para usuário e
anunciante, lembrando que precisamos ligar essas
duas pontas”, finaliza.
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Supermercados mineiros têm crescimento
de 9,34% no 1º semestre de 2020
O setor supermercadista mineiro encerrou o
primeiro semestre deste ano com crescimento de
9,34% nas vendas. É o que aponta o Termômetro de
Vendas, pesquisa mensal da Associação Mineira de
Supermercados (AMIS), com empresas de todos os
portes e em todo o Estado.
Em junho deste ano, mês de referência da
pesquisa, sobre igual mês de 2019, o desempenho
do setor ficou positivo em 9,97%. Já em relação a
maio, houve uma retração de 3,69%. Os dados estão
deflacionados pelo IPCA/IBGE.
A diminuição nas vendas em junho sobre
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maio, além do fato de ser um mês tradicionalmente de desempenho mais fraco, é atribuída ao efeito
calendário. Em maio, foram cinco finais de semanas
“cheios”, de sexta a domingo, contra quatro em junho.
O desempenho em todo o primeiro semestre
está ligando às mudanças provocadas no dia a dia
do consumidor pela pandemia do novo coronavírus.
Com o isolamento social, o consumo fora do lar se
voltou para dentro de casa, tanto pelos adultos que
estão em home office, quanto pelas crianças, que
não estão indo à escola.
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Toda a cesta de compras, especialmente de alto
consumo, teve a demanda elevada nos supermercados. Os itens comprados nos bares, nos restaurantes
e em eventos, fechados desde o início da pandemia,
tiveram boa parte da compra migrada para o consumo
doméstico. O que elevou também a demanda por bebidas diversas, carnes e produtos afins.
O auxílio emergencial do governo federal
também contribuiu com a melhora nas vendas. Os
supermercados, inclusive, buscaram se adaptar rapidamente para receber o pagamento por meio das
contas digitais. Para boa parte da população, que estava desempregada, o auxílio de R$ 600, significou
a volta ao consumo mesmo que dos itens básicos.
Custos elevados - A expansão nas vendas não
significou, no entanto, o mesmo retorno nos lucros.
Os supermercados, como atividade essencial, precisaram investir muito em cuidados e qualificação
de pessoal para manter o atendimento à população.
Aumento da higienização já muito praticada antes,
disponibilização de álcool em gel em larga escala,
adequação dos espaços para evitar aglomerações e
equipamentos para colaboradores foram algumas
dessas ações de cuidados.
Regiões – Na avaliação regional, os melhores
desempenhos no semestre foram da região Central;
do Triângulo/Alto Paranaíba e do Sul; regiões com
destacada importância econômica no estado pelo
dinamismo da economia e que têm recebido grandes investimentos em melhoria e expansão do setor
supermercadista.
O crescimento menor foi verificado no Centro-Oeste, onde a queda do emprego foi elevada no
período, segundo o Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados (Caged). Por exemplo, o pólo calçadista de Nova Serrana que teve forte redução na
produção e, consequentemente, muitas perdas de
postos de trabalho.

Novos empregos e mais lojas - Neste primeiro
semestre, mesmo com todos os desafios impostos
pela pandemia, o setor continuou com inaugurações, melhorias de lojas e geração de empregos.
Foram:
•
•

20 novas lojas;
1.861 novos postos de trabalho;

VARIAÇÃO REGIONAL
Regiões

Vs. mês anterior

VS. mesmo mês
ano anterior

Acumulado do
ano

Central

-3,33%

14,09%

12,14%

Centro-Oeste

-4,77%

0,74%

4,64%

Norte/Noroeste

-3,54%

7,40%

5,80%

Rio Doce/Muc./Jeq.

-2,78%

9,20%

7,43%

Sul

-4,28%

10,35%

9,40%

Triâng./Alto Paran.

-3,97%

10,77%

10,89%

Zona da Mata

-2,68%

11,48%

8,64%

Geral MG

-3,69%

9,97%

9,34%

VARIAÇÃO GERAL ACUMULADA /2020
Mês

Vs. mês anterior

VS. mesmo mês
ano anterior

Acumulado do
ano

Janeiro

-19,11%

4,15%

4,15%

Fevereiro

2,05%

9,39%

6,73%

Março

11,93%

10,21%

7,96%

Abril

-7,11%

7,69%

7,89%

Maio

6,42%

14,45%

9,21%

Junho

-3,69%

9,97%

9,34%

SETEMBRO 2020 | EDIÇÃO 281

61

A ECONOMIA
COM
TODAS
MATÉRIA
AS LETRAS E
NÚMEROS

Conab aponta aumento de 8% da produção
brasileira de grãos, chegando a 178 milhões
de toneladas no período 2020/21
A boa rentabilidade do milho e da soja na safra que se encerra estimula os produtores brasileiros a aumentar a área dessas culturas no período
de 2020/21. No agregado, o Brasil pode colher 278,7
milhões de toneladas de grãos, aumento de 8%, segundo cálculos estatísticos da Companhia Nacional
de Abastecimento (Conab) com base em inúmeros
dados de campo, previsões climáticas e imagens de
satélites. Esse volume representa a produção de 15
grãos, sendo que milho, soja, algodão, arroz e feijão
participam com 95% do total.
Esses dados fazem parte das Perspectivas
para a Agropecuária Safra 2020/21 – Edição Grãos,
divulgadas no dia 25 de agosto pela Companhia.
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A safra de soja é prevista pela Conab em 133,5
milhões de toneladas e a de milho, em 112,9 milhões
de toneladas no próximo ano. A projeção de aumento da colheita da soja decorre da expectativa de melhor produtividade, que pode chegar a 3.526 quilos
por hectare, e também da ampliação na área, estimada em 3% - atingiria 37,86 milhões de hectares. O
avanço do grão ocorre principalmente em áreas de
pastos degradados, de renovação de cana-de-açúcar e também há casos de troca de cultura.
O interesse pela oleaginosa reflete a expectativa de que continue boa sua rentabilidade. Os
preços do grão devem se manter elevados, alavancados pela valorização do dólar e pela boa demanda
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internacional. Evidência desta demanda é o ritmo de
vendas antecipadas. Conforme levantamento da Conab,
até o início de agosto, cerca de 40% da safra 2020/21 já
havia sido vendida, contra 20% há um ano. O panorama também é positivo para o consumo interno. Há
tendência de aumento pela elevação de 12 para 13% de
biodiesel no diesel a partir de março do ano que vem e
também pelo bom ritmo de produção de carnes.
O mercado do milho também é influenciado pelo
câmbio e pelas carnes, e o aumento de área com esse grão
é estimado em 7%, chegando
a 19,78 milhões de hectares
nas três safras – em 2019/20,
a primeira safra produziu
23% do total, a segunda contribuiu com 74% e a incipiente terceira safra, com 3%. A
produtividade média pode
melhorar 3%, segundo a Conab, indo para 5.709 kg/ha.
No cenário internacional, a possibilidade de menor
investimento na produção de
grãos na Argentina pode abrir
novas possibilidades de mercado para os produtores brasileiros. A previsão da Conab é de que as exportações
brasileiras de soja aumentem 5,8%, indo para 86,79
milhões de toneladas – a China pode comprar cerca de
80% desse volume. As de milho são estimadas em 39
milhões de toneladas, crescimento de 13%.
Outros grãos – O arroz também tem proporcionado boa rentabilidade aos produtores, e a Conab
estima que aumentem em 12% a área cultivada em
2020/21. A produtividade, no entanto, pode não ser tão
boa quanto à da safra que se encerra, quando as condições climáticas foram muito favoráveis. Prevê-se que-

