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Compre energia da maior
ComerCializadora brasileira
do setor elétriCo: Cemig.
1 em cada 5MWh de energia comercializados no mercado 
livre brasileiro é atendido por empresas do grupo Cemig.
O mercado livre permite que consumidores 
comprem energia elétrica de fornecedores 
localizados em qualquer parte do país. 
Ser um cliente livre tem uma série de 
benefícios, como previsibilidade, economia 
e opção por fornecimento de energia
renovável. 

Nesse cenário, a Cemig se destaca por uma 
série de vantagens:

Vamos fazer negócio? Acesse
novoportal.cemig.com.br/mercado-livre
e conheça as vantagens de ser um cliente 
livre e de comprar a nossa energia.

Apoio
Possibilidade de 

representação na
CCEE e assessoria

na contratação.

pioneirismo
Produtos

inovadores para
o mercado livre

desde 2005.

FlexibilidAde
Contratos adequados

à necessidade de
cada cliente.

selo Verde
Escolha se quer 
comprar energia
apenas de fontes 

renováveis.

AtuAção 
nAcionAl

Carteira com 
clientes em

23 estados e no DF.

solidez
Mais de 60 anos

de experiência com
energia elétrica.

proximidAde
Atendimento 

personalizado 
na negociação, 

contratação e gestão.

geração de valores.
essa é a fonte da nossa energia.
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As Melhores e Maiores Empresas 
de Minas em 2019-2020
MercadoComum, ora em seu 28º ano 
de circulação divulga, a seguir, a re-
lação dos vencedores do XXII PRÊ-
MIO MINAS – DESEMPENHO EMPRE-
SARIAL – MELHORES E MAIORES 
EMPRESAS - MERCADOCOMUM 
-2019/2020, considerado o “Oscar 
da Economia de Minas Gerais” ou a 
“Festa do PIB Mineiro”.

O objetivo desta premiação é home-
nagear um conjunto de empresas que 
mais se destacaram em Minas Gerais 
durante os anos de 2019/2020, em 
função de suas atividades econômi-
cas, desempenho operacional e re-
sultados financeiros.

As empresas agraciadas foram de-
finidas através de processo emi-
nentemente técnico que teve, como 
sustentação e fundamentação, as 
informações e dados relativos ao 
estudo intitulado XXIV Ranking de 
Empresas Mineiras, o qual será di-
vulgado em edição especial de Mer-
cadoComum, prevista para circular 

em novembro próximo.

As empresas participantes deste 
XXIV Ranking de Empresas Mineiras 
possuem sede em Minas Gerais e ti-
veram os seus balanços publicados 
até o dia 15 de setembro último ou 
que foram encaminhados à Redação 
de MERCADOCOMUM para estudo e 
análise. 

Cabe destacar que, para a realização 
deste XXIV Ranking, foram analisa-
dos quase 5.000 balanços e demons-
trações de lucros e perdas – sendo 
consideradas aptas e classificadas 
520 empresas – das quais 23 per-
tencentes ao Setor Primário, 180 do 
Setor Secundário e 317 do Setor Ter-
ciário – totalizando as mesmas uma 
Receita Operacional Líquida de R$ 
349,16 bilhões – correspondente a 
55,25% do PIB-Produto Interno Bruto 
de Minas Gerais do ano de 2019.

São destaques deste XXIV Ranking de 
Empresas Mineiras:

• MAIORES RECEITAS  
OPERACIONAIS LÍQUIDAS: 

1º - FCA – Fiat Chrysler Auto-
móveis: R$ 34.422,09 milhões 

2º - ArcelorMittal Brasil:  
R$ 25.850,52 milhões 

3º - Usiminas S.A.: 
R$ 12.719,07 milhões

• MAIOR HOLDING DE  
MINAS GERAIS: 
Cemig: Patrimônio Líquido  
de R$ 15.886,62 milhões

• MAIOR INSTITUIÇÃO  
FINANCEIRA DE MINAS GERAIS: 
Banco Olé Bonsucesso  
Receitas de R$ 3.105,64 milhões

•  MAIOR ATIVO TOTAL: 
ArcelorMittal Brasil 
R$ 36.962,39 milhões

•  MAIORES LUCROS: 
1º - Anglo American Minério 
de Ferro: R$ 5.860,32 milhões 
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2º - CSN Mineração:  
R$ 3.664,26 milhões 

3º - Cemig: R$ 3.127,40 milhões 

4º - CBMM: R$ 2.967,33 bilhões

• MAIOR PREJUÍZO: 
Samarco Mineração:  
R$ 19.223,93 milhões

A escolha das empresas premiadas 
é definida, fundamentalmente, por 
sua efetiva contribuição à economia 
e ao desenvolvimento de Minas Ge-
rais, considerando também outros 
elementos tais como: agregação de 
valor; inovação e absorção tecnoló-
gica; expansão de vendas; integração 
nacional e internacional; governança 
corporativa; competitividade e pro-
dutividade; geração de riqueza; trans-
parência; liquidez; geração de renda e 
de emprego; contribuição de impostos; 
EBITDA; sustentabilidade; respeito ao 
consumidor; “compliance” e integra-
ção junto à sociedade da qual participa 
e integra; visão de futuro.

As variáveis mais relevantes que de-
terminam a escolha das empresas 
vencedoras são: equilíbrio econômico 
financeiro; lucratividade e crescimen-
to da receita operacional; governança 
corporativa; transparência e respeito 
ao consumidor.

São as seguintes as categorias a serem 
homenageadas neste “Oscar da Eco-
nomia Mineira de 2020”:

• MELHORES E MAIORES  -  
EMPRESAS EXCELÊNCIA DE 
MINAS GERAIS

• PERSONALIDADE  
EMPRESARIAL DO ANO

• TRADIÇÃO E PERPETUIDADE 

• EMPRESA DO ANO DE MINAS 
GERAIS 

• MELHOR EMPRESA S.A. DE  
CAPITAL ABERTO

XXII PRÊMIO MINAS 
Desempenho Empresarial -  Melhores e Maiores 

MERCADOCOMUM-  2019/2020

PERSONALIDADE  
EMPRESARIAL DO ANO 
DE MINAS GERAIS:

Dr. Samuel Flam
Presidente da UNIMED-BH

EMPRESA DO ANO 
DE MINAS GERAIS:

MELHOR EMPRESA S.A.  
DE CAPITAL ABERTO:

UNIMED-BH
Cooperativa de Trabalho Médico

LOCALIZA 
Rent a Car S.A.

TRADIÇÃO E 
PERPETUIDADE:

OCEMG
Organização das Cooperativas do 
Estado de Minas Gerais – 50 Anos

A escolha do agraciado da Catego-
ria Personalidade Empresarial do 
Ano de Minas Gerais é realizada por 
uma Comissão Especial, compos-
ta por todos os agraciados dos anos 
anteriores com o mesmo título; pe-
los membros do Conselho Editorial 
e Consultivo de MERCADOCOMUM; 
pelos presidentes das principais en-
tidades de classe empresarial do Es-
tado e por consulta, direta e seletiva, 
a leitores e assinantes da publicação. 
Nesta categoria, somente uma única 
pessoa física é homenageada.

Nesta 22ª edição do Prêmio Minas 

de Desenvolvimento Empresarial 

– Maiores e Melhores Empresas – 

MERCADOCOMUM – 2019/2020, re-

ceberá o título de “Personalidade 

Empresarial do Ano de Minas Ge-

rais” o médico Samuel Flam, pre-

sidente da Diretoria Executiva da 

UNIMED-BH – Cooperativa de Tra-

balho Médico e  que, também,  foi 

escolhida como a “Empresa Desta-

que do Ano de Minas /Gerais”.
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05 – MELHORES E MAIORES - 
EMPRESAS-EXCELÊNCIA DE 
MINAS GERAIS:

(Por Setor de Atividade)

AGRONEGÓCIO

AGROPÉU – Agroindustrial Pompéu 
S.A.

BEM Brasil Alimentos S.A.

COOXUPÉ-Cooper. Regional Cafei-
cultores em Guaxupé Ltda.

PIF-PAF – Rio Branco Alimentos S.A.

Prima Foods S.A.

Usina Uberaba S.A.

COMÉRCIO 

ARCOM S.A.

Drogaria ARAUJO S.A.

Minasmáquinas S.A.

Supermercados BH Com. Alimen-
tos S.A.

CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA

DIRECIONAL Engenharia S.A.

PATRIMAR Engenharia S.A.

TELEMONT-Eng.Telecomunica-
ções S.A.

ESPORTE E LASER

MINAS Tênis Clube

FINANÇAS

Banco FIDIS S.A.

BDMG-Banco de Desenvolvimento 
de Minas Gerais S.A.

POTTENCIAL Seguradora S.A.

Sicoob Central CREDIMINAS – Coop. 
Central de Crédito de M. Gerais Ltda.

METALURGIA E MINERAÇÃO

Belgo Bekaert Arames Ltda.

CBMM – Cia. Brasileira de Metalur-
gia e Mineração

MINERAÇÃO

ANGLO AMÉRICA Minério de Ferro 
Brasil S.A.

CBL-Cia. Brasileira de Lítio

KINROSS Brasil Mineração S.A.

Mineração Usiminas S.A.

SAÚDE

Instituto HERMES PARDINI S.A.

UNIMED-BH – Coop. Trabalho Médi-
co Ltda.

SERVIÇOS BÁSICOS

CEMIG – Cia. Energética de Minas 
Gerais

COPASA – Cia. de Saneamento de 
Minas Gerais

GASMIG – Cia. de Gás de Minas 
Gerais

TRANSPORTES E LOGÍSTICA

Empresa GONTIJO de Transportes 
Ltda.

LOCALIZA Rent a Car S.A.

PROSEGUR Brasil S.A.

RELAÇÃO DAS EMPRESAS 
AGRACIADAS:

1. AGROPÉU – Agroindustrial 
Pompéu S.A.

2. ANGLO AMÉRICA Minério de 
Ferro Brasil S.A.

3. RCOM S.A.

4. Banco FIDIS S.A.

5. BDMG-Banco de Desenvolvi-
mento de Minas Gerais S.A.

6. Belgo Bekaert Arames Ltda.

7. BEM Brasil Alimentos S.A.

8. CBL-Cia. Brasileira de Lítio

9. CBMM – Cia. Brasileira de Meta-
lurgia e Mineração

10. CEMIG – Cia. Energética de 
Minas Gerais

11. COOXUPÉ-Cooper. Regional Ca-
feicultores em Guaxupé Ltda.

12. COPASA – Cia. de Saneamento 
de Minas Gerais

13. DIRECIONAL Engenharia S.A.

14. Drogaria ARAUJO S.A

15. Empresa GONTIJO de Transpor-
tes Ltda.

16. GASMIG – Cia. de Gás de Minas 
Gerais

17. Instituto HERMES PARDINI S.A.

18. KINROSS Brasil Mineração S.A.

19. LOCALIZA Rent a Car S.A.

20. Minasmáquinas S.A.

21. Minas Tênis Clube

22. ineração Usiminas S.A.

23. OCEMG-Organização das Coope-
rativas do Est. Minas Gerais

24. Patrimar Engenharia S.A.

25. PIF-PAF – Rio Branco Alimentos 
S.A.

26. POTTENCIAL Seguradora S.A.

27. Prima Foods S.A.

28. PROSEGUR Brasil S.A.

29. TELEMONT - Eng. Telecomuni-
cações S.A.

30. Sicoob Central CREDIMINAS – 
Coop. Central de Crédito de M. 
Gerais Ltda.

31. Supermercados BH Com. Ali-
mentos S.A.

32. UNIMED-BH – Cooperativa de 
Trabalho Médico

33 - Usina Uberaba S.A.
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AGRACIADOS COM O TÍTULO 
“Personalidade Empresarial do Ano de Minas Gerais”:

2003/2004
Alair Martins do 
Nascimento 
Grupo Martins

2002/2003

Salim Mattar
Grupo Localiza

2001/2002
Djalma Bastos de Morais 

Cemig-Cia. Energética  
de Minas Gerais

1998/1999
José Alencar 
Gomes da Silva 
Grupo Coteminas 

1999/2000
Eduardo Borges  
de Andrade
Grupo Andrade Gutierrez

2000/2001
Antônio José 
Polanczky 
Grupo Belgo Mineira 

2005/2006
Roger Agnelli
Grupo Vale do Rio Doce

2004/2005
Robson Braga de Andrade 
FIEMG - Grupo/Orteng

2006/2007
Rinaldo Campos Soares 
Grupo Usiminas

2007/2008
Cledorvino Belini 
Grupo Fiat

2008/2009
Modesto Carvalho 
de Araujo Neto 
Drogaria Araujo S.A.

2009/2010
J. Murillo Valle Mendes
Grupo Mendes Jr.

2010/2011
Wilson Nélio Brumer 
Grupo Usiminas

2011/2012
Ricardo Valadares Gontijo
Direcional Engenharia

2012/2013
Olavo Machado Jr. 
FIEMG

2013/2014
Jacques Gontijo Álvares 
Itambé

2014/2015
Rubens Menin 
Teixeira de Souza
MRV

2015/2016
Tadeu Carneiro
Presidente da CBMM:  
Cia. Bras. Met. Mineração

2016/2017 
Roberto Simões 
FAEMG

2017/2018
Lindolfo Paoliello 
ACMinas

2017/2018
Sergio Leite de Andrade 
Grupo Usiminas

2017/2018
Roberto Santoro 
Presidente da Diretoria 
Executiva do Grupo Pardini

2019/2020 
Samuel Flam
Presidente da UNIMED-BH
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Empresas Destaque do 
Ano de Minas Gerais

2019/2020
UNIMED-BH - Cooperativa 

de Trabalho Médico

.

2003/2004
USIMINAS - Usinas 

Siderúrgicas de Minas 
Gerais S.A.

1998/1999
FIAT Automóveis S.A.

2010/2011
FIAT Automóveis S.A.

2006/2007
FIAT Automóveis S.A.

2012/2013
FIAT Automóveis S.A.

2008/2009
FIAT Automóveis S.A.

2007/2008
FIAT Automóveis S.A.

2013/2014
FIAT Automóveis S.A.

2009/2010
FIAT Automóveis S.A.

1999/2000
CEMIG - Cia. Energética 

de Minas Gerais

2011/2012
CEMIG - Cia. Energética 

de Minas Gerais

2000/2001
CEMIG - Cia. Energética 

de Minas Gerais

2001/2002
CEMIG - Cia. Energética 

de Minas Gerais

2014/2015
CBMM – Cia. Brasileira de 

Metalurgia e Mineração

2015/2016
Drogaria Araujo S.A.

2002/2003
CEMIG - Cia. Energética 

de Minas Gerais

2016/2017
Localiza Rent a Car S.A.

2018/2019
Instituto Hermes Pardini S.A.

2004/2005
USIMINAS - Usinas 

Siderúrgicas de Minas 
Gerais S.A.

2005/2006
USIMINAS - Usinas 

Siderúrgicas de Minas 
Gerais S.A.

2017/2018
USIMINAS - Usinas 

Siderúrgicas de Minas 
Gerais S.A.
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MERCADOCOMUM estará circulando 
em novembro com uma edição es-
pecial eletrônica trazendo matérias 
sobre os premiados, as empresas/
instituições e personalidades, des-
tacando a relevância da premiação 
para a economia e o desenvolvimen-
to de Minas Gerais. Cabe ainda res-
saltar a importância da realização 
desse evento, que reúne expressiva 
parcela formadora do PIB mineiro e 
obtém ampla repercussão da mídia 
em geral. Nesta edição especial cons-
tará o descritivo do XXIV Ranking de 
Empresas Mineiras, listando-se as 
“375 Maiores Empresas de Minas – 
2019/2020” – em ordem alfabética, 
por setor econômico, receita opera-
cional líquida, resultado, patrimônio 
líquido e ativos totais.

Também, durante o mês de novem-

bro, MERCADOCOMUM estará rea-

lizando alguns webinars com a par-

ticipação de vários dirigentes das 

empresas vencedoras desta premia-

ção e contará, ainda, com alguns pai-

néis exclusivos para a realização de 

debates sobre a economia mineira, 

brasileira e internacional– seus ce-

nários e perspectivas - com a pre-

sença de renomados economistas, 

personalidades do mundo empresa-

rial e formadores de opinião.

MERCADOCOMUM, ora em seu 28º 

ano de circulação, é enviado mensal-

mente a um público constituído por 

120 mil pessoas formadoras de opi-

nião em todo o país, diretamente via 

e-mail e WhatsApp/Telegram, além 

de disponibilizar para acesso o seu 

site www.mercadocomum.com, jun-

tamente com as edições anteriores. 

O XXII Prêmio Minas – Desempenho 

Empresarial – Melhores e Maiores 

Empresas – MERCADOCOMUM - 

2019/2020 conta com os apoios ins-

titucionais da ACMINAS – Associação 

Comercial e Empresarial de Minas; 

ASSEMG – Associação dos Econo-

mistas de Minas Gerais; Fórum JK de 

Desenvolvimento Econômico; IBEF 

- Instituto Brasileiro de Executivos 

de Finanças de Minas Gerais; Minas-

Part- Desenvolvimento Empresarial 

e Econômico Ltda., Rosenberg & As-

sociados e LCA Consultores Econô-

micos.
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Os Estados mais bem posicionados no Ranking d 
e Competitividade dos Estados de 2020 estão r 
eportados na figura acima

Minas Gerais é o 7º no Ranking 
de Competitividade dos Estados

O Ranking de Competitividade dos Esta-
dos foi concebido pelo CLP em 2011, com 
o desenvolvimento técnico a cargo da 
Economist Intelligence Unit, com o intui-
to de gerar diagnósticos e direcionamen-
tos para a atuação dos líderes públicos 
estaduais. Em 2015, em sua quarta edi-
ção, o trabalho passou a contar também 
com a contribuição técnica da Tendências 
Consultoria Integrada. Em sua concepção 
atual, o ranking possibilita identificar, 
dentro de cada um de seus 10 pilares 
temáticos, quais são os pontos fortes e 
fracos que influenciaram a classificação 
final do Estado em cada um dos 69 indi-
cadores contemplados. 

O “Ranking de Competitividade dos 
Estados” é uma das principais ferra-
mentas de avaliação da gestão pública 
do Brasil e busca pautar a atuação de 
líderes públicos em dez áreas-chave 
(Sustentabilidade Ambiental, Capital 
Humano, Educação, Eficiência da Má-
quina Pública, Infraestrutura, Inovação, 
Potencial de Mercado, Solidez Fiscal, 
Segurança Pública e Sustentabilidade 

Social.) O ranking traz um diagnóstico 
completo das performances estaduais 
em 69 indicadores distribuídos pelas 
áreas-chave.

O Ranking de Competitividade dos Esta-
dos tem como objetivo principal alcan-
çar um entendimento mais profundo e 
abrangente das 27 unidades da federa-
ção, trazendo para o público uma ferra-
menta simples e objetiva para pautar a 
atuação dos líderes públicos brasileiros 
na melhoria da competitividade e da ges-
tão pública dos seus Estados. 

Ao mesmo tempo, o Ranking de Com-
petitividade dos Estados pode repre-
sentar também uma ferramenta bas-
tante útil para o setor privado balizar 
decisões de investimentos produtivos, 
ao estabelecer critérios de atratividade 
em bases relativas entre os Estados, de 
acordo com as especificidades de cada 
projeto de investimento. 

Para definir a estrutura, composição e 
a metodologia de cálculo do Ranking 
de Competitividade dos Estados, foi 
empreendido um amplo estudo da li-
teratura acadêmica especializada, bem 
como da experiência nacional e inter-
nacional na confecção de rankings de 
competitividade. 

O CLP - Liderança Pública é uma orga-
nização sem fins lucrativos e suprapar-
tidária que engaja a sociedade e desen-
volve líderes públicos para enfrentar os 
principais problemas do Brasil. Focado 
no desenvolvimento de lideranças e 
na aprovação de mudanças estruturais 
para o desenvolvimento do país, o CLP 
atua com diversos setores buscando 

transformar o Brasil em articulação 
com a sociedade.

No Ranking de 2020, divulgado no dia 
17 de setembro último, as UFs do Su-
deste, Sul e Centro-Oeste concentram-
-se na metade superior do ranking, com 
os estados do Norte e Nordeste ocupan-
do as últimas posições. Paraíba e Cea-
rá seguem como os representantes do 
Nordeste mais bem colocados, nas 11ª 
e 12ª colocações, respectivamente, à 
frente de Goiás. 

Assim como nas edições 2018 e 2019, 
São Paulo segue liderando o ranking, 
com Santa Catarina na segunda posi-
ção. O “top 4” é completado por Santa 
Catarina e Distrito Federal. Apesar de os 
estados do Sudeste, Sul e Centro-Oeste 
estarem dominando a metade superior 
da lista, Amapá e Maranhão se desta-
caram nesta edição, apresentando o 
maior crescimento, com três posições 
acima cada. O Rio de Janeiro, por ou-
tro lado, foi o único estado do Sudeste 
a perder posição e ficar de fora dos dez 
estados mais competitivos.

Os últimos colocados foram Roraima, 
Piauí e Acre.

Resultado Final 

São Paulo segue na 1ª colocação em 
três pilares: Infraestrutura, Educação e 
Inovação. O estado perdeu a primeira 
colocação no pilar de Segurança Pú-
blica, passando para a 3ª colocação. 
Ademais, o estado também perdeu po-
sições nos pilares de Sustentabilidade 
Social (da 3ª colocação para 4ª), Soli-
dez Fiscal (da 12ª para 14ª) e de Efici-



11OUTUBRO  2020 |  EDIÇÃO 282

DESTAQUE 
DA EDIÇÃO

ência da Máquina Pública (da 3ª para 
5ª). Por outro lado, o estado ganhou 
posição no pilar de Sustentabilidade 
Ambiental (da 4ª para 2ª). São Paulo 
permaneceu na 2ª colocação no pilar 
de Potencial de Mercado e na 4ª colo-
cação no de Capital Humano. 

Santa Catarina permanece na 2ª co-
locação do Ranking Geral, seguin-
do na primeira colocação no pilar de 
Sustentabilidade Social e na terceira 
colocação nos pilares de Educação e 
Inovação. O estado ganhou posições 
nos pilares de Infraestrutura (da 4ª co-
locação para 3ª), Segurança Pública (da 
2ª para 1ª) e de Eficiência da Máquina 
Pública (da 8ª para 7ª). Por outro lado, 
a UF perdeu posições nos pilares de 
Solidez Fiscal (da 9ª para 16ª), Capital 
Humano (da 5ª para 7ª) e de Sustenta-

bilidade Ambiental (da 8ª para 10ª). San-
ta Catarina permaneceu na 8ª colocação 
no pilar de Potencial de Mercado. 

Avaliados sob a ótica de dez 
áreas-chave, ES, MG, RJ e SP 
figuram entre os 10 estados 
mais bem avaliados do País
Os quatro estados do Sudeste, região 
mais industrializada do país, volta-
ram a figurar entre os 10 mais bem 
avaliados pelo Ranking de Competi-
tividade dos Estados. Pelo quinto ano 
consecutivo, São Paulo ficou em pri-
meiro lugar; Espírito Santo subiu duas 
posições e finalizou o ano em sexto; 
Minas Gerais, apesar de ter caído duas 
posições, ficou em oitavo lugar; e o Rio 
de Janeiro subiu três posições, ficando 
em décimo.

Em 2019, o grande destaque da região é 
a melhora do quesito Sustentabilidade 
Ambiental, com crescimento significa-
tivo na comparação com os resultados 
de 2018. São Paulo, Espírito Santo, Minas 
Gerais e Rio de Janeiro ficaram em se-
gundo, sexto, sétimo e oitavo lugar, res-
pectivamente. Os indicadores analisados 
para compor o pilar de Sustentabilidade 
Ambiental são: Emissões de CO², Serviços 
Urbanos, Destinação do Lixo, Tratamento 
de Esgoto e Perda de Água.

Distrito Federal segue na 3ª colocação do 
Ranking Geral. O DF apresentou melhora 
relativa nos pilares de Infraestrutura (da 
8ª colocação para 2ª), Educação (da 7ª 
para 6ª), Solidez Fiscal (da 22ª para 20ª) 
e Eficiência da Máquina Pública (da 5ª 
para 1ª). O DF segue na primeira coloca-
ção nos pilares de Sustentabilidade Am-
biental e de Capital Humano, e na sexta 
colocação no de Sustentabilidade Social. 
Contudo, o Distrito Federal perdeu po-
sições nos pilares de Segurança Pública 
(da 3ª para 6ª), Potencial de Mercado (da 
5ª para 6ª) e Inovação (da 7ª para 14ª). 

Paraná permanece na 4ª colocação do 
Ranking Geral, seguindo na terceira co-
locação no pilar de Sustentabilidade Am-
biental, na quarta colocação nos pilares de 
Educação e Inovação, na sétima colocação 
no pilar de Segurança Pública e na oitava 
no de Capital Humano. O estado ganhou 
posições nos pilares de Sustentabilidade 
Social (da 4ª colocação para 2ª) e de Poten-
cial de Mercado (da 19ª para 11ª). Por outro 
lado, a UF perdeu posições nos pilares de 
Infraestrutura (da 3ª para 4ª), Solidez Fis-
cal (da 10ª para 11ª), Eficiência da Máquina 
Pública (da 2ª para 3ª). 

ES MG RJ SP 

Posição em Sustentabili-
dade Ambiental em 2018

9º 13º 15º 4º

Posição em Sustentabili-
dade Ambiental em 2019

6º 7º 8º 2°
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Na outra extremidade, o Acre segue na 

última colocação do Ranking Geral. O 

estado mostra piora no pilar de Susten-

tabilidade Social (da 23ª colocação para 

24ª), Solidez Fiscal (da 16ª para 17ª), Efi-

ciência da Máquina Pública (da 23ª para 

26ª), Sustentabilidade Ambiental (da 20ª 

para 23ª) e Potencial de Mercado (da 6ª 

para 10ª). No pilar de Infraestrutura, o 

AC manteve a última colocação. Contu-

do, houve melhora nos pilares de Capital 

Humano (da 25ª para 16ª), Inovação (da 

26ª para 22ª), Segurança Pública (da 20ª 

para 19ª) e Educação (da 19ª para 18ª). 

Maranhão permanece na penúltima co-

locação do Ranking Geral, com pioras 

nos pilares de Inovação (da 20ª colo-

cação para 27ª), Educação (da 23ª para 

24ª), Sustentabilidade Ambiental (da 25ª 

para 26ª) e Potencial de Mercado (da 16ª 

para 17ª). O MA segue como o pior esta-

do no pilar de Sustentabilidade Social e 

como o 18º colocado no de Solidez Fis-

cal. Contudo, houve melhora nos pilares 

de Infraestrutura (da 24ª para 20ª), Se-

gurança Pública (da 10ª para 8ª), Efici-

ência da Máquina Pública (da 20ª para 

18ª), Capital Humano (da 23ª para 22ª).

Já o Pará saiu da 23ª colocação no 

Ranking de 2018 para a 25ª colocação, 

com pioras nos pilares de Sustentabili-

dade Social (da 25ª colocação para 26ª), 

Segurança Pública (da 19ª para 21ª), Efi-

ciência da Máquina Pública (da 7ª para 

16ª), Sustentabilidade Ambiental (da 23ª 

para 25ª) e Potencial de Mercado (da 1ª 

para 3ª). O PA manteve a 4ª colocação no 

pilar de Solidez Fiscal, a 25ª no de Infra-

estrutura e a 26ª no de Educação. Contu-

do, houve melhora nos pilares de Capital 

Humano (da 26ª para 25ª) e Inovação (da 

22ª para 21ª). 

Os desempenhos dos Estados em cada 
pilar estão nas próximas duas tabelas:
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Os resultados de Minas Gerais

Um dos grandes destaques do Estado 
mineiro foi o desenvolvimento no que-
sito Potencial de Mercado, no qual o Es-
tado saltou sete posições, saindo da 21ª 
posição em 2018 para a 14ª em 2019. A 
nota deste indicador é composta pela aná-
lise dos dados referentes ao Tamanho de 
Mercado, Taxa de Crescimento e Cresci-
mento Potencial da Força de Trabalho. 

Em contrapartida, nas áreas de Capital 
Humano e Eficiência da Máquina Pú-
blica Minas teve queda significativa. No 
pilar de Eficiência da Máquina Pública 
o estado caiu seis posições, ficando em 
10º lugar. Já em Capital Humano caiu 
ainda mais, da 11ª para a 19ª posição.

Depois de cair do 6º para o 8º no ano 
passado, Minas Gerais melhorou sua po-
sição no Ranking de Competitividade dos 
Estados, medido pelo Centro de Liderança 
Pública (CLP). Na edição 2020 do levanta-
mento, que foi divulgado no dia 17 de se-

tembro em São Paulo, Minas ganhou uma 

posição, chegando ao 7º lugar.

O ranking, que leva em conta 10 quesi-

tos, com 68 indicadores ao todo, é uma 

forma de avaliar a gestão pública das 27 

unidades federativas do país. Os temas 

de análise foram divididos em: Infraes-

trutura, Sustentabilidade Social, Segu-

rança Pública, Educação, Solidez Fiscal, 

Eficiência da Máquina Pública, Capital 

Humano, Sustentabilidade Ambiental, 

Potencial de Mercado e Inovação.

Dos temas, Minas apresentou avanço 

em relação a 2019 em Eficiência da Má-

quina Pública (subindo quatro posições, 

chegando ao 6º lugar), Capital Humano 

(subindo três posições, chegando ao 16º 

lugar), Segurança Pública (subindo duas 

posições, chegando ao 7º lugar) e Solidez 

Fiscal (subindo duas posições, chegando 

ao 24º lugar). 

No entanto, o estado caiu seis casas em 

Infraestrutura, ficando na 18ª posição, 

mesmo lugar em que ficou no quesito 
Potencial de Mercado, que representou 
uma queda de quatro degraus.

No ranking deste ano, Minas se destacou em 
Educação, onde ficou na 3ª posição; Inova-
ção, quesito no qual o estado figura na 5ª po-
sição; Sustentabilidade Social, em 6º posição 
e Segurança Pública na 7ª posição.

Infraestrutura

O quesito infraestrutura avalia indicado-
res para os principais segmentos do ramo, 
como rodovias, energia e telecomunica-
ções. Nele, Minas sofreu uma queda de 
seis posições, chegando ao 18º lugar.

As principais quedas do estado foram 
aferidas na qualidade do serviço de tele-
comunicações, na qual Minas caiu cinco 
degraus, além do custo de saneamento 
básico, caindo quatro posições. A quali-
dade da energia elétrica e das rodovias 
também fizeram Minas despencar, com 
quedas de quatro e seis posições, res-
pectivamente.
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Por outro lado, Minas apresentou cres-
cimento em três indicadores: custo de 
combustíveis (subindo duas posições), 
disponibilidade de voos diretos (uma 
posição ganha) e acesso à energia elétri-
ca (ascensão de cinco degraus).

Sustentabilidade Social

Ao lado de Infraestrutura e Segurança 
Pública, Sustentabilidade Social é um 
dos pilares que têm mais peso na avalia-
ção para o ranking. Ele é composto por 
indicadores que medem a capacidade 
do governo em tomar ações que evitem 
a vulnerabilidade dos indivíduos. Neste 
quesito, Minas está em 6º lugar, perdendo 
uma posição em relação ao ano passado.

Em relação aos indicadores, Minas apre-
sentou queda de uma posição em for-
malidade do mercado de trabalho, inser-
ção econômica, inserção econômica dos 
jovens e mortalidade materna. 

Já em mortalidade na infância (três posi-
ções acima), mortalidade precoce (uma 
posição superior), inadequação de mo-
radia (duas posições positivas), famílias 
abaixo da linha de pobreza (uma posição 
superior), desigualdade de renda (quatro 
posições positivas) e acesso ao sanea-
mento básico (mais duas posições), Mi-
nas apresentou avanços.

Segurança Pública

Entre os indicadores que compõem o 
pilar de Segurança Pública, estão segu-
rança pessoal, patrimonial, mortalidade 
no trânsito, mortes a esclarecer, entre 
outros. O quesito foi um dos que Minas 
apresentou o maior progresso, subindo 
duas posições em relação a 2019, che-
gando ao 7º lugar.

Apesar disso, o estado, de acordo com 
a avaliação, pecou em presos sem con-
denação (queda de uma posição), déficit 
carcerário (menos três posições) e segu-
rança patrimonial (seis posições abaixo). 

Os avanços foram constatados em mor-
tes a esclarecer (cinco posições acima), 
mortalidade no trânsito (mais duas posi-
ções) e morbidade no trânsito (mais duas 
posições).

Educação

Em Educação, há indicadores que me-
dem a qualidade da educação e de uni-
versalização do atendimento. Este pilar 
também inclui o indicador de ‘avaliação 
da educação’, premiando os estados que 
possuam um programa estadual de ava-
liação da educação básica. Apesar de ser 
o quesito em que Minas aparece melhor 
posicionado no ranking, o estado saiu da 
vice-liderança, caindo para terceiro lugar, 
perdendo a vaga para Santa Catarina.

Não houve indicadores com quedas 
substanciais neste caso. Na maioria de-
les, o estado acabou ‘estacionado’. Por 
outro lado, Minas aparece em 1º lugar 
em taxa de frequência líquida do ensino 
fundamental e em 2º no ensino médio. 