da de 4%, o que resultaria em colheita de 11,98 milhões
de toneladas.
O ritmo de exportação e importação, segundo a
Conab, deve permanecer estável. Já o consumo interno
poderá aumentar em 5,1% em relação ao da atual safra,
podendo atingir 10,8 milhões de toneladas – ainda inferior à média dos últimos 10 anos. Nesse contexto de oferta
ajustada à demanda, os preços internos tendem a se manter firmes. Por outro lado, a alta dos custos poderá afetar a
rentabilidade do produtor.
No caso do feijão, a Conab
sinaliza que este pode ser o terceiro ano seguido em que a produção
brasileira se encontra bem ajustada
à demanda. O Brasil tem três safras
de feijão por ano. O resultado de
uma safra, bem como das lavouras
concorrentes por área com o feijão,
influencia a decisão de investimento da safra seguinte.
Com base em dados disponíveis até o momento, a Conab estima que produtores venham a colher 3,040 milhões de toneladas de
feijão em 2020/21. A área total, por
enquanto, é considerada estável,
em 2.920,7 mil hectares, e a produtividade média seria de 1.041 kg/ha, queda de 4% sobre
a média do ano safra anterior.
O mercado de algodão tem sido fortemente
atingido pela pandemia, o que desestimula o plantio.
O prognóstico da Conab é de redução de 11% da área e
de 2% da produtividade na safra 2020/21. A colheita
se limitaria a 2,555 milhões de toneladas de pluma,
queda de 12%. A recuperação deste mercado está diretamente ligada ao restabelecimento da demanda
global pelo produto, que depende do reaquecimento
da economia.
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Ipea projeta crescimento de 3,2%
para o PIB agropecuário em 2021
PIB deste ano foi revisto para 1,5%, devido ao fraco desempenho da pecuária
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgou, no dia 25 de agosto, análise de
conjuntura do setor agropecuário, com expectativa
de crescimento de 3,2% no Produto Interno Bruto
do setor em 2021. A projeção para 2020, no entanto, foi revista de 2% para 1,5%. Apesar da melhora
das estimativas para a lavoura, de 3% para 3,6% em
2020, a pecuária deve recuar 2,8%, sobretudo devido à queda de 6,3% prevista para a produção de
carne bovina.
O desempenho para o PIB agropecuário
2020, deve ser sustentado principalmente pela lavoura. Destaque este ano para o crescimento da
produção de soja (5,9%), arroz (7,3%), trigo (41,0%),
cana-de-açúcar (2,4%) e café (18,2%), de acordo com
Levantamento Sistemático da Produção Agrícola
(do IBGE). Entre os componentes da pecuária, carne
suína e ovos devem contribuir para o crescimento
estimado, com 5,2% e 2,8%, respectivamente.
Para 2021, a projeção do Ipea é de crescimento de 3,2% no PIB da lavoura e 5% no da pecuária.
A produção de milho deve avançar 9,1% e a de soja,
10,5%, segundo previsão da Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab). Para a pecuária, a perspectiva é de recuperação em todos os segmentos - bovinos, frango, suínos, leite e ovos -, liderados pelo
crescimento de 6,3% da carne bovina.
A seção de Economia Agrícola da Carta de
Conjuntura do Ipea também faz uma análise do desempenho da balança comercial do setor em 2020.
De janeiro a julho, as exportações brasileiras cresce-
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ram 11% em valor em comparação com o mesmo período do ano anterior. Carne suína (162%), complexo
sucroalcooleiro (59,1%), produtos de soja (30,6%) e
carne bovina (161,1%) foram os destaques. Quanto às
importações, os dez principais produtos agropecuários importados pelo Brasil apresentaram queda de
9% no valor diante de 2019 - o resultado foi puxado
por salmão (-35%), malte (-15%) e alho (-13%).
Com relação ao crédito rural, a análise do Ipea
conclui que as condições de juros, inadimplência e
prazo se mantiveram favoráveis para a próxima safra, especialmente para o pequeno e médio produtor, apesar do cenário de maior incerteza econômica
devido à pandemia. O volume de crédito contratado
em julho - primeiro mês do Plano Safra 2020/2021
- alcançou R$ 23,9 bilhões, 48,8% a mais em relação a julho do ano passado. Os dados apontam para
a continuidade de expansão do crédito, de maneira
sólida e sustentável, com destaque para o crédito de
custeio nos próximos meses.

A ECONOMIA
COM
TODAS
MATÉRIA
AS LETRAS E
NÚMEROS

Bancos estão mais otimistas
sobre o desempenho do mercado
de crédito em 2020
Projeções apontam que até 2023 marcas brasileiras vão investir
mais verba em formatos digitais
Os bancos estão mais otimistas com relação
ao desempenho do mercado de crédito em 2020.
É o que aponta a última edição da Pesquisa FEBRABAN de Economia Bancária realizada entre 12 e 17
de agosto. De acordo com o levantamento, a carteira total deve crescer, em média, 6,3% em 2020. Na
edição anterior, feita em junho, a expectativa era de
expansão de 5,4%.
A Pesquisa FEBRABAN de Economia Bancária é
feita a cada 45 dias, logo após a divulgação da ata da
reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). No
mês de agosto, 17 bancos participaram da pesquisa.

A pesquisa tem como objetivo captar as percepções das instituições financeiras sobre a última
ata do Copom e as projeções para o desempenho do
mercado de crédito para o ano corrente e o próximo.
A melhora na avaliação do cenário é resultado, principalmente, da revisão para cima do desempenho do crédito direcionado, cuja previsão de
expansão quase dobrou, passando de 1,6% (junho)
para 3,0% (agosto). Para o crédito livre, as revisões
também são positivas, com crescimento esperado
de 8,6% (pesquisa de agosto) contra 8,2% (pesquisa
de junho).
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No crédito livre, a alta foi puxada tanto pelos empréstimos destinados às empresas
quanto às famílias. Para os clientes PJ, a projeção passou de uma alta de 11,8% (na pesquisa de
junho) para 12,3%. A projeção para a carteira de
crédito destinado aos clientes PF também melhorou, de 5,3% para 5,6%.
Para 2021, a pesquisa também captou
melhora, embora em menor magnitude. O desempenho esperado da carteira de crédito
total passou de alta de
6,7% para 7,0%.
O resultado refletiu
os aumentos das expansões projetadas tanto para
a carteira com recursos
livres (alta de 9,5% para
9,9%), quanto para a carteira com recursos direcionados (crescimento de
2,8% para 3,1%).
No crédito livre,
o movimento foi difuso,
com melhora no segmento
PF (de 9,8% para 10,4%) e
piora no segmento PJ (de
9,5% para 8,9%).

Taxa Selic
O levantamento mostra que há consenso
entre os participantes da pesquisa de que o Copom não irá promover nenhuma mudança na taxa
básica de juros em sua próxima reunião (15 e 16
de setembro). O mesmo não acontece com relação
ao patamar em que a Selic chegará até o final do
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ano. Enquanto 88,2% dos respondentes acreditam
na manutenção do cenário atual, 11,8% esperam um
corte de 0,25 pp no encontro do Comitê em outubro.
Os principais motivos apontados por aqueles
que defendem a manutenção da Selic nos patamares atuais são:

•

Atividade econômica tem mostrado recuperação acima do esperado e indicadores apontam
para continuidade deste movimento à frente;
• Taxa de juros em termos reais já está em terreno negativo
ou próxima do “limite efetivo
mínimo” e reduções adicionais podem provocar instabilidade nos preços dos ativos;
• Riscos fiscais levam à um
aumento do prêmio de risco
embutido na curva de juros.

Em relação à atividade econômica, a maioria dos
participantes espera uma
desaceleração do ritmo de
recuperação nos próximos
meses em função do término de alguns estímulos econômicos e pela base de comparação menos
deteriorada. Para 70,6% dos analistas ouvidos a
retração do Produto Interno Bruto (PIB) de 2020
deve ficar entre 5% e 6% no ano. Para 17,6% dos
participantes, no entanto, o ritmo de retomada
deve continuar surpreendendo positivamente, o
que levaria a uma retração do PIB entre 4% a 5%
em 2020.
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Monitoramento ambiental da
CENIBRA garante riqueza de espécies
Riqueza de espécies da fauna nas áreas da CENIBRA é fruto do bom
manejo praticado pela empresa
Plantar florestas e manter áreas preservadas
em bom estado de conservação, incluindo todos
os componentes ambientais (fauna, flora, recursos
hídricos, relações ecológicas e evolutivas), é uma
questão fundamental para a CENIBRA.
Neste sentido, a empresa desenvolve uma
série de ações para monitorar parâmetros ambientais que sirvam como indicadores de qualidade na
avaliação e no acompanhamento de suas atividades operacionais. Programas de monitoramento de
água, solo, fauna e flora são desenvolvidos em parceria com universidades, organizações não-governamentais e empresas especializadas. Os resultados
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são considerados no planejamento das atividades
operacionais, bem como na definição de estratégias
de conservação e proteção do patrimônio natural da
Empresa, composto por mais de 105 mil hectares de
matas nativas.
Entre os programas, destaca-se o de monitoramento da fauna. Desenvolvido desde 2003, o programa já possibilitou o registro de 389 espécies de
aves e 69 espécies de mamíferos presentes nas áreas da CENIBRA. Destes, 28 espécies de aves e 15 espécies de mamíferos encontram-se registradas em
listas oficiais de espécies ameaçadas de extinção.
Esses resultados evidenciam a alta qualidade am-
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biental das áreas da CENIBRA, proporcionada pelas
técnicas de manejo florestal sustentáveis praticadas
pela Empresa.
“A diversidade de biótopos – seja florestal,
campestre ou ambientes aquáticos – presentes nas
propriedades da CENIBRA oferecem importantes recursos alimentares para a fauna em geral. A presença
de locais disponíveis para abrigo, nidificação, reprodução e dessedentação contribuem para a riqueza
faunística observada nas áreas da Empresa”, avalia
Edson Valgas, biólogo e especialista do Departamento
de Meio Ambiente e Qualidade.

Região do entorno do Parque
Estadual do Rio Doce
As propriedades da CENIBRA situadas no entorno
do Parque Estadual do Rio Doce (PERD) são consideradas especiais para a Empresa. Além de serem limítrofes
ao maior fragmento de Mata Atlântica de Minas Gerais,
são banhadas por um recurso hídrico de alta relevância,
o Rio Doce, e por dezenas de lagos naturais que compõem o sistema lacustre do médio Rio Doce.

Somente na região do entorno do PERD, onde estão
as propriedades Lagoa Bonita, Lagoa Perdida e Lagoa do Jacinto, a CENIBRA já registrou a presença de 250 espécies
de aves e 37 espécies de mamíferos, das quais 12 espécies
de aves e 13 de mamíferos estão ameaçadas de extinção. A
maioria dessas espécies foram registradas na mata ciliar do
Rio Doce.
Esses resultados evidenciam a contribuição da silvicultura do eucalipto para a manutenção da biodiversidade.
Além dos aspectos positivos relacionados à conservação
do solo e da água, as florestas de eucalipto têm funcionado
como uma matriz permeável entre os corredores formados
entre os remanescentes de vegetação nativa, permitindo a
interação e o fluxo gênico das espécies da fauna.
Neste contexto, as áreas de preservação permanente
(APPs) do Rio Doce desempenham uma função ambiental
de extrema importância para a conservação da biodiversidade na região do entorno do PERD, pois, além de fornecer
alimento e abrigo para a fauna, permitem o fluxo gênico de
espécies da fauna e da flora. “Esses serviços ecossistêmicos
prestados pelas APPs só são possíveis quando essas áreas
estão devidamente preservadas e isentas de intervenções
humanas”, conclui Edson Valgas.
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CAOA HYUNDAI vende
300 mil unidades da família
TUCSON no Brasil
Utilitário esportivo é sucesso de vendas desde que chegou ao Brasil em 2004,
onde está em sua terceira geração