Solidez Fiscal

Em 2019, Minas era o segundo pior es-
tado brasileiro no quesito Solidez Fiscal, 
que leva em conta taxa de investimen-
tos, solvência fiscal, gasto com pessoal, 
dependência fiscal, planejamento orça-
mentário, entre outros. O estado, neste 
ano, conseguiu subir duas posições, fi-
cando em 24º lugar, na frente apenas do 
Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Rio 
Grande do Sul.

Minas conseguiu subir três posições em taxa 
de investimentos, duas em sucesso do pla-
nejamento orçamentário, além de resultado 
primário, uma em gasto com pessoas e duas 
em poupança corrente. Não houve queda no 
restante dos indicadores.

Eficiência da Máquina Pública

O pilar de Eficiência da Máquina Pública 
agrega indicadores de eficiência, custo 
e transparência do setor público. Foi o 

quesito que Minas mais apresentou pro-
gresso neste ano, subindo quatro posi-
ções, chegando ao 6º lugar.

O único indicador em que Minas ficou no 
vermelho foi em eficiência do judiciário, 
na qual o estado caiu duas posições. Por 
outro lado, houve avanço em custos do 
executivo e do legislativo.

Capital Humano

No pilar capital humano, foram consi-
derados indicadores de qualificação dos 
trabalhadores (medido pelo número de 
anos de escolaridade e pela proporção 
de trabalhadores com ensino superior) 
e a relação com a produtividade (dada 
pela razão entre o PIB e a população 
ocupada). Neste contexto, Minas subiu 
três posições em relação a 2019 e agora 
ocupa o 16º lugar.

Minas apresentou queda em custo de 
mão de obra (uma posição), população 
economicamente ativa (PEA) com en-
sino superior (duas posições) e produti-
vidade do trabalho (duas posições. Por 
outro lado, o estado cresceu em qualifi-
cação dos trabalhadores (uma posição).

Sustentabilidade Ambiental

Emissões de CO², serviços urbanos, des-
tinação do lixo, tratamento de esgoto e 
perda de água são os cinco indicadores 
aferidos no pilar de Sustentabilidade 
Ambiental, em que Minas permaneceu 
na 7ª posição. 

O estado se destacou positivamente 
apenas em emissões de CO² (quatro po-
sições). A queda maior foi em serviços 
urbanos (nove posições), seguido por 
destinação do lixo (duas posições), perda 
de água (duas posições) e tratamento de 
esgoto (uma posição).

Potencial de Mercado

Neste pilar, foi considerado o tamanho 
do PIB de cada estado, a dinâmica de 
crescimento do PIB nos últimos 4 anos 



15OUTUBRO  2020 |  EDIÇÃO 282

DESTAQUE 
DA EDIÇÃO

e o crescimento potencial da força de 
trabalho nos 10 próximos anos. Minas 
foi um dos estados que mais registrou 
queda neste pilar, uma vez que, de 
acordo com a avaliação, sofreu econo-
micamente com os desdobramentos 
do rompimento da barragem em Bru-
madinho, ao lado do Espírito Santo, 
sendo agravada com a fraca evolução 
da agropecuária.

Minas, ao todo, perdeu quatro posições 
e está em 18º lugar no quesito. A taxa de 
crescimento foi avaliada negativamente, 

fazendo o estado perder seis lugares no 
indicador, principal fator que ocasionou 
a queda no cenário geral.

Inovação

O pilar Inovação contempla cinco in-
dicadores que refletem de modo cla-
ro a importância dos setores privado 
e público e das universidades como 
promotores da inovação: Investimen-
tos em pesquisa e desenvolvimento; 
patentes; bolsa de mestrado e douto-
rado; empreendimentos inovadores e 

pesquisa científica. Nele, Minas subiu 
uma posição e entrou no “top 10” dos 
estados.

Investimentos em pesquisa e desenvol-
vimento foi o que mais pesou para o lado 
positivo, uma vez que o estado subiu 
nove posições. Também houve avanço 
em empreendimentos inovadores, com 
duas posições.

O único retrocesso foi registrado em pa-

tentes, na qual Minas caiu uma posição. 
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Anunciado pelo presidente Roberto 
Simões, a FAEMG – Federação da Agri-
cultura e Pecuária do Estado de Minas 
Gerais lançou, no último 24 de setem-
bro, o Faemg Digital, sistema tecno-
lógico voltado exclusivamente à agri-
cultura e pecuária, que possibilitará 
mais agilidade e menos burocracia nos 
negócios do setor. A nova ferramenta, 
inédita no país, vai auxiliar na gestão 
da propriedade rural e facilitar o paga-
mento de taxas de serviços prestados 
pelo Instituto Mineiro de Agropecuária 
(IMA). A solução tecnológica será ge-
renciada pela FAEMG, a partir de um 
sistema integrado à base de dados do 
IMA. A secretária de Agricultura, Ana 
Valentini, considera que “esta é mais 
uma ferramenta que vem ajudar no 
processo de produção no estado, ain-
da mais em um momento como este 
de retomada das atividades, em que a 
nossa pecuária tem alcançado expres-

sivos aumentos na produção e expor-
tação. Nosso governo está aqui para 
ajudar e incentivar a produção”.

De acordo com Roberto Simões, “há 
uns dois anos, a gente vem tentando 
montar este novo serviço que significa, 
antes de tudo, aquilo que o governador 
Romeu Zema preconiza, que é simpli-
ficar, facilitar as coisas para o nosso 
pessoal. Este cartão, que a bandeira 
Visa garante, poderá ser usado por 
todo produtor. Casando os dois siste-
mas com o do IMA, nós vamos ter mais 

uma facilidade para o produtor na 

questão do transporte dos animais. Vai 

facilitar para leilões, para fins de se-

mana. Hoje, a pessoa tem que procurar 

uma entidade ou o IMA para tirar o do-

cumento, para ir ao banco para pagar. 

Espera a confirmação e depois volta 

para tirar a Guia de Transporte Animal. 

Com essa parceria, faz isto na hora, no 

local onde está, sem maior burocracia. 

É uma nova era que a gente inaugura 

no sentido da modernização, digitali-

zação dos processos, com este objetivo 

de simplificar. “Este será um benefício 

muito bem recebido por todos porque 

realmente significa mais rapidez, mais 

comodidade e menor custo. Hoje, lan-

çamos essa nova fase de comodidade e 

novos serviços aos nossos associados 

e produtores rurais.”

FAEMG lança Sistema tecnológico 
voltado exclusivamente para a 
agricultura e pecuária 

Roberto Simões e Ana Valentini 

O governador Romeu Zema recebeu o cartão da conta digital FAEMG diretamente de Roberto Simões
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Janeiro de 1971. 

JK, atuando na direção do Banco De-
nasa de Investimentos, proferiu a se-
guinte palestra a empresários minei-
ros, em Belo Horizonte:

“Eu não deveria estar aqui, falando 
aos senhores, porque sou tão novato 
quanto os senhores nesse novo ramo 
de atividade que agora estamos en-
frentando. O Brasil passou, tão subi-
tamente, de uma posição para outra, 
no plano do desenvolvimento, que, 
cada dia, novas coisas nele se criam, 
mas gerando situações novas, de 
onde constituir outros instrumen-
tos para a sua grandeza e para a sua 
prosperidade.

E um deles é esse mercado financei-
ro, é esse mercado de capitais que 
hoje nós estamos dentro dele, procu-
rando engrandecê-lo, e procurando 
aumentar a sua potencialidade. Ali-
ás, se nós ainda estamos no início da 
atividade de um mercado de capitais, 
já devíamos, há muito mais tempo, 
ter penetrado nele. Razões espe-

JK – Um Doutor em Economia*
ciais, entretanto, atrasaram muito o 
Brasil nesse campo. Se nós fizermos 
um ligeiro retrospecto sobre a his-
tória da humanidade, nós veremos 
que o mercado de capitais nasceu 
com a própria humanidade. Porque 
milênios antes de Cristo, na Meso-
potâmia, já os homens se organiza-
vam em sociedades, para explorar o 
comércio de cereais, comprando as 
colheitas que ainda não tinham nas-
cido, bem barato, para vender com 
preços escorchantes aos consumido-
res, depois de havê-las colhido.

Na Antiguidade, os homens não apre-
ciavam muito essa atividade do co-
mércio. A humanidade se preocupava 
mais com as guerras, com a nobreza; 
e os homens de negócio, os empresá-
rios, eram muito malvistos. E na Gré-
cia, e mesmo em Roma, os empresá-
rios eram considerados pouco mais 
do que ladrões e não tinham ingresso 
na sociedade, e nem na conquista de 
posições na política. É sabido que, na 
Grécia, Xenofonte – o grande histo-
riador grego, foi o primeiro homem 

que tentou a fundação de um banco, 
mais ou menos nos moldes do que é 
hoje um banco de depósito. Mas logo 
entrou em decadência. Em seguida, 
Solon, que era considerado um dos 
homens mais inteligentes da época – 
um grande legislador – tentou tam-
bém entrar para a política, e se fez 
a ponte de Atenas. Mas, com o com-
plexo de pertencer à classe dos em-
presários, e sabendo que esses eram 
muito malvistos por aqueles que lhe 
haviam dado o poder, os perseguiu 
muito. Cancelou dívidas, sequestrou 
bens e, afinal, acabou sendo conside-
rado como um traidor da sua classe.

Em Roma, que foi a pioneira da or-
ganização das grandes companhias, 
o mesmo sucedia. Roma fazia as suas 
organizações também com ações, 
captava capital por meio de ações, 
que naquela ocasião eles chamavam 
de partes. E os homens ricos viviam 
sempre pelejando, como acontece 
ainda um pouco – vocês podem ob-
servar, mesmo no panorama brasi-
leiro, o homem, depois que fica mui-
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to rico, quer entrar para a política. 
Porque, sem dúvida, as duas forças 
que existem no mundo são: a força do 
dinheiro e a força do poder. E quan-
do o cidadão tem a força do dinheiro, 
então quer, também, possuir a outra. 
E foi graças a isso que Marcos Cras-
sus, o homem mais rico de Roma, 
com o seu dinheiro, conseguiu, pela 
primeira vez, fazer parte de um mo-
vimento político, figurando no Triun-
virato com Pompeu e César, mas logo 
depois dele excluído.

O movimento do mercado de capitais 
foi rolando. E, como na Antiguidade, 
as coisas caminhavam sempre, da 
Grécia para Roma, de Roma para a 
França, havia de vir esse movimento 
então para a França. E um determi-
nado cidadão chamado John (...), que 
era um escocês que matou o amante 
da sua mulher e, por isso, foi obriga-
do a fugir para a França, lá chegando 
conquistou as graças do Duque de 
Orleans, que era o regente de Luiz XV 
e, prometendo a ele, através de um 
banco, melhorar consideravelmente 
as finanças da França, fundou, pela 
primeira vez – isso por volta de 1717, 
o primeiro banco central do mundo.

E logo em seguida, e por força dessa 
organização do mercado de capitais 
da época, a Bolsa da França, em 1726, 
se constituía. E a Inglaterra, cujas ri-
validades com a França eram muito 
grandes – países que viviam per-
manentemente em guerra um com o 
outro, também começou a organizar 
o seu mercado de capitais. E esse, 
realmente, foi um modelo para todo 
o mundo, e depois saltou o Atlântico 
e vem até hoje, nos dias de hoje, nos 
dar as lições que ainda prevalecem 
para a organização do nosso capital.

Em Londres, havia uma rua chamada 
Lombard Street. E nessa rua se reu-

niam os homens que vendiam ações. 

Eram os corretores da época. Mas 

esses corretores já haviam nasci-

do desde a Renascença, não na In-

glaterra, mas em Veneza. E como 

eles se reuniam sempre na rua, na 

(...) se tornou um dos mais famo-

sos centros comerciais do mun-

do antigo, onde os corretores 

se encontravam para vender as 

ações das companhias existentes.  

E na Inglaterra, na Lombard Street, 

havia um Café chamado Jonathan Co-

ffee Shop. Esse Café, uns vinte anos 

depois, os ingleses mudaram o nome 

dele para Stock Exchange, quer dizer, 

Bolsa de Valores. E daí começou real-

mente isso que hoje existe no mundo 

inteiro: a Bolsa de Valores.

Essa Bolsa de Valores logo saltou o 

Atlântico, para vir para os Estados 

Unidos. Porque, nessa época, os Es-

tados Unidos eram uma colônia da 

Inglaterra, e não havia, portanto, 

americano, havia inglês na Améri-
ca. E os ingleses que vinham para os 
Estados Unidos, nas treze primeiras 
colônias – o grupo das primeiras 
colônias inglesas, que mais tarde se 
transformaram nos Estados Unidos, 
esses corretores foram procurar, em 
Nova York, uma rua que, ainda hoje, 
é a mais famosa do mundo. Chama-
-se Wall Street. Isso traduzido em 
português, quer dizer: “rua do muro”, 
porque nessa rua, o governador (...), 
de Nova York, construiu um muro de 
tábua de quinhentos metros de ex-
tensão e três metros de altura, para 
proteger, sobretudo, os corretores 
que viviam ali, passeando na rua 
para vender as ações, e para evitar 
que os porcos, cachorros e os animais 
viessem importunar o trabalho deles.

E nessa rua havia um plátano (esse 
plátano já foi cantado em prosa e 
verso em todas as revistas do mundo, 
em fotografias) que ficava, mais ou 
menos, na altura do número sessenta 
e oito da Wall Street, e era à sombra 
desse plátano que eles começaram, 
então, a discutir os problemas da 
Bolsa de Nova York, que ainda não 
existia. Mas o inverno é muito ri-
goroso, e eles então procuraram se 
abrigar. Reuniram-se, cotizaram-se, 
construíram uma casa, e, em 1801, 
essa casa passou a ser a sede onde 
aqueles corretores se encontravam 
para a venda de ações. E essa sede 
também passou a ser a Bolsa de Nova 
York. E essa Bolsa é que deu o maior 
trabalho à humanidade e foi uma das 
responsáveis pelo grande desenvol-
vimento dos Estados Unidos.

Porque, logo em seguida, por volta de 
1834, descobriu-se a coisa mais fa-
bulosa dos últimos vinte séculos: foi 
a máquina a vapor. Porque a huma-
nidade é curiosa: a humanidade do 



20 EDIÇÃO 282 | OUTUBRO  2020 

DESTAQUE 
DA EDIÇÃO

século I, em Roma, até a humanidade 
do século XVIII, em qualquer parte 
do mundo, era a mesma. O mesmo 
desenvolvimento, ou por outro, o 
mesmo atraso. Basta dizer, meus se-
nhores, que no meu ramo, que era a 
medicina, havia em Roma, no sécu-
lo I, um médico chamado Galeno. E 
a medicina de Galeno prevaleceu no 
mundo até o século XVIII; no século 
XIX, Pasteur começou os seus gran-
des trabalhos e descobriu o micróbio. 
Só então se alterou a medicina, por-
que o que Galeno fazia no século I, os 
médicos faziam até no século XIX. 

Mas a máquina a vapor então con-
seguiu a maior revolução dos vinte 
séculos da nossa civilização. E daí 
nasceram as grandes companhias 
americanas, sobretudo, companhias 
de estrada de ferro, porque, antes 
dessas companhias, as maiores eram 
as companhias de carvão, porque 
o carvão, além das utilidades todas 
que tinha, como combustível, tinha 
aquela de proteger os cidadãos con-
tra o frio – o aquecimento das casas 
era um conforto do qual ninguém 
podia se privar. De modo que, quan-
do se descobriu a máquina a vapor, 
houve uma explosão no desenvolvi-
mento americano. E então aí, eles já 
contavam com centenas de bancos. 
Era uma coisa curiosa que, em 1836, 
houve uma crise nos Estados Unidos, 
em que faliram seiscentos bancos. 
Nessa altura, já existia, naquele país, 
um mercado de capitais, ou um mer-
cado financeiro, que permitia a fa-
lência de seiscentos bancos.

As companhias de estrada de ferro se 
desenvolveram muito, e assim se deu 
o grande desenvolvimento da Bolsa. 
E começavam, então, a aparecer – 
não havia Banco Central nos Estados 
Unidos – os grandes homens de ne-

gócios. E um deles, o mais famoso, 

foi Morgan, cuja organização existe 

até hoje nos Estados Unidos, é um 

dos bancos mais famosos do mundo 

– e ele é que comandava, realmente, 

o movimento financeiro dos Estados 

Unidos, através da Bolsa de Nova 

York. E quando ela chocava, quan-

do ela tinha um atrito, quando tinha 

qualquer coisa, Morgan reunia, em 

sua casa, todos os banqueiros e dizia: 

“O senhor vai entrar com cinco mi-

lhões de dólares, o senhor vai entrar 

com dois milhões de dólares”. Faziam 

caixas, e essas caixas é que, então, 

pela compra ou venda de ações, es-

tabeleciam o equilíbrio e evitavam 

crises muito sérias na Bolsa.

Quando houve a Guerra da Secessão 

nos Estados Unidos, em 1865 – ter-

minou em 1870 –, houve mais de um 

milhão de mortos. Foi uma guerra 

devastadora, terrível, para a inde-

pendência, para a eliminação dos 

escravos. E, logo em seguida a isso, 

a nação parece que, com o sangue 

derramado, ela se levantou vigorosa-

mente, e foi graças à Bolsa, ao traba-

lho do mercado financeiro, o merca-

do de capitais, que em 1900 – nesse 

espaço de trinta anos, de 1870 a 1900 

–, ela adquiriu uma projeção extra-

ordinária e fez a estrutura sobre a 

qual, neste século, os Estados Unidos 

apoiaram o grande desenvolvimen-

to que fez dos Estados Unidos, com 

quatro milhões de habitantes (...)

(...) com um rei, um imperador, que 

embora nos tenha dado de presente 

a independência do nosso país, não 

estava ainda, ele não era educado 

para esses movimentos de desenvol-

vimento. E, mais tarde, sucedido por 

Dom Pedro II, que incontestavelmen-

te foi uma das figuras mais respeitá-

veis da história do Brasil, mas que 

também não tinha a bossa do desen-

volvimento. Dom Pedro II era um ho-

mem que ia assistir, no Rio de Janei-

ro, a todos os concursos no Colégio 

Pedro II. Perdia um tempo enorme 

com isso, para assistir a concursos de 

colégios, dava muita força, mas o as-

sunto de desenvolvimento, nada. Só 

houve, naquele período do Segundo 

Império, um homem que tentou fazer 

alguma coisa, foi Mauá. Mas foi supe-

rado pelas dificuldades da época, en-

trou em falência, e o Governo, dentro 

daquele liberalismo absurdo da filo-

sofia dominante na época no Brasil, 

deixou que ele se arrebentasse, sem 

lhe estender a mão, nem lhe dar o 

menor auxílio. Coisa que mais de um 

século atrás, nos Estados Unidos, já 

não era possível (...) foi o grande co-

ordenador do movimento financeiro 

dos Estados Unidos, e que morreu 

num duelo, estupidamente, em 1803, 
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já organizava a estrutura americana, 
defendendo, com unhas e dentes, o 
mercado americano contra o domí-
nio inglês da época.

Mas, logo, nós tivemos a proclama-
ção da República, já com um país 
com quatorze milhões de habitantes, 
mas sem nenhuma preocupação com 
esse assunto. E os trinta primeiros 
anos da República não foram mais 
nada do que o desdobramento do 
Império. Os primeiros presidentes 
eram outras figuras de Pedro II, to-
dos de sobrecasaca, o mesmo estilo, 
as mesmas preocupações, e nada de 
desenvolvimento. Finalmente, em 
1930, houve um grande movimento, 
o início do movimento do despertar 
do Brasil. E aí, o Brasil começou a to-
mar consciência, em primeiro lugar, 
do seu atraso; em segundo lugar, da 
massa imensa de trabalhadores que 
vivia no país, mais ou menos como 
escravos, e que mal tinham rece-
bido os benefícios da Lei Áurea, de 
1888. Mas os acontecimentos foram 
marchando e o Brasil foi abrindo os 
olhos.

Em 1955 – nós estamos fazendo um 
pouco de história retrospectiva, eu 
não posso deixar de referir, também, 
ao meu período, porque esse faz par-
te, também, de tudo isso que está 
ficando para trás –, mas, em 1955, 
quando a minha candidatura foi lan-
çada, eu olhei o panorama brasileiro 
e vi que não tínhamos nem sequer 
condições, no Brasil, para organizar 
uma equipe de técnicos, de homens 
com sabedoria, com know-how, para 
traçar programas para o Brasil. Os 
poucos homens que eu encontrei e 
que me ajudaram muito, a eles eu 
disse: “Nós vamos organizar umas 
metas que devem ser realizadas para 
restaurar no espírito do brasileiro 

a confiança nesse país. E, como nós 

não temos, ainda, equipes capazes de 

fazer esse trabalho, vamos estudar os 

estrangulamentos da economia brasi-

leira e procurar uma terapêutica con-

tra esses estrangulamentos, que eu 

farei o Brasil marchar cinquenta anos 

em cinco anos.

E é muito fácil eu lhes dizer, eu mesmo 

conheço esses estrangulamentos. Eu 

sei que não há energia elétrica no Bra-

sil, porque no Rio e São Paulo os ele-

vadores estão racionados, quer dizer, 

você não podia construir um prédio no 

Rio e nem em São Paulo, porque não 

havia energia elétrica para elevador, 

quanto mais para fazer indústria... Nós 

não temos estradas. As estradas que 

existiam, todas de terra, péssimas, eu 

encontrei apenas oitocentos quilô-

metros de estradas asfaltadas neste 
país. Hoje, elas já andam por cerca de 
cinquenta mil quilômetros. Nós não 
tínhamos cimento, nós não tínhamos 
navio, nós não tínhamos automóveis. 
Enumerando, aí, seriam trinta metas. 
E foi com essas trinta metas que eu 
saí, então, para minha campanha.

E na minha campanha, que eu ini-
ciei em Jataí, no Estado de Goiás, eu 
fiz uma exposição ao povo, contan-
do isso que estou falando aqui com 
os senhores – naturalmente, numa 
campanha política, dando mais re-
tórica, dando mais beleza no que eu 
estava dizendo, e no fim, eu disse: 
“Agora, eu pergunto a vocês: o que 
vocês acham que eu devo fazer? Por-
que eu não compreendo que uma Na-
ção possa viver apenas de fazer es-
tradas e pontes. Porque há uma coisa 
sutil, superior, espiritual, que se cha-
ma garantias, a liberdade, todos es-
ses assuntos, que eu pretendo zelar, 
respeitar, como uma coisa sagrada 
para o Brasil. E só posso fazer isso, 
respeitando integralmente a Consti-
tuição, que é a Lei que nos rege”.

Um cidadão, lá da multidão, vira-
-se pra mim e diz: “Mas, se o senhor 
está declarando que vai respeitar 
integralmente a Constituição, há um 
dispositivo na Constituição que man-
da construir a nova capital do país. 
O que é que o senhor diz a respeito 
disso?” Aí, eu raciocinei um segundo 
e disse: “O senhor me pegou nessa, 
porque, realmente, eu não tinha pen-
sado nisso e nem nenhum dos meus 
assessores que trabalharam comi-
go”. Desde criança, eu via no mapa 
o retângulo, sede do futuro Distrito 
Federal. E, acostumando com aquele 
retangulozinho ali no mapa, ninguém 
mais dava importância, nem acre-
ditava naquilo. “Mas o senhor tem 
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razão. O Artigo 4º das Disposições 
Transitórias da Constituição de 1946 
estabelece, realmente, a construção 
da nova capital, e eu vou construir a 
nova capital”.

Dali, eu fui para Anápolis, à noite, 
havia muita chuva – eu me lembro 
que foi um comício, todo ele de guar-
da-chuva – e a primeira pergunta já 
foi esta, do povo: “O senhor vai fazer 
a nova capital?” Falei: “Vou fazer”. 
Dali, fui pro norte de Goiás, para Be-
lém, Manaus. Quando cheguei ao Rio, 
já toda a imprensa me perguntando: 
“Mas o senhor vai fazer a nova capi-
tal?” - “Vou fazer a nova capital”. E fi-
cou, então, consagrado e eu já fiquei 
com o compromisso.

Bem, quando eu tomei posse – e to-
dos sabem as dificuldades que eu en-
frentei para isso, na ocasião, logo em 
seguida, eu tive o movimento revolu-
cionário. E, receoso de que esse mo-
vimento pudesse acarretar, inclusive, 
a queda do meu governo, eu preparei 
a mensagem e fiquei com ela pron-
tinha para mandar para o Congresso. 
Falei: “Se houver qualquer briga, eu 
mando para o Congresso, e, ao me-
nos, verão que, da minha parte, eu 
fiz aquilo que devia ter feito, cumpri 
a minha palavra”. Dominado o mo-
vimento, dias depois, eu sigo para a 
Amazônia, para ver lá o petróleo. Mas, 
então, viajando para a Amazônia – eu 
ia assinar, em Goiânia, a mensagem, 
sobrevoei Goiânia, e havia uma nuvem 
sobre o campo. Não foi possível descer 
em Goiânia, então fui para Anápolis, e 
lá é que assinei a mensagem e mandei 
para o Congresso. E começamos, então, 
o trabalho.

Mas nãohavia, nessa ocasião, nada, a 
não ser os bancos: bancos comerciais, 
bancos de depósito; não havia nada 
no mercado financeiro, nem o mer-

cado de capitais. E eu comecei a me 
preocupar, porque uma das primeiras 
metas do meu governo foi resolver o 
problema da indústria automobilística. 
E eu sabia que no meu governo ainda, 
eu conseguiria fabricar, pelo menos, 
cinquenta mil veículos por ano, mas 
que isso iria num crescendo, como re-
almente foi – esse ano passado, nós já 
fabricamos mais de seiscentos mil car-
ros. Então, quer dizer, mas como é que 

se vai comprar esses carros? Porque 
ninguém tem dinheiro para comprar 
de uma vez um carro. Então precisa 
haver uma maneira de financiar esses 
carros. E daí nasceu, então, a ideia das 
financeiras. Criamos as financeiras.

Em 1958 – em novembro de 1958, a 
Portaria da SUMOC criou as financei-
ras. E quando eu deixei o Governo, já 
havia no Brasil sessenta financeiras, 
que começaram a financiar a compra 
de automóveis. À medida, porém, que 
o assunto prosseguia, essas financei-

ras foram se desenvolvendo, e nós 

chegamos a ter, no Brasil, trezentas e 

tantas financeiras. Com a política atual 

do governo, de reduzir o seu número, 

juntando várias em uma só, mais forte, 

mais poderosa, hoje elas devem andar 

por volta de cento e oitenta a duzen-

tas financeiras. Ao mesmo tempo, em 

1965, o fenômeno foi se agravando, 

porque eu mesmo me transformei em 

corretor do Brasil. Aí, eu sou colega dos 

senhores, e vou dizer o seguinte, vou 

citar só uns dois exemplos, para os se-

nhores verem como eu trabalhei como 

corretor neste país.

A primeira coisa que eu criei aqui em 

Minas, quando entrei para o governo 

do Estado, foi a Cemig. Nós não tínha-

mos energia elétrica para coisa ne-

nhuma, a não ser umas pequenas usi-

nas de dez cavalos, vinte cavalos, para 

iluminar, como eu dizia, a miséria das 

cidades do interior. Então, nós precisá-

vamos construir as centrais elétricas, 

destinadas a impulsionar um parque 

industrial para Minas, e daí nasceu a 

ideia da Cemig. Mas para fazer a Cemig 

(era uma companhia mista), o Estado 

entrava com uma parte do capital e os 

particulares com outra parte; naquele 

tempo, as duas companhias maiores 

que havia aqui eram a Belgo-Mineira e 

a St. John Del Rey Mining situada em 

Morro Velho. Eu chamei, lá no Palácio, 

o superintendente da Belgo-Mineira, e 

expliquei a ele todo o meu plano: “Nós 

temos que fazer aqui uma companhia 

mista, é uma novidade, mas pretende-

mos realizar, realmente, uma obra de 

importância para o Estado”.
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E ele foi muito franco e me disse: 
“Mas nós não acreditamos na capa-
cidade do Estado para realizar essas 
coisas”. E eu disse: “Vocês têm toda 
razão. Não é só para realizar essas 
coisas não, é para realizar qualquer 
coisa – essa que é a verdade”. Porque 
o Estado ficava olhando o povo lu-
tar na sua miséria, sem intervir para 
criar uma estrutura que melhorasse 
as condições econômicas do Estado. 
“É, mas o senhor faça uma experiên-
cia, e vai ver se eu vou ou não realizar 
esse assunto”.

O superintendente da Belgo-Minei-
ra, a título de experiência, assinou 
a primeira cota. Foram dez mil con-
tos; era pouco, mas muito mais do 
que representa hoje, é claro, não é? 
Porque hoje, daquela época para cá, 
houve uma desvalorização do cruzei-
ro de milhares de vezes. O outro que 
eu procurei foi o superintendente da 
Mina de Morro Velho, Sr. W. Russel. É 
por isso que, às vezes, eu compreen-
do muito as dificuldades dos correto-
res, sabe? Eu mandei telefonar para 
ele, dizendo que “o governador quer 
falar com ele”. Ele mandou respon-
der “que estava almoçando e não po-
dia atender”. Então eu falei: “Mas ele 
ficou sabendo que é o governador, 
mesmo, que quer falar com ele, e está 
almoçando? Eu já levanto do almoço 
para atender qualquer chofer, não 
digo já uma pessoa de grande proje-
ção, mas qualquer pessoa modesta, 
eu me levanto, então ele não pode 
atender o governador do Estado?”

Então mandei chamar o cônsul britâ-
nico aqui, que era meu amigo, contei 
o fato e falei com ele: “De agora pra 
diante, você poderá ir à minha casa, 
que eu o receberei com muito prazer, 
mas aqui no Palácio você não en-
tra mais. Nem mais um inglês entra 

aqui neste Palácio, sabe?” Ele ficou 

incomodadíssimo com a história, e 

foi atrás do superintendente Sr. W. 

Russel, foi para a Morro Velho. E daí a 

pouco voltou dizendo “o homem não 

tinha entendido, que não compreen-

dia bem o português, que pedia des-

culpas e tal”. Respondi: “Está bem. Eu 

não estou aqui para brigar, não. Você 

já se desculpou, mas traz ele aqui, 

que eu tenho uma intimação para 

fazer”. Então veio, e ele assinou sete 

mil e quinhentos contos. Foi o que 

custou a ele a grosseria. E foi assim 

que começou a Cemig.

Bem, como governador, uma outra, 

também, grande corretagem que 

eu fiz foi com a Mannesman. E essa 

Mannesman foi feita, aí, com o dólar 

a dezoito cruzeiros, com isenção para 

importar esse material todo (...). Ela 

está aí, agora, já está fazendo o seu 

programa para produzir quinhentas 

mil toneladas – ela começou com 

uma produção de cem mil tonela-
das, e agora produz quinhentas mil. 
Mas os senhores viram que, aí, foi o 
meu trabalho de corretagem – como 
governador, eu podia citar inúmeros 
outros exemplos, mas esses três já 
mostram aos senhores.

Depois, como presidente, eu fiz uma 
viagem ao exterior – presidente elei-
to. Cheguei na Europa, na Alemanha, 
já tinha mandado um telegrama para 
o embaixador, pedindo a ele que 
reunisse, lá no hotel onde eu ia me 
hospedar, lá em Dusseldorf, todos os 
industriais que fosse possível. Che-
guei lá e estava marcada uma reu-
nião com uns trezentos industriais 
alemães. E eu levava todas as minhas 
metas e sabia quais aquelas que po-
diam ser realizadas pelos alemães. 
Porque, naquele tempo, meu amigo, 
não havia nenhuma poupança nacio-
nal, não havia mercado de capitais, 
não havia condições para você fazer 
mercado de capitais no Brasil. Então, 
você tinha que arranjar, ou emprés-
timos que o Brasil, naquela ocasião, 
atolado de dívidas, não tinha condi-
ções de ampliar, ou então, tinha que 
ficar esperando que Deus viesse nos 
ajudar, ou então, trazer de fora o di-
nheiro. Foi a decisão que eu tomei.

E, naquela época, com alguma difi-
culdade, porque havia um movimen-
to político muito grande, havia um 
nacionalismo um pouco exacerbado, 
um nacionalismo incompreendido, 
porque diziam: “Não devemos trazer 
capital”. Como? O capital estrangeiro 
chega aqui, fixa, se fixa aqui, enten-
deu? E mais nunca sai: passa a ficar 
a serviço do Brasil. De modo que o 
seguinte: todo o capital que pudes-
se trazer... não havia nenhum peri-
go. Nessa reunião com os alemães 
– eram trezentos industriais, mais 
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ou menos, eu disse: “Eu vou fazer o 
que preciso fazer: fábrica de automó-
vel, fábrica de navio, fábrica de cimen-
to, fábrica de alumínio... e fui por aí 
citando. E aqui, eu sei de pelo menos 
dez industriais aqui da Alemanha que 
têm que se encarregar de realizar isso. 
Porque isso importa em centenas de 
milhões de dólares, e digo, o Brasil não 
tem esse dinheiro, mas os senhores 
vão pra lá e vão encontrar uma atmos-
fera propícia a esses investimentos”. 