A CAOA atingiu o impressionante marco de
mais de 300 mil modelos Hyundai Tucson comercializados em suas lojas no Brasil, desde que o SUV
chegou ao país em 2004. O expressivo número é resultado da sólida parceria entre a CAOA e a empresa
coreana, iniciada há mais de duas décadas.
Desde que a CAOA começou a representar a
marca no Brasil, as vendas deslancharam e grande
parte desse sucesso se deve ao Hyundai Tucson. O
utilitário, a princípio importado, conquistou o público brasileiro com o excelente conteúdo, a ótima
relação custo x benefício e o design imponente e
agressivo. Com esse modelo, a Hyundai se tornou
líder do mercado de importados no País.
Essa forte aliança das duas empresas, e seu
sucesso inquestionável e reconhecido no mercado
brasileiro levou a parceria a um nível ainda mais
alto em 2007: com investimentos de mais de R$ 1
bilhão próprios da CAOA foi inaugurada a fábrica
de Anápolis, em Goiás, para produção de modelos
como Tucson e HR.
Mais tarde, em 2013, passaram a sair das linhas de montagem a segunda geração do Tucson, o
iX35. O SUV fez um estrondoso sucesso ao oferecer
um design diferenciado, tecnologia e robustez.
Em 2016, o Hyundai New Tucson entrou no
mercado como sucessor dessa linha de utilitários,
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trazendo modernidade e motor turbo como principais destaques. Neste momento a CAOA e a Hyundai marcaram história ao ter três gerações de um
mesmo modelo sendo vendidos simultaneamente
no país.
Já em 2020, a CAOA celebra os mais de 300
mil modelos Tucson vendidos no mercado nacional
e segue trabalhando para oferecer sempre os melhores produtos, com alto nível de tecnologia e desenvolvimento, afim de atingir a satisfação total de
seus clientes.
Atualmente a CAOA é a maior distribuidora
Hyundai do Brasil e a única a comercializar no País
a linha completa de modelos Hyundai, contemplando desde a família HB20 Nova Geração até os importados New Azera, All New Santa Fe, New Tucson
e New ix35.
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Usinas fotovoltaicas Pirapora
recebem prêmio por emissão de
debêntures de infraestrutura
Pirapora II Solar Holding venceu categoria “Best Renewables Deal of the Year for Latin
America” de 2019 da Revista IJ Global
As debêntures da Pirapora II Solar Holding
receberam o prêmio do IJ Global na categoria “Best
Renewables Deal of the Year for Latin America” pela
primeira emissão de debêntures subordinada de
um projeto de energia renovável no mercado brasileiro. O valor total da emissão foi de R$ 118 milhões
e teve o objetivo de financiar a implementação e a
operação do complexo solar. A estratégia financeira
foi vista como uma transação inovadora e capaz de
criar um precedente importante para outros negócios no mercado privado de dívida brasileiro.
Em 2019, a primeira fase do complexo solar,
Pirapora Solar Holding, já havia sido contemplada
com o prêmio de “Multisourced Deal of the Year for
Latin America 2018” do IJ Global Awards devido a
complexa estruturação financeira do projeto que
contou com o financiamento do BNDES e de debêntures de infraestrutura com garantia do Banco Interamericano de Desenvolvimento.
O complexo solar Usinas Fotovoltaicas Pirapora, localizado em Minas Gerais, é controlado pela
EDF Renewables e Omega Geração e contratado
com um PPA de 20 anos assinado com a Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), concedido em leilão de energia realizado em 2015.
A EDF Renewables é uma empresa internacional líder em energias renováveis, com capacidade instalada bruta de 12,6 GW em todo o mundo.
Seu desenvolvimento é focado principalmente em
energia eólica e solar fotovoltaica. A EDF Renewa-

bles opera principalmente na Europa e na América
do Norte, mas continua crescendo ao se mudar para
regiões emergentes promissoras, como Brasil, China, Índia, África do Sul e Oriente Médio. A empresa
tem posições fortes em energia eólica offshore, mas
também em outras áreas da indústria de energias
renováveis, como energia distribuída e armazenamento de energia. A EDF Renewables desenvolve,
constrói, opera e mantém projetos de energias renováveis, tanto para si como para terceiros. A maioria de suas subsidiárias internacionais tem a marca
EDF Renewables. A EDF Renewables é a subsidiária
do Grupo EDF especializada no desenvolvimento de
energia solar e eólica. No Brasil desde 2015, a EDF
Renewables Brasil encontra-se entre as líderes do
país no setor de energia renovável, totalizando mais
de 1GW em projetos instalados ou em construção de
energia solar e eólica em Minas Gerais e na Bahia.
A Omega Geração, uma das empresas líderes
em energia renovável no Brasil, é uma plataforma
de investimentos em geração de energia renovável
dedicada exclusivamente a ativos operacionais.  
Listada no Novo Mercado (ticker: OMGE3),
segmento com as mais rigorosas práticas de governança corporativa da bolsa brasileira, a companhia opera empreendimentos com capacidade
instalada de 1.194,9 MW de energia 100% renovável, localizados em 6 estados brasileiros: Maranhão,
Piauí, Bahia, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio
de Janeiro.
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Pesquisa inédita revela
comportamento do produtor rural:
84,1% acessam tecnologias digitais
Estudo realizado pelo Sebrae, em parceria com Embrapa e Inpe, mostra que o processo
produtivo da agricultura brasileira conta com participação ativa de insumos tecnológicos
Pesquisa inédita realizada pelo Sebrae, em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e o Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (Inpe) mostrou os principais avanços tecnológicos na agricultura brasileira. De acordo com o
estudo divulgado no dia 6 de agosto pelo Globo Rural,
84,1% dos produtores rurais utilizam pelo menos uma
tecnologia digital em seu processo produtivo. Ainda
segundo a pesquisa, 67,1% dos entrevistados acreditam na necessidade cada vez maior do uso das tecnologias para o planejamento das atividades da pro72
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priedade e apenas 15,9% ainda não utilizam nenhuma
tecnologia.
O levantamento contou com a participação de
produtores agrícolas de todos os estados brasileiros.
As perguntas foram aplicadas entre os dias 17 de abril
e 2 de junho de 2020. Os resultados podem apresentar
margem de erro variando em até 5% para mais ou para
menos. A análise mostrou que dentre as tecnologias
digitais destacam-se o uso de internet para atividades
gerais ligadas à produção agrícola (70,4%); aplicativos
de celular ou programas de computador para obten-
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ção ou divulgação de informações da propriedade e
produção (57,5%) e aplicativos de celular ou programas de computador para gestão da propriedade e produção (22,2%).
Outro dado revelado pela pesquisa sobre o
comportamento dos produtores rurais brasileiros é a
adesão às redes sociais como um dos principais meios
de informação. 57,5% dos entrevistados declararam
utilizar redes sociais para obter ou divulgar informações da propriedade e da produção. Contudo, os agricultores relatam que ainda possuem dificuldades para
implantar ou melhorar seu processo produtivo com
a agricultura digital, devido ao alto valor do investimento para a aquisição de máquinas, equipamentos
ou aplicativos (67,1%); problemas ou falta de conexão
em áreas rurais (47,8%); valor para a contratação de
prestadores de serviços especializados (44%); falta de
conhecimento sobre quais as tecnologias mais apropriadas para o uso na propriedade (40,9%).
Os produtores rurais também apontaram como
se dá o acesso às tecnologias. A maioria dos entrevistados (68%) tem acesso diretamente através do uso
próprio de máquinas, equipamentos e aplicativos. 31%
acessam por meio de consultoria ou serviços oferecidos por associações, cooperativas, sindicatos e ONGs;
21 % por consultoria ou serviços oferecidos pelas prefeituras, governo estadual ou federal (21%). A menor
parte (19%) realiza contratação de prestação de serviços ou consultorias especializadas em agricultura
digital.
A maioria dos entrevistados vê com bons olhos o
avanço tecnológico aplicado às atividades rurais. Entre
as principais atividades às quais eles desejam aplicar as
novas ferramentas, destacam-se a obtenção de informações e planejamento das atividades da propriedade
(67,1%); gestão da propriedade rural (59,7%); mapeamento e planejamento do uso da terra (53,8%); detecção
e controle de deficiências nutricionais (52%); compra e