Ao término, falei: “Agora eu que-
ro ouvir francamente a opinião dos 
senhores”.  Disseram-me eles – um 
deles falou em nome de todos. Disse: 
“Nós não queremos mais trabalhar 
na América Latina, especialmente 
no Brasil. Porque os outros países 
são pequenos (...) mas o Brasil, que 
é um país grande, nos tem atraído, 
e nós vamos lá, vamos a um minis-
tério, chegamos ao ministério, pas-
samos uma semana pelejando para 
falar com o ministro. Chega lá, o mi-
nistro não entende coisa nenhuma, 
não tem nada organizado, nos manda 
para outro ministério e, no fim de um 
mês, nós já percorremos quatro ou 
cinco ministérios, e sem nenhum re-
sultado do nosso esforço e do nosso 
trabalho. De modo que é necessário... 
nós desistirmos, tiramos isso da nos-
sa preocupação. Hoje nós estamos 
aqui preocupados, aqui dentro. Esta-
mos começando o Mercado Comum 
Europeu, vamos ter, aqui na Europa, 
mercado entre nós mesmos, estamos 
preocupados em fazer investimentos 
dentro da Europa mesmo”.

Eu disse: “Não, então vamos fazer o 
seguinte: eu peço aos senhores que 
destaquem os dez que podem fazer 
estas indústrias (...) Os senhores estão 
convidados para ir ao Brasil” – isso foi 
no mês de janeiro de 56 –, “eu vou tomar 

posse daqui a vinte dias. Os senhores es-

tão convidados para ir ao Brasil. O senhor 

irá no dia dez de fevereiro, o senhor no 

dia quinze de fevereiro, o senhor no dia 

trinta e tal. “Não, nós temos que estudar 

primeiro e tal…”. “Não (...) de modo que os 

senhores serão recebidos, os senhores 

não vão ter trabalho de espécie alguma, 

receberão a passagem no endereço que 

os senhores determinarem, e eu os es-

pero no Brasil”. E tomei nota.

Cada dia que chegava um ao Brasil, 

já estava lá um ajudante de ordens 

meu, para recebê-lo. Já saía dali – 

chegava às seis e meia, sete horas da 

manhã, já ia diretamente para o Palá-

cio (...) “O presidente está esperando 

o senhor”. “A esta hora me esperan-

do? Mas eu ainda não fiz a barba e 

não sei o quê”. “Não, está esperando”. 

O sujeito chegava lá, eu dizia: “O se-

nhor vem tomar café comigo, não é? 

Vamos tomar um café porque estão 

aqui já os estudos todos do assunto 

que o senhor vai resolver. Às duas 
horas da tarde, o senhor vai ao Con-
selho Nacional de Desenvolvimento, 
que já estarão lá à sua espera, e ama-
nhã o senhor vai almoçar comigo. Os 
senhores vão ver que já mudou aque-
le quadro que os senhores falaram 
comigo lá na Alemanha, de que não 
se encontra ninguém para discutir 
assuntos por aqui”. Bem, o fato era o 
seguinte: o sujeito ia para casa, des-
cansava um pouco, às duas horas já 
estava aí a turma toda muito afiada...

No dia seguinte, hora do almoço, já 
estava lá para almoçar comigo. Falei: 
“Como é que está?” Diziam: “Ah, agora 
mudou, realmente, inteiramente, nós 
estamos surpreendidos. Falei: “Pois 
bem, agora o senhor organize aí e es-
tabeleça o seu plano”. “Está bom, mas 
isso eu tenho que ir à Alemanha pri-
meiro”. Falei: “Ah, não, o senhor não 
sai daqui. O senhor tem telefone, o se-
nhor tem telégrafo, o senhor tem tudo 
o que o senhor quiser para se entender 
lá com o seu país e, agora, o senhor é 
meu prisioneiro. Fique aqui no hotel, é 
meu hóspede; vou tratar o senhor mui-
to bem, vem almoçar todo dia comigo, 
mas é meu prisioneiro, não sai daqui 
mais sem resolver esse assunto”. Olha, 
todos os dez ficaram com os assuntos 
resolvidos – imagina que importância 
de assuntos que era, a construção de 
automóveis Mercedes Benz, era aque-
la big fábrica da Krupp, lá em Sorocaba. 
Era tudo desse volume. Basta dizer que, 
só naqueles dias, eles tiveram que apli-
car no Brasil trezentos milhões de dóla-
res – é dinheiro toda vida. Pois bem, foi 
graças a essa corretagem, é que eu pude 
realizar e conquistar o dinheiro que, na 
ocasião, não existia no Brasil, e que eu 
consegui trazer para cá.

Mas agora, à medida que o Brasil cres-
ceu, as necessidades foram crescendo, 
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e o atual ministro da Fazenda, que é 

realmente um economista que co-

nhece bem o que está fazendo, e tem 

auxiliares muito bons, o Presidente do 

Banco Central, o Galveas, é também 

um elemento sério, um homem que 

estuda bem os problemas, o gerente do 

mercado de capitais, o (...) é outro rapaz 

muito moço, mas também de muito 

valor, conhece bem esses problemas, 

de modo que eles estão codificando 

bem esse mercado. E graças a isso, a 

coisa vai se desenvolvendo, e é só gra-

ças a isso que nós vamos ter, daqui em 

diante, o desenvolvimento do Brasil. 

E eu vou explicar por quê: porque nos 

Estados Unidos, todas as indústrias (lá, 

o governo não interveio de maneira 

nenhuma na formação de indústria; o 

governo americano, nem indústria de 

guerra, nem essa indústria de ir à lua, 

nada disso é feito pelo governo), tudo 

lá é iniciativa privada. Mas, aqui no 

Brasil, o governo teve que entrar muito 

no campo da realização de indústrias, 

pela falta de capitais particulares para 

fazer isso.

Então, eu mesmo me indagava mui-

to: por que os Estados Unidos, tendo 

mais ou menos a mesma idade física 

que nós temos, a mesma idade histó-

rica, sendo uma nação que, durante 

algum tempo, andou mais ou menos 

paralelamente conosco em popu-

lação (o Brasil já esteve até à frente 

dos Estados Unidos); por que, subita-

mente, os Estados Unidos tomaram 

essa dianteira formidável, deixando 

o Brasil para trás, como está hoje, 

um século atrás dos Estados Unidos 

em desenvolvimento – e isso é com-

provado por todas as estatísticas? Eu 

sempre chamei a atenção disso, des-

de que era presidente, porque é pre-

ciso que o brasileiro saiba disso, para 

ele despertar o seu brio e lutar contra 

essa diferença, esse fosso, que sepa-
ra o desenvolvimento do Brasil e dos 
Estados Unidos. Mas os Estados Uni-
dos – eu mesmo me perguntava, por 
que os Estados Unidos deram esse 
golpe formidável na nossa frente? E 

a razão era essa, não tenha dúvida: é 

que, em 1801, já estava montada nos 

Estados Unidos, em Nova York, a Bol-

sa de Valores.

Essa Bolsa lançava já as ações para 
todas as grandes companhias que se 
formaram: a princípio, as companhias 
de carvão, seguidas das companhias 
de estradas de ferro. Em 1863, inau-
gurou-se, nos Estados Unidos, ligando 
Nova York a São Francisco, ou seja, de 
costa a costa, do Pacífico ao Atlântico, 
a primeira estrada de ferro. Nós, só 
em 1960, foi possível atravessar esse 
Brasil de norte a sul, durante o meu 
governo quando se inaugurou Brasí-
lia, que nós fizemos aquela grande, eu 
considero uma das maiores festas do 

Brasil – foi aquela de vir automóveis 

de Belém até Brasília, e outros de Porto 

Alegre até Brasília, pra se encontrarem 

no mesmo dia e na mesma hora. Pela 

primeira vez, se varou o Brasil de nor-

te a sul e de leste a oeste. Um século 

depois.

Mas foi graças a esse mercado de ca-

pitais, quer dizer, à captação da pou-

pança particular. Porque hoje você vê: 

mesmo os empregados da gente, mo-

destos, que têm pouco conhecimento 

ainda, já têm a preocupação de saber 

“como é que eu posso empregar essa 

economiazinha minha de quinhentos 

cruzeiros, mil cruzeiros, quer dizer, 

comprando letras de câmbio, fazendo 

um depósito fixo”. Isso tudo, vai so-

mando, vai somando, isso vira bilhões. 

E com esses bilhões é que se fazem os 

lançamentos das novas indústrias para 

o Brasil.

No ano passado, foram lançadas, na 

Bolsa, dezenas e dezenas de indús-

trias, e agora estão lá, no Banco Cen-

tral. No ano passado, até o fim do ano 

passado, devia ter, mais ou menos, 

quatrocentos novos projetos de in-

dústria para serem lançados. E esses 

projetos são todos hoje a captação que 

se faz e todas essas indústrias estão 

sendo feitas à custa da corretagem, 

das companhias de financiamento, das 

companhias de corretagem e, sobretudo, 

dos bancos de desenvolvimento”. 

*(Textos extraídos da Coletânea de 3 

volumes da obra “Juscelino Kubits-

chek – Profeta do Desenvolvimento 

– Exemplos e Lições ao Brasil do Sé-

culo XXI”, de autoria de Carlos Alber-

to 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 Hori-
zonte (1940-1945), governador de Mi-
nas 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 econô-

mico e social do Brasil, encontra-se 
relatada nas páginas de “Juscelino 
Kubitschek – Profeta do Desenvolvi-
mento – Exemplos e Lições ao Brasil 
do Século XXI”, obra composta por 
três volumes que acaba de ser lan-
çada pelo economista Carlos Alber-
to Teixeira de Oliveira, Presidente/
Editor Geral de MercadoComum – 
Publicação Nacional de Economia, 
Finanças e Negócios e Presidente 
da ASSEMG – Associação dos Econo-

mistas de Minas Gerais e que agora já 
pode ser adquirida.

A obra está à venda e pode ser en-
tregue em todo o país. Os valores são 
R$ 175,00 para entregas em Belo Ho-
rizonte e interior de Minas Gerais; e 
R$ 199,00, para outras capitais e mu-
nicípios já considerando-se o frete 
incluso.

 Há desconto de 10% para compras de 
mais de um conjunto, aceitando-se 
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todos os cartões de crédito. A aqui-
sição pode ser feita diretamente na 
sede de MercadoComum em Belo 
Horizonte (Rua Padre Odorico, 128 – 
Sobreloja – Bairro São Pedro), pelo 
telefone (31) 3281-6474 ou revis-
tamc@uol.com.br.

Os pagamentos devem ser feitos di-
retamente 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.

Material inédito

Para a realização desta nova edi-

ção foram várias as colaborações 

recebidas ao longo de vários anos 

e, diversas delas, incorporadas, en-

riquecendo 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 Histó-

ria do País e o alçou à condição de 

maior Presidente do Brasil em todos 

os tempos”, destaca o autor.

Neste novo estudo sobre o Presi-

dente JK foram incorporados cer-

ca 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 desconheci-

dos, podem ser considerados verda-

deiras obras-primas sobre a política 

e a economia nacional. Desses dis-

cursos, 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 desenvol-

vimento, esta relevante expressão 

não poderá ser considerada, nem 

compreendida e muito menos ima-

ginada, desconectada e separada de 

outras duas: o econômico e o social. 

Deve ser, ainda, compreendida em 

sua acepção mais ampla, nas abran-

gências e nas contextualizações da 

cultura, da política e do direito.

Pontos de vista heterogêneos e opi-

niões diversificadas, além de um 

grande número de fatos e episódios 

até então desconhecidos, transfor-

mam 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 fa-

zer o País crescer 50 anos em cinco. 

“Mais do que uma obra biográfica, 

este livro busca resgatar o debate so-

bre 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 MERCA-

DOCOMUM – Publicação Nacional de 

Economia, Finanças e Negócios que 

circula há 27 anos, sendo desenvolvi-

da e escrita pelo economista    Car-

los Alberto Teixeira de Oliveira, e têm 

apresentação dos renomados econo-

mistas Paulo Rabello de Castro e Luis 

Paulo Rosenberg. 

Juscelino Kubitschek – Profeta do De-

senvolvimento – Exemplos e Lições 

ao Brasil do Século XXI retrata, de for-

ma inédita, um dos personagens mais 

importantes da política nacional bra-

sileira, 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 Men-

sageiro da Esperança – Exemplos e 

Lições ao Brasil do Século XXI (Volu-

me 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 Al-

berto Teixeira de Oliveira.
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O falacioso Regime 
de Recuperação Fiscal 

No momento que escrevemos este artigo, 
o País vive sob a pandemia do corona-
vírus. Pensamos no que poderia ter sido 
aplicado na saúde, educação e sanea-
mento básico se os estados não tives-
sem aderido ao Programa de Incentivo 
à Redução do Setor Público Estadual na 
Atividade Bancária (PROES), criado pela 
Medida Provisória nº 2.192-70, de 24 de 
agosto de 2001, e ao Programa de Rees-
truturação e de Ajuste Fiscal (PAF), criado 
pela Lei Federal nº 9.496, de 11 de setem-
bro de 1997. Com a adesão a estes progra-
mas, as dívidas púbicas estaduais foram 
assumidas pelo governo central, em um 
acordo leonino, desequilibrado, abusivo.

As condições para o refinanciamento 

impostas pelo governo central foram 

extremamente onerosas, pois foi exigida 

a título de atualização monetária a apli-

cação do IGP/DI – índice calculado pela 

instituição privada Instituto Brasileiro de 

Economia, da Fundação Getúlio Vargas, 

acrescido de juros de 6,00 ou de 7,5% a.a., 

capitalizados mensalmente. 

A variação da taxa ficou condicionada à 

entrada inicial. A taxa de 6% foi aplicada 

para aqueles Estados que pagaram ini-

cialmente 20% da dívida. Este foi o caso 

da maioria dos Estados, como o Rio Gran-

de do Sul. Para aqueles que pagaram 10% 

na assinatura do contrato a taxa foi de 

7,5% a.a., como ocorreu com o contrato de 

Minas Gerais.

Este pagamento inicial foi bancado pela 

privatização de patrimônio público que, 

pela brevidade, tudo indica, foi aliena-

do sem qualquer levantamento para a 

apuração do seu valor real. 

O impacto do IGP/DI (calcula a variação 

dos preços com ênfase em preços alta-

mente suscetíveis à variação cambial), 

normalmente bem superior à inflação 

medida pelo IPCA (índice que mede a 

inflação oficial brasileira calculado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografa e Estatís-

tica-IBGE), alterou significativamente a 

evolução da dívida dos estados. As recei-

tas estaduais tendem a acompanhar a va-

riação da inflação, ficando evidente que a 

dita renegociação fez com que as dívidas 

EULÁLIA ALVARENGA JOÃO PEDRO CASAROTTO
Economista, especialista em administração 
pública e direito tributário, Auditora-Fiscal 
de Tributos Municipais, aposentada.

Contador, pesquisador sobre finanças públi-
cas e Auditor-Fiscal da Receita Estadual do 
RS, aposentado
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estaduais com a União se transformas-
sem em um débito impagável.

No entanto, o que mais impactou as dí-
vidas estaduais foram os juros cobrados. 
Os Estados que assinaram o contrato 
com correção monetária pelo IGP/DI 
e juros de 6% a.a., esses capitalizados 
mensalmente se transformaram em 
6,17% a.a. -no período de janeiro de 1999 
a dezembro de 2017. As   dívidas varia-
ram 1.379% no período, enquanto a va-
riação do IGP/DI foi de 342% e a variação 
do IPCA de 237%. O desrespeito ao fede-
ralismo foi tão grande tendo em vista ao 
ônus excessivo, com a aplicação do IGP/
DI mais a cobrança de juros, permitiu 
que a União obtivesse lucro financeiro 
exorbitante. 

Vale lembrar que o procedimento da 

União com os entes federados foi diame-

tralmente oposto aos aplicados aos em-

préstimos concedidos pelo BNDES e aos 

Programas de Regularização dos Deve-

dores da Receita Federal - REFIS. O mon-

tante pago pelos Estados desde a assina-

tura dos acordos, mensalmente, não foi 

suficiente para quitar juros e amortizar 

o principal e acabou gerando um passivo 

despropositado. Passivo este, vale dizer, 

meramente escritural. Cabe salientar que 

a crise financeira que os Estados enfren-

tavam à época decorria, principalmente, 

das medidas econômicas implementa-

das pelo governo central e, portanto, não 

faz o menor sentido a cobrança de juros, 

já que juro é sinônimo de lucro. Assim, a 

questão da sustentabilidade financeira 
da dívida dos Estados tornou-se central.

De acordo com os números do Banco 
Central de dezembro de 2019 a dívida dos 
estados junto à União totalizava R$ 565,1 
bilhões, o que equivale a 7,8% do PIB – 
Produto Interno Bruto. 

É importante mencionar a forte concen-
tração da dívida estadual junto à União.  
Apenas quatro Estados respondiam por 
88,4% do total, em setembro de 2019: São 
Paulo (42%), Rio de Janeiro (18,9%), Minas 
(16,3%) e Rio Grande do Sul (11,3%). Dentre 
esses, somente São Paulo tem capacida-
de de endividamento, tendo nota B na 
classificação de situação fiscal. Os de-
mais Estados citados acima estão numa 
situação fiscal muito precária. 

Fonte: DIVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS.STN PAG 96

FONTE: DIVIDAS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS.STN PAG 107



30 EDIÇÃO 282 | OUTUBRO  2020 
(Os artigos e comentários não representam, necessariamente, 

a opinião desta publicação; a responsabilidade é do autor da mensagem)

DEBATE 
ECONÔMICO

Foram muitas disputas judiciais contra 
esses acordos da década de 1990.  Em 
2016, diversos estados conseguiram li-
minares do Supremo Tribunal Federal 
-STF - suspendendo o pagamento da dí-
vida com a União até que se entrassem 
em um acordo. Nesse mesmo ano foi 
editada a Lei Complementar – LC 156 que 
flexibilizou o pagamento de juros e amor-
tizações. A LC 156/2016 alongou a dívida 
com a União por mais 20 anos, diluindo 
o pagamento do principal, e estabeleceu 
limites para o crescimento da despesa 
primária por dois exercícios financeiros, 
entre outros pontos. 

Segundo dados da Secretaria do Tesouro 
Nacional - STN o percentual do abati-
mento com a aprovação da LC 156 foi de 
8,8% para o Rio Grande do Sul (o saldo da 
dívida caiu R$ 4,9 bilhões em primeiro de 
julho de 2016). Para Minas Gerais o per-
centual de queda foi de 10,6%, base abril 
de 2017 (o equivalente a R$ 9,5 bilhões de 
redução). Deve-se levar em conta que a 
diferença de abatimento se deve ao per-
centual de juros, enquanto o contrato do 
Rio Grande do Sul a taxa foi de 6% a.a., o 
de Minas foi de 7,5% a.a. A diferença na 
taxa aplicada, foi devido a entrada dada 
na assinatura do contrato, como dizemos 

acima. O recálculo da dívida teve redutor 
devido à troca de indexador limitado pela 
taxa Selic (estabelecido pela LC 148), além 
do alongamento de prazos (estabelecido 
pela LC 156). 

A discussão não terminou com a edição 
das leis complementares citadas. Ulti-
mamente, a União nos apresenta como 
única solução para equacionar a sus-
tentabilidade financeira dos Estados, a 
adesão ao Regime de Recuperação Fiscal 
– RRF, instituído pela Lei Complementar 
Federal 159 de 19/05/2017. As condicio-
nantes estabelecidas para a adesão ao 
RRF são vinte e uma. Nove são relativas 
à despesa com pessoal, uma referente à 
privatização das empresas dos setores fi-
nanceiros, de energia e de saneamento, e 
outros. Chamamos atenção para a abran-
gência “e outros”, tendo em vista que esta 
expressão poderá abranger uma enorme 
quantidade de empresas do patrimônio 
público.

Para assinar o RRF o Estado terá que 
desistir de eventuais ações judiciais que 
estejam em andamento cujo objeto seja a 
dívida ou o contrato de 1998.

Com a adesão ao RRF o pagamento da 
dívida com a União será suspenso por 3 

(três) anos, prorrogáveis por mais 3 (três).  
Observa-se que haverá apenas suspen-
são dos pagamentos da dívida e nada 
mais. Aos valores suspensos serão acres-
cidos os encargos, mensalmente, adicio-
nados ao saldo devedor.

Apenas o Estado do Rio de Janeiro aderiu 
ao RRF, em setembro de 2017, o que não 
melhorou as finanças do Estado. Os Esta-
dos do Rio Grande de Sul e Minas Gerais 
estão em negociação para adesão ao regi-
me. Vale ressaltar que estes três Estados 
respondiam, em setembro de 2019, por 
46,4% do montante das dívidas dos Esta-
dos com a União.

Para se ter ideia do que representou para 
o Rio de Janeiro a adesão ao RFF, trans-
crevemos dados do Instituto Fiscal In-
dependente, órgão vinculado ao Senado 
- Estudo Especial - Relações Financei-
ras entre União e Estados, de mar/2020, 
pag12: 

“A tabela 4 mostra o aumento da dívida 
do Rio de Janeiro junto à União em razão 
do acúmulo de pagamentos suspensos e 
garantias honradas, somados à incorpo-
ração dos juros e atualização do saldo. Em 
setembro de 2017, eram R$ 7,6 bilhões 
em pagamentos suspensos e R$ 1,8 bi-

FONTE: DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS.STN PAG 111



31OUTUBRO  2020 |  EDIÇÃO 282
(Os artigos e comentários não representam, necessariamente, 
a opinião desta publicação; a responsabilidade é do autor da mensagem)

DEBATE 
ECONÔMICO

lhão em garantias honradas, ambos 
relativos ao período anterior, em um 
total de R$ 9,5 bilhões. Com os novos 
fluxos, a dívida cresceu continuamen-
te até que o incremento chegasse aos 
R$ 39,5 bilhões em dezembro de 2019, 
sendo R$ 26,8 bilhões de pagamentos 
suspensos e R$ 12,7 bilhões de garan-
tias honradas.

Os R$ 39,5 bilhões são a medida dos 
recursos gastos ou que deixaram de ser 
recebidos pela União durante o Regime 
de Recuperação Fiscal do Rio, acumu-
lados e capitalizados, de 2016 a 2019. 
Em vista do cronograma de vencimento 
das operações de crédito do Rio garan-
tidas pela União, conforme mostra a ta-
bela 3, e da continuidade da suspensão 
dos pagamentos relativos à dívida do 
estado junto à União, o valor aumenta-
rá continuamente até setembro deste 
ano, quando vencem os 36 meses de 
vigência do regime e, possivelmente, 
por mais 36 meses, com a prorrogação 
do prazo por igual período. Vale lembrar 
que, de acordo com a LC 159, se houver 
renovação, a execução das contraga-
rantias e os pagamentos suspensos de-
verão ser retomados progressivamente 
até que retornem à normalidade em se-
tembro de 2023.”

O Estado que aderir ao RRF terá sua 
soberania afetada. Será criado um Con-
selho de Supervisão, um triunvirato 
nomeado pelo Presidente da Repúbli-
ca, que atuará junto às secretarias de 
fazenda estaduais. 

O custo deste Conselho, quase todo, será 
suportado com recursos do ente fede-

rado e  terá, entre outras, as atribuições 
de limitar o crescimento das despesas 
obrigatórias; exigir a venda, em época 
de baixa, de todo o patrimônio públi-
co; requisitar informações; contratar 
consultorias; e autorizar novos emprés-
timos, inclusive as operações de secu-
ritização de direitos creditórios;  moni-
torar o cumprimento do plano, além de 
determinar as correções de rumo que 
julgar necessárias e de, pasmem, notifi-
car autoridades. Ou seja, este Conselho 
irá governar sem ser eleito.

Falsos mascates financeiros estão in-
duzindo as autoridades financeiras dos 
Estados a cometerem um crime letal 
contra as finanças públicas e, também, 
contra a Federação brasileira ao pro-
porem a securitização da dívida ativa 
por meio de fundos ou de sociedades 
de economia mista, que  geram custos 
milionários com juros abusivos; prê-
mios; comissões; multas por descum-
primento de cláusulas leoninas; e com 
empresas bancárias, de distribuição de 
valores, de “rating”, de custódia, de au-
ditorias e de consultorias. 

Além disto, estas operações de secu-
ritização utilizam a máquina pública 
- procuradorias e fazendas estaduais 
- e incentivam nefastas triangulações 
financeiras com o não pagamento de 
tributos e a consequente inscrição do 
devedor em dívida ativa, que, na outra 
ponta, pode se habilitar na compra dos 
títulos emitidos nestas operações.

Diante do exposto ao longo deste artigo, 
consideramos que as condicionantes 
para adesão ao RRF pelos Estados e Dis-
trito Federal são um ataque à soberania 
dos mesmos. É urgente a recomposição 
da autonomia que a Constituição Federal 
confere aos entes federados. Sem a me-
nor dúvida, estamos destruindo a forma 
republicana de governo e a forma federa-
tiva de organização do Estado brasileiro. 

O momento não é de redução do ta-
manho do Estado. Estamos em uma 
profunda crise econômica e social e 
precisamos de investimentos e não de 
mais cortes. Diante da pandemia a ação 
estatual necessita tornar mais urgente 
o atendimento à população, prioritaria-
mente os mais necessitados. 

Em âmbito nacional devemos lutar pela 
revogação da Emenda Constitucional 
95/2016 que instituiu o teto de gastos, 
destinando durante 20 anos a priorida-
de para pagamento de juros e amortiza-
ções da dívida pública. 

Os entes federados - União, Estados 
e Municípios -  devem cumprir o pre-
âmbulo da Constituição do País - “... um 
Estado Democrático, destinado a asse-
gurar o exercício dos direitos sociais e 
individuais, a liberdade, a seguran-
ça, o bem-estar, o desenvolvimento, 
a igualdade e a justiça como valores 
supremos de uma sociedade fraterna, 
pluralista e sem preconceitos, fundada 
na harmonia social e comprometida, 
na ordem interna e internacional, com 
a solução pacífica das controvérsias”.

 Estado que aderir 
ao RRF terá sua 

soberania afetada. 
Será criado 

um Conselho 
de Supervisão, 
um triunvirato 
nomeado pelo 
Presidente da 

República, que 
atuará junto às 
secretarias de 

fazenda estaduais. 
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Nascido em 6 de outubro de 1916, 
Ulysses Guimarães foi advogado, pro-
fessor universitário, escritor e dirigen-
te de clube de futebol. Na juventude, 
sonhou com o mundo das artes, que 
acabou abandonando por outro sonho: 
a carreira política, galgada degrau a 
degrau, até chegar à cadeira de presi-
dente da Câmara dos Deputados nos 
biênios 1956/57, 1985/86 e 1987/88. Foi 
o parlamentar que mais tempo ficou à 
frente do Legislativo federal.

Dr. Ulysses teve uma ampla participa-
ção durante as campanhas pelo retor-

O dia em que o 
Sr. Constituição veio a 
Minas Gerais apresentar 
o seu plano de governo

Ulysses Silveira Guimarães foi um 
honrado político e advogado brasileiro.

Se ainda estivesse vivo, Ulysses Gui-
marães estaria completando 104 anos 
de idade. Deputado federal por 11 man-
datos, foi presidente da Câmara por 
três vezes, líder do movimento Diretas 
Já, presidente da Assembleia Nacional 
Constituinte entre 1987 e 1988, um dos 
fundadores do MDB, o maior partido do 
Brasil. Atualmente, o Brasil conta com 
33 partidos políticos e o MDB dispõe 
de um quadro formado por 2.163.568 
filiados em todo o país. 

O extenso currículo é a marca da tra-

jetória de um homem reconhecido 

por sua sabedoria e habilidade políti-

ca, e citado até hoje em Brasília como 

exemplo de retidão e ética no serviço 

público. Dr. Ulysses, como era respei-

tosamente chamado pelos colegas, ou 

o Sr. Constituição como também ficou 

conhecido, morreu em 12 de outubro 

de 1992 em um acidente de helicópte-

ro em Angra dos Reis, no litoral sul do 

Rio de Janeiro, juntamente com a es-

posa dona Mora. O corpo de Ulysses até 

hoje não foi encontrado.

CARLOS ALBERTO 
TEIXEIRA DE OLIVEIRA

Administrador, Economista e Bacharel em Ciências Contábeis. Presiden-
te da ASSEMG-Associação dos Economistas de Minas Gerais.  Ex-Presi-
dente do BDMG e ex-Secretário de Planejamento e Coordenação Geral 
de Minas Gerais; Coordenador Geral do Fórum JK de Desenvolvimento 
Econômico e Vice-Presidente da ACMinas – Associação Comercial e 
Empresarial de Minas. Presidente/Editor Geral de MERCADOCOMUM.
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no do país à democracia e era consi-
derado um dos principais opositores à 
ditadura militar. Em 1979, com o fim do 
bipartidarismo, o MDB converteu-se 
no Partido do Movimento Democrá-
tico Brasileiro (PMDB) do qual se tor-
nou presidente nacional. Foi uma das 
lideranças da campanha Diretas Já e 
presidente da Assembleia Constituinte 
que elaborou a Constituição Federal de 
1988, que vigora até hoje.

Dr. Ulysses candidatou-se nas eleições 
de 1989 a presidente da República, na 
primeira eleição direta após o regime 
militar.

Como candidato a presidente do Brasil 
recebeu 3.204.932 votos, equivalentes 
a 4,73% do total. 

A primeira eleição direta para presiden-
te da República após a ditadura militar 
elegeu o mais jovem presidente que o 
país já teve. Ex-deputado federal e go-
vernador de Alagoas, Fernando Collor 
de Mello, concorrendo pelo minúsculo 
PRN, venceu outros 24 candidatos na 
corrida ao Palácio do Planalto. 

Durante o período eleitoral de 1989, na 
qualidade de presidente do BDMG – 
Banco de Desenvolvimento de Minas 
Gerais S.A. realizamos em Belo Hori-
zonte, Minas Gerais, o Ciclo de Debates 
“A Sucessão Presidencial e os Desafios 
do Desenvolvimento” em conjunto com 
várias entidades, veículos de comuni-
cação e instituições empresariais de 
Minas - tendo por objetivo discutir com 
cada um dos candidatos à presidência 
da República os seus planos para o País 
e, em especial, para a economia e ao 
nosso desenvolvimento.

Assim, em 13 de setembro daquele ano, 
recebemos o ilustre candidato Ulysses 
Guimarães para a apresentação de suas 
propostas e de seu plano de governo. 
Ele iniciou a sua apresentação com uma 
abordagem precisa sobre os dois prin-
cipais males que afligiam a economia 
brasileira àquela época: a elevadíssi-
ma inflação que rumava rumo à hipe-
rinflação e a questão da dívida externa 
brasileira, já rotulada de dívida eterna 
– numa situação em que quanto mais 
se pagava, mais se devia.

Dr. Ulysses também alertou para a ur-
gente necessidade de se desprivatizar 
o Estado brasileiro que, por sua vez 
também não cumpria com o seu dever, 
ressaltando várias outras de suas gran-
des preocupações, principalmente no 
tocante à corrupção e aos desperdícios 
em geral.

O candidato também manifestou a im-
portância que merecia a questão am-
biental brasileira, ressaltando que ela 
não poderia ficar dissociada ou incom-
patível com o desenvolvimento econô-
mico do País. 

Em seu governo, em caso de vitória, a 
grande meta seria o desenvolvimento 
do homem brasileiro, tendo a educação 
papel dos mais relevantes – destacan-
do-se que o Brasil não poderia mais 

continuar refém das exportações ape-
nas de commodities e que era preciso 
dedicar à indústria nacional um novo 
protagonismo e melhor tratamento.

O vídeo completo da apresentação do 
Dr. Ulysses Guimarães encontra-se 
disponível nesta edição de MercadoCo-
mum.

Em 1990, Ulysses Guimarães foi reelei-
to deputado, mas não disputou a pre-
sidência da Câmara e perdeu a presi-
dência do PMDB para Orestes Quercia. 
Seu prestígio foi retomado em 1992, 
durante o impeachment do presidente 
Fernando Collor de Mello. Ulysses foi 
um dos responsáveis por um dos prin-
cipais golpes sofridos por Collor. Pedia 
abertamente que a votação do impea-
chment no Congresso não fosse secreta.

ULYSSES GUIMARÃES 
PRINCIPAIS DESTAQUES:

Formação Superior:

Direito, USP, São Paulo, em 1940.

Carreira Política:

Deputado Estadual, SP, Partido: PSD, 
Período: 1947 a 1951

Mandatos na Câmara dos Deputados:

Deputado Federal 1951-1955, SP, PSD; 
1955-1959, SP, PSD, 1959-1963, SP, PSD; 
1963-1967, SP, PSD; 1967-1971, SP, MDB; 
1971-1975, SP, MDB; 1975-1979, SP, 
MDB; 1979-1983, SP, MDB; 1983-1987, 
SP, PMDB; Deputado Federal Consti-
tuinte 1987-1991, SP, PMDB; Deputado 
Federal - 1991-1995, SP, PMDB.

Atividades Partidárias:

Vice-Presidente do Diretório Nacional 
do MDB, 1966; Presidente da Comis-
são Executiva do Diretório Nacional do 
MDB, 1971-1979; Fundador do PMDB; 
Integrante da Comissão Diretora Na-

ELEIÇÕES PARA A PRESIDÊNCIA 
DA REPÚBLICA – 1º TURNO – 1989

Número de 
Votos

% do Total

Fernando Collor 20.611.011 30,47

Luiz Inácio Lula 11.622.673 17,18

Leonel Brizola 11.168.228 16,51

Mário Covas 7.790.392 11,51

Paulo Malug 6.986.575 8,85

Afif Domingos 3.272.462 4,83

Ulysses Guimarães  3.204.932 4,73
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cional Provisória, 1980) e Presidente do 

Diretório Nacional do PMDB, 1981-1987.