vendas de insumos, produtos e produção (52%).
A pesquisa também ouviu empresários e prestadores de serviços de agricultura digital. De acordo
com os respondentes, destacam-se programas de
computador para obtenção ou divulgação de informações relacionadas à propriedade ou à produção
(62,2%); fornecimento de internet para atividades ligadas à produção (61,4%); serviços em sistemas de posicionamento global por satélite – GPS nas propriedades (40,6%); dados ou imagens gerados por sensores
remotos - satélites, VANTS e drones (36,9%); e dados
ou imagens sobre planta, animal, solo, água, clima,
doenças ou pragas fornecidas por sensores de campo
(31,3%).

Live reúne especialistas
Os números da pesquisa foram analisados
numa videoconferência com as participações do analista de agronegócio do Sebrae, Victor Ferreira; do
pesquisador da Embrapa Informática Agropecuária,
Édson Bolfe; da pesquisadora do Inpe Ieda Sanches
e do pesquisador da Emprapa Instrumentação, Lúcio
Jorge. O encontro foi mediado pelo editor-chefe da Revista Globo Rural, Cassiano Ribeiro, e pela colaboradora da Globo Rural, Joana Colussi.
Para Victor Ferreira a pesquisa é extremamente
importante para o setor, principalmente por confirmar
a tendência de que agricultura tem contado com os
avanços tecnológicos para aumentar a sua produção.
“Com a pesquisa é possível traçar um perfil do produtor rural brasileiro na atualidade e através disso, possibilitar o fortalecimento de pequenos negócios, com
soluções digitais para agregação de valor e aumento
da competitividade e sustentabilidade da atividade
agrícola. Tudo isso impacta diretamente no crescimento da economia brasileira”, afirmou.
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Brasil entra no TOP 20 no
ranking mundial da fonte solar
País avançou 5 posições no ranking global, saltando da 21ª para a 16ª posição em 2019
Segundo o mapeamento da entidade, o Brasil avançou 5 posições do final de 2018 até o final
de 2019, atingindo um total acumulado de 4.533
MW. Apenas em 2019, foram adicionados 2.120 megawatts (MW), impulsionados pelo avanço da geração distribuída, que instalou 1.470 MW, e seguidos
de 650 MW de geração centralizada.
De acordo com a ABSOLAR, o Brasil fechou o
ano de 2019 com R$ 24,1 bilhões em investimentos
privados acumulados na fonte solar fotovoltaica,
tendo gerado mais de 134 mil empregos acumulados
desde 2012. Apenas no ano de 2019, o setor trouxe
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ao Brasil R$ 10,7 bilhões em novos investimentos e
mais de 63 mil empregos.
O ranking é liderado pela China, seguida do
Japão, Estados Unidos e Alemanha, com destaque
para o crescimento significativo da Índia no período. No caso brasileiro, em 2017, o País ocupava a
27° posição. Já em 2018, saltou para 21° e, no último
exercício, chegou ao 16° lugar.
Ronaldo Koloszuk, presidente do Conselho
de Administração da ABSOLAR, comemora a subida de cinco posições no ranking, mas lembra que
o Brasil já está entre os dez primeiros países nas
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demais fontes renováveis, incluindo hídrica, eólica
e biomassa. “Só para a fonte solar o País ainda não
atingiu o TOP 10 no mundo e temos totais condições
de chegar lá. Se, por um lado, o Brasil está atrasado na solar, em comparação com outras renováveis,
por outro lado, o avanço recente da solar mostra que
ainda há um oceano de oportunidades para quem
quer trabalhar e empreender neste mercado no
nosso País”, destaca Koloszuk.
“A solar fotovoltaica é a fonte renovável mais
competitiva do País, sendo uma forte locomotiva
para o desenvolvimento sustentável, com geração
de emprego e renda, atração de investimentos, diversificação da matriz elétrica e benefícios sistêmicos para todos os consumidores. O Brasil tem muito
a ganhar com o crescimento desta fonte limpa, renovável e competitiva e precisa avançar mais para
se tornar uma liderança mundial no setor, cada vez
mais estratégico no século XXI”, destaca o CEO da
ABSOLAR, Rodrigo Sauaia.

RANKING MUNDIAL DE CAPACIDADE
INSTALADA SOLAR FOTOVOLTAICA
Posição

País

Potência Acumulada até 2019 (MW)

1º

China

205.072

2º

Japão

61.840

3º

EUA

60.540

4º

Alemanha

49.016

5º

Índia

34.831

6º

Itália

20.900

7º

UK

13.616

8º

Austrália

13.250

9º

França

10.562

10º

Coreia do Sul

10.505

11º

Espanha

8.761

12º

Holanda

6.725

13º

Turquia

5.995

14º

Ucrânia

5.936

15º

Vietnam

5.695

16º

Brasil

4.533

17º

Bélgica

4.531
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Perturbação ao sossego em
condomínios: saiba o que fazer!
Nos últimos meses, houve um aumento de
42% na adesão ao isolamento social devido a pandemia ocasionada pelo novo coronavírus. Isso fez
com que muitas pessoas passassem mais tempo
em suas residências. Uma das consequências desse novo comportamento foi o crescente número de
debates dentro de condomínios residenciais, especialmente, relacionados a perturbação ao sossego,
que no Distrito Federal teve o número de ocorrências majorado em 160%.
Segundo o advogado especialista em Direito Condominial e membro da Comissão de Direito
Imobiliário e Condominial da Ordem dos Advogados
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do Brasil no Distrito Federal, Márcio Zuba, muitas
pessoas acreditam que a perturbação ao sossego
somente é configurada, quando barulhos excessivos são emitidos entre as 22h de um dia até as 5h
da manhã do dia posterior, o que, inclusive, consta
em muitos regimentos internos de diversos condomínios. “Várias pessoas também creem, que quando
esse transtorno sonoro se faz presente fora destes
horários, pode ser considerado como um mero dissabor, porém isto é uma inverdade”, aponta.
Márcio Zuba explica que a perturbação ao
sossego é uma infração penal que possui respaldo
no quadragésimo segundo artigo da Lei de Contra-
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venções Penais (LCP). “Ele resguarda o trabalho
e o sossego alheio de incômodos advindos das
emissões sonoras em volume excessivo, sendo
passível de multa ou prisão de 15 dias a 3 meses.
O artigo não define horário para que seja considerada a infração, sendo assim vedado o excesso
em qualquer período do dia. Especificamente no
Distrito Federal, existe a lei distrital nº 4.092 de
30 de janeiro de 2008, denominada de Lei do Silêncio. Ela é muito semelhante a citada anteriormente, mas estabelece diferentes limites para a
emissão de sons ou ruídos: para o período do dia,
das 7h às 22h, e para a noite, das 22h às 7h. Já nos
domingos e feriados, o período vai das 22h às 8h
da manhã”, esclarece.
De acordo com o advogado, para atender
às recomendações da Organização Mundial da
Saúde (OMS), muitas pessoas começaram a trabalhar em regime de home office e também passaram a estudar a distância por meio de videoconferências. “No entanto, muitos condôminos acabam
sendo prejudicados nas tarefas que exercem, em
razão de vizinhos que extrapolam os seus direitos
e chegam a inibir o direito alheio. Atualmente, os
formatos tradicionais dos shows foram deixados
de lado e deram lugar às lives, que em algumas
situações podem ser acompanhadas por cerca de
3,31 milhões de espectadores simultâneos. Apesar
do propósito de trazer alegria e leveza em tempos delicados, tais transmissões também podem
gerar desentendimentos e aborrecimentos entre
vizinhos. Isso acontece porque alguns condôminos se empolgam, aumentam os volumes de seus
aparelhos televisivos ou computadores e acabam
incomodando outros moradores”, comenta.
Outro fato que também vem acalorando
discussões em condomínios são as festas. “Alguns
moradores realizam comemorações apenas com a

presença de familiares e pessoas que residem na
mesma propriedade, mas exageram no volume da
música e também no tom de fala, o que perturba e incomoda os demais vizinhos. A situação se
agrava ainda mais, quando a festa reúne pessoas de fora do condomínio. Isso porque, além de
desrespeitar as recomendações da OMS, também
vai em desacordo com o decreto de nº 40.817, de
22 de maio de 2020. Ambos regram condutas para
que se evite a propagação do novo coronavírus. As
consequências deste tipo de atitude extrapolam o
incômodo ao sossego e chegam a colocar em risco
todos os moradores do condomínio, expondo-os
ao possível contágio pela covid-19”, explica.
É importante ressaltar que a perturbação
não é só proveniente de festas, músicas e conversas em alto tom. Também parte de situações cotidianas que fogem do nosso controle, mas que de
certa forma podemos evitar ou reduzir. “Exemplos
disso são o arrastar de móveis, sons emitidos por
animais domésticos, principalmente, em horários noturnos, crianças, brinquedos barulhentos,
bebês que choram em excesso, dentre outros. A
boa convivência entre os condôminos é o segredo
para a harmonia em condomínios. Tenha respeito
e empatia pelo seu vizinho. Evite perturbar o sossego alheio, mas caso seja preciso, tente conciliar
um horário ou uma maneira que impeça possíveis
transtornos”, orienta.
Conforme Zuba, caso um condômino esteja
sofrendo com perturbações geradas por vizinhos, o
primeiro passo a ser dado deve ser o diálogo. “Se a
situação persistir, acione a administração do condomínio, pois somente ela poderá notificar ou mesmo multar, moradores mais teimosos. Se não houver resultado, ligue para a polícia. Por último, se o
vizinho mesmo assim continuar com a mesma conduta, é o caso de recorrer à justiça”, conclui.
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Futuro sem previsão
SERGIO AUGUSTO CARVALHO