Atividades Profissionais e 

Cargos Públicos:

Professor Primário, Lins, SP; Professor, 

Esc. Normal de Lins, SP; Professor em 

vários ginásios, entre eles o Anglo-La-

tino e o Curso de Madureza Souza Dan-

tas; Professor de Direito Constitucional 

e Direito Internacional Público, Facul-

dades Metropolitanas Unidas, SP; Pro-

fessor de Direito Internacional Público, 

Fac. de Direito da Univ. Mackenzie, SP; 

Ministro de Estado da Indústria e Co-

mércio, 1961-1962; Procurador-Geral 
do Estado de São Paulo.

Obras Publicadas:

• Poesia Sob as Arcadas. 1940;

• Vida Exemplar de Prudente de Mo-
rais. 1940;

• A Cruz na História do Brasil. 1978;

• José Bonifácio e o Romantismo 
Brasileiro. 1978;

• Socialização do Direito. 1978;

• Rompendo o Cerco. 1978;

• Navegar é Preciso, Viver não é Pre-

ciso;

• Enquanto houver um homem há 
esperança para a liberdade;

• Reforma com democracia;

• Esperança e mudança;

• Tentativa (Prêmio da Academia 
Paulista de Letras), 1983;

• Constituintes, os profetas de ama-
nhã, 1987.

Fontes de referência: Gazeta do Povo, com Estadão 

Conteúdo de 07/10/2019; Agência Brasil; Wikipédia; 

BDMG Cultural, MercadoComum e acervo pessoal de 

Carlos Alberto Teixeira de Oliveira.

Mesa dos Trabalhos do Ciclo de Debates

Final do Ciclo de Debates

Waldir Pires, Carlos Alberto e 
Ulysses Guimarães

Mensagem no Livro de Ouro do BDMG Cultural

Entrevista concedida a jornalistas

Autográfo de Ulysses em Selo Postal 
comemorativo da Constituição

Ulysses Guimarães e Carlos Alberto 
Teixeira de Oliveira
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Morte de Aloysio de Faria encerra tempos  
em que a confiança era a principal 
garantia dos negócios

Minas Gerais e o Brasil perderam, no 

dia 14 de setembro último, aquele que 

foi um dos principais esteios da repu-

tação de Minas Gerais, sustentada du-

rante  muitas décadas, a de ser a “terra 

dos bancos”: Aloysio de Andrade Faria, 

que por muitos anos, sucedendo ao pai, 

Clemente de Faria, fundador em 1925 

do Banco da Lavoura de Minas Gerais, 

justificou e manteve, à frente da ins-

tituição, esta vocação que por anos e 

anos foi uma das principais marcas de 

nosso Estado. A Associação Comercial 

e Empresarial de Minas, assim como 

seus dirigentes, lamenta profunda-

mente esta perda, tendo, diante dela, 

se colocado em luto oficial.

Falecido aos 99 anos, Aloysio Faria foi 

o artífice de um processo de expansão 

que, no início da década de 1970, ala-

vancou a atuação da instituição para 

um nível nacional, já então com a de-

nominação de Banco Real do Brasil, 

depois simplesmente Banco Real – 

que a colocou entre os maiores conglo-

merados financeiros do País. Mas não 

ficou por aí.

Criou o Banco Alfa (atual Conglomera-

do Alfa), após a venda do Real, e esten-

deu sua atuação para diversos outros 

setores ao criar empresas como a rede 

de hotéis Transamérica, emissoras de 

rádio, a fabricante de água mineral 

Águas da Prata, a gigante de material 

de construção C&C e a produtora de 

óleo de palma Agropalma, entre vá-

rios outros negócios de incontestável 

sucesso.

Um fato curioso em sua trajetória é o 

de que ser banqueiro não fazia parte de 

seus planos iniciais. Pretendia exercer 

a medicina, profissão em que efetiva-

mente se formou, pela Universidade 

Federal de Minas Gerais, e chegou a se 

especializar em gastroenterologia pela 

Universidade Northwestern, de Chica-

go, nos Estados Unidos.

O espírito empreendedor, no entanto, 

falou mais forte – e, aliás, foi o que 

propiciou não somente a sua destaca-

da atuação empresarial, mas também, 

sempre com sua proverbial discrição, 

a consecução de iniciativas de caráter 

beneficente.

Aloysio Faria apoiou inúmeras orga-
nizações, como a Santa Casa de Mise-
ricórdia de Belo Horizonte, instituição 
de enorme importância social, fez 
doações relevantes a outros hospitais 
(como o das Clínicas, da Universidade 
Federal de Minas Gerais) e a institui-
ções como o Centro do Idoso e Saúde 
da Mulher, em Belo Horizonte, cuja 
construção foi viabilizada, em gran-
de parte, por meio de recursos por ele 
alocados. Referência igualmente notá-
vel foi o papel fundamental que exer-
ceu – tanto financeira quanto institu-
cionalmente – na criação do Campus 
da Fundação Dom Cabral, uma refe-
rência mundialmente reconhecida por 
sua excelência.

Com sua perda, encerra-se um longo 
ciclo, no qual o fechamento de negó-
cios, o crédito, a crença e a solida-
riedade se manifestavam por meio 
da confiança e do caráter, maior de-
monstração de apreço e de uma fé 
recíproca e inabalável. Bons tempos, 
sem dúvida, dos quais Aloysio de An-
drade Faria foi um grande expoente. 
Fará muita falta.

AGUINALDO DINIZ FILHO
Presidente da Associação Comercial e 
Empresarial de Minas. 
presidencia@acminas.com.br
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A reforma tributária à 
espera do lobo mau 

Vem aí o esperado relatório da Comissão 
Mista do Congresso Nacional (CN) sobre a 
reforma tributária do consumo, a cargo do 
diligente deputado Aguinaldo Ribeiro. En-
quanto aguardamos, receamos pelo pior. A 
sociedade brasileira, no conjunto, age como 
Chapeuzinho Vermelho, do clássico conto 
infantil. Ela espera visitar a vovó acamada 
e doente. Mas quem a espera é o Lobo Mau. 
Pronto para devorá-la. A ingenuidade da 
Chapeuzinho é parecida com a expectativa 
da nossa distraída sociedade, cuja massa 
nem sabe do que se trata essa tal reforma 
e cuja rarefeita elite, mais culpada, prefere 
acreditar que o sistema atual é tão ruim que 
não possa piorar. Pode sim, e a tendência é 
nessa direção. 

O sistema tributário atual é considerado um 
manicômio. Como todo hospício, tem uma 
ordem geral e a insanidade é organizada e 
estratificada. Um hospício em descontrole 
seria bem pior. E quais as regras do hospí-
cio? Os tributos foram definidos em abun-
dância e são complexos. Então os políticos 
arbitram quem poderá usufruir de brechas 
e privilégios. Daí o “equilíbrio” dentro do 
manicômio. Os grupos de interesse mais 
expressivos estão atendidos. Uns têm o 
Simples (evitam assim o Complicado). Ou-
tros auferem benefícios fiscais ou descon-
tos especiais, quando não isenções e imu-
nidades diversas. Daí já podemos concluir 
por onde começar uma verdadeira reforma: 
É URGENTE SIMPLIFICAR.  Por isso, o fato 
de aglutinar vários tributos num só é ape-
nas a primeira etapa de uma boa reforma, 
como se fez no mecanismo do Simples. 
Assim se apresenta a PEC 45, que é o carro-
-chefe da reforma dos tributos do consumo 
(27+ ICMS, 5570 ISS, o famigerado IPI, PIS e 
Cofins). A PEC 45 promete substituir esse 
hospício de tributos por uma alíquota ÚNI-
CA, de cerca de 25%, no chamado IBS, que 

abrangeria as citadas quase 6 mil alíquotas 
atuais. Bravo! Mas seria uma promessa da 
vovozinha ou do lobo mau? Chapeuzinho 
suspira e se auto-ilude.

Se o relatório da Comissão reproduzir a 
proposta 45 vamos ter lobo mau comendo 
Chapeuzinho. A PEC 45 não simplificará: o 
IBS se somará POR DEZ ANOS aos atuais 
tributos criando, além disso, alíquotas dife-
rentes de IBS para cada Estado e para cada 
um dos 5570 Municípios. O conto da alí-
quota única é mentira de lobo mau. Leiam 
o texto que está lá. O lobo, de touca, se dis-
farça de vovó. O manicômio atual terá dois 
novos pacientes: IBS e IS. Multiplicados por 
5570. Com todos os demais tributos manti-
dos como estão. Isso não faz o mínimo sen-
tido. Mas os proponentes da 45 se afirmam 
incapazes de implantar a entrada do IBS 
com a concomitante eliminação dos outros 
tributos. Isso acontece porque a PEC 45 não 
conseguiu desenvolver um mecanismo 
que automatize as entradas de receitas fis-
cais e sua repartição aos entes federativos 
(União, estados e municípios, incluindo os 
Fundos Constitucionais). E por não resolver 
– por antecedência – a grave questão da 
repartição do bolo, a PEC 45, se aprovada, 
iria gerar uma guerra política (e talvez civil) 
sem precedentes. Um caos para o restante 
da já conflituosa gestão Bolsonaro. O lobo 
mau iria devorar a presidência também. 

Conclusão simples: ANTES de aprovar 
qualquer reforma é preciso fazer as contas 
que a PEC 45 não fez sobre seus efeitos dis-
tributivos e que os congressistas, como um 
todo, desconhecem. Todos serão devorados 
pelo lobo mau. O relator fala de urgência em 
aprovar uma reforma: quer ser o primeiro a 
ser devorado, pois ele não detém as contas 
do que há de propor. Para além disso, o me-
canismo de repartição não existe nem está 
programado. É um avião de modelo novo 

que voará sem teste prévio nem plano de 
voo. Com a sociedade brasileira dentro.

O Atlântico, instituto de ação cidadã, procu-
rou colaborar. Desenvolveu um mecanis-
mo, o Operador Nacional de Distribuição de 
Arrecadação (ONDA) que automatiza a Nota 
Fiscal eletrônica e a coloca numa nuvem 
capturada diariamente e cujas receitas ar-
recadadas são DE IMEDIATO repartidas 
conforme uma matriz que respeita as par-
ticipações fiscais precedentes dos entes 
federativos, assim desfazendo a ameaça 
da guerra iminente entre estados e muni-
cípios. Com um ONDA, entraria o Brasil no 
século 21 da era digital tributária, a partir da 
qual a complexidade do sistema atual seria 
neutralizada.

O Atlântico reuniu quase 300 mil assina-
turas em apoio à proposta de simplificação 
do ONDA, aliás bem semelhante ao sistema 
recém implantado na Rússia com sucesso. 
Aqui, os donos do debate não respeitaram 
a representatividade de quem fala por 300 
mil. Em reuniões virtuais pelo celular, vão 
empurrando Chapeuzinho para a beira da 
cama onde a falsa vovó a aguarda. O Brasil, 
sociedade desatenta e improvisadora no 
pior sentido da palavra, corre grande risco 
ao atropelar, sem dados nem ponderada 
reflexão, um tema da maior grandeza para 
o futuro do País. O governo federal, que 
deveria estar conduzindo e liderando esse 
debate, se esquivou de qualquer protago-
nismo ao enviar um pífio PL 3887 que não 
reforma nada. Seria pura temeridade do CN 
aprovar agora um relatório da Comissão 
sem testes da eficiência da proposta 45. 

Está na hora de Jair Bolsonaro cumprir pro-
messa de campanha, usando um tiro de 
caçador para liquidar de vez esse lobo mau. 
Chapeuzinho, indefesa, agradece.  

PAULO RABELLO DE CASTRO
Paulo Rabello é economista e escritor. 
Conduziu os estudos de reforma tributária 
do Atlântico e do Movimento Brasil Eficiente
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PIB, reformas e empregos

A forte queda do PIB de 9,7% no se-
gundo trimestre, depois de ter recu-
ado 2,5% nos primeiros três meses 
do ano, abriu a discussão sobre a re-
tomada da atividade econômica: em 
V ou em W? A respeito do emprego, 
cerca de 50% da população econo-
micamente ativa estão sem trabalho. 
E o quadro só não é pior devido ao 
auxílio emergencial e às medidas de 
preservação das empresas e dos em-
pregos no setor formal.

Idealmente, as medidas de estímu-
lo seriam gradativamente reduzidas 
com a retomada da atividade econô-
mica e consequente geração de em-
prego e renda. As reformas tributária 
e administrativa são importantíssi-
mas, mas os efeitos de curto prazo 
são reduzidos. Daí a urgente neces-
sidade de aprovar o Programa Renda 
Brasil para tornar definitivo o auxílio 
emergencial com valores menores.

Além disso, noto uma importan-
te luz no fundo do túnel para gerar 
empregos. Refiro-me à reativação 
da construção de casas populares 
e à retomada de obras paralisadas. 
Construção civil tem uma cadeia 
produtiva longa, o que estimula o 
emprego em vários segmentos. É boa 
notícia para 2021.

Também vejo com bons olhos o agro-
negócio. Apesar de gerar poucos em-
pregos diretos, a agropecuária esti-
mula a geração de postos de trabalho 
no comércio e nos serviços nos mu-
nicípios onde opera. Tudo indica que 
esse setor continuará crescendo em 
2021 para atender às exportações.

Penso que em 2021 os setores econô-
micos apresentarão resultados defa-
sados e diferenciados. O transporte 
de carga está sendo reativado e pa-
rou de demitir. É bom sinal. As ven-
das nos supermercados e nas farmá-
cias devem manter o emprego e até 
expandir um pouco no próximo ano.

O comércio eletrônico está bomban-
do, emprega pouco, é verdade, mas 
estimula as atividades de logística e 
o ramo de embalagens (papel e pape-
lão), que devem contratar empregados 
em 2021. Os serviços pessoais estão 
reagindo depressa, com tendência a 
manter o pessoal empregado e até re-
contratar os recém-demitidos.

Mas há setores com pouca chance de 
contratar pessoal em 2021. As escolas 
particulares devem gerar mais desem-
prego com a desistência dos alunos. As 
clínicas e hospitais, ironicamente, pre-
veem demissões em decorrência da 
forte diminuição dos planos de saúde. 

Na indústria, as reações mais positivas 
estão limitadas aos ramos dos bens 
de consumo (alimentos, produtos de 
higiene e limpeza) e dos bens de con-
sumo duráveis. O ramo de alimenta-
ção e alojamento (bares, restaurantes 
e hotéis) está evoluindo muito lenta-
mente, com pouca chance de muitas 
admissões no primeiro semestre de 
2021. O ramo de calçados, vestuário e 
artigos de couro também está devagar 
e longe de contratar mais trabalhado-
res. Finalmente, os ramos de entrete-
nimento, transporte aéreo, agências de 
viagem e turismo precisarão de muito 
tempo para se recuperar (fala-se em 
2024). Os trabalhadores por conta pró-
pria aumentaram muito, mas a maioria 
é informal, com fortes perdas de renda 
(compensadas parcialmente pelo auxí-
lio emergencial).

Em resumo: temos pela frente vá-
rias forças que podem estimular o 
emprego e outras que podem inibir. 
Algumas provocarão uma retomada 
em V; outras, em W. De modo geral, 
precisaremos de muito tempo para 
acomodar os que perderam o empre-
go na pandemia. É claro que a che-
gada da vacina pode virar o quadro e 
proporcionar importante injeção de 
ânimo em toda a economia, inclusi-
ve no emprego.

JOSÉ PASTORE
Professor da Universidade de São Paulo e 
membro da Academia Paulista de Letras, 
é presidente do Conselho de Emprego e 
Relações do Trabalho da Fecomercio-SP 

‘’As reformas tributária e administrativa são importantíssimas, mas os efeitos de curto prazo são reduzidos. 

Daí a urgente necessidade de aprovar o Programa Renda Brasil para tornar definitivo o auxílio emergencial 

com valores menores’’

PAULO RABELLO DE CASTRO
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Pix e a evolução dos pagamentos 
digitais no brasil

O avanço da tecnologia no setor finan-
ceiro do Brasil é impressionante. Em 
pouco mais de vinte anos, saímos de 
um patamar que via o chip em cartão de 
crédito como uma inovação sem prece-
dentes e chegamos a discussões sobre 
o uso de pagamentos invisíveis e seu 
crescimento num país que tem mais 
smartphones do que pessoas.

Se as mudanças pareceram aceleradas 
para os cidadãos, elas tiveram a ve-
locidade da luz para as empresas que 
atuam nesse segmento. Um mercado 
tradicionalmente estável e dominado 
por corporações gigantes se viu tendo 
que dividir parte de seus negócios com 
empresas recém-criadas, totalmente 
orientadas à tecnologia à excelência. 
Em números, as fintechs foram res-
ponsáveis por 35,6% de todo o capital 
investido por fundos de venture capital 
em startups brasileiras no ano passado 
– o que significa, em termos práticos, 
US$ 910 milhões, de acordo com esti-
mativas do Distrito.

Com um novo modus operandi de tra-
balho, o setor também assistiu de perto 
a criação de novas leis e normas, cria-
das para garantir a segurança dos usuá-
rios e, de certa forma, amparar em ter-
mos legais a disrupção. O Open Banking 
foi um exemplo disso, a Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD) tem parte de 
seu conteúdo atrelado a isso e, agora, a 
regulamentação do PIX completa esse 
cenário. Mas afinal, do que se trata? E o 
que vem pela frente, a partir dele?

Em termos gerais, o PIX é um formato 
de transferência instantânea que deve 

eliminar por completo os conhecidos 
“DOC” e “TED”. Disponível sete dias por 
semana, sem tarifas entre instituições 
financeiras e eliminando a burocracia 
existente no processo de transferên-
cia de fundos – número da agência, 
do banco, CPF, entre outros – o novo 
formato deve ganhar rápida adesão e 
diversificar ainda mais a indústria fi-
nanceira no país. As consequências são 
positivas em vários níveis: oportunida-
de de inclusão financeira para a popu-
lação não-bancarizada, maior compe-
titividade da indústria e eficiência dos 
serviços no país.

Muito mais do que uma fonte de receita 
para o mercado financeiro, esse recurso 
facilita as transações peer-to-peer, tor-
nando-se um importante e econômico 
meio para alavancar e reter clientes. Ou 
seja, realizar transferências em tempo 
real, sem dinheiro físico, pode se tor-
nar um diferencial importante para que 
companhias aumentem de forma signi-
ficativa o volume de compras realiza-
das por cliente – uma situação bastante 
atrativa considerando o atual cenário 
de pandemia e a necessidade do varejo 
físico se readaptar aos novos hábitos de 
consumidores que pretendem adquirir 
o que precisam cada vez mais rápido.

Olhando um horizonte mais amplo, o 
PIX pode possibilitar o surgimento e a 
popularização de outras soluções digi-
tais de pagamento, acirrando cada vez 
mais a disputa entre companhias de 
tecnologia, grandes bancos e fintechs. O 
atual parque de smartphones no Brasil 
(cerca de 225 milhões de aparelhos) é 
um grande atrativo para o crescimento 

delas e de outras que deem ao cliente 
a melhor experiência de uso, como as 
wallets, por exemplo.

É claro que a popularização dessas tec-
nologias não vem sem desafios. Fatores 
como o forte investimento em infraes-
trutura/conectividade/aceitação (hoje 
presente somente nos grandes centros 
urbanos), reduzir a desconfiança dos 
usuários e pôr fim à mudança cultural 
(acelerada na pandemia com a suspeita 
de contaminação pelo uso de dinheiro 
físico) são algumas barreiras que em-
presas do setor devem ter de superar 
nos próximos anos.

O desafio vale a pena: pesquisas mos-
tram que o dinheiro físico tende a desa-
parecer completamente do mercado em 
dez anos. Além dele, outras formas de 
pagamento devem ter seu volume re-
duzido ao longo do tempo: os populares 
boletos devem reduzir sua circulação 
em breve, pois além de apresentarem 
custos mais elevados, não fornecem 
aos usuários a melhor experiência de 
uso. A aquisição e retenção de clientes 
estará cada vez mais focada na experi-
ência fornecida pelas empresas.

Pesquisas já apontam que o dinheiro 
físico deve desaparecer nos próximos 
dez anos. É necessário estar atento: o 
avanço da tecnologia no setor finan-
ceiro do Brasil corre a passos largos 
e aproveitar todas as oportunidades 
que o país oferece é a chave para que 
tenhamos um setor cada vez mais de-
mocrático.

RICARDO GRANADOS
Head da Minsait Payments no Brasil 
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Seu Dinheiro

Endividamento e inflação preocupam

Pioraram um pouco as perspectivas 
de rentabilidade para os investidores 
no mercado financeiro nesta virada 
de setembro para o quarto trimestre. 
O Banco Central (BC) não procurou 
atenuar o cenário ao continuar divul-
gando com realismo índices menos 
favoráveis. Outros órgãos federais 
adotaram idêntica postura, apesar de o 
presidente Bolsonaro e seus assesso-
res mais próximos tentarem divulgar 
na ONU e internamente um cenário 
econômico mais favorável.

Ao manter a taxa Selic em 2% ao ano em 
setembro, o Comitê de Política Monetá-
ria (Copom) do BC levou em considera-
ção as pressões inflacionárias decorren-
tes das altas exageradas de alimentos, 
materiais de construção e outros produ-
tos em agosto/setembro. O juro real (taxa 
Selic menos inflação projetada para os 
próximos doze meses) negativo é da or-
dem de - 0,8% ao ano. E não estimula a 
atração de aplicações financeiras por 
parte de estrangeiros.

Com os juros básicos da economia es-
táveis e inflação com pressões tem-
porárias, os investidores na renda fixa 
ficam com rendimentos ainda mais 
modestos. Não há muito com o que se 
preocupar, no entanto, já que o bole-
tim Focus do BC do final de setembro 
manteve a expectativa de inflação para 
o ano um pouco abaixo de 2%.

Pesquisa Focus

As outras previsões desta pesquisa se-
manal realizada pelo BC junto às princi-
pais instituições do mercado não trazem 
também maiores preocupações quanto 
ao cenário do final de 2020.  O dólar co-
mercial tem condições de encerrar o ano 
em R$ 5,25 e o Produto Interno Bruto 
(PIB) pode recuar 5%, bem menos do que 
as previsões de agentes econômicos li-
beradas no início da pandemia.

As contas externas do País devem fe-
char o ano menos folgadas, mas com 
números positivos bem expressivos. 
O investimento estrangeiro direto é 
que dá sinais de queda para US$ 50 
bilhões, frente aos US$ 55 bilhões pre-
vistos no início do ano, mas suficiente 

para cobrir o déficit nas contas corren-
tes (todo o movimento com o exterior), 
da ordem de US$ 6,8 bilhões ao final 
de dezembro. Além disto, o superávit 
na balança comercial continuará ex-
pressivo da ordem de US$ 55 bilhões 
ao final do ano.

Saída de capitais

Somente no primeiro semestre ocor-
reu queda de 27% na entrada de inves-
timentos estrangeiros diretos no País. 
A saída de capital tem sido expressiva 
também. Até agosto, no acumulado do 
ano, deixaram o País US$ 15 bilhões 
em capital externo, maior volume des-
de 1982, quando a pesquisa começou a 
ser executada pelo BC.

FERNANDO 
SOARES RODRIGUES
Jornalista especializado em economia e finanças
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Na B3, a bolsa de valores de SP, a situ-
ação foi pior. Até o dia 17 de setembro 
passado, deixaram a B3 cerca de R$ 87 
bilhões em investimentos estrangei-
ros. O Ibovespa voltou a operar abaixo 
dos 100 mil pontos e a acumular perda 
de 14% no ano.

Compra de ações

Grande parte dos analistas acreditam 
que a B3 tem condições de se recupe-
rar até o final do ano e subir pelo me-
nos 10% a partir do patamar de 100 mil 
pontos. Quase três milhões de inves-
tidores apostam na rentabilidade 
das ações brasileiras. Este número 
era da ordem de 800 mil há dois 
anos. A maioria busca rentabilidade 
maior do que a oferecida pela renda 
fixa.

O número de operações de compra e 
venda no mesmo dia (day trade) vem 
crescendo. Apesar das incertezas do 
cenário econômico, muitas ações 
registram valorização expressiva 
principalmente no curtíssimo prazo. 
Exemplo disto foi a alta de 13% da 
ação da Localiza quando foi anun-
ciada a fusão da locadora de origem 
mineira com a Unidas.

Continua valendo o velho conselho. 
Deve-se aplicar em ações somente 
sobras de recursos que não farão fal-
ta no médio prazo. É preciso acom-
panhar o mercado no dia a dia, e na 
medida do possível buscar conselho 
por parte de analistas de confiança. 
Os fundos de ações são o caminho 
inicial para os iniciantes neste mer-
cado.

Ouro, o campeão

As razões para a saída do capital es-
trangeiro do Brasil são bem maiores do 
que as queimadas na Amazônia des-
tacadas na grande mídia, bem como a 
saudade do lulo-petismo por parte da 
mídia e setores que perderam privilé-
gios no governo Bolsonaro.

Gastos em alta

Os temores do crescimento do déficit 
público em função dos gastos com a 
pandemia e a ampliação de progra-
mas assistenciais estimulam a saída 
do capital estrangeiro. Pesa muito 
igualmente a Selic baixa e a alta de 
36,5% do dólar frente ao real no acu-
mulado do ano até agosto.

Analistas de investimentos e setores 
tradicionalmente mais conservado-
res operam com o “risco fiscal” cor-
respondente a uma possível saída do 
ministro Paulo Guedes, desrespeito 
ao teto de gastos, atrasos nas priva-
tizações, etc.

O menor nível de investimento es-
trangeiro dificulta a geração de em-
pregos já que o governo e a poupança 
nacional não dão conta de suprir a 
demanda interna de capitais.

A saída dos recursos externos ocorre 
no momento em que o desemprego no 
País alcança 13 milhões de pessoas e 
pode subir mais quando acabarem os 
pagamentos do auxílio emergencial 
em dezembro. Muitas pessoas sem 
qualquer renda serão empurradas para 
a busca do emprego.

A deterioração do cenário financeiro 
apresenta sinais. Os bancos pedem 
mais juros para a compra de títulos 
públicos de longo prazo, e a instabi-
lidade domina os negócios com título 
Tesouro IPCA que registrou desvalo-
rização de 9,46% em agosto e -7,50% 
no acumulado do ano. Alguns fundos 
DI, os que deveriam acompanhar a 
rentabilidade dos Certificados de De-
pósitos Interbancários – CDI’s, ofere-
cem rentabilidade negativa.

Os CDI’s negociados entre bancos su-
biram 0,16% em agosto e passaram a 
acumular rentabilidade de 3,88% nos 
12 meses anteriores. O investidor que 
não teve vergonha de continuar nas 
cadernetas de poupança continuou se 
habilitando aos 1,4% líquidos ao ano, 
ou 70% da taxa bruta e cheia dos CDI’s. 
Os Certificados de Depósitos Bancários 
(CDBs) emitidos pelos bancos ofere-
cem rentabilidade bruta pouco acima 
da poupança. Alguns fundos multi-
mercados conseguiram oferecer ren-
tabilidade melhor no acumulado do 
ano até agosto.

O campeão em rentabilidade foi o 
ouro negociado como ativo financei-
ro na B3. O grama do metal negocia-
do na faixa de R$ 333,00 no dia 23 
de setembro acumulou valorização 
de quase 70% no acumulado do ano 
até agosto. O ouro tem sua valori-
zação formado pelo dólar e alta da 
onça-troy (31,1 gramas) na bolsa de 
commodities em Nova York. Sua va-
lorização reflete insegurança nas 
aplicações em ativos tradicionais no 
mercado financeiro internacional.

A maioria das aplicações em ouro 
no Brasil é feita através de fundos 
ou através de certificados relativos 
ao metal custodiado na B3. No valor 
atual, o metal estimula os garimpos 
ilegais na Amazônia e a ampliação 
das extrações por parte dos grandes 
produtores.

Grande parte dos 
analistas acreditam 

que a B3 tem 
condições de se 

recuperar até o final 
do ano e subir pelo 
menos 10% a partir 
do patamar de 100 

mil pontos.
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Que as cassandras nos digam e 
quais as consequências para o 
mundo do Direito e para os  
advogados protagonizantes!

JAYME 
VITA ROSO

Esta é uma crônica ético-jurídica

Os meios de comunicações espelham as 
novas criações das tecnologias, ou o novo 
mundo mitológico – é digno de nota: Cas-
sandras, substantivo mais usado no plu-
ral. Inspirado na personagem mitológica 
a quem se atribuem, há séculos, a profeti-
zação de situações indesejáveis (Dicioná-
rio Unesp do Português contemporâneo). 
No singular, Cassandra, filha de Príamo, 
que profetiza pois, por ter negado amor 
a Apolo, é condenada a sempre dizer a 
verdade sem ser acreditada (Dicionário 
Etimológico da Língua Italiana Zanichelli) 
–, que escaparam, pela indiscriminada 
disseminação global, do controle do dis-
cernimento de quem é obrigado a manter 
o equilíbrio social a fim de que, com isso, 
a sociedade possa ter paz, progresso e es-
tabilidade.

Mas, como ensina o velho adágio, “o ho-
mem põe e Deus dispõe”, agora está con-
vertido em “o homem e o demônio, jun-
tos, dispõem”.

Então, chegou o tempo de repensarmos 
nosso lugar neste mundo novo e frené-
tico. Não se tem escrito muito sobre isso, 
ainda mais nessa época em que o foco é a 
pandemia. E a indiferença pauta e preva-
lece em tudo: desde a comunicação das 
pesquisas até o ocultamento de dados 
científicos para a descoberta da quiméri-
ca (até agora) vacina para a COVID-19.

Ora, estamos a assistir, no mundo jurídi-
co, coisas inimagináveis causadas pelo 
impacto. E, glosando o ministro Barroso, 
“so what is the nest step foward?”.

É o que discutimos não dissociando a 
ética, muito menos, jogando-a como um 
bambolê, com a realidade remota.

Em busca da verdade, não de como são 
publicizados fatos

Quero começar com o lockdown na Jus-
tiça e a reabertura dos trabalhos, para 
passar, depois, ao que ocorre na mídia e 
no seu descontrole, refletindo nos canais 
privados, que se criam à vontade.

Afirmo que a ocorrência desta pandemia 
não me faz lembrar de igual, muito me-
nos semelhante, mas tudo poderá ser su-
perado, esses obstáculos tremendos, se 
cooperarmos juntos.

Embora distante, participo da vida de 
uma comunidade. E me aflora: como as 
sociedades de advogados ou os próprios, 
solo ou não, se comportaram, pois foram 
forçados a reexaminarem como exercer a 
prática profissional e contornar, angus-
tiados alguns, com a perda de clientes, 
em função deste bárbaro lockdown: os 
efeitos econômicos foram, estão e proje-
tam-se...

Não adianta se enganar, muito menos 
mascarar sentimentos e, mais ainda, es-
palhar e disseminar o Apocalipse. E não 
será now!

Esperava mais do Conselho Federal 
numa programática assertiva, sobretudo, 
iniciando e sugerindo progressos concre-
tos com expertises em definição de as-
sistência na saúde, com prioridade. E, nos 
anos 80 do século passado, já constatava 
e tentava minimizar as dificuldades dos 
colegas menos afortunados, nesta Sec-

cional de São Paulo, enquanto Conselhei-
ro. Quantos casos resolvidos! E o que o 
Conselho Federal fez para esse estamen-
to, para os colegas e famílias sentirem-se 
seguros e sãos?

Da surrealidade, passamos à presença 
virtual nos julgamentos. E, nas instâncias 
sugeridas, com muito esforço foi conse-
guida a sustentação oral.

A Zoom, Microsoft team e Google Meet? 
Não sei. Apenas, o que vi foram algumas 
sessões diretas e outras não. E julgam mi-
lhares de processos...

Precauções jurídicas em contratos in-
ternacionais quando o Poder Público é 
parte

Os governantes correram em busca de 
vacinas para aliviar a angústia global 
criada pelas pândegas declarações da 
OMS: ao aterrorizar o mundo, nada pro-
pôs de valor, e confundiu, retroagiu, em 
suma, buscava mais recursos financeiros 
sem nunca publicar em que se aplicava 
as quantias dos valores que lhes faziam 
seus membros.

Mas, como no Pêndulo de Foucault, os-
cilava em obedecer às suspeitas reco-
mendações com outras providenciais, 
supostamente baseadas em experiências 
anteriores.

Mas, mesmo reconhecendo a dubiedade 
das recomendações, elas aconteceram 
e, espantando-me, ouso questionar: será 
que os acordos milionários com a China, 
com a Universidade de Oxford e com a 
Rússia tiveram juntas, aprofundada e 
necessária intervenção de advogados 
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preparados e, sem preconceitos ideo-
lógicos, realmente independentes para 
proteger-nos com possível liberação da 
vacina? Será que bastaria o placet da OMS 
para obedecer? Será que as lentes foram 
compartilhadas?

Exemplos a serem considerados, para 
uma conclusão realmente segura, após 
severas e coerentes confirmações cientí-
ficas idôneas!

Está comprovado que as tecnologias co-
locadas em serviço da polícia da China 
contribuem às maiores violações dos Di-
reitos do Homem, como foi comprovado 
pelo Human Rights Watch (La Recherche, 
nº 557, p. 47; idem, Science, vol. 368, nº 
6489, 24 de abril de 2020, p. 341 e vol. 
369, nº 6503, 31 de julho de 2020, p. 347) 
e, também, a crônica da Professora Wen-
dy Rogers (Ibidem, p. 66).

Constam que foram assinados “proto-
colos de cooperação” com a Rússia, com 
a mesma finalidade. De repente, apa-
recem testes em humanos, sem que a 
OMS (sempre ela) se manifestasse, com 
clareza e contundência, na condenação 
do açodamento na possível liberação. E, 
mais, autoridades brasileiras já firma-
ram “protocolos” para produzir a vacina. 
E mais, eis que surge outra vacina desco-
berta na Sibéria...

Com a Universidade de Oxford, consta a 
colaboração do outro “protocolo”: em que 
plataforma está publicado aquilo que foi 
assinado? Quem se presta a ser cobaia tem 
garantia desta e das outras mencionadas?

Então, por ideologia, por interesse finan-
ceiro, por corte de verbas ou benefícios, 
por exercício do poder com aparência 
de legalidade, por falta de coerência nas 
providências e forma orgânica, pela in-
tromissão pessoal de magistrados et 
alia..., chego à conclusão de Eric Veermer: 
“A pandemia do medo é tanto mais de-
letéria que a pandemia do vírus” (texto 
publicado em 8 de julho de 2020, no blog 
do Instituto Europeu de Bioética, que en-
trevistou esse conhecido psicanalista em 

breve e consistente análise sobre este 
momento e suas repercussões midiáti-
cas, com afetação da psiquê de milhões 
de pessoas).

Mas que ocorre e não é divulgado pela 
mídia em benefício do homem?

Em setembro deste ano, neste mês que 
escrevo esta crônica, o número especial 
Sciences et Avenir – La Recherche deu 
a lume um número especial (Sciences et 
Avenir – La Recherche, nº 883, set. 2020, 
98 pág). Enumero o que está a vir em nos-
so benefício, do ser humano em todas as 
latitudes e longitudes deste microscópico 
planeta! Listo alguns.

Depois do Big Bang, muita coisa vem se 
passando, sobretudo no CERN (antigo 
acrônimo para Conseil Européen pour 
la Recherche Nucléaire), em Genebra 
(mesma cidade onde está o edifício da 
OMS). Trata-se da descoberta de uma 
pista que poderá aparentar a antimaté-
ria. E a resposta, depois de tanta busca, 
parece, com robustez, que o fim deste 
mistério cosmológico esteja próximo (p. 
30 - 45).

Na busca ferrenha para minimizarem ou 
alternar os tratamentos para Alzheimer, o 
uso do conhecido ultrassom está promis-
sor (p. 10-4).

Quem viajou à Inglaterra e não foi visitar 
os megalitos de Stonehenge? Boa notícia: 
a sua origem foi descoberta e surpreende, 
porque as pedras vieram de um bosque 
situado a 25km deste célebre monumento 
(p. 55).

A arte celta, tão celebrada, nos chega com 
estas acertadas palavras do arqueólogo 
Marc-Antoine Kesser: “Entre os celtas 
uma ideia extraordinária, a que a arte en-
contra o quotidiano”, pois ela não é natu-
ralista somente (p. 48-51).

Imagine-se que os leões em extinção, 
como mostram os documentários, foram 
objeto de estudos e a genética veio em 
socorro deles. “E daí”, diria o cínico Voltai-
re contemporâneo?

A resposta aos 40% que foram extintos 
na África em algumas décadas e, ainda, 
foi descoberta que a consanguinidade os 
torna fortes e os fazem reproduzir, com 
maior chance de sobrevivência, malgra-
do o que sucedia no Quênia! (p. 56-9)

O grande esforço para economizar a ener-
gia solar teve um incremento científico 
com a sua partilha inteligente. E ocorre 
com benfazejos efeitos do autoconsumo 
de eletricidade, sem nenhuma perda de 
energia, com uma gestão otimizada e 
com utilização do surplus da produção.

Embora o custo para instalar uma ainda 
seja elevado (na França EUR 10.000,00 
para uma casa individual), já chegou a 
400.000, com 72.000 em casos individu-
ais em regime de autoconsumo.

Imagina-se esta tecnologia em uma área 
como o Nordeste brasileiro? Que salto 
dará em sua economia e nas vantagens 
às residências, fábricas, mercados, esco-
las etc..?

Terminando, não poderia deixar de dar 
foco à modéstia que tanto importuna o 
sexo feminino: a enxaqueca.

Estudos apontam para um significativo 
avanço no seu tratamento: novos medi-
camentos, administrados por auto-inje-
ção do próprio paciente, reduzem as cri-
ses entre os que são mais atingidos. Um 
deles já foi aprovado nos Estados Unidos 
e é vendido, enquanto na França há pres-
teza em concluir a aprovação (p. 64-9).

E as Cassandras? E os avatares?

Em arremate, conclamo ao Conselho Fe-
deral da OAB que pleiteie a divulgação e a 
transparência de todos os “protocolos de 
cooperação”, para que as cobaias huma-
nas não se transformem em vítimas de 
outro Holocausto, ainda mais cruel.

Também que os profissionais da mídia e 
os que, ao clique da mão, espalham ca-
tástrofes, pensem bem e reflitam, porque 
serão julgados um dia, sem recurso, à 
pena eterna.
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seus planos de médio e longo prazo com 

maior segurança. E neste sentido o cír-

culo virtuoso entre política e economia 

acaba causando efeito benéfico na gera-

ção de novas posições de trabalho, bem 

como na manutenção dos empregos. No 

Brasil, à medida em que o cenário políti-

co demonstra fragilidade e incerteza, as 

decisões para realização de investimen-

tos são adiadas, novos projetos perdem 

força e consequentemente as contrata-

ções são repensadas. 

Um consenso mínimo na agenda eco-

nômica e de reformas estruturais é 

essencial para que possamos man-

ter a retomada dos empregos formais 

nos próximos meses, e não perdermos 

tanto em desenvolvimento econômico 

após a pandemia.

Como a instabilidade política 
impacta decisões empresariais 
DANI VERDUGO
Headhunter que atua com Executive Search 
na THE Consulting. 

O mercado de trabalho é extremamente 

sensível às crises de uma nação, e isto é 

um fato. Questões econômicas, desas-

tres naturais, crises das mais variadas 

ordens como por exemplo a sanitária 

causada pela COVID-19 impactam di-

retamente questões relacionadas a de-

missões e contratações. E como se já não 

bastasse isso tudo, alguns países adicio-

nam instabilidade política à equação. 

Historicamente o Brasil enfrentou di-

versas crises econômicas, entretanto, 

mesmo quando a economia dá uma 

trégua, questões relacionadas ao nosso 

contexto político impactam o merca-

do de trabalho. A polarização política, 

nossa falta de diálogo e convergência 

em relação às pautas importantes, 

desalinhamento entre os poderes e a 

questão da corrupção deixam os em-

presários locais e externos em estado 
de alerta, e portanto, inseguros para 
tomar decisões importantes como é o 
caso da contratação de executivos. 

“Percebemos que os projetos em anda-
mento perdem força, contratações são 
congeladas e até mesmo canceladas 
sempre que um “evento” político gera 
uma grande repercussão local ou glo-
bal”, afirma Dani Verdugo, Headhunter 
que atua com Executive Search na THE 
Consulting. 

O Novo Caged registrou criação de 131 
mil novos postos de trabalho em julho. 
Nos próximos meses, a onda positiva 
poderá manter o ritmo de crescimento, 
ou desacelerar novamente a depender 
de como o cenário político se comportar. 

Em países com maior estabilidade po-
lítica, as empresas costumam seguir 
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Um novo relatório concluiu que o Bra-
sil é a quarta jurisdição mais complexa 
do mundo para operar em termos de 
regras, regulamentos e penalidades 
que regem os negócios globais. Segun-
do estudo do TMF Group, especialista 
em contabilidade, folha de pagamento 
e internacionalização de empresas, o 
Brasil é mais complexo do que qual-
quer outro país da América do Sul, 
ficando atrás somente da Indonésia, 
Nicarágua e Emirados Árabes Unidos.

O relatório é um complemento do Ín-
dice Global de Complexidade Corpora-
tiva 2020, da TMF Group, e reflete as 
tendências globais na legislação, além 
de fornecer indicadores para um fu-
turo pós-pandemia. As 77 jurisdições 
mais complexas estudadas em relação 
a regras, regulamentos e penalida-
des são caracterizadas por mudanças 
frequentes na legislação e incertezas 
quanto à interpretação das leis. A in-

corporação é lenta, envolvendo várias 
etapas e a estrutura dessas jurisdições 
é frequentemente regionalizada, en-
volvendo a duplicação de esforços ad-
ministrativos.

Em 22% das jurisdições em todo o 
mundo, as empresas devem entrar em 
contato com o governo da província ou 
do estado para incorporar, enquanto a 
cidade/governo local deve ser notifica-
do em 39%. Ainda assim, nas jurisdi-
ções da América do Sul, uma estrutura 
mais regionalizada significa que a no-
tificação do estado é exigida em 60% 
das jurisdições e o governo municipal/
local exige a notificação em 90%. No 
Brasil, governos nacionais, estaduais 
e municipais devem ser notificados si-
multaneamente.

Contudo, essa estrutura não precisa 
causar complexidade adicional. Algu-
mas jurisdições nacionais usam um 
modelo federal para encorajar os es-

tados a competir por negócios interna-
cionais e empurrar uns aos outros para 
melhorar o processo de incorporação. 
China, Índia e Reino Unido, por exem-
plo, usam Zonas Econômicas Especiais 
ou portos francos para estimular o in-
vestimento e desenvolver o comércio 
internacional.

“Jurisdições divididas em estruturas 
regionalizadas podem adotar o fede-
ralismo competitivo como estratégia 
para simplificar a jurisdição”, disse 
Rodrigo Zambon, Diretor Geral da TMF 
Brasil. “Particularmente na América 
do Sul, os municípios individualizados 
podem ser áreas altamente atraentes 
para o investimento econômico.”

Há também uma necessidade cada vez 
maior de empresas em todo o mundo 
notificarem vários órgãos durante o 
processo de incorporação até o ponto 
em que uma empresa esteja operacio-
nalmente pronta para contratar, nego-

Brasil é a quarta jurisdição mais complexa 
do mundo para fazer negócios
Novo relatório do TMF Group revela que a estrutura regionalizada do Brasil e a necessidade de notificar 

vários órgãos torna a incorporação mais difícil, mas a integração tecnológica oferece esperança
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Desde 2015, a participação de estran-
geiros nos títulos de dívida pública 
caiu de 20,8% para 9%. O movimen-
to foi intensificado por conta da co-
vid-19 e impõe mais dificuldades ao 
Tesouro, pois esse investidor busca 
em geral títulos de mais longo prazo, 
revelam dados do Banco Central e 
matéria divulgada pelo jornal O Es-
tado de S. Paulo, de 20 de setembro 
último.

De acordo com a publicação, apenas 
entre janeiro e julho, a saída dos inves-
tidores estrangeiros de suas posições 
no Brasil ultrapassou US$ 30 bilhões 
(R$ 158 bilhões), segundo dados do 
Banco Central. Do total, um terço (US$ 
10,8 bilhões, ou R$ 57 bilhões) saiu da 
renda fixa (onde estão os títulos do Te-
souro). O restante deixou as aplicações 
em ações na B3, a bolsa paulista.

Embora estejam na quarta colocação 
entre os principais detentores de tí-
tulos da dívida, atrás de fundos de 
previdência, fundos de investimento 
e instituições financeiras, os estran-
geiros geralmente têm certa prefe-
rência por títulos mais longos, desde 
que confiem na situação macroeco-
nômica de um país. A saída significa, 
portanto, um sinal de que a visão de 
fora sobre o Brasil é, neste momento, 
de incerteza e risco. Recentemente, o 
Tesouro fez o maior leilão da história 
em quantidade de papéis de curto 
prazo. A dívida que vai vencer em 12 
meses (prazo curto) deve fechar o ano 
no maior patamar do PIB desde 2005.

A perda do grau de investimento já 
havia tirado o Brasil das carteiras de 

ciar, faturar e contratar pessoal em con-
formidade. As jurisdições da América do 
Sul exigem a notificação de pelo menos 
quatro órgãos para se tornarem enti-
dades legalmente reconhecidas e uma 
média de três órgãos estão envolvidos 
no registro de instalações comerciais.

A notificação automática de órgãos está 
ajudando a combater essa complexi-
dade. Cerca de 71% das jurisdições em 
todo o mundo notificam alguns dos ór-
gãos exigidos automaticamente quando 
uma empresa entra em contato com as 
autoridades para se incorporar. Ainda 
assim, o Brasil é uma das apenas cinco 
jurisdições - ao lado da Bolívia, Bulgária, 
Portugal e Ucrânia - que notificam todos 
os órgãos necessários.

“Vimos desde o início da pandemia CO-
VID-19 que o foco na notificação auto-
mática se intensificou”, disse Zambon. 
“Felizmente, duas das jurisdições to-
talmente automáticas estão na Améri-
ca do Sul, uma região que muitas vezes 
exige registro em várias entidades. Isso 
pode ter um grande impacto na redução 
da complexidade nesta parte do mundo 
e a COVID-19 provavelmente acelerará as 
práticas modernas, pois os processos cor-
porativos correm o risco de parar se não 
forem atualizados.”

A TMF Group é a provedora líder de ser-
viços de suporte administrativo para a 
expansão internacional de negócios. Com 
cerca de 7.800 especialistas – presentes 
localmente em mais de 80 locais -, é a úni-
ca empresa em todo o mundo a fornecer 
a combinação de serviços fiduciários, de 
secretariado corporativo, contabilidade, 
impostos e folha de pagamento, essenciais 
para o sucesso dos negócios que investem, 
operam se expandem em várias jurisdi-
ções. Sabemos como desbloquear o aces-
so a alguns dos mercados mais atraentes 
do mundo, por mais complexo que sejam, 
com rapidez, segurança e eficiência.

Investidores estrangeiros 
estão fugindo do Brasil

vários fundos internacionais, mas 
as incertezas criadas pela covid-19 
afastaram parte dos não residen-
tes que ainda apostava nos papéis 
brasileiros. “A pandemia trouxe um 
comportamento no mercado de pre-
ferência por liquidez. O investidor 
quer o dinheiro na mão, e não um 
ativo que ele pode levar meses para 
se desfazer, ainda mais no mercado 
internacional”, diz o coordenador-ge-
ral de operações da Dívida Pública do 
governo, Luis Felipe Vital.

A saída dos estrangeiros pressiona a 
taxa que os investidores em geral têm 
cobrado do Tesouro para comprar os 
títulos que são vendidos para finan-
ciar a dívida - eles querem receber 
mais do que o governo está disposto a 
pagar. E o prazo dos títulos tem ficado 
menor. Hoje, está entre 2,5 a 2,8 anos. 
Há um ano, era de 4,06 anos.

A avaliação do Tesouro Nacional é 
que o fim da pandemia não garantirá 
o retorno imediato dos estrangeiros e 
que a volta depende da aprovação de 
reformas. Para o coordenador-geral 
de operações da Dívida Pública do 
governo, Luis Felipe Vital, pode até 
haver movimentos especulativos em 
determinados momentos, mas a volta 
dos investidores institucionais - que 
apostam no Brasil no longo prazo - 
depende da aprovação de mais refor-
mas e de sinais claros de retomada da 
economia.

Na primeira quinzena de setembro o 
Tesouro Nacional realizou um mega 
leilão de títulos públicos, o que pro-
vocou um grande susto nos investi-
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dores com o tamanho daquela oferta, 
o que ocasionou, para que ele continu-
asse a financiar o governo, a exigência 
de taxas de juros bem mais elevadas. O 
receio é que, com tantas incertezas em 
relação à trajetória do elevado nível da 
dívida pública federal, o financiamen-
to dessa dívida entre numa espiral sem 
volta, ocasionando juros sempre cada 
vez mais altos e prazos mais curtos.

De acordo com fontes do mercado fi-
nanceiro, a oferta de LTN - Letras do 
Tesouro Nacional, considerado um 
título prefixado, foi a maior da histó-
ria, com um lote de 43 milhões desses 
papéis – bem superior aos 30,5 mi-
lhões ocorridos na semana anterior. 
Já a oferta de outro papel prefixado, as 
NTN-F – Notas do Tesouro Nacional – 
Série F, quintuplicou, saltando de 300 
mil anteriormente, para 1,5 milhão.

Cabe salientar que o aumento do gasto 
do governo federal para combater os 
impactos gerados pela pandemia do 
coronavírus, o déficit primário neste 
ano poderá superar R$ 800 bilhões e 
a dívida pública brasileira ultrapassar 
95% do PIB. Com a ameaça ao teto de 
gastos e o receio de o endividamento 
sair do controle nos próximos anos, o 
Tesouro passou a pagar um prêmio de 
risco bem mais elevado.

A piora do cenário fiscal também está 
colaborando para o encurtamento da 
dívida pública brasileira. Na revisão do 
Plano Anual de Financiamento – PAF, 
o prazo médio da Dívida Pública Fede-
ral caiu da faixa de 3,9 a 4,1 anos para 
3,5 a 3,8 anos, com expansão da parce-
la de títulos prefixados. A situação fica 
ainda mais grave quando se leva tam-
bém em consideração as operações 
compromissados – títulos do Tesouro 
Nacional ofertados pelo Banco Cen-
tral com o compromisso de recompra, 
com o objetivo de enxugar a liquidez 

no mercado. As referidas operações – 
cujo prazo médio ficou reduzido para 
menos de três meses, não entram nas 
estatísticas da dívida, mas seu volume 
cresceu de forma expressiva com os 
gastos do governo na pandemia que 
atingiram, em julho último, R$ 1,497 
trilhão – equivalente a 21% do PIB-
-Produto Interno Bruto nacional.

O economista Affonso Celso Pastore, 
ex-presidente do Banco Central e co-
lunista do Estadão, alerta que a estra-
tégia do Tesouro Nacional de aumentar 
as emissões de títulos prefixados com 
prazos de vencimento menores tem 
fôlego curto e pode se transformar 
em uma armadilha se o governo não 
conseguir equilibrar as contas. Segun-
do ele, o problema fiscal brasileiro se 
materializa na inclinação da curva de 
juros de longo prazo e no excesso de 
volatilidade do real em relação a ou-
tras moedas emergentes.

“O Tesouro tem a obrigação de minimi-
zar o custo da dívida, e por isso se vê 
obrigado a vender títulos curtos, que 
têm taxas de juros menores. Mas, se 
o órgão vender apenas papéis curtos, 
daqui a um ou dois anos vai precisar 
começar a rolar a dívida no dia a dia, 

como já aconteceu nos anos 1970”, diz. 
“O Tesouro pode ficar preso em uma 
armadilha extremamente difícil.”

Para Carlos Cawall, diretor da ASA In-
vestments e ex-secretário do Tesouro 
Nacional, “os sinais do mercado da dí-
vida pública são muito preocupantes” 
e, para ele, a dificuldade para vender 
as Letras Financeiras do Tesouro – 
LFTs (títulos pós-fixados corrigidos 
pela Selic e, por isso, de menor risco) é 
a primeira vez desde 2002 que o mer-
cado pede mais prêmio para comprar 
esses papéis. Há 18 anos, o mercado 
vivia sob o estresse da crise envolven-
do a marcação a mercado dos títulos 
públicos e as incertezas envolvendo as 
eleições daquele ano.

De acordo com matéria publicada 
no Valor Econômico de 19 de setem-
bro último, “emitir LFTs não deveria 
ser complicado, ainda que à custa do 
encurtamento de prazos da dívida. 
Kawall vê risco de populismo à fren-
te, com o temor de flexibilização do 
teto de gastos. Para ele, há uma “pés-
sima sinalização do governo e do 
presidente”, num quadro de enfra-
quecimento de Paulo Guedes, minis-
tro da Economia.
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• Despesas com auditores, advogados e 
publicidade, entre outras, são em me-
nor proporção no montante dos custos; 

• Estudo mostra que quanto maior o 
valor distribuído, menor é o percentual 
de custo para abertura; 

• Maior parte das organizações faz 
a oferta inicial nos segmentos mais 
elevados de governança corporativa; 
essa estrutura gera impacto positivo 
na atratividade de investidores, na 
valorização do negócio e na imagem 
da empresa. 

Abrir o capital é uma das opções que 
as organizações têm para diversificar 
a captação de recursos. No entanto, 
a jornada até uma oferta inicial de 
ações (IPO, da sigla em inglês Ini-
tial Public Offering) é longa, conta 
com diversas implicações e requer 
maturidade institucional e grande 
mudança na cultura organizacional 
das empresas. Para auxiliar as com-
panhias nessa preparação, a Deloit-
te, maior organização de serviços 
profissionais do mundo, em parceria 
com a B3, lança o estudo “Prepara-
ção e custos para abertura de capi-
tal no Brasil - Uma análise sobre as 
ofertas de ações no País entre 2004 
e 2020”. O levantamento tem como 
base dados públicos disponíveis nos 
prospectos definitivos de ofertas pú-
blicas realizadas no Brasil, de janeiro 
de 2004 a maio de 2020, sendo ofer-
tas iniciais (IPOs) ou subsequentes 
(follow ons), realizados pela Instru-
ção CVM 400, além de informações 
referentes às ofertas subsequentes 
com esforços restritos pela Instrução 

476, fornecidas pela B3. 

De acordo com o levantamento, a 

média do percentual dos custos com 

ofertas públicas em relação ao valor 

distribuído é de 4,9% para IPOs, de 

3,4% para follow-ons e de 3,5% para 

follow-ons realizados pela Instrução 

CVM 476. As comissões de colocação, 

coordenação, garantia de liquidação 

e incentivo, entre outras, compõem a 

maior parte dos custos para a aber-

tura de capital. Já as despesas com 

auditores, advogados e publicidade, 

entre outras, são em menor propor-

ção no montante dos custos. Cerca de 

80% dos gastos de uma empresa no 

processo de IPO são com custos rela-

cionados a comissões e 20% com as 

outras despesas. No caso dos follow-

-ons a proporção fica de 82% para 

comissões e 18% em despesas. 

“O mercado de capitais no Brasil está 

passando por uma fase de reaqueci-

mento. Mesmo com a pandemia de 

Covid-19, um momento desafiador 

da economia no mundo todo, fo-

ram realizadas, em 2020 no Brasil, 

26 ofertas públicas de ações, entre 

IPOs e follow-ons; além disso, mais 

de 50 IPOs estão atualmente proto-

colados junto à Comissão de Valores 

Mobiliários e em processo de análise 

pelo regulador. Se todos os IPOs que 

estão para acontecer de fato forem 

realizados, 2020 poderá ter um re-

corde. E as companhias que tiverem 

investido em uma preparação de lon-

go prazo serão as menos impactadas 

pelos custos relativos à abertura de 

capital”, diz Carlos Zanotta, sócio de 

Global Capital Markets Group da De-

loitte. 

O estudo mostra, ainda, que as em-

presas que fazem a sua oferta inicial 

em segmentos mais elevados de go-

vernança corporativa e que, portanto, 

criam uma estrutura de transparên-

cia, controles e governança, possuem 

impacto positivo na atratividade de 

investidores, na valorização do negó-

cio e na imagem da empresa.

“Com as perspectivas de manuten-

ção de juros baixos e o processo de 

migração de investimentos para o 

mercado de capitais e para a bolsa, 

cria-se um ecossistema favorável 

para novas ofertas. Em se manten-

do esse cenário, a expectativa é que 

veremos cada vez mais companhias 

abrindo capital na bolsa e utilizando 

instrumentos disponíveis no merca-

do de capitais. A B3 está firmemen-

te empenhada em incentivar essa 

agenda transformacional do merca-

do de capitais brasileiro”, diz Rogério 

Santana, Diretor de Relacionamento 

com Empresas e Assets da B3. “Como 

exemplo desse esforço, vale mencio-

nar a possibilidade de prorrogação 

do prazo das taxas de análise pagas 

pelos emissores para realizarem suas 

ofertas. Em razão da pandemia, a 

empresas ofertantes de valores mo-

biliários que efetuaram o pagamento 

das Taxas de Análise até 31/03/2020 

e, por conta das condições de mer-

cado, decidiram adiar o processo de 

listagem ou de distribuição estarão 

isentas da cobrança de novas Taxas 

de Análise caso protocolem novos 

Empresas gastam 4,9% do valor 
distribuído para realizar IPO no Brasil
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pedidos de análise até 31/03/2021”, 
completa. 

Composição dos custos 
para abertura de capital 

Os custos relativos à preparação de 
uma empresa para a abertura de ca-
pital dependem, essencialmente, da 
estrutura que a companhia já possui. 
Por isso, é possível concluir que as 
organizações que já tenham investido 
em uma preparação de longo prazo 
serão menos impactadas por esses 
gastos. Os custos envolvidos são divi-
didos entre componentes diretos e in-
diretos. Como diretos estão alocadas 
todas as despesas com coordenado-
res, advogados, auditores, taxas pagas 
às bolsas de valores, à publicidade le-
gal e à imprensa e à adoção de regras 
de governança corporativa. 

As despesas com os coordenadores - 
instituições financeiras autorizadas 
a atuar no sistema de distribuição de 
valores mobiliários - são geralmente 
os custos individuais mais altos da 
abertura de capital. Nos IPOs e em 
follow-ons brasileiros, as despesas 
com os coordenadores são: comissão 
de colocação, comissão de coorde-
nação, comissão de garantia de li-
quidação e incentivos. As comissões 
representam a remuneração paga aos 
coordenadores por sua prestação de 
serviços e geralmente são um percen-
tual sobre o valor total de distribuição 
da oferta. 

Entre 2004 e maio de 2020 o cus-
to médio com as comissões foram 
de 3,8% sobre o valor distribuído no 
caso dos IPOs; 2,7% nos processos de 
follow-on; e 2,5% nos Follow-ons de 
acordo com a instrução CVM 476. O 
percentual gasto em comissões varia 
de acordo com as condições do mer-
cado, com o tamanho e complexidade 

da operação e do regime de colocação 
- com garantia firme, que é quando 
os coordenadores se comprometem a 
adquirir todo o lote de títulos mobili-
ários a ser ofertado na transação, ou 
melhores esforços, quando o coorde-
nador assume a função de fazer o me-
lhor esforço possível para encontrar 
interessados nos títulos, na busca por 
transmiti-los. 

As despesas existentes na abertura de 
capital são relacionadas aos assesso-
res jurídicos, que auxiliam a compa-
nhia nas questões societárias antes da 

oferta e nos preparativos ao longo da 
transação. O relatório da Deloitte mos-
tra que o custo médio com honorários 
de advogados nos últimos 16 anos foi 
de 0,41% sobre o valor distribuído nos 
IPOs, 0,20% nos Follow-ons e 0,33% 
nos Follow-ons CVM 476. Já a média 
de despesas com auditores indepen-
dentes, que auditam os relatórios e de-
monstrações financeiras, foi de 0,14% 

(IPO), 0,07% (Follow-on) e 0,19% 
(Follow-on 476). 

Relação entre custos e 
tipos de listagem 
Ao compreender a necessidade de 
cada componente na abertura de ca-
pital, é possível entender quanto cada 
um deles representará de custos du-
rante e após a oferta de ações. A mé-
dia dos custos relacionados com IPOs 
sobre os valores distribuídos ficou 
em 4,9% para o período entre 2004 
e 2020. Separando as comissões dos 
bancos e as despesas da oferta, as 
médias ficaram 3,9% para as comis-
sões e 1% para as despesas. 

A média dos custos com follow-on 
ficou em 3,4% sobre o total dos va-
lores distribuídos. Desse percentual, 
2,8% são relacionados às comissões e 
0,6% referentes às despesas. Ofertas 
subsequentes, usualmente, envolvem 
custos menores pelo fato de a com-
panhia já ser pública e de os custos 
estarem relacionados à atualização de 
documentos que a companhia já pe-
riodicamente divulga ao mercado. 

A média dos custos relacionados a 
ofertas através da CVM 476 ficou em 
3,5%, sendo 2,5% relacionado às co-
missões e 1,0% às despesas sobre os 
valores distribuídos. Os follow-ons 
de acordo com a Instrução CVM 476, 
que são restritos a investidores pro-
fissionais, começaram no mercado 
brasileiro a partir de 2015. Nessa mo-
dalidade não há despesas com publi-
cidade e nem com taxa de registro - 
logo, ela tende a ter um custo menor 
do que o das ofertas públicas. 

Cada setor de atuação apresenta uma 
característica e um comportamen-
to diferente. Essas diferenças devem 
ser levadas em consideração quando 
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se realiza o levantamento dos custos 

para abertura de capital. Certos seto-

res, devido a sua complexidade, in-

clusive de suas estruturas societárias, 

envolvem maiores riscos, requerem 

divulgações adicionais e maior nível 

de envolvimento de bancos, auditores 

e advogados, aumentando o valor das 

comissões e despesas.

Entre 2004 e maio de 2020, as indús-

trias cujos custos médios com ofertas 

públicas foram mais altos são: agro-

negócio (5,7% sobre o valor distribuí-

do), têxtil e calçados (5,7%), prestação 

de serviços (5,4%), educacional (5,1%) 

e informática, TI, internet e eletrôni-

cos (5,1%). 

Custos para abertura são 
menores nas ofertas com 
maior valor distribuído 

O levantamento mostra, ainda, que 

quanto mais a companhia capta na 

abertura, menor é seu custo. Desde 

2004, o custo médio com ofertas pú-

blicas foi de 6,4% no caso de IPOs de 

empresas que captaram até R$ 200 

milhões, 5,4% para companhias que 

levantaram entre R$ 201 milhões e 

R$ 500 milhões, 4,7% entre R$ 501 

milhões e R$1 bilhão. As organizações 

que captaram entre R$ 1 bilhão e R$ 

10 bilhões, o custo médio foi de 4,2%. 

Já no caso dos follow-ons os percen-

tuais foram: 4,1% (até R$ 200 mi-

lhões), 4,2% (entre R$ 201 milhões e 

R$ 500 milhões, 3,8% (R$ 501 milhões 

a R$ 1 bilhão) e 3,1% (entre R$ 1 bilhão 

e R$ 10 bilhões).

Governança corporativa 
valoriza rentabilidade 
das companhias 
Com o IPO, a empresa deve elevar suas 

práticas de governança corporativa a 
um padrão altamente diferenciado. 
Esse padrão de governança e contro-
les internos exigido de uma compa-
nhia aberta influencia positivamente 
na valorização da empresa e na sua 
operação. Além dos aspectos regu-
latórios, a preparação das empresas 
permite uma avaliação antecipada 
de seu grau de governança e trans-
parência, frente ao requerido pelos 
segmentos de listagem da B3. O estu-
do da Deloitte e B3 mostra que desde 
2004 as empresas que operam em 
padrões mais elevados de governan-
ça têm uma rentabilidade muito mais 
expressiva do que as demais. 

Os segmentos de listagem da B3 - 
Bovespa Mais, Bovespa Mais Nível 2, 
Novo Mercado, Nível 2 e Nível 1 - fo-
ram criados para desenvolver o mer-
cado de capitais brasileiro a terem 
regras de governança corporativa 
mais avançadas. 

O estudo “Preparação e custos para 
abertura de capital no Brasil” apon-
ta que, de 2004 a maio de 2020, a 
maioria dos IPOs (135), dos follow-
-ons (78) e follow-ons CVM 476 re-
alizados no País foi listada no Novo 
Mercado. Todas as ofertas iniciais de 
ações registradas pela pesquisa refe-
rentes de 2020, por exemplo, foram 
listadas nesse segmento.

Metodologia do estudo 

O estudo “Preparação e custos para 
abertura de capital no Brasil - Uma 
análise sobre as ofertas de ações no 
País entre 2004 e 2020” foi desen-
volvido com base em dados públicos 
disponíveis nos prospectos defini-
tivos de ofertas públicas realizadas 
no Brasil, de janeiro de 2004 a maio 
de 2020, sendo ofertas iniciais (IPOs) 

ou subsequentes (follow ons), reali-

zados pela Instrução CVM 400, além 

de informações referentes às ofertas 

subsequentes com esforços restritos 

pela Instrução 476, fornecidas pela 

B3. 

A população do levantamento foi 

composta inicialmente por 174 ofer-

tas iniciais e 128 ofertas subsequen-

tes realizadas conforme a Instrução 

Normativa CVM 400 e por 62 ofertas 

subsequentes com esforços restritos, 

totalizando 364 ofertas. Contudo, em 

virtude das características e dos altos 

valores na distribuição, foram exclu-

ídas da população inicial, com o in-

tuito de manter a homogeneidade da 

amostra analisada, sete transações 

com valores distribuídos superiores 

a R$ 10 bilhões, todas realizadas de 

acordo com a Instrução CVM 400. 