É difícil imaginar como será a vida de bares e
restaurantes depois desta trágica pandemia.
Já ouvi muitas opiniões – eu mesmo tinha a minha -, mas nenhuma me convenceu.
Nunca ninguém, em lugar nenhum, passou
pelo que estamos vivendo. Tanto em termos sanitários quanto econômicos, sociais, esportivos, artiscos,
etc etc etc...
Então, ninguém sabe nada!
Não dá para prever nada.
Tenho quase total certeza de que a rotina que
existia na área gastronômica não será a mesma. Um
dos fatores de mudança será o próprio mercado, abalado e enfraquecido, que sofreu e ainda vai sofrer baixas consideráveis.
Não sei se apenas o Poder Econômico vai influir
para a sobrevivência das casas. Quem tem caixa forte
aguenta o baque ou o fator inexperiência e o espírito
aventureiro dos empresários será fundamental?
Tem muito Tigre de Papel envolvido nessa
historia... casas q viviam cheias, mas sem estrutura
técnica e econômica para suportar a crise.
Como resolver a situação dos empregados?
Depois de tantos meses, será que ainda vão estar disponíveis? E o estoque, como fazer para recompor tudo
de uma vez só? São perguntas ainda sem respostas.
Essa abertura q fizeram a partir do final de
agosto não foi animadora para muitos restaurantes.
Há pessoas que não vêm perigo algum em levar uma
vida normal, como se não estivéssemos convivendo
com uma praga invisível; e existem montes das que
acham arriscado frequentar locais públicos.
Pessoalmente, não vou a lugar algum. Não peço,
mas prefiro um delivery seguro. Mesmo sabendo que
78
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a qualidade do produto não é a mesma de quando o
pedido é presencial.
Fazer comida em casa virou mania. Consequentemente, os supermercados estão com as vendas em
alta. Apareceram dezenas de “professores” dando aulas pela internet. E muitos chefs renomados descobriram q podiam manter o contato com seus clientes
através de “lives”. E muita gente está fazendo nome
com receitinhas que encaixam no gosto popular.
Ainda é cedo pra prever o futuro desse povo.
Está caminhando para uma nova realidade: menos
restaurantes – dezenas não vão reabrir – e os que sobreviverem terão de se adaptar ao mercado que vai
se remodelando há cinco meses. Dono de restaurante
que funciona em imóvel próprio tem uma grande vantagem sobre os que pagam aluguel e não vão faturar
como antes. Até para sobreviver estes meses o sacrifício está sendo cruel.
Pode ser que os governos estadual e federal
ajudem com alguma coisa. Mas o estrago da pandemia
tem uma amplitude que vai ser difícil de consertar.
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Recuperação de créditos
tributários
KÊNIO DE SOUZA PEREIRA
Advogado e Presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB-MG
Vice-presidente da Comissão Especial de Direito Imobiliário da OAB Federal
kenio@keniopereiraadvogados.com.br

Saiba como reaver o
imposto que foi pago a mais
Você já pensou na possibilidade de sua empresa
estar recolhendo tributos indevidamente e em excesso?
Saiba que há milhões de reais na Receita Federal que
podem voltar para o caixa das empresas por terem elas
recolhido tributos a maior ou fora do regime tributário
que poderia ser mais favorável ou deixado de aproveitar
as isenções fiscais.

Existe um elevado número de empresas e fábricas de pequeno, médio e grande porte como supermercados, hospitais, construtoras, condomínios,
sindicatos, faculdades, redes varejistas e até fazendas
e prefeiturasque estão deixando de receber de volta
milhões de reais que se acumulam há pelo menos 05
anos, sendo que em relação a esse recurso financeiro
não há prescriçãopara solicitações feitas dentro desse
prazo. Basta os credores tomarem providênciasadministrativas ou jurídicas.
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O problema é que a grande maioria das empresas
desconhece esse direito e que existe um meio simples
e rápido de resolver essa questão.Por melhor que seja a
expertise da equipe de contabilidade da empresa ou do
contador terceirizado, é humanamente impossível para
os envolvidos com as complexas rotinas contábeis, terem
tempo hábil para acompanhar e se manterem atualizados quanto as mais de 100 normas administrativas que
a Receita Federal e a Previdência publicam no mundo
jurídico todos os meses.
Esse cenário tem aberto espaço para a atuação
de consultoria especializadana Recuperação de Créditos
Tributários, que tem conseguido receber os valores dos
empresários por meio de processos administrativos vinculados às compliances fiscais relativas à INSS/FOPAG e
PIS/COFINS recolhidos nos últimos 05 anos, por todo o
Brasil. Julius Othero, consultor de negócios da RecuperAtivOtheroafirma que o grande diferencial de seu trabalho é o exclusivo Sistema de Inteligência Artificialque
é capaz de rastrear quase a totalidade das rubricas que
foram alvo de qualquer alteração nos últimos 05 anos, e
que proporciona à RecuperAtivOthero oferecer um relatório completo com valores atualizados num prazo que
varia de 05 a 10 dias. O cliente consegue aproveitar a
compensação imediata dos créditos apurados em até 20
dias, prazos inimagináveis no âmbito judicial que giram
em torno de 360 dias.
São raros os escritórios contábeis e de advocacia
que se envolvem com a recuperação desse tipo de ativo
em virtude da exigência de uma grande estrutura tecnológica comalta especialização para obter sucesso nessa
empreitada. Em alguns casos, atingem valores muito expressivos, algo em torno de duas folhas de pagamento
mensal, que são atualizados pela correção da taxa Selic,
ou seja, numerários recolhidos indevidamente há anos
se tornam verdadeiras aplicações financeiras.

Empresa só paga se tiver sucesso
na recuperação
A certeza de que vale a pena analisar se sua empresa tem algo a receber é o fato das empresas desse
segmento trabalharem com remuneração SuccessFee,
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ou seja, custo zero risco zero, melhor dizendo, a empresa contratante só paga pelo serviço se houver algo
a recuperar e se o processo administrativo obtiver a
liberação do crédito efetivamente. O fato da recuperadora de crédito trabalhar somente com jurisprudência
pacificada garante ao cliente a ausência de glosa ou
recurso, por isso, não há nenhum risco para a empresa.
Julius Othero,esclarece que“mesmo quem promoveu a
recuperação de créditos tributários pela via judicial,
pode contratar a recuperação de créditos tributários
pela via administrativa, pois já houve casos em que o
valor recuperado pela recuperadora de créditos foi o
dobro do que havia sido recuperado no processo judicial anterior”.
Nesse ramo de negócio o network é muito valorizado, por isso as indicações são bem vindas e muito bem
comissionadas, oportunidade para quem eventualmente
esteja desempregado ou quem queira obter uma renda
extra.
Por ser um dinheiro considerado “morto” e
esquecido de muitos, os créditos tributários recuperados são ativos que podem representar uma
boa injeção de recursos financeiros numa empresa.
Se considerarmos o cenário econômico atual, com
empresas paralisadas diante do isolamento social
decorrendo do Covid-19, ou sendo fechadas,com
faturamento reduzido a zero, vemos que a carga tributária é cobrada normalmente. Julius Othero destaca que, “esses recursos podem ser a salvação de
empresas e empregos, em especial, aquelas que estão em recuperação judicial e em processo falimentar”. Portanto, mãos à obra, é hora de ressuscitar o
dinheiro da empresa, resgatar sua saúde financeira
e seu capital de giro, quando for o caso.
Ignorar que o Fisco age de maneira implacável em busca de arrecadar cada vez mais, praticando
cobranças já julgadas pelo Poder Judiciário como incorretas, tem resultado em prejuízos para milhares de
empresas que poderiam estar pagando valores menores de tributos, além de recuperarem o que pagaram
a mais.
Belo Horizonte, 24 de agosto de 2020.
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Macau:
Cultura Portuguesa na Ásia
PAULO QUEIROGA
Não se pode falar da Península de Macau sem
lembrar que Portugal foi um dos maiores colonizadores
do mundo nos séculos 16 e 17. Seu território se expandiu
até à China, especialmente ao Sul, formando uma rica
rota de comércio com a Europa e outras regiões da Ásia.
Última colônia europeia na Ásia, esteve sob o domínio português até 1999, quando foi retornada para a
soberania da República Popular da China. A região, que
inclui a península e duas ilhas (Taipa e Coloane) é um
movimentado destino turístico, consagrado, principalmente, pelos cassinos. Aliás, Macau hoje, vive economicamente
muito bem com a exploração dos jogos de azar. Redes de
cassinos famosos como o Sands e o Venetian trouxeram
muito dinheiro e investimentos pesados para a região.