A Deloitte oferece serviços de audi-

toria, consultoria empresarial, as-

sessoria financeira, gestão de riscos 

e consultoria tributária para clientes 

públicos e privados dos mais diver-

sos setores. Atendemos a quatro de 

cada cinco organizações listadas 

pela Fortune Global 500®, por meio 

de uma rede globalmente conectada 

de firmas-membro em mais de 150  

países, trazendo capacidades de 

classe global, visões e serviços de 

alta qualidade para abordar os mais 

complexos desafios de negócios dos 

clientes. Para saber mais sobre como 

os 312 mil profissionais da Deloit-

te impactam positivamente nossos 

clientes, conecte-se a nós pelo Fa-

cebook, LinkedIn e Twitter. No Bra-

sil, onde atua desde 1911, a Deloitte 

é uma das líderes de mercado, com 

seus 5.500 profissionais e com suas 

operações em todo o território nacio-

nal, a partir de 12 escritórios.
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A pandemia da COVID-19 ameaça os 
ganhos em saúde e educação dura-
mente conquistados na última década, 
principalmente nos países mais pobres, 
segundo nova análise feita pelo Grupo 
Banco Mundial. Os investimentos em 
capital humano - o conhecimento, as 
habilidades e a saúde que as pessoas 
acumulam ao longo de suas vidas - são 
fundamentais para desbloquear o po-
tencial de uma criança e para incre-
mentar o crescimento econômico em 
todos os países. 

O Índice de Capital Humano 2020 - 
2020 Human Capital Index - do Grupo 
Banco Mundial inclui dados de saúde 
e educação de 174 países - abrangen-
do 98 por cento da população mundial 
- até março de 2020, oferecendo uma 
linha de base pré-pandemia sobre a 
saúde e a educação de crianças. A aná-
lise mostra que antes da pandemia, a 
maioria dos países havia avançado de 

maneira constante na criação do capital 
humano de crianças, sendo os maio-
res avanços em países de baixa renda. 
Apesar do progresso, e mesmo antes 
dos efeitos da pandemia, uma criança 
nascida em um país típico poderia es-
perar atingir apenas 56% do seu poten-
cial de capital humano, se comparado a 
um benchmark de educação completa e 
saúde plena. 

“A pandemia coloca em risco uma dé-
cada de avanços na construção do ca-
pital humano, incluindo melhorias em 
saúde, taxas de sobrevivência, matrícu-
las escolares e redução da desnutrição 
e suas consequências. O impacto eco-
nômico da pandemia tem sido espe-
cialmente profundo para as mulheres e 
para a maioria das famílias desfavore-
cidas, deixando muitas delas vulnerá-
veis à insegurança alimentar e à pobre-
za”, disse o Presidente do Grupo Banco 
Mundial, David Malpass. “É vital pro-

teger e investir nas pessoas enquanto 
os governos trabalham para criar uma 
base para recuperações inclusivas e 
sustentáveis e para o crescimento fu-
turo.” 

Em razão do impacto da pandemia, a 
maioria das crianças - mais de 1 bilhão - 
estão fora da escola e poderiam perder, 
em média, meio ano de aprendizagem, 
o que se traduz em perdas monetárias 
consideráveis. Os dados mostram tam-
bém interrupções significativas nos 
serviços essenciais de saúde para mu-
lheres e crianças, com muitas crianças 
deixando de tomar vacinas cruciais. 

O Índice de Capital Humano 2020 tam-
bém apresenta a visão de uma década de 
evolução dos resultados do capital hu-
mano de 2010 a 2020, em que houve me-
lhorias em todas as regiões onde há da-
dos disponíveis, e em todos os níveis de 
renda. Esses incrementos devem-se em 
grande parte a melhorias na saúde, que 

A pandemia ameaça os ganhos de  
capital humano da última década, 
conclui novo relatório 
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se refletiram em taxas de sobrevivência 
maiores de crianças e adultos e na redu-
ção da desnutrição e suas consequências, 
bem como no aumento das matrículas 
escolares. Esse avanço agora está em ris-
co por causa da pandemia global. 

A análise mostra que os resultados do 
capital humano para as meninas são 
em média mais altos do que para os 
meninos. No entanto, isso não se tra-
duziu em oportunidades comparáveis 
para uso do capital humano no merca-
do de trabalho: em média, as taxas de 
emprego estão 20 pontos percentuais 
mais baixas para mulheres do que para 
os homens, com uma lacuna maior em 
vários países e regiões. Além disso, a 
pandemia está exacerbando os riscos 
de violência de gênero, casamentos 
infantis e gravidez na adolescência, os 
quais reduzem as oportunidades de 
aprendizagem e empoderamento para 
mulheres e meninas. 

Atualmente, os ganhos do capital huma-
no duramente conquistados em vários 
países estão em risco. Mas os países po-
dem fazer mais do que apenas trabalhar 
para recuperar os avanços perdidos. Para 
proteger e ampliar os ganhos de capital 
humano anteriores, os governos preci-
sam expandir a cobertura e a qualidade 
dos serviços de saúde para as comuni-
dades marginalizadas, impulsionar os 
resultados da aprendizagem juntamente 
com as matrículas escolares, e apoiar as 
famílias vulneráveis com medidas de 
proteção social adaptadas à escala da cri-
se da COVID-19. 

O Grupo Banco Mundial está trabalhan-
do junto aos governos para desenvolver 
soluções de longo prazo que visam pro-
teger e investir em pessoas durante e 
após a pandemia: 

• Na Etiópia, Haiti e Mongólia, o Banco 
vem apoiando a compra de equipa-
mentos médicos essenciais. 

• Em Bangladesh, Burkina Faso e Nepal, 
o Banco vem apoiando o desenvolvi-
mento de protocolos de segurança e hi-
giene nas escolas ao mesmo tempo em 
que trabalha com as equipes de abaste-
cimento de água e serviços de esgoto e 
higiene para oferecer insumos de higie-
ne e sanitização. 

• Na Jordânia e na Turquia, novas ope-
rações recentemente aprovadas per-
mitiram ao Banco apoiar o desenvolvi-
mento de conteúdo digital e de TV para 
o ensino e a aprendizagem combinados 
para o novo ano acadêmico, bem como 
aconselhamento psicossocial e aulas de 
recuperação. 

• Na região de Sahel, o Banco está 
apoiando o projeto de Empoderamen-
to Econômico das Mulheres de Sahel 
e o Dividendo Demográfico (SWEDD 
- Sahel Women’s Economic Empower-
ment and the Demographic Dividend) 
com o objetivo de criar um ambiente 
favorável para o empoderamento de 
mulheres e meninas por meio de pro-
gramas que mantenham as meninas na 
escola, e para ampliar as oportunidades 
econômicas e o acesso a serviços de 
saúde reprodutiva de qualidade. 

• O Banco também está apoiando a 
Índia na expansão imediata dos pro-
gramas de transferência de renda e de 
auxílio alimentação, usando um con-
junto de plataformas e programas na-
cionais pré-existentes a fim de ofere-
cer proteção social para trabalhadores 
essenciais envolvidos no combate à 
COVID-19; e beneficiar os grupos vul-
neráveis, especialmente os migrantes e 
os trabalhadores informais, que enfren-
tam altos riscos de exclusão. 

Medidas políticas ambiciosas e basea-
das em evidências nas áreas de saúde, 
educação e proteção social podem re-
cuperar o terreno perdido e pavimen-
tar o caminho para as crianças de hoje 
superarem as conquistas do capital 
humano e a qualidade de vida das ge-
rações que as precederam. Perceber 
de maneira ampla a promessa criativa 
personificada em cada criança nunca 
foi tão importante. 

O Grupo Banco Mundial  - uma das 
maiores fontes de financiamento e 
conhecimento para os países em de-
senvolvimento, está tomando medidas 
amplas e rápidas para ajudar esses pa-
íses a fortalecer sua resposta à pande-
mia. Estamos apoiando as interven-
ções de saúde pública, trabalhando 
para assegurar o fluxo de suprimen-
tos e equipamentos essenciais e aju-
dando o setor privado a continuar a 
operar e manter empregos. O Grupo 
disponibilizará até US$ 160 bilhões 
em assistência financeira ao longo de 
15 meses para ajudar mais de 100 pa-
íses a proteger os pobres e vulnerá-
veis, apoiar as empresas e sustentar 
a retomada da economia. Desse total, 
US$ 50 bilhões serão novos recursos 
da Associação Internacional de De-
senvolvimento (AID) na forma de do-
ações e empréstimos em condições 
altamente concessionais.
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Relatório apresenta uma radiografia do 
problema no Brasil e traz propostas de 
soluções em nível nacional, estadual e 
municipal 

O país perdeu 479.857 vidas no trân-
sito entre 2007 e 2018. O custo desses 
acidentes chegou a R$ 1,584 trilhão, se-
gundo o estudo Impactos Socioeconô-
micos dos acidentes de transporte no 
Brasil, divulgado no dia 22 de setembro 
último pelo Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea). 

A análise, feita em parceria com a Co-
missão Econômica para a América La-
tina e Caribe (Cepal), utiliza dados de 
mortalidade do Datasus, do Ministério 
da Saúde - que inclui internações e 
reembolso de gastos - e aplica o Valor 
Estatístico da Vida (VEV), estimado em 
R$ 2,26 milhões a valores de dezembro 
de 2018.

A pesquisa contabiliza pedestres, mo-
tociclistas, acidentados em automóveis, 
ciclistas, e ainda meios de transporte 

aquaviários, ferroviários e aéreos. A 

avaliação considera uma série de fato-

res, como quantidade de indenizações 

pagas por morte e por categoria de ve-

ículos. A maior parte das vítimas são 

jovens de 18 a 34 anos, mas também 

foram constatados dados bastante ele-

vados de acidentes com idosos, princi-

palmente devido à reduzida capacidade 

em atravessar a rua com segurança, por 

exemplo. 

O número de mortes de crianças caiu 

com a obrigatoriedade do uso de ca-

deirinhas infantis, a partir de 2008. 

Por outro lado, os acidentes fatais as-

sociados às motocicletas ultrapassa-

ram os óbitos dos automóveis a partir 

de 2009, quando as vendas de motos 

subiram consideravelmente - menores 

preços, isenções tributárias, gastos em 

combustíveis e manutenção fizeram da 

motocicleta uma opção de transporte 

de baixo custo para famílias de baixa 

renda. 

O estudo analisa custos sociais e finan-

ceiros dos acidentes e apresenta pro-

postas de políticas de transporte em 

nível federal, estadual e municipal. Os 

pesquisadores sugerem, por exemplo, 

privilegiar os vulneráveis (pedestres, 

ciclistas e motociclistas) no traçado de 

vias, em vez de veículos. Outra proposi-

ção é rever a regulamentação de equi-

pamentos de segurança individual dos 

diversos meios de transporte. 

Entre os problemas identificados está 

também a profusão de regras federais, 

estaduais e municipais - a exceção são 

os setores aéreo e aquaviário, que se-

guem regulamentações internacionais. 

Os pesquisadores recomendam a ado-

ção de um modelo único de registro das 

ocorrências e posterior investigação 

dos peritos, para evitar novos aciden-

tes. De acordo com o estudo, novas di-

retrizes para as políticas de transporte 

também impactariam os sistemas de 

saúde e previdenciário brasileiros.

Brasil gasta 132 bilhões por ano 
com acidentes de transporte 
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Relatório anual de meios de pagamento 
mostra que há vasto espaço para crescer 
no Brasil: atualmente, 21% dos brasileiros 
declara ter usado os chamados paga-
mentos móveis pelo menos uma vez por 
mês, percentual que era de 8% no ano 
passado

Os brasileiros estão cada vez mais pró-
ximos do ambiente digital. Com a pan-
demia, ficou ainda mais fácil ver a im-
portância que a internet tem na vida de 
todos –seja para entretenimento, fazer 
compras ou trabalhar, o fato é que seu 
uso ganhou proporções ainda maiores 
com o isolamento social. Mas, mesmo 
antes desse período tão intenso, o am-
biente digital já era visto com cada vez 
mais adesão pelos brasileiros para uma 
atividade de suma importância: a de re-
alizar pagamentos.

De acordo com a Minsait Payments, a 
filial de meios de pagamento da Minsait 
(uma empresa Indra), os brasileiros tri-
plicaram o uso de pagamentos via dis-

positivos móveis em um ano: em 2018, 
apenas 8% dos consumidores declara-
ram ter usado esse meio de pagamento 
no último mês, porcentual que subiu 
para 21% em 2019, superando até mes-
mo países como o Reino Unido.

As conclusões fazem parte do IX Re-
latório de Tendências de Meios de da 
companhia, apresentado no mês de se-
tembro durante um webinar. O material 
apresenta anualmente informações so-
bre a evolução dos meios de pagamen-
to em 11 países da Europa e da América 
Latina e, para isso, usa dados de mais 
de 4 mil cidadãos e entrevistas de 45 
executivos do setor de meios de paga-
mento dessas regiões.

Ainda de acordo com o relatório, quan-
do divididos por categorias (Pagamento 
NFC, QR code dinâmico, QR code es-
tático e Pagamento in-app), é possível 
ver que os brasileiros têm grande fa-
miliaridade com o in-APP – usado por 
exemplo em aplicativos de transporte e 

de comida –, indicado por 44% dos en-

trevistados. Também são bastante rele-

vantes os pagamentos com QR Code, em 

detrimento dos NFC (comportamento 

totalmente inverso ao da Europa e mais 

especificamente, do Reino Unido).

Considerando o cenário brasileiro na 

evolução dos meios de pagamento, Ri-

cardo Granados, head da Minsait Pay-

ments no Brasil, aponta que a situação 

no país é desafiadora. “Os números são 

excelentes, mas para ter sucesso nesse 

setor é necessário lembrar que há uma 

barreira muito grande a ser superada 

no país: a desconfiança ou irrelevância 

do recurso para boa parte da população. 

Além disso, muitos dos entrevistados 

relataram que a falta de aceitação desse 

meio de pagamento por estabelecimen-

tos comerciais também é uma barreira 

para seu uso frequente. São fatores que, 

sem dúvida, vão exigir atenção espe-

cial dos empresários especialmente no 

contexto pós-COVID”, explica.

Em um ano, brasileiros quase triplicam o uso 
de pagamentos via dispositivos móveis
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Mas, o setor está longe de sofrer com 
a falta de interesse de empresas em 
explorá-lo. De acordo com o relatório, 
há uma infinidade de players concor-
rendo para dominá-lo, sendo a con-
corrência mais acirrada entre os fa-
bricantes de dispositivos (respondem 
por 29% desse mercado), os bancos 
(27%) e os meios de pagamento como 
MercadoPago (27%).

“O Brasil tem um grau de evolução de 
meios de pagamento maior do que o 
restante da América Latina. Isso pode 
ser observado quando analisamos, por 
exemplo, que o cartão de crédito ou dé-
bito já é considerado o principal meio 
de pagamento utilizado por metade dos 
brasileiros bancarizados, ocupando o 
lugar do dinheiro físico. As transferên-
cias também estão crescendo de forma 
significativa e devem permanecer as-
sim, especialmente após a aprovação 
de novas iniciativas como o PIX”, refor-
ça o executivo.

Cartões de crédito já  
são mais populares do 
que o dinheiro

Em números, o relatório mostra que o 
uso de cartões de crédito pela população 
bancarizada no Brasil aumentou signi-
ficativamente de 2018 para 2019: antes, 
47% desse público apontava este como 
principal meio de pagamento, porcen-
tual que subiu para 52% – ficando aci-
ma até mesmo do índice registrado pela 
América Latina, de 49%. Enquanto isso, 
o dinheiro físico apresentou queda sig-
nificativa no mesmo período: em 2018, 
40% das pessoas apontavam-no como 
principal meio de pagamento, porcen-
tual que caiu para 25% no ano seguinte 
(inferir ao registrado na América Latina 
em geral, de 31%).

Isso pode estar relacionado com a ofer-
ta crescente de novas instituições fi-

nanceiras no país. Ainda de acordo 
com o relatório, o Brasil é o país que 
cresceu de forma mais significativa 
em termos de multibancarização (em 
2018, 47% das pessoas operavam com 
mais de um banco, percentual que su-
biu para 62% em 2019). Ou seja, cada 
vez mais, os brasileiros são menos 
“fiéis” a uma instituição financeira só.

Para a companhia, isso favorece a en-
trada de novos players, como gran-

des empresas de tecnologias e neo-
bancos, como o Nubank. Além disso, 
os números mostram uma reação 
positiva também das instituições di-
tas ‘tradicionais’, que concordam em 
cooperar com essas novas empresas 
de tecnologia em vez de competir 
com elas – um ponto de vista cor-
roborado por metade dos executivos 
entrevistados.

“No contexto atual, empresas e insti-
tuições governamentais têm a opor-
tunidade de orientar os brasileiros em 

suas transações e reforçar o papel 
positivo que os pagamentos eletrô-
nicos podem oferecer, principal-
mente após a pandemia. Para isso, 
a comunicação efetiva aos consumi-
dores e a orientação aos lojistas po-
dem ser ações-chave para diversifi-
car ainda mais a indústria de meios 
de pagamento no país, sem correr o 
risco de banalizar o uso do cartão de 
crédito”, finaliza Granados.

A Minsait, uma empresa da Indra, é 
uma empresa líder em consultoria 
de transformação digital e tecnolo-
gia da informação na Espanha e na 
América Latina. A Minsait apresen-
ta um alto grau de especialização 
e conhecimento setorial, comple-
mentados com sua alta capacidade 
de integrar o mundo core ao mundo 
digital, sua liderança em inovação 
e transformação digital e sua flexi-
bilidade. Com isso, concentra sua 
oferta em propostas de valor de alto 
impacto, baseadas em soluções end-
-to-end, com uma notável segmen-
tação, o que permite obter impactos 
tangíveis aos seus clientes em cada 
setor sob uma abordagem transfor-
macional. Suas capacidades e sua 
liderança são mostradas na oferta 
de produtos, sob o nome de Onesait, 
e sua oferta transversal de serviços.

Presente no Brasil desde 1996, a 
Indra é uma das principais compa-
nhias de tecnologia e consultoria do 
país. Conta com mais de 8.500 pro-
fissionais, escritórios distribuídos nos 
principais estados brasileiros e qua-
tro Centros de Produção. A companhia 
faz parte de alguns dos projetos mais 
inovadores para o desenvolvimento 
econômico e tecnológico do Brasil nos 
setores de Transporte & Defesa e de Tec-
nologia da Informação (TI), os quais es-
tão agrupados em sua filial Minsait.
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Análise do Sebrae mostra que a entrada 
de novas instituições, como as Fintechs, 
tende a atrair mais clientes para essas 
instituições, sobretudo entre os peque-
nos negócios

As mudanças impostas pela pandemia 
do novo coronavírus colocaram a im-
portância das tecnologias digitais ainda 
mais em evidência na economia. O que 
se configurava como tendência, acabou 
se consolidando como realidade em um 
prazo menor que o esperado. Em pouco 
mais de cinco meses de isolamento so-
cial, imposto pela pandemia, essa nova 
realidade alcançou a todos os segmen-
tos de atividade. De padarias a lojas de 
roupas, as empresas tiveram de adap-
tar-se aos novos hábitos de consumo da 
população e ampliar sua presença nas 
plataformas online. Nesse contexto, nem 
mesmo a forma como pessoas e empre-
sas usam os serviços das instituições fi-
nanceiras ficou de fora.

Uma pesquisa realizada pela Federação 
Brasileira de Bancos (Febraban) mostrou 
que as transações feitas por pessoas fí-
sicas, por meio de canais digitais, foram 
responsáveis por 74% das operações 
em abril, apenas um mês após o início 
da quarentena no Brasil. Para as micro 
e pequenas empresas, esse fenômeno 
implica, além de mais agilidade e menor 
burocracia, uma alternativa para o tão 
desejado crédito. Uma pesquisa realiza-
da pelo Sebrae mostrou que embora 54% 
dos pequenos negócios tenham buscado 
empréstimos desde o início da crise, 
apenas 21% conseguiram o recurso. 

Segundo o presidente do Sebrae, Carlos 
Melles, o crédito concedido para os pe-
quenos negócios continua sendo feito em 
grande parte (cerca de 68,5% do total), por 
bancos comerciais. Entretanto, as insti-
tuições financeiras não-bancárias como 
cooperativas de crédito, fintechs, agências 
e bancos de fomento regionais, tiveram 
um aumento muito significativo de suas 
carteiras para os pequenos negócios nes-
se ano. “Acreditamos que esse não é um 
movimento isolado ou circunstanciado 
pela pandemia e sim, uma tendência que 
pode ser mais explorada e que contribuirá 
muito para a desconcentração do merca-
do de crédito e sobretudo para aumentar 
a oferta de crédito e outros serviços finan-
ceiros para os pequenos negócios no país”, 
comenta.

“A ampliação da quantidade de ofertan-
tes, como as fintechs, sobretudo com 

uma maior utilização de ferramentas 

digitais e custos operacionais menores, 

podem, em tese, contribuir para a re-

dução dos spreads, o que tem efeito 

direto sobre o nível de taxas de juros 

para o tomador final”, analisa Melles. 

Segundo o presidente do Sebrae, so-

mente nesse ano, o spread médio sobre 

as operações de crédito com recursos 

livres para empresas caiu considera-

velmente (de 12,5 pontos percentuais 

em janeiro para 8,6 pontos percentu-

ais em julho, segundo dados do Banco 

Central). “A entrada de novas institui-

ções, com a prestação de serviços mais 

rápidos e com menores custos opera-

cionais e melhores experiências dos 

usuários, tende a atrair mais clientes 

para essas instituições, sobretudo en-

tre os pequenos negócios”, avalia.

Digitalização da economia chega ao setor 
bancário e deve ampliar acesso de pequenos 
negócios a crédito
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Em evento realizado para o Brasil, Te-
menos faz um retrato da demanda por 
novas tecnologias e reforça investimen-
to massivo no país

Em meio a tantas transformações do 
setor bancário desde o início da pan-
demia, que já vinha seguindo tendên-
cia de digitalização, por meio de open 
banking e um relacionamento mais 
automatizado com seus usuários, a 
Temenos (SIX: TEMN), empresa líder 
mundial de software bancário, em 
evento realizado esta manhã para o 
Brasil, compartilhou informações que 
trazem uma visão geral sobre as novas 
demandas em tecnologia para o setor.

De acordo com Álvaro Bacellar, vice-
-presidente de Serviços da Temenos 
para a América Latina, que apresentou 
o evento, as mudanças imediatas ob-
servadas no comportamento do con-
sumidor com o período da pandemia, 
foram o aumento da confiança no en-
volvimento digital, assim como, num 
primeiro momento, a incapacidade de 
visitar agências por condições de blo-
queio e um maior consumo por com-
pras on-line. Paralelamente, com o 
encerramento de pequenas empresas 
e a paralisação da atividade económi-
ca, verificou-se um agravamento do 
desemprego e consequentes dificul-
dades financeiras para consumidores, 
PME e empresas.

A mentalidade do consumidor indica 
maior dependência do banco digital e 
necessidade de assistência financeira. 
De acordo com a pesquisa ‘O Impacto 
da Covid-19 no cliente bancário’, reali-
zada no início da pandemia pela Ligh-

tico, 82% estavam preocupados em ir à 
agência bancária, 63% mais inclinados 
a experimentar um aplicativo digital, 
84% esperavam que as marcas encon-
trem maneiras de maximizar a inte-
ração digital para mantê-las seguras 
e 56% estavam preocupados com sua 
capacidade de pagar os empréstimos 
(casa, carro, etc.).

Tudo isso promoveu um maior fluxo às 
estratégias de novos usos e busca por 
tecnologia. Vários tipos de indústrias 
enfrentaram o desafio de migrar suas 
operações para uma modalidade re-
mota de atendimento e maior suporte 
ao cliente. “Cientistas comportamen-
tais que analisaram crises anteriores 
alertam que muitas dessas mentalida-
des e comportamentos irão durar mais 
que a crise da COVID-19. Portanto, 
podemos supor que a maior ênfase no 
banco digital continuará além da pan-
demia”, afirmou Alvaro Bacellar.

De acordo com um estudo recente da 
Temenos e The Economist Intelligen-
ce Unit, realizado recentemente em 
32 países, até 2025 os executivos dos 
bancos, entrevistados pela pesquisa, 
terão como prioridade estratégica me-
lhorar a experiência dos seus clientes 
em quase 35 pontos percentuais. Para 
Bacellar, os bancos precisam respon-
der a essa demanda em três áreas 
principais: 

Levar a cabo as operações de negócios 
do dia a dia, devido à ruptura ao modo 
de vida estabelecido - um problema 
que não é trivial em certos mercados 
emergentes com infraestrutura de tec-
nologia deficiente.

Atender às necessidades em constante 

mudança dos clientes de forma digital 

e sensível.

Administrar o impacto financeiro nos 

negócios dos bancos e, ao mesmo 

tempo, equilibrar as necessidades da 

sociedade.

“Os bancos estão enviando sinais po-

derosos sobre o papel positivo que 

desempenham na sociedade e seu 

compromisso com seus clientes e fun-

cionários. Eles estão ajudando clientes 

que lutam com suas finanças e a tec-

nologia tem papel vital nesse proces-

so”, disse Bacellar.

Outras considerações - O estudo da 

EIU e Temenos também mostra que 

29% dos executivos de bancos acredi-

tam que as “empresas de pagamento” 

são a principal ameaça para seus ne-

gócios principais. Em segundo lugar, 

eles se preocupam com o risco de 

perder market share no negócio de 

Investment Management, um dos seg-

mentos mais lucrativos. Somando-se 

a isso, ainda há as Big Techs, que pos-

suem tecnologia, dinheiro, relaciona-

mento e confiança com o cliente para 

ameaçar os participantes tradicionais 

do mercado financeiro. E ainda há as 

gerações Millennial e Z, que confiam 

mais em seus serviços de compra on-

line e plataformas de mídia social do 

que em bancos tradicionais. 

“Não há razão para acreditar que o 

setor bancário brasileiro seria imune 

a essas mudanças, quando os “Neo 

Banks” já constroem modelos de ne-

gócios 100% digitais, principalmen-

O futuro do setor bancário frente à 
crescente demanda por tecnologia digital
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te focados nessas gerações e onde os 
serviços básicos não são cobrados”, 
afirma Bacellar.

Para os bancos, o Neo Bank é apenas 
digital, com abordagem específica 
para cada segmento de cliente, com 
velocidade de comercialização e pro-
jetado para ser executado na nuvem, 
com baixo custo e análises inteligen-
tes. Para o usuário final, essa mudança 
faz toda a diferença, com a agilidade 
de apenas um canal, personalização, 
contas sem complicações, interfaces 
fáceis de usar, acesso rápido por smar-
tfones, facilidade em aprovação de 
empréstimos e vários serviços virtu-
ais, além de transparência e pagamen-
tos fluídos.

A tecnologia e a acessibilidade - No 
Brasil existem aproximadamente 45 
milhões de pessoas sem conta bancá-
ria, o que representa 1/5 da população 
sem acesso a serviços financeiros. Os 
entraves às contas bancárias incluem 
custo, burocracia e falta de acesso a 
uma agência bancária. “A tecnologia 
possibilita a acessibilidade e impulsio-
na a economia local, apoia pequenas 
empresas e promove igualdade para as 
mulheres”, afirmou o executivo.

Temenos permite que as instituições 
financeiras alcancem os sem-banco 
com uma relação custo-receita apri-
morada, custos reduzidos ao alavan-
car a nuvem, soluções em pacotes e 
experiências digitais aprimoradas 
com o Temenos Infinity. Um exem-
plo disso é a Nuestra Caja (NuCa) no 
México, que dobrou o tamanho de 
sua base de clientes e expandiu seu 
negócio de empréstimos em 30%. Ou 
como a ARB Apex, com sede em Gana, 
na África, um usuário de longa data 
de Temenos para serviços bancários 
inclusivos, que utiliza a plataforma 
Temenos e suporta 700 agências (a 

maior rede do país) e 7 milhões de 
contas de clientes.

No Brasil, o Banco Central lançou um 
novo protocolo oficial de mercado para 
Pagamentos Instantâneos, o PIX. Todas 
as instituições com mais de 500 mil 
contas devem adotá-lo e integrar seus 
sistemas a partir do quarto trimestre 
de 2020. A fim de obter o máximo de 
benefícios do sistema, os bancos de-
vem garantir soluções em tempo real 
e estar disponíveis 24 horas por dia, 7 
dias por semana. Com o aumento da 
velocidade, fica mais difícil impedir 
transações fraudulentas antes que elas 
aconteçam e precisem de soluções 
FCM - Mitigação de Crimes Financei-
ros, na sigla em inglês.

“Para que os bancos possam integrar 
soluções e usufruir dos benefícios de 
softwares, é importante que elas se-
jam implementadas de forma contínua 
e com prazos previsíveis”, diz Alvaro 
Bacellar. A Temenos oferece soluções 
de software a instituições financeiras 
com produtos que combinam a funcio-
nalidade bancária mais completa do 
mercado em mais de 150 países com 
a mais avançada tecnologia nativa de 
nuvem, nuvem agnóstica, API de pri-
meira linha e pensamento orientado 
em design.

Por meio de APIs, os produtos de Te-
menos podem ser implementados de 
forma independente ou integrados, e 
os bancos podem lançar novos apli-
cativos em horas, utilizando ferra-
mentas e metodologias avançadas de 
implantação continua. As soluções de 
software utilizam uma ampla rede de 
parceiros, apoiada por recursos espe-
cializados fornecidos diretamente pela 
Temenos, quando necessário.

Para atender a demanda crescente da 
sociedade e das necessidades de im-

plementação de tecnologia nas redes 
bancárias, as novas tecnologias são 
essenciais, e a Inteligência Artificial, 
os bots e as APIs vieram para ficar e 
serem aprimoradas. Esta é a meta de 
Temenos nesse cenário: fornecer às 
instituições financeiras, de qualquer 
tamanho, em qualquer lugar do mun-
do, o software para a era dos bancos 
digitais. “Continuaremos investindo, 
crescendo nossa presença, com a meta 
de que pelo menos 50% de nossos ne-
gócios LATAM sejam feitos localmen-
te no Brasil”, completou Bacellar, que 
afirmou que para a Temenos, o Brasil 
é um mercado estratégico pois a cada 
dois dólares gastos em tecnologia ban-
cária na América Latina, um dólar é 
gasto no Brasil.

A Temenos AG (SIX: TEMN) é líder 
mundial em software bancário. Mais 
de 3.000 bancos em todo o mundo, 
incluindo 41 dos 50 principais ban-
cos, confiam na Temenos para pro-
cessar transações diárias e interações 
de mais de 500 milhões de clientes 
bancários. O Temenos oferece softwa-
re de administração de front-end, core 
banking, pagamentos e administração 
de fundos, nativo e independente da 
nuvem e orientado por IA, permitindo 
que os bancos ofereçam experiências 
omnichannel sem atrito e obtenham 
excelência operacional.

É comprovado que o software da Te-
menos permite que seus clientes al-
cancem melhor desempenho e índices 
de custo-receita de 29%, metade da 
média da indústria e retorno sobre o 
patrimônio líquido de 29%, três vezes 
a média da indústria. Esses clientes 
também investem 51% de seu orça-
mento em TI, que é o dobro da média 
do setor, provando que o investimento 
em TI dos bancos está agregando valor 
tangível aos seus negócios.
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Transporte em Números, da CNT, mostra 
que, em função da pandemia do novo 
coronavírus, o PIB do setor caiu quase 
o dobro do registrado pelo nacional nos 
primeiros seis meses do ano 

Enquanto o PIB (Produto Interno Bruto) 
do Brasil teve uma queda de 5,9% nos 
seis primeiros meses de 2020, na com-
paração com o mesmo período do ano 
passado, o do transporte registrou qua-
se o dobro de retração, com -11,3%. Em 
um semestre marcado pela pandemia 
da Covid-19, esse foi o pior resultado 
para o setor desde o início da série his-
tórica das Contas Nacionais Trimestrais 
do IBGE (Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística), iniciada em 1996. Além 
disso, o desempenho do transporte foi 
duas vezes pior do que o registrado no 
auge recessão de 2014-2016. 

É o que revela a nova edição do Trans-
portes em Números, divulgado pela 
CNT (Confederação Nacional do Trans-
porte), nesta quinta-feira (3), e que 

detalha os resultados da atividade 
econômica no primeiro semestre de 
2020, apresentando a dimensão dos 
impactos da crise mundial provocada 
pela novo coronavírus no acumulado 
do período. 

Segundo a publicação, entre todas as 
atividades, os serviços de transporte 
de cargas e passageiros apresentaram 
a segunda maior queda do valor adi-
cionado no semestre, atrás apenas de 
“outras atividades de serviços” (servi-
ços de alojamento, alimentação, saúde 
e educação consumidos pelas famílias, 
serviços domésticos remunerados e 
serviços culturais, desportivos e recre-
ativos), que caiu 13,6%. 

O presidente da CNT, Vander Costa, 
chama atenção para o fato de o trans-
porte ter registrado, dentre todas as 
atividades, a segunda maior retração 
no segundo trimestre de 2020, caindo 
quase o dobro do PIB nacional no pe-
ríodo. “Essa contração histórica acon-

teceu em um momento em que ainda 
buscávamos recuperar os prejuízos 
de outra recessão, a de 2014-16. Por 
isso, consideramos que levará um 
tempo significativo para que todos os 
segmentos de transporte, em especial 
os de passageiros, recuperem os pa-
tamares pré-crise Covid-19. Apesar 
de o momento ser de cautela, espe-
ramos que a economia intensifique 
a sua reação já nos próximos meses 
de modo a recompor financeiramen-
te as empresas, bem com propiciar o 
ambiente necessário para a retomada 
dos investimentos em infraestrutura.” 

Desempenho 
semestral dos segmentos 
de transporte 
Rodoviário - A publicação da CNT 
mostra que, impactado pela crise da 
Covid-19, o desempenho do fluxo de 
veículos nas rodovias pedagiadas do 
Brasil foi negativo no primeiro semes-
tre de 2020. Em termos de veículos le-

PIB do transporte tem queda 
recorde no primeiro semestre de 2020
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ves houve retração de 23,1% no período, 
na comparação com os seis primeiros 
meses do ano passado. Já o de veículos 
pesados teve queda de 5,5%, na mesma 
base de comparação, o que representou 
uma diminuição de 18,8% no fluxo total. 

Ferroviário - A movimentação ferro-
viária brasileira, no primeiro semestre 
de 2020, caiu 7,6% em toneladas úteis 
transportadas (TU), na comparação 
com igual período de 2019. De acordo 
com a análise da CNT, a queda se deu 
sobre uma base de comparação bastan-
te fraca, pois, no primeiro semestre de 
2019, o segmento já havia sido afetado 
pelo rompimento da barragem de Bru-
madinho (MG), o que comprometeu a 
produção e o transporte de minério de 
ferro - que representa mais de 70,0% 
do volume transportado por ferrovias 
brasileiras. 

Aquaviário - A navegação por cabo-
tagem teve o melhor desempenho no 
segmento. No primeiro semestre de 
2020, transportou 69,20 milhões de 
toneladas, crescendo 1,5% em relação 
aos seis primeiros meses de 2019. Já a 
navegação de longo curso, com 322,33 
milhões de toneladas, de janeiro a ju-
nho de 2020, teve uma queda de 7,7% 
no volume transportado em relação 
ao mesmo período do ano passado. A 
navegação por vias interiores, por sua 
vez, teve uma queda de 15,2% quando 
comparada com o mesmo período em 
2019, transportando 10,09 milhões de 
toneladas. 

Aéreo - No primeiro semestre de 2020, 
a procura por transporte aéreo das em-
presas brasileiras caiu drasticamente. 
No período, a demanda do setor teve 
queda de 48,8% em relação ao mesmo 
período de 2019. Segundo a CNT, houve 
forte retração tanto no mercado de voos 
internacionais (-55,4%) quanto na pro-
cura por voos domésticos (-45,7%).

A safra de grãos do período 2019/20 vai 
se encerrando, com o registro histórico 
atualizado de 257,8 milhões de tone-
ladas, tendo à frente a soja, o milho e o 
algodão. Esse volume é 4,5% ou 11 mi-
lhões de toneladas superior ao da safra 
passada. A informação é da última atua-
lização deste ano-safra, divulgada nesta 
quinta-feira (10), no 12º Levantamento 
de Grãos realizado pela Companhia Na-
cional de Abastecimento (Conab).

A evolução do recorde deve-se ao au-
mento de 4,2% na área plantada, alia-
do ao ganho de 0,3% na produtividade. 
Ainda faltam os resultados das culturas 
de inverno, principalmente o trigo, que 
passam por etapas que vão da fase ve-
getativa à finalização de colheita. Tam-
bém contam para essa consolidação as 
culturas da região de Sealba (Sergipe, 
Alagoas e nordeste da Bahia).

A soja, que situa o país no patamar de 
maior produtor mundial, garante um 
novo recorde com a produção estimada 
em 124,8 milhões de toneladas e ga-
nho de 4,3% em relação à safra 2018/19. 
Também o milho total caminha para si-
tuação semelhante, chegando a mais de 
102 milhões de toneladas, dependendo 
ainda das lavouras cultivadas na região 
de Sealba, além de Pernambuco e Ro-
raima. A participação desses estados é 
de algo próximo a 1,7% no consolidado 
nacional. A primeira safra já foi colhida 
e a segunda está em finalização.

Outro que encerra com destaque é o al-
godão em pluma, que está para alcançar 
a marca recorde de 2,93 milhões de to-
neladas, com crescimento de 4,2% aci-
ma do período anterior. O dado positivo 

Conab consolida safra recorde 
de grãos em 257,8 milhões 
de toneladas

se deve aos investimentos feitos nessas 
lavouras e ao clima.

Para o arroz fica o registro produtivo de 
11,2 milhões de toneladas e crescimento 
de 6,7% em relação à última safra. Com 
colheita praticamente finalizada, 10,3 
milhões de toneladas estão em áreas de 
cultivo irrigado e cerca de 900 mil tone-
ladas em plantio de sequeiro.  No caso 
do feijão, a estimativa de produção total 
é de 3,23 milhões de toneladas, princi-
palmente do feijão-comum cores, com 
aumento de 6,4% ao obtido em 2018/19. 
A primeira e a segunda safras já estão 
encerradas.

As culturas de inverno (aveia, canola, 
centeio, cevada trigo e triticale) devem 
alcançar crescimento de 11,6% na área 
de cultivo, com destaque para o trigo, 
que apresenta expansão de 14,1%, situ-
ando-se em 2,33 milhões de hectares 
e, produção, dependendo do compor-
tamento climático, de 6,8 milhões de 
toneladas.

Exportação – Com referência à oferta e 
demanda de arroz, mesmo com a pro-
vável intensificação das importações 
nos próximos meses, a balança comer-
cial deve ser superavitária, em torno de 
400 mil toneladas. Para o consumo, a 
Conab projeta crescimento de 5,1%, puxa-
do pelas refeições mais frequentes den-
tro de casa neste período de pandemia. 
Ainda para a safra 2019/20, de março de 
2020 até fevereiro de 2021, projeta-se ex-
portação de 1,5 milhão de toneladas e im-
portação de 1,1 milhão de toneladas, com a 
perspectiva forte de demanda internacio-
nal e preços nacionais competitivos no 
mercado externo.
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A entrada em vigor da lei não significa 
uma preocupação apenas com a proteção 
de dados da pessoa natural, mas também 
um desafio para as corporações

O presidente Jair Bolsonaro sancionou no 
dia 17 de setembro a Medida Provisória 
959, já sem o trecho que propunha um 
novo adiamento da Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais (LGPD). Como o Sena-
do havia determinado vigência imediata, 
a lei começou a valer já a partir do dia 18 
de setembro último. 

Para que a lei pudesse passar a valer, o 
governo federal criou no último dia 26 de 
agosto, com dois anos de atraso, a estru-
tura da Agência Nacional de Proteção de 
Dados (ANPD), órgão da Presidência da 
República que vai fiscalizar o cumpri-
mento da legislação. 

Luiz Felipe Rosa Ramos, doutor em Di-
reito pela Universidade de São Paulo 
(USP), CIPP/E e co-head de Proteção de 
Dados da Advocacia José Del Chiaro, aler-
ta que organizações de todos os portes, 
digitais ou não, precisarão agora intensi-
ficar esforços de adequação à lei. 

“Para as que não tenham iniciado seu 
projeto de adequação, embora não haja 
atalhos para a conformidade, existem 
medidas de curto prazo que ajudam a re-
duzir a exposição a riscos”, orienta. 

Embora as sanções administrativas (que 
podem chegar a multas de R$ 50 mi-
lhões) só entrem em vigor em agosto de 
2021, uma série de obrigações já estão 
valendo. “As empresas terão de funda-
mentar cada tratamento de dados em 
uma base legal, seguir os princípios da 

lei e atender aos direitos dos titulares”, 

diz Rosa Ramos. 

Segundo o advogado, isso significa que 

aqueles que tiverem seus direitos viola-

dos possivelmente passarão a recorrer a 

órgãos fiscalizadores. “O Judiciário deve 

ser chamado a decidir. É importante 

que a ANPD seja plenamente instituída 

o quando antes, para que possamos ter 

maior segurança jurídica a respeito das 

obrigações previstas em lei.” 

Fabíola Meira, sócia coordenadora do 

Departamento de Relações e Consumo 

do BNZ Advogados e presidente da Asso-

ciação Brasileira das Relações Empresa 

Cliente (Abrarec), destaca que a entrada 

em vigor da lei não significa uma preo-

cupação apenas com a proteção de da-

dos da pessoa natural, mas também um 

desafio para as corporações no sentido 

de uma mudança cultural em relação à 

governança de dados. 

“Além disso, as empresas que não estive-

rem compliance com a lei e não tratarem 

adequadamente os dados, estão sujeitas 

a sério risco reputacional, que pode ser 

ainda mais prejudicial do que as próprias 

sanções. Ainda, importante que todo e 

qualquer produto e serviço seja pensa-

do, criado e lançado no mercado com a 

privacidade resguardada, incorporada às 

novas tecnologias”, afirma Meira. 

A advogada explica que essa premissa 

está em total acordo com o princípio da 

harmonização dos interesses dos partici-

pantes das relações de consumo e com-

patibilização da proteção do consumidor 

com a necessidade de desenvolvimento 

econômico e tecnológico. 

Novo Projeto 

PDL 394/2020: O Deputado Federal 

Alessandro Molon (PSB/RJ) apresentou 

um Projeto de Decreto Legislativo que 

pretende sustar dispositivos do recém 

editado Decreto 394/20, que aprova a 

estrutura da ANPD. Os dispositivos men-

cionados no projeto tratam da compe-

tência da Agência, indicação presidencial 

para a composição do Conselho Nacio-

nal de Proteção de Dados, requisição de 

militares para a ANPD e presidência do 

CNPD pela Casa Civil. 

Governo sanciona LGPD 
que já está em vigor

Fabíola Meira
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Fabíola Meira

Do total de 10,7 milhões de empreen-
dedores formalizados na categoria de 
MEI existentes atualmente, 12% não se 
enquadraram nos critérios para receber 
o benefício.

Mais de 5 milhões de microempre-
endedores individuais (MEI) tiveram 
acesso ao benefício do auxílio emer-
gencial concedido pelo governo fe-
deral devido à pandemia da Covid-19. 
Esse número corresponde à metade 
dos 10,7 milhões de MEI registrados 
atualmente no país. Os dados do go-
verno mostram que quase 1,2 milhões 
de empreendedores dessa categoria 
de pequenos negócios não foram be-
neficiados pelo auxílio.

De acordo com o gerente de Políticas 
Públicas do Sebrae, Silas Santiago, os 
dados representam o sucesso do MEI 
como o maior programa de redução de 
informalidade empresarial no mundo. 
“Isso demonstra como é acertada a 
decisão do empreendedor que decide 
sair da informalidade. Neste momento, 
esse benefício tem sido muito impor-
tante para ajudar os empreendedores 
a passar pela pandemia com menos 
dificuldades, mas também traz para 
o país uma espécie de colchão de li-
quidez que ajuda as micro e pequenas 
empresas a superarem a crise devido 
ao dinheiro que passa a girar na eco-
nomia”, analisou. 

Segundo Silas, os microempreendedo-
res individuais que não conseguiram 
o auxílio, não se enquadraram - por 

alguma razão - nos critérios do gover-
no. “Pode ser que eles tivessem renda 
familiar superior ao limite legal, algum 
vínculo empregatício ou algum benefí-
cio previdenciário”, explicou. 

Nos últimos cinco meses houve um 
crescimento expressivo do número de 
empreendedores que buscaram for-
malizar os negócios. Entre 31 de março 
e 15 de agosto, foram feitos 784,3 mil 
registros no Simples Nacional. Esse 
número é 0,8% superior ao registrado 
no mesmo período do ano passado. 
Entre esses novos negócios, a grande 
maioria deles foi de Microempreende-
dores Individuais (MEI), com 684 mil 
registros (quase 43 mil a mais que no 
mesmo período de 2019). E cerca de 
100 mil novos negócios foram regis-
trados como Microempresas e Empre-
sas de Pequeno Porte, nesse mesmo 
período.

Prorrogação do auxílio

Nesta semana, o governo federal anun-
ciou que o auxílio emergencial será 
prorrogado até dezembro, porém com 
valor de R$ 300. Ainda não há previsão 
de reabertura de novas solicitações do 
benefício, sendo assim, só devem re-
ceber as próximas parcelas os bene-
ficiários que já foram aprovados para 
receber as parcelas de R$ 600. 

Apoio ao MEI  

Desde o início do avanço da pandemia 
no país, o Sebrae tem concentrado es-
forços para ajudar os pequenos negó-
cios a enfrentarem a crise. No caso dos 

MEI, foi criada uma página específica 
no Portal Sebrae, totalmente dedica-
da à categoria. No espaço online, os 
microempreendedores individuais 
podem saber mais sobre as medidas 
lançadas pelo governo, inclusive uma 
coletânea com 184 linhas de crédi-
to disponibilizadas para os pequenos 
negócios, bem como a uma série de 
conteúdos que vão auxiliá-los na ges-
tão do negócio. São e-books, vídeos, 
cursos e outras informações que vão 
desde dicas para gerir melhor a em-
presa, até orientações para quem quer 
implementar estratégicas de marke-
ting digital.

Dados sobre o acesso do MEI a crédito

O MEI é o porte empresarial que me-
nos buscou crédito bancário durante a 
pandemia. 55% dos entrevistados não 
buscaram, frente a 34% dos empresá-
rios de ME e EPP que não recorreram 
aos bancos para obter empréstimos.

Entre os que não buscaram, 24% afir-
maram que não conseguiriam pagar 
a dívida (percentual também é maior 
do que entre as empresas de micro e 
pequeno porte – 15% afirmaram que 
deixaram de buscar por receio de não 
conseguir quitar)

Dos MEI que tentaram crédito, 62% 
não conseguiram (frente a 50% das ME 
e EPP que também tiveram emprés-
timos negados pelos bancos). A causa 
mais comum para a negativa entre os 
MEI foi o CPF negativado dos empre-
endedores (21%).

Metade dos microempreendedores 
individuais do país conseguiram o 
auxílio emergencial do governo 
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Acesso do MEI por meio do FAMPE

Em 2020, já foram beneficiados 6.289 

MEI. Para esse público, foram disponi-

bilizados em crédito, pelas instituições 

parceiras, quase R$ 98 milhões. Desse 

montante, cerca de R$ 76.5 milhões 

foram garantidos pelo FAMPE. Em ter-

mos percentuais representam mais de 

78% em garantias.

Só a CAIXA já financiou mais de 5.996 

MEI, liberando mais de R$ 89.48 mi-

lhões. Desses, cerca de R$ 71,5 milhões 

foram garantidos com a cobertura do 

FAMPE.

A garantia do FAMPE tornou-se cada 

vez mais importante aos MEI. Esse 

mecanismo vem potencializando o 

acesso a esse público, que não tendo as 

garantias necessária para tomar um fi-

nanciamento junto aos bancos contam 

com o apoio desse instrumento.

Além da garantia necessária para 

acessar o crédito, os empresários que 

usam o FAMPE contam também com o 

apoio do Sebrae no acompanhamento 

na fase pós-crédito. Isso significa que 

depois que o cliente tomou um finan-

ciamento com o apoio do FAMPE, ele 

terá assessoria gratuita do Sebrae, de 

modo a mitigar a inadimplência.

O Sebrae tem intensificado o apoio aos 

pequenos negócios, formando novas 

parcerias. Esse ano firmamos convê-

nio com o Sicoob e a CAIXA.

O Sebrae reuniu em único documento, 

uma coletânea, com todas as linhas de 

crédito disponíveis. Já foram identifi-

cadas 184 linhas de crédito disponíveis 

para os pequenos negócios. Quando esse 

trabalho começou a ser feito, em março, 

havia 33 linhas de crédito disponíveis 

para as pequenas empresas.

             Melhora da percepção dos em-
presários sobre as condições atuais e 
futuras de negócio foi disseminada 
entre pequenas, médias e grandes in-
dústrias.

O Índice de Confiança do Empresário 
Industrial de Minas Gerais (ICEI) ela-
borado pela FIEMG – Federação das 
Indústrias do Estado de Minas Gerais 
em parceria com a CNI – Confedera-
ção Nacional da Indústria aumentou 
5,8 pontos em setembro (60,7 pon-
tos), frente a agosto (54,9 pontos), 
apontando confiança pelo segundo 
mês consecutivo. A melhora na per-
cepção dos empresários sobre as 
condições atuais e futuras da eco-
nomia e dos seus negócios explicou 
o resultado. Com a elevação, o indi-
cador ultrapassou o verificado em 
março (60,2 pontos) e aproximou-se 
do índice apurado em fevereiro (63,9 
pontos), antes dos impactos da pan-
demia de Covid-19 na atividade eco-
nômica. O indicador também cresceu 
em relação a setembro de 2019 (60,3 
pontos), em 0,4 ponto, e foi superior à 
sua média histórica (51,7 pontos), em 
9,0 pontos. 

O ICEI nacional aumentou 4,6 pon-
tos em setembro (61,6 pontos), na 
comparação com agosto (57,0 pon-
tos). O ICEI resulta da ponderação 
dos índices de condições atuais e 
de expectativas, que variam de 0 
a 100 pontos. Valores acima de 50 
pontos indicam percepção de situ-
ação atual melhor e expectativa po-
sitiva para os próximos seis meses, 
respectivamente. 

O componente de condições atuais 

cresceu expressivos 9,0 pontos fren-

te a agosto (45,7 pontos) e alcançou 

54,7 pontos em setembro, ultrapas-

sando a fronteira dos 50 pontos pela 

primeira vez em seis meses. O resul-

tado mostrou melhora na percepção 

dos industriais quanto à situação atu-

al das economias brasileira e minei-

ra, e de suas empresas. O índice foi 

2,1 pontos superior ao verificado em 

setembro de 2019 (52,6 pontos). 

O componente de expectativas au-

mentou pelo quinto mês seguido, em 

4,2 pontos, entre agosto (59,5 pontos) 

e setembro (63,7 pontos). O indicador 

sinalizou otimismo dos empresários 

com relação às economias do país e 

do estado, e quanto aos seus negócios 

nos próximos seis meses. O índice 

caiu 0,4 ponto ante setembro de 2019 

(64,1 pontos). 

O ICEI resulta da ponderação dos ín-

dices de condições atuais e de expec-

tativas, que variam de 0 a 100 pontos. 

Valores acima de 50 pontos indicam 

percepção de situação atual melhor 

e expectativa positiva para os próxi-

mos seis meses, respectivamente.

O Índice de Confiança do Empresário 

Industrial de Minas Gerais (ICEI/MG) 

é uma publicação mensal realizada 

pela FIEMG em parceria com a Con-

federação Nacional da Indústria (CNI). 

O objetivo é sinalizar aos empresários, 

à diretoria da FIEMG, ao setor público e 

à sociedade a visão dos industriais com 

relação à economia e suas expectativas 

para o futuro.

Confiança dos empresários 
mineiros avança novamente 
em setembro 
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Serviço será gratuito para pessoa físi-
ca e pode colocar um ponto final aos 
sistemas de Doc e Ted oferecido pelos 
bancos

Previsto para ter início em novembro, o 
PIX – novo sistema de pagamentos ins-
tantâneos do Banco Central (BC) – deve 
revolucionar esse nicho do mercado e 
pode acabar, de forma definitiva, com 
os sistemas de DOC e TED, oferecidos 
atualmente pelos bancos. A novidade 
deve colocar vários players desse dis-
putado mercado competindo por clien-
tes, dessa vez em uma inédita igualda-
de de forças.

Enquanto os bancos cobram taxas de 
até R$20 por um DOC ou um TED, o 
PIX irá ser gratuito para quem envia o 
dinheiro. É esse justamente o objetivo 
anunciado pelo Banco Central: baratear 
e democratizar o custo das operações 
de transferências e pagamentos.  

Com o PIX, as movimentações poderão 
ser feitas 24 horas por dia, sete dias por 
semana, com compensação instantâ-
nea do dinheiro – em TEDs e DOCs, as 
transferências podem ser feitas apenas 
em dias úteis, em horários restritos. 
Será possível transferir dinheiro para 
um destinatário gratuitamente, não 
importa qual o banco ou outra insti-
tuição em que ele tem conta. Dados do 
BC informam que já foram solicitados 
980 pedidos de adesão de empresas 
interessadas, sendo que apenas uma 
pequena parte são de instituições fi-
nanceiras.

Novo meio de pagamentos do 
Banco Central, Pix deve estar disponível 
a partir de novembro

“Com a disseminação do uso do PIX, a 
tendência é a redução da utilização de 
dinheiro vivo e esse fato pode, inclusi-
ve, reduzir, ou pelo menos ajudar a con-
trolar a prática de lavagem de dinheiro”, 
explica o especialista em Direito Em-
presarial e Societário, professor do Ins-
per e da Faap, Marcelo Godke.

 O advogado acredita que o PIX irá colo-
car o Brasil na modernidade financeira. 
“Vários outros países já adotam sistemas 
similares. O custo de fazer o dinheiro 
transitar vai cair, teremos mais agilida-
de e menos risco, já que a liquidação das 
transferências acontece basicamente em 
tempo real”, informa Godke.

Com relação ao novo cenário e a con-
corrência, o especialista acredita que, 
por uma questão de mercado, quem 
resolver ficar fora do novo sistema es-
tará condenado ao fracasso em um 
futuro próximo. “Pela regulamentação 
em vigor, todos os grandes bancos terão 
de participar do PIX. Mas, por conta da 
internet e da tecnologia, eles perderão 
o controle sobre o fluxo financeiro das 
pessoas e das empresas. O PIX é só a 
tecnologia que vai levar a isso”, finaliza.

Conheça alguns detalhes sobre o fun-
cionamento do PIX 

Quanto vai custar? Transferências entre 
pessoas físicas serão gratuitas. Lojistas 
terão que pagar para receber os paga-
mentos e transferências entre pessoas 
jurídicas também serão tarifadas. Porém, 
o BC diz que as taxas devem ser bem me-
nores do que as praticadas atualmente.

Cadastro: a partir de 05 de outubro, será 
possível realizar o registro de pessoas 
físicas e jurídicas. O cadastro é obriga-
tório apenas para instituições financei-
ras com mais de 500 mil clientes.

Chaves Pix: São as formas de identificar 
os usuários. Não será mais necessário 
informar agência, conta e CPF.  Os con-
sumidores poderão realizar transferên-
cias ou pagamentos de contas e produ-
tos de três maneiras principais: Chaves 
Pix, QR Code e NFC.

Fim dos cartões? No momento, a amea-
ça maior é para o cartão de débito. Mas 
o BC tem planos de ofertar compras a 
prazo com o sistema, o que transfor-
maria o Pix em um rival do cartão de 
crédito. 

PERFIL DA FONTE - Marcelo Godke 
– bacharel em Direito pela Universi-
dade Católica de Santos, especialista 
em Direito dos Contratos pelo Ceu Law 
School. Professor do Insper e da Faap, 
mestre em Direito pela Columbia Uni-
versity School of Law e sócio do Godke 
Advogados. Doutorando pela Universi-
teit Tilburg (Holanda) e Doutorando em 
Direito pela USP (Brasil).
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Pix e Open Banking: nova regulamentação 
irá acelerar a transformação do setor e oferta 
de serviços ao consumidor 

Webinar reuniu especialistas do Banco 
Central, consultoria Capco e do Sebrae para 
debater o conceito, impactos e benefícios 
das novas soluções que começam a entrar 
em vigor em outubro e novembro. 

Aumentar a concorrência, diminuir cus-
tos, melhorar a experiência do consumi-
dor e aumentar a inclusão financeira são 
os princípios para o desenvolvimento do 
Pix e do Open Banking. Esses foram al-
guns dos pontos discutidos no “Roda Viva 
da Inovação - Open banking e Pix”, we-
binar promovido pela Capco, consultoria 
global de gestão e tecnologia dedicada ao 
setor de serviços financeiros, com parce-
ria do Sebrae e apoio do InovaBra Habitat. 

O evento teve a participação de líderes 
desses projetos no Banco Central: Breno 
Lobo, coordenador do projeto de implan-
tação do Pix e chefe de Subunidade no 
Departamento de Competição e de Es-
trutura do Mercado Financeiro, e Diogo 
Silva, responsável pelo arcabouço regula-
tório do Open Banking e chefe de subuni-
dade no Departamento de Regulação do 
Sistema Financeiro. O diretor executivo 
da Capco, Luciano Sobral, responsável 
pelo tema de Open Banking na Capco 
Brasil, mediou o evento junto com Hugo 
Lumazzini Paiva, do Sebrae. 

O Pix é um novo meio de pagamento, de-
senvolvido para aproveitar a usabilidade 
e facilidade dos telefones celulares, com 
objetivo de aumentar a eletronizacão e a 
eficiência dos pagamentos de varejo. “O 
dinheiro é o instrumento de pagamento 
com o maior custo social. Há o custo de 

produção, de armazenamento, distribuição 
e segurança. Por isso, o processo de eletro-
nização tem a capacidade de aumentar a 
eficiência da economia do país” - diz Breno 
Lobo, responsável pela implementação do 
Pix no BC. Breno explicou que hoje exis-
tem 5 principais meios de pagamento: TED, 
DOC, Boleto, Cartão de Débito e Cartão de 
Crédito. Comparando com estes meios, o 
Pix será o instrumento no qual o benefici-
ário receberá mais rápido seus recursos. E 
vale ressaltar que, diferentemente da TED, 
o Pix estará ativo todos os dias, 24 horas por 
dia, mesmo no fim de semana. 

Uma das principais formas de fazer uma 
transação com o Pix será com o uso de QR 
Codes, que poderão ser facilmente lidos 
pelas câmeras dos celulares dos usuários 
sem a necessidade de aplicativos espe-
cíficos. “O QR Code pode ser facilmente 
gerado. Para pequenos negócios, será 
simplesmente imprimir um QR Code e 
colocar no balcão” - compartilha Breno. 
A facilidade para integração de dados e 
sistemas, a segurança (com processos de 
autenticação ao longo da cadeia), o am-
biente aberto (cerca de 900 instituições 
estão no processo de adesão) e a gestão 
por um agente neutro - o Banco Central 
- são outras características fundamentais 
do novo meio de pagamento. 

“O potencial disruptivo do Pix irá trazer 
uma simplificação da cadeia de paga-
mentos, permitindo interações diretas 
entre negócios e consumidores, sem a 
necessidade de intermediadores. Será 
muito simples para um pequeno negócio 
aceitar pagamentos Pix, pois não é ne-

cessário nenhum equipamento adicio-
nal. Já acompanhamos o sucesso do uso 
de QR Codes na China e entendemos que 
há um grande potencial do Brasil seguir 
esta mesma tendência. Além disso, o Pix 
introduziu uma nova figura no mercado: 
o iniciador de transação de pagamento. É 
um nicho totalmente novo que abre gran-
des possibilidades de negócio”, ressalta 
Luciano Sobral. 

De forma coordenada e integrada, o BC 
segue com um projeto ainda mais abran-
gente: o Open Banking. Diogo Silva, líder 
da área regulatória deste projeto, explica 
que “trata-se de uma medida para in-
centivar a concorrência e trazer novos 
modelos de negócio, a partir do comparti-
lhamento organizado de dados e serviços 
entre instituições financeiras, sempre com 
o consentimento do consumidor. É uma 
revolução silenciosa que começa no setor 
financeiro e pode abranger outros, permi-
tindo que o mercado desenvolva novas so-
luções para o consumidor. É o consumidor 
empoderado”, ressalta Diogo Silva. 

Um dos principais pontos desta regula-
mentação é a criação de padrões para os 
serviços financeiros - permitindo uma 
melhor comparação - e para as comu-
nicações entre as empresas e o sistema 
bancário (API - Application Programming 
Interface). “Esta é uma parte crucial do 
projeto, como vimos ocorrer no Reino 
Unido. Neste mercado, observamos como 
a inovação foi gerada através da conexão 
de negócios em um ambiente seguro e 
regulamentado”, explica o diretor execu-
tivo da Capco. 
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Este projeto tem quatro fases: acesso ao 
público a dados de instituições - permi-
tindo comparações; compartilhamento 
entre instituições participantes de in-
formações de cadastro e transações de 
clientes; compartilhamento do serviço 
de iniciação de transação de pagamen-
to, e do serviço de encaminhamento de 
proposta de operação crédito entre ins-
tituição financeiras e correspondentes 
no País; expansão do escopo de dados 
para abranger, entre outros, operações de 
câmbio, investimentos, seguros e previ-
dência complementar aberta. 

“A Capco tem participado de iniciativas 
semelhantes em outros países, como no 
Reino Unido, que já está bem maduro 
no processo de implementação do Open 
Banking. Acompanhamos o surgimento 
de novos produtos e serviços através da 
integração de dados entre empresas, não 
apenas da área financeira, mas também 
de outros setores, como varejistas e in-
dústria. Com isto, o cliente é empoderado 
e a concorrência aumenta. Porém, isto 
reforça a importância do regulador, que 
tem um papel fundamental para liderar 
esta mudança e apontar os melhores ca-
minhos”, disse Luciano Sobral. “Além dis-
so, a abertura de dados irá permitir uma 
maior integração da indústria financeira 
a novas cadeias de serviços, gerando no-
vos produtos aos seus clientes. O grande 
desafio é rentabilizar esses novos negó-
cios para que essa cadeia seja sustentá-
vel”, complementou o diretor executivo 
da Capco. 

“Nesta nova abordagem, o poder sai das 
instituições e vai para o consumidor. Ele 
pode decidir compartilhar ou não seus 
dados. Queremos também uma experi-
ência sem atritos, mais ágil e eficiente. 
Com isso, antevemos até o aparecimento 
de novos negócios como marketplaces de 
serviços financeiros e outros”, disse o re-
presentante do BC. 

Chamado de Pix, sistema totalmen-

te digital e instantâneo estará dis-

ponível para pessoas físicas e em-

presas de todos os tipos, a partir de 

novembro 

O Sebrae participou no dia 9 de 

setembro último da abertura da 

2ª edição do Conexão Pix, evento 

realizado pelo Banco Central, que 

acontece de forma online e gratuita, 

para divulgar e discutir a utilização 

e integração do novo meio para pa-

gamentos e transferências chama-

do PIX. Com previsão para início de 

funcionamento a partir de novem-

bro, o sistema totalmente digital vai 

trazer benefícios para todos os tipos 

de negócios, de todos os segmentos 

e formas de atuação. 

Para o presidente do Sebrae, Carlos 

Melles, a chegada do Pix também 

vai melhorar a vida dos donos dos 

pequenos negócios, incluindo os 

Microempreendedores Individuais 

(MEI). “O PIX vem de uma manei-

ra célere, barata e com tecnologia 

avançada acessível aos pequenos 

negócios”, elogiou. 

De acordo com o presidente do 

Banco Central, Roberto Campos 

Neto, o Pix é um dos principais 

projetos em desenvolvimento pela 

instituição. Segundo ele, além de 

oferecer segurança e transparên-

cia, é importante destacar o quanto 

o sistema vai permitir a eliminação 

de custos operacionais para as em-

presas. “Partimos do princípio que 

é uma forma de pagamento instan-

tânea que facilita o recebimento, 

reduz custos ligados ao transporte 

de numerários e ao disponibili-

zar imediatamente os recursos vai 

beneficiar os pequenos negócios”, 

destacou. 

Ao longo de três dias, o evento Co-

nexão Pix terá uma programação 

com painéis de discussão sobre 

como o novo meio de pagamen-

to e transferência poderá alterar a 

forma como as empresas fazem e 

recebem pagamentos; os impactos 

sobre a eficiência e custos dos ne-

gócios e as soluções tecnológicas 

disponíveis para integração do Pix 

aos negócios.

Sebrae discute como 
novo meio de pagamento 
do Banco Central pode 
impulsionar vendas dos 
pequenos negócios
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Com relação ao mesmo período de 2019, 

indicador cresceu mais de R$ 12 bilhões 

Entre abril e junho de 2020, o Sistema de 

Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob) 

atingiu a marca de R$ 67,4 bilhões em Ope-

rações de Crédito, valor 21,7% maior do que 

o concedido no segundo trimestre do ano 

passado. Mesmo durante a pandemia do 

novo coronavírus, o Sicoob mostra mais 

uma vez sua força ao promover a justiça 

financeira para os seus cooperados e as 

comunidades em que as cooperativas estão 

inseridas, oferecendo produtos e serviços 

financeiros com taxas justas. 

Dentro desse indicador, destacam-se os 

valores ofertados em Empréstimos e An-

tecipação de Recebíveis, que chegaram a 

R$ 46 bilhões - alta de 22,3% com rela-

ção ao 2T19 - e Financiamentos Rurais e 

Agroindustriais, atingindo R$ 17,5 bilhões 

- crescimento de 13,2% quando compara-

do ao igual período do ano anterior. 

Adicionalmente, o Sicoob viu suas Sobras 
Líquidas crescerem 10,8%, alcançando R$ 
671,2 milhões, contra R$ 606,5 milhões 
registrados no 2T19. O termo “Sobras Lí-
quidas” é utilizado para representar o lu-
cro líquido das cooperativas financeiras 
e indica o volume de recursos que serão 
distribuídos entre os cooperados do sis-
tema ao fim do período contábil, já que a 
instituição não tem fins lucrativos. 

Os ativos totais avançaram 24,3%, che-
gando a um saldo de R$ 134,9 bilhões em 
junho de 2020, ante a R$ 108,5 bilhões no 
mesmo período do ano passado. O Patri-
mônio Líquido do Sicoob cresceu 11%, so-
mando R$ 24,1 bilhões. 

Com relação aos Depósitos Totais, o Si-
coob viu crescer em 33,9% este indica-
dor no 2T20, chegando a R$ 89,8 bilhões, 
contra R$ 67 bilhões no mesmo período 
de 2019. Destaca-se neste quesito os 
Depósitos de Poupança, que avança-
ram 36,5% (chegando a R$ 7,7 bilhões) e 

os Depósitos a Vista, que alcançaram R$ 
24,4 bilhões (alta de 68,9%). 