Com o fluxo de capital vindo de turistas da China e
de outras áreas da Ásia, os jogos respondem por boa parte do PIB. Hoje, Macau é reconhecida como “Las Vegas do
Oriente” e ultrapassa a Meca Norte Americana dos Jogos
em termos de faturamento.
A pequena península, com menos de 30 KM2 dista
apenas 60 Km de Hong Kong. Chega-se à Macau de Ferry
boats, que partem de Hong Kong de hora em hora, numa
travessia linda, de aproximadamente 40 minutos.
Cassinos monumentais como o Grand Lisboa, o
Wynn e o MGM, arranha-céus com construção de até um
milhão de metros2, são espetáculos de cores e luzes, que
fazem tudo para atrair o turista com espetáculos, restaurantes e, claro, grandes salões de jogos.
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O turista pode visitar os cassinos, não necessariamente para jogar. A entrada é gratuita e vans luxuosas
pegam os turistas nos hotéis. Mas, o limite de idade é de
21 anos, e não são permitidas fotos.
Como grande parte dos turistas permanece apenas um dia em Macau, em razão da proximidade com
Hong Kong, os cassinos oferecem, também gratuitamente, guarda-volumes super seguros para deixar a bagagem
durante sua estada.
Além dos cassinos, que, particularmente, não me
seduzem, mas é necessário reconhecer sua importância
para o turismo e economia local, vale a pena reservar um
período do dia para conhecer o centro histórico de Macau
e as influências da cultura lusitana.
As ruínas da Igreja de São Paulo, construída no século 17 é um Monumento marcante da cultura portuguesa na península. O monumento é considerado uma das
maiores igrejas católica da Ásia. De um tufão seguido de
incêndio, que destruiu a região em 1835, apenas a fachada restou intacta.
Ao lado, a Fortaleza do Monte, com uma imensa escadaria, uma vista deslumbrante. Um jardim ornamental nas laterais registra o domínio português no
passado, em meio a construções tipicamente chinesas.
Um cenário, realmente, impressionante.
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A língua falada normalmente é o Cantonês e o Inglês. Há um trabalho de resgate da língua local, o Patuá
Macaense, de influência portuguesa e Cantonesa, que era
falada entre a população luso-chinesa, hoje usada por
menos de 3% da população.
Mas, os nomes das ruas, praças e monumentos permanecem grafados em Português, além de Cantonês e Inglês.
Come-se muito bem em Macau. Como não poderia
deixar de ser, a culinária macaense traz heranças portuguesas e chinesas, além das especiarias trazidas por mercadores da África e Sudeste Asiático. A fusão dessa culinária
trouxe resultados surpreendentes, inclusive galinha à portuguesa, caldo verde, pastéis de nata, o famoso bacalhau e
até a feijoada brasileira. Tudo made in China.
Para nós brasileiros, Macau tem um significado
muito original. Identificar traços tão familiares para nós
da herança portuguesa, estando, literalmente, do outro
lado do mundo e já com a cultura chinesa impregnada no
viajante na vivência de uma viagem à Ásia, nos traz uma
deliciosa sensação de universalidade.
Ao mesmo tempo em que vamos identificando as
semelhanças, vamos reconhecendo e respeitando a diversidade de hábitos, culturas e a multiplicidade, traços
que permanecem para sempre na memória do viajante
sensível, o que faz deste lugar um destino inesquecível.

Em JANEIRO de 2019,
MercadoComum inaugurou
sua NEWSLETTER ONLINE.
Através de email, a publicação atinge mais de 100
mil pessoas em Minas Gerais, Brasil e exterior,
selecionadas entre lideranças, empresários,
profissionais de todas as áreas e formadores de
opinião diversos.

A NEWSLETTER traz uma condição muito especial para
os anunciantes, oferecendo valores promocionais para
patrocínios e a possibilidade de inserção na página principal
do site www.mercadocomum.com, que conta com mais
de 3 mil visualizações diárias.

Para mais detalhes,
entre em contato com:
JIHAN KAZZAZ
ETC COMUNICAÇÃO

(31) 2535-5257
(31) 2535-5258
Jihan@etccomunicacao.com.br

FIQUE
EM DIA
COM A
CEMIG.

Parcele seus
débitos em até
12 vezes
sem juros.
VEJA COMO PARCELAR SUAS CONTAS EM ATRASO
POR MEIO DOS CANAIS DIGITAIS DA CEMIG
WhatsApp
Adicione o telefone (31) 3506-1160 e envie um “oi”.
Cemig Atende Web
Acesse em cemig.com.br e clique no serviço “Parcelamento de débitos”.
Call Center
0800 721 7003 (segunda a sexta, das 9h às 21h; sábado, das 9h às 15h).
Condições de parcelamento: Para parcelar em até 12 vezes sem juros, atualize seus
dados e cadastre sua conta por e-mail dentro do serviço “Parcelamento de débitos”.
Aproveite também e coloque sua fatura no débito automático. É rápido e fácil!
Essas condições especiais vão até 30 de setembro de 2020!

INOVAÇÃO.

ESSA É A FONTE DA NOSSA ENERGIA.