Este ano, apesar dos bons resultados, o Si-
coob aumentou as Provisões para Opera-
ções de Crédito em 25,1%, chegando a R$ 
4,3 bilhões. O incremento da projeção se faz 
necessário para a proteção de resultados 
futuros frente às incertezas econômicas 
ocasionadas pelo novo coronavírus. 

Um dos grandes destaques do período 
foi o aumento substancial na quantidade 
de cooperados que passaram a integram 
o Sicoob. Se em junho de 2019 o sistema 
contava com 4,5 milhões, no fim do segun-
do trimestre de 2020 são mais de 4,8 mi-
lhões de cooperados, um crescimento de 
8,5%, apesar de todas as dificuldades que a 
pandemia do novo coronavírus trouxe à so-
ciedade. “Hoje é possível se tornar um co-
operado pelo aplicativo Sicoob Faça Parte. 
Depois, eles podem participar das decisões 
da cooperativa remotamente, via aplicativo 
Sicoob Moob. Mantivemos nossa atuação 

Sicoob registra aumento de 21,7% 
nas Operações de Crédito durante o 
segundo trimestre 
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firme para continuar promovendo a justiça 
financeira no Brasil mesmo em meio a tan-
tas intempéries”, afirma Marco Aurélio Al-
mada, diretor-presidente da Confederação 
Nacional do Sicoob e Banco Cooperativo do 
Brasil S/A. 

Atualmente, o Sicoob é a única instituição 
com pleno atendimento financeiro em 
304 municípios brasileiros, chegando a 
1.972 cidades em todo território nacional 
e somando 3.413 pontos de atendimen-
to. Em um ano, foram inaugurados cerca 
de 370 locais para atendimento, contra-
pondo as instituições financeiras tradi-
cionais, que reduzem constantemente a 
presença física em diversas localidades. 

Com completo portfólio de produtos e 
serviços financeiros, o Sicoob destaca-se 
como uma alternativa segura para pessoas 
físicas e jurídicas, investindo constante-
mente em estruturas e processos que con-
tribuem para uma governança íntegra. 

O Sistema de Cooperativas de Crédito do 
Brasil, Sicoob, possui 4,8 milhões de co-
operados em todo o país e está presen-
te em todos os estados brasileiros e no 
Distrito Federal. É composto por mais de 
390 cooperativas singulares, 16 coopera-
tivas centrais e a Confederação Nacional 
das Cooperativas do Sicoob (Sicoob Con-
federação). Integram, ainda, o Sistema, 
o Banco Cooperativo do Brasil do Brasil 
(Bancoob) e suas subsidiárias (empresas/
entidades de: meios eletrônicos de pa-
gamento, consórcios, DTVM, seguradora 
e previdência) provedoras de produtos e 
serviços especializados para cooperati-
vas financeiras. A rede Sicoob é a quar-
ta maior entre as instituições financeiras 
que atuam no país, com mais de 3,4 mil 
pontos de atendimento. As cooperativas 
integrantes do Sistema oferecem aos coo-
perados serviços de conta corrente, crédito, 
investimento, cartões, previdência, consór-
cio, seguros, cobrança bancária, adquirên-
cia de meios eletrônicos de pagamento, 
dentre outras soluções financeiras.

Empresa comemora certificação inédita, 
que atesta a qualidade de seu inventário 
de gases de efeito estufa e reforça o com-
promisso com o meio ambiente

A Pif Paf – Rio Branco Alimentos S.A. é 
vencedora do XXII Prêmio Minas – De-
sempenho Empresarial – MercadoCo-
mum – Melhores e Maiores – 2020, na 
Categoria Empresa Excelência de Minas 
Gerais.

O compromisso com a sustentabilidade 
garantiu à Pif Paf Alimentos mais uma 
conquista inédita. A empresa recebeu o 
Selo Ouro no Programa Brasileiro GHG 
Protocol, importante ferramenta usada 
para entender, quantificar e gerenciar 
as emissões de gases de efeito estufa de 
uma organização. Resultado ainda me-
lhor do que o alcançado no ano passado, 
quando a companhia foi a primeira no 
setor de alimentos congelados em Minas 
Gerais a participar da iniciativa e realizar 
esse mapeamento, o que lhe rendeu o 
Selo Prata. Neste ano, com o Selo Ouro, a 
companhia se junta a outras duas do setor 
como as únicas que possuem essa certi-
ficação.

A nova classificação Ouro atesta que, 
além de seguir todas as diretrizes do 
programa, a Pif Paf teve o inventário 
corporativo auditado por uma institui-
ção verificadora independente, o que 
assegura credibilidade, exatidão e qua-
lidade ao processo de mensuração. “É 
muito gratificante recebermos mais um 
reconhecimento dos nossos esforços 
diários para garantir uma atuação res-
ponsável e sustentável aos processos 
produtivos. Valoriza ainda mais nosso 

compromisso com o meio ambiente, 

com a integração das mudanças climá-

ticas ao nosso negócio e com os Obje-

tivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) da ONU”, destaca a vice-presiden-

te de Gente, Gestão e Sustentabilidade, 

Maria Paula Brancatelli.

O inventário desenvolvido pela empre-

sa – uma espécie de raio X das principais 

fontes de emissão de gases de efeito es-

tufa em cada processo – reúne dados que 

permitem definir novas metas e estraté-

gias responsáveis, bem como adotar tec-

nologias e procedimentos que reduzam 

os impactos ambientais das atividades. O 

Protocolo de Gases de Efeito Estufa (GHG 

Protocol) é um método utilizado por di-

versos países. No Brasil, é aplicado por 

meio do Programa Brasileiro GHG Pro-

tocol, coordenado pela Fundação Getúlio 

Vargas (FGV).

Com sede corporativa em Belo Horizonte 

(MG), a Pif Paf Alimentos, maior indústria 

frigorífica mineira, atua nas cadeias de 

produção verticalizadas de aves e suínos 

há 52 anos. Possui 12 unidades indus-

triais, dedicadas à produção, abate e pro-

cessamento de frangos e suínos. Seu mix 

contempla cerca de 800 itens, entre car-

nes, pescados, embutidos, massas, pratos 

prontos, pães de queijo, salgados e outros. 

A empresa emprega, diretamente, cerca 

de 8,5 mil pessoas, possui mais de 90 mil 

clientes e atende mercados em mais de 

20 países.

Pif Paf conquista Selo 
Ouro no Programa 
Brasileiro GHG Protocol
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Solução de mobilidade de assinatura ofe-
rece até 30% de economia e foi elabora-
da a partir das principais necessidades de 
pessoas físicas e pequenas e médias em-
presas

A Localiza (vencedora do XXII Prêmio Mi-
nas – Desempenho Empresarial – Merca-
doComum - 2020 como Melhor Empresa 
S.A. de Capital Aberto) lançou, no dia 18 de 
setembro de último, uma nova solução de 
mobilidade: Localiza Meoo, um novo jeito 
de ter carro. Em sintonia com uma socie-
dade que prioriza cada vez mais o uso em 
detrimento da posse, o novo negócio ofe-
rece facilidades para aqueles que querem 
usufruir de todas as vantagens de se ter um 
zero km customizado, conectado, seguro e 
com inúmeros benefícios que ultrapassam 
o simples uso do carro, como um exclusi-
vo clube de vantagens. A solução também 
elimina as dores de cabeça de se ter um 
veículo, como arcar com custos burocráti-
cos, manutenção, desvalorização e venda 
posterior. 

Localiza Meoo foi elaborado para atender às 
principais necessidades de mobilidade de 

pessoas físicas e pequenas e médias em-
presas. A partir de pesquisas com públicos 
diversos, Meoo nasce com o DNA de inova-
ção da Localiza, empresa líder de aluguel 
de carros na América do Sul com mais de 
600 agências, reconhecida pela excelência 
operacional, atendimento e gestão de frotas 
e com mais de 9 mil fornecedores creden-
ciados em todo Brasil. 

“Localiza Meoo é uma nova experiência 
em mobilidade. É uma solução completa, 
sem desembolso, que faz valer o tempo e o 
dinheiro do cliente, associada à qualidade 
da marca Localiza, alta tecnologia e acesso 
a uma oferta exclusiva de benefícios por 
meio de parceiros selecionados. Com uma 
crescente tendência de economia com-
partilhada, clubes de assinatura e econo-
mia de recorrência, buscamos mapear as 
principais necessidades dos clientes para 
oferecer uma jornada fluida, sem burocra-
cia e que entrega uma experiência única”, 
explica João Andrade, diretor executivo da 
Localiza Gestão de Frotas. 

Tecnologia embarcada 

Localiza Meoo oferece para pessoas físicas 

e pequenas e médias empresas um carro 
zero km, de diversos modelos, que pode ser 
customizado de acordo com os desejos do 
cliente. A experiência, contudo, ultrapassa o 
veículo em si: o condutor realiza assinatura 
eletrônica do contrato e tem em mãos um 
aplicativo que permite fazer toda gestão do 
Meoo, como manutenções, acompanha-
mento de condutores, gerenciamento de 
multas, clube de benefícios e indicação de 
clientes, que gera descontos na fatura. 

O carro conectado possibilita avaliação do 
comportamento do condutor, medições de 
velocidade alcançada, destinos percorri-
dos, gestão de abastecimento, entre outros, 
por meio da telemetria. Todo esse controle 
é possível graças ao investimento da Com-
panhia em IoT (Internet das coisas), que for-
nece dados para o melhor uso do veículo, 
reduzindo custos e contribuindo para uma 
direção mais segura. 

O cliente escolhe data, hora e como quer 
que o carro seja entregue, em sua casa ou 
em um dos parceiros da Companhia. Du-
rante o tempo de espera pelo carro novo, 
o cliente pode optar por um provisório da 

Localiza Meoo: novo jeito de se ter carro
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mesma categoria do contrato. 

Com planos de até 48 meses e que podem 
chegar até 4.500 km por mês, Localiza 
Meoo permite uma economia considerável. 
O cliente não tem gasto com o pagamento 
de revisões, manutenção, regularização de 
documentos, seguro e imprevistos como 
sinistros, roubo ou apreensão. Além disso, 
está usufruindo de um bem e não precisa se 
preocupar com perda de valor, depreciação 
ou mesmo em vender o carro, processo que 
normalmente é acompanhado com alto 
risco de inadimplência, cálculo incerto de 
preço, entre outros. A economia pode che-
gar até 30% em relação ao carro próprio e 
o dinheiro economizado pode ser investido 
para potencializar novos negócios, realizar 
um sonho ou usar em outra necessidade. 

Aqueles que optarem pelo Localiza Meoo 
são contemplados por um clube exclusivo 
de benefícios, que disponibiliza descon-

tos para qualificar ainda mais sua jornada 
de mobilidade: 10% no aluguel de carros 
da Localiza, 20% na proteção de bagagens 
da Protec Bag, até 30% nos hotéis da rede 
Accor e 20% na rede Atlântica Hotéis. Há 
ainda a isenção da mensalidade em 50% do 
contrato na solução de abertura automática 
de cancelas, em parceria com a ConectCar, 
além dos benefícios já existentes dos par-
ceiros. 

Como funciona 

O cliente deve entrar em contato com Lo-
caliza Meoo pelo site, e-mail, WhatsApp ou 
telefone, selecionar o carro de sua prefe-
rência, a quilometragem e duração do con-
trato. Recebe, então, a proposta constando 
os serviços oferecidos, informações do 
carro e valores. Depois de aprovado o orça-
mento, o contrato é assinado digitalmente e 
a cobrança pode ser feita via cartão de cré-
dito ou boleto. O atendimento é feito online 

e o cliente tem em suas mãos um aplicativo 
para acompanhar todo o processo, além de 
contar com uma consultoria permanente 
para a melhor experiência da solução. A 
partir do momento da contratação, ele já 
está apto a usufruir todas as vantagens do 
clube de benefícios do Localiza Meoo. 

Faz o bem 

O cliente Localiza Meoo também faz o bem 
social. A cada carro contratado, o Localiza 
Meoo irá doar um valor para projetos de 
educação, como o de democratização do 
acesso à internet do Gerando Falcões, di-
rigido a comunidades em vulnerabilidade 
social. “A Localiza tem como valor ser uma 
empresa cidadã e realiza diversas iniciati-
vas de solidariedade. Portanto, nada mais 
coerente que seu novo negócio também in-
vista em uma sociedade melhor, mais justa 
e com menos desigualdade”, completa João 
Andrade.

Banco do Nordeste amplia em 43,2% crédito 
para micro e pequenas empresas mineiras 
Até agosto BNB já destinou R$ 160,8 mi-
lhões para MPEs do estado

 O Banco do Nordeste contratou, no norte 
de Minas Gerais, nos primeiros oito me-
ses deste ano, R$ 160,8 milhões no âm-
bito do Programa de Financiamento às 
Microempresas, Empresas de Pequeno 
Porte e ao Empreendedor Individual. Os 
investimentos representam incremento 
de 43,2% nas aplicações em relação ao 
mesmo período de 2019. 

Até agosto o BNB atendeu 1.632 clientes, 
fortalecendo seus negócios e, conse-
quentemente, a manutenção de emprego 
e renda. O número total de clientes bene-
ficiados no estado cresceu 71,8%. 

Se observadas somente as operações 

contratadas em Minas Gerais com recur-

sos do Fundo Constitucional de Financia-

mento do Nordeste (FNE), o crescimento 

evolui para 47,4% em comparação com o 

mesmo período do ano passado, corres-

pondendo a R$ 156,7 milhões. 

Em toda a área de atuação da instituição, 

que inclui os nove estados nordestinos 

e o norte de Minas Gerais e do Espírito 

Santo, foram aplicados R$ 3,09 bilhões, 

destinados a 33,7 mil micro e pequenas 

empresas e empreendedores individuais. 

Desse total, R$ 3,01 bilhões foram reali-

zadas com o FNE, fonte de recursos ope-

racionalizada exclusivamente pelo BNB, 

distribuídos entre 25,3 mil clientes.

O presidente do Banco do Nordeste, 

Romildo Rolim, destaca que os investi-

mentos nas micro e pequenas empre-

sas são fundamentais para fortalecer o 

segmento e contribuem para o aumento 

da produtividade e da inovação nos em-

preendimentos. “O Banco faz sua parte 

ao disponibilizar ferramentas de autoa-

tendimento e ofertar o crédito da forma 

mais rápida e segura, visando minimizar 

os efeitos da pandemia”, afirma.

O BNB atende, atualmente, 211 mil empre-

sas de micro e pequeno porte que alcançam 

faturamento anual de até R$ 4,8 milhões. O 

segmento tem grande relevância na eco-

nomia da área de atuação da instituição e 

do país, uma vez que responde pela maior 

parcela de geração de empregos. 
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Unidas anuncia união com Localiza 
para se tornar referência em mobilidade 

Nova empresa buscará assumir o prota-
gonismo na oferta de soluções e produtos 
para o setor.

As empresas Unidas e Localiza anuncia-
ram no dia 23 de setembro a intenção de 
unir suas operações, em um movimento 
que prevê a criação de uma companhia 
referência mundial em mobilidade, com 
maior oferta de aluguel de veículos, ges-
tão de frotas corporativas e carros por as-
sinatura. 

A operação, que está condicionada à 
aprovação pelo Conselho Administrati-
vo de Defesa Econômica (CADE), assim 
como por assembleias de acionistas, 
dará origem a uma nova empresa que 
terá como missão garantir mais acesso à 
mobilidade, segmento que vem evoluin-
do de maneira constante e acelerada. Se 
aprovada, a transação ocorrerá por meio 
da incorporação de ações, com a estrutu-
ra composta pelos acionistas de ambas as 
companhias. 

“O mercado de aluguel de carros é alta-
mente competitivo, com mais de 10 mil 
locadoras, e se renova a cada momento. 
A união das duas companhias contribui-
rá para a criação de uma operação mais 
robusta, garantindo assim mais acesso à 
mobilidade e acompanhando a evolução 
e os desafios do segmento”, afirma Luís 
Fernando Porto, CEO da Unidas. 

A nova empresa deverá contar com uma 
frota consolidada de mais de 468 mil ve-
ículos, presença em 404 cidades e atua-
ção na América do Sul, em países como 
Argentina, Chile, Colômbia, Equador, 
Paraguai e Uruguai. Em relação aos des-
taques financeiros, a receita da empresa 

combinada nos últimos 12 meses foi de 
R$ 14,3 bilhões e o valor de mercado con-
solidado, de R$ 48 bilhões. 

“Com a empresa combinada teremos ain-
da mais força para alavancar nosso cres-
cimento de forma competitiva e ampliar a 
oferta de novas soluções, potencializadas 
por ganhos em capacidade tecnológica e 
de inovação, o que garantirá a melhor ex-
periência a partir do uso eficiente e inteli-
gente da frota”, acrescenta Porto. 

Em relação à governança, tanto Unidas 
quanto Localiza têm suas ações negocia-
das no Novo Mercado, o mais alto nível de 
governança corporativa da B3, destinado 
exclusivamente às companhias que vo-
luntariamente adotam as melhores prá-
ticas de governança. 

Responsabilidade socioambiental 

Segundo o CEO das Unidas, além das si-
nergias previstas a partir da aprovação do 
processo de união, a expectativa é de que 
a soma de esforços seja convertida tam-
bém em benefícios para a sociedade. 

Entre outros projetos, a Unidas é res-
ponsável pelo programa “Unidos por um 

Mundo Melhor”, que promove anualmen-

te com seus colaboradores voluntários 

ações de incentivo à educação técnica 

de jovens, com mais de 6,4 mil pessoas 

assistidas, além de apoio a ONGs que cui-

dam de crianças e idosos, oferecendo su-

porte para 14 creches e asilos. O programa 

também trata das questões ambientais e 

tem 100% das emissões de carbono da 

sua frota neutralizadas. 

Com mais de 35 anos de atuação no país, 

a Unidas é a líder no mercado de tercei-

rização de frotas e a segunda maior loca-

dora de automóveis do Brasil. A Unidas 

opera com uma frota de mais de 164 mil 

veículos e mais de 300 lojas em todo o 

Brasil, atendendo a 3 milhões de clientes 

no segmento de aluguel de carros e cerca 

de 2 mil clientes corporativos em tercei-

rização de frotas. A Unidas tem hoje cerca 

de 3.300 colaboradores e é reconhecida 

como a melhor locadora de carros do Bra-

sil pelo ranking MESC; possui certificado 

RA 1000 do Reclame Aqui; e é considera-

da a 11ª melhor grande empresa para se 

trabalhar na América Latina no ranking 

Great Place do Work
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Empresa de inovação e soluções em ener-
gia teve rápido crescimento e investirá em 
dez usinas em 2020

Os resultados são animadores e para 
continuar crescendo no mercado de 
energia solar, a Cemig SIM, empresa 
de inovação e soluções em energia, irá 
investir R$ 100 milhões na participa-
ção em usinas solares ainda este ano. 
A ação faz parte de uma estratégia de 
garantir 52 MW de potência instalada 
para atender à crescente demanda. 
Além disso, a empresa avalia com bons 
olhos a expansão do portfólio, incluin-
do um produto diferenciado para o 
segmento residencial.

 Atualmente a Cemig SIM atende co-
mércios e indústrias, onde registrou 
forte aumento em sua base de clien-
tes nos últimos meses, contabilizando 
dois mil utilizadores. Com um descon-
to médio de 18% na tarifa de energia, 
estima-se que a economia para os 

empreendedores já ultrapasse os R$ 
7 milhões. A disseminação da energia 
solar por assinatura pode significar, 
maior competitividade, crescimento e 
desenvolvimento para o estado, con-
tribuindo largamente para alavancar 
o comércio no período pós-pandemia.

Para Geraldo Campos, lojista e Presi-
dente do Mercado Central, a parceria 
trouxe fôlego para o negócio. “A eco-
nomia é perceptível e apuramos hoje 
uma média mensal de desconto da or-
dem de 21% ou cerca de R$ 6.300 por 
mês. A redução é muito bem-vinda, 
até mesmo porque não há nenhum in-
vestimento ou necessidade de instalar 
nada e ainda ficamos livres de eventu-
ais variações nas bandeiras tarifárias”, 
afirma Campos.

De acordo com Danilo Gusmão, CEO da 
SIM, o modelo teve rápido crescimento 
e aceitação devido à qualidade e à con-
fiabilidade do produto, sem necessida-

de de obras ou investimentos. “Temos 

nossos clientes no centro das decisões 

e trabalhamos para proporcionar so-

luções inovadoras e inteligentes, com 

uso eficiente dos recursos energéticos. 

A contratação é online e sem burocra-

cias. Basta acessar o site www.cemig-

sim.com.br e solicitar uma proposta de 

forma simples e ágil”, destaca Gusmão.

A estimativa da SIM é de encerrar 

2020 com mais de dois mil clientes 

em sua carteira. “Em um momento 

em que os empreendedores buscam 

alternativas para reduzir custos, a 

adesão ao sistema representa um 

alívio sem qualquer tipo de obra ou 

aporte financeiro. A SIM tem como 

premissa oferecer soluções realmen-

te diferenciadas e efetivas, que for-

taleçam e favoreçam o crescimento 

econômico e, ao mesmo tempo, res-

peitem o meio ambiente”, enfatiza 

Gusmão.

Cemig SIM Investe 
R$ 100 Milhões Em Novas Usinas
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Em meio à pandemia, Rede Mater Dei de 
Saúde tem todos os Hospitais certificados 
pela JCI
A Rede Mater Dei de Saúde tem orgulho 
de compartilhar a conquista da Acredi-
tação Joint Commission International 
(JCI) pelos Hospitais Santo Agostinho e 
Betim-Contagem. As Unidades se jun-
tam ao Mater Dei Contorno, que já pos-
suía a Certificação. Dessa forma, toda a 
Rede Mater Dei conta uma das certifi-
cações internacionais de qualidade em 
saúde mais respeitadas no mundo. Esta 
conquista é o reflexo do nosso compro-
misso com colaboradores, corpo clíni-
co, operadoras de saúde e clientes que 
confiam em nossos serviços e com toda 
a comunidade mineira.

Desde 2004, o Mater Dei busca Acre-
ditações em Serviço de Saúde sempre 
obtendo o selo de excelência nestas 
Instituições de referência nacional e 
internacional.  Ter uma certificação de 
qualidade significa para a organização, 
as operadoras de saúde, o corpo clíni-
co e os clientes a segurança de que nas 
unidades hospitalares os processos são 
auditados e validados por entidade in-
dependente. Por isso, temos a certeza, 
mais do que nunca, de que toda Insti-
tuição de Saúde deve ter a sua opera-
ção pautada por protocolos assisten-
ciais comparáveis às melhores práticas 
mundiais.

Por isso, mesmo com a pandemia do 
novo coronavírus, a Rede Mater Dei 
de Saúde manteve o planejamento e 
recebeu os auditores da JCI, de 31/08 
a 12/09/20, nas Unidades Santo Agos-
tinho e Betim-Contagem. A auditoria 
foi realizada de forma presencial pela 
equipe da JCI, seguindo todos os pro-

tocolos de segurança implementados 

na Rede. Escolhemos essa certificação 

porque, com foco na segurança do cui-

dado e no ambiente, a JCI avalia des-

de a entrada do paciente no Hospital, 

passando pelo atendimento até a alta, 

comparando a conformidade das práti-

cas com os padrões do Manual da Cer-

tificação.

O Presidente da Rede Mater Dei de Saú-

de, Henrique Salvador, destaca como é 

ter todas as Unidades com esse selo de 

qualidade, especialmente neste ano em 

que a Rede comemora 40 anos. “Alcan-

çar uma acreditação como a JCI, que 

avalia os melhores Hospitais do mundo, 

e ter a aprovação dos nossos processos 

assistenciais é motivo de muita satis-

fação e orgulho para nós. Ver a Rede 

inteira com essa certificação reforça o 

nosso Compromisso com a Qualidade 

pela Vida, confirmando a nossa linha 

de atuação de ter sempre o paciente no 

centro do cuidado. Nos orgulhamos de 

continuar cada vez mais buscando ino-

var, e podendo proporcionar aos nossos 

pacientes mais segurança e a certeza de 

que estamos oferecendo atendimento 
em saúde com acolhimento e qualida-
de.” afirma Henrique Salvador. Ele tam-
bém destaca o papel da comunidade 
Mater Dei. “Reforçamos o grande dife-
rencial da Rede que é o compromisso 
das pessoas que aqui atuam. Elas são as 
grandes responsáveis pelo atendimen-
to diferenciado, humanizado e perso-
nalizado aos nossos clientes”. 

A acreditação é válida por três anos, pe-
ríodo em que os Hospitais são perma-
nentemente monitorados pela JCI, até 
mesmo com visitas sem prévio agen-
damento quando necessário. A Rede 
Mater Dei de Saúde trabalha com todos 
os colaboradores das áreas assistencial, 
operacional e administrativa, e todo o 
corpo clínico em capacitações, audito-
rias internas, exercícios, simulações e 
contínuo monitoramento.

A avaliação de conformidade dos Hos-
pitais foi realizada considerando os 
1196 elementos de mensuração estru-
turados em 14 capítulos do Manual JCI 
6ªedição: Metas Internacionais de Se-
gurança do Paciente; Acesso a cuidados 
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e continuidade dos cuidados; Direitos dos 
pacientes e familiares; Avaliação dos pa-
cientes; Cuidados dos pacientes; Aneste-
sia e Cuidados Cirúrgicos; Gerenciamento 
e uso de medicamentos; Educação de 
pacientes e familiares; Melhoria da qua-
lidade e segurança do paciente; Preven-
ção e controle de infecções; Governança, 
liderança e direção; Gerenciamento e se-
gurança da instalação; Educação e Qua-
lificações profissionais e Gerenciamento 
de informações. O processo de avaliação 
incluiu entrevistas com profissionais e 
pacientes; observações in loco dos pro-
cessos de assistência ao paciente; revisão 
de políticas, diretrizes de prática clínica; 
rastreadores de processos e de pacientes 
individuais bem como de ambiente.

A Joint Commission International(JCI) 
identifica, mede e compartilha as me-
lhores práticas de qualidade e segurança 
do paciente com o mundo. É o mais an-
tigo órgão de acreditação e definição de 
padrões de atendimento médico dos Es-
tados Unidos, que avalia mais de 20 mil 
instituições e as inspira na busca da exce-
lência do atendimento seguro e eficiente.

Fundada em 1994, a JCI já chegou a mais 
de 90 países e conta com uma equipe 
bem treinada de avaliadores e consul-
tores de acreditações internacionais. A 
missão da JCI é melhorar a segurança 
e a qualidade dos cuidados médicos na 
comunidade internacional por meio da 
prestação de serviços de educação, pu-
blicação, consultoria e avaliação. Essa 
acreditação garante que os padrões, 
treinamentos e processos usados pela 
JCI para avaliar o desempenho de insti-
tuição de saúde atendem aos mais altos 
padrões internacionais de referência 
para entidades de acreditação. A JCI tem 
o compromisso de acompanhar a dinâ-
mica do atendimento médico global, ao 
mesmo tempo em que se mantém seu 
padrão Gold Seal of Approval® reco-
nhecido universalmente.

Com resultados estáveis no aumento 
do número de casos do novo coronaví-
rus, diversas empresas tiveram que se 
adaptar para retomar ou continuar as 
suas atividades. Garantir a segurança 
dos trabalhadores tem sido preocupa-
ção constante. Para isso, são necessá-
rios diversos cuidados seguindo proto-
colos internacionais para a segurança 
de todos os envolvidos.

Com o objetivo de auxiliar empresas de 
todo o Brasil, a Rede Mater Dei de Saúde 
desenvolveu um projeto de consultoria 
que assegura as melhores práticas de 
higiene e cuidados. A equipe respon-
sável pela capacitação é formada por 
infectologistas e conta também com o 
apoio de outras especialidades. 

De acordo com o diretor de Novos Ne-
gócios e Relacionamento com o Merca-
do da Rede Mater Dei de Saúde, Rafael 
Cordeiro, o projeto de consultoria tem 
contribuído para as empresas minimi-
zarem o risco de contaminação durante 
a execução de atividades. “Faz parte do 
nosso trabalho orientar a Saúde Corpo-
rativa ou a Medicina do Trabalho da em-
presa sobre como prevenir e, ao mesmo 
tempo, como lidar com casos de Co-
vid-19 positivos em seus colaboradores, 
traçando um plano de acompanhamen-
to junto ao RH. Isto é muito importante 
não só pelo aspecto de saúde, mas tam-
bém para o clima organizacional, reti-
rando o medo, a ansiedade e o pânico, e, 
caso ocorra, que já tenha um plano bem 

definido em parceria com o RH.” 

Uma das empresas que contou com 

consultoria da Rede Mater Dei foi a Mi-

nasligas, que atua na produção de fer-

roligas e silício metálico, e não teve as 

suas atividades paralisadas, mas preci-

sou se adaptar para garantir a segurança 

dos colaboradores. 

Segundo o diretor-presidente da Minas-

ligas, Henrique Simões Zica, as orienta-

ções da Rede têm contribuído muito 

para o enfrentamento dessa crise de 

saúde. “A partir da consultoria da Rede 

Mater Dei, estamos adotando ações 

coerentes e eficientes na prevenção à 

contaminação pelo vírus, bem como 

apoiando as necessidades das pessoas, 

levando conhecimento e educação. O 

cenário continua sendo muito desafia-

dor para todos. Para uma solução defi-

nitiva e retorno a uma vida normal seria 

necessário uma vacina eficiente e vali-

dada ou um tratamento para cura plena. 

Contudo a vida continua, e, portanto, é 

fundamental que continuemos seguin-

do as recomendações e atualizações dos 

procedimentos das autoridades e es-

pecialistas em saúde pública. Estamos 

vivenciando um momento de transfor-

mação de vários modelos de negócio e 

relacionamento. O crescimento expo-

nencial das ferramentas digitais está 

transformando as relações humanas 

e que irão gerar novos aprendizados e 

oportunidades’’ completa Henrique. 

Consultoria da Rede Mater 
Dei ajuda empresas a 
retornarem às atividades 
com segurança 
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Fundação Dom Cabral anuncia resultados 
inéditos sobre a internacionalização das 
empresas brasileiras 

Edição Especial do estudo “Trajetórias 
FDC de Internacionalização das Empre-
sas Brasileiras” analisa tendências de 
expansão, dispersão geográfica e opor-
tunidades de avanço e competitividade, 
entre outros dados. 

Destaques: 

• 149 empresas participaram ao longo 
dos últimos 14 anos. 

• 11 fusões foram realizadas no período. 

• 6 empresas foram adquiridas por es-
trangeiros. 

• Pouco mais de 500 empresas brasi-
leiras são internacionalizadas, o que 
representa somente 0,01% total de 
empresas registradas no país. 

• Entre os setores econômicos, 50% 
das empresas internacionalizadas são 
de manufatura e 43% são de serviços 
e varejo, sendo que os subsetores mais 
internacionalizados são: construção 
civil e indústria química, com grau 
médio de internacionalização de 0,38 
e 0,34 respectivamente. 

• Um aumento de 100% do índice de 
internacionalização leva a um aumen-
to de 14,01% no EBITDA. 

Ao longo dos últimos 14 anos, mui-
tas empresas brasileiras iniciaram 
seu processo de internacionalização 
e grande parte das que já eram mul-
tinacionais aumentaram seus inves-
timentos no mercado internacional, 
passando de um grau médio de in-
ternacionalização de 12,9% em 2006 

para 21,6% em 2018. A tendência é de 
aumento gradual de 1,0% no grau de 
internacionalização a cada ano. A con-
clusão está no estudo “Trajetórias FDC 
de Internacionalização das Empresas 
Brasileiras”, publicado pela Funda-
ção Dom Cabral com a coordenação 
da Professora Lívia Barakat. O estudo 
conta com o patrocínio do Bexs Banco. 

Outro fator que impulsiona esta expan-
são fora do país é que, quanto maior o 
grau de internacionalização, melhor o 
desempenho das companhias no exte-
rior já que elas se tornam mais conhe-
cidas e adquirem competências para 
atuar no mercado global. Com relação 
à dispersão geográfica, estas empre-

sas estão presentes em 89 países com 

subsidiárias próprias ou franquias, o 

que representa 40,8% dos países do 

mundo. 

“Compreender o processo de interna-

cionalização das empresas brasileiras 

é fundamental para ajudar a impulsio-

nar o mercado. A Trajetórias FDC de In-

ternacionalização das Empresas Brasi-

leiras há mais de uma década ajuda a 

identificar caminhos para a competi-

tividade global”, afirma a Professora 

Lívia Barakat, responsável pelo estudo. 

Ao todo, pouco mais de 500 empre-

sas brasileiras são internacionalizadas 

(operações físicas no exterior, para 
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além de exportações), o que represen-
ta somente 0,01% total de empresas 
registradas no país. O setor de manu-
fatura é o que mais possui empresas 
internacionalizadas, com 50% do to-
tal. Em seguida, vêm serviços e varejo, 
com 43%, e recursos naturais, com 7%. 
Os subsetores mais internacionaliza-
dos são: construção civil e indústria 
química, com grau médio de interna-
cionalização de 0,38 e 0,34, respecti-
vamente. 

“Apoiamos o estudo da FDC justa-
mente por acreditar que a pesquisa 
sobre o tema internacionalização é 
fundamental para compreendermos 
os obstáculos que enfrentamos para 
acelerar a inserção da economia bra-
sileira nas cadeias globais. Somos a 
9ª maior economia do mundo, e ape-
nas 25ª e 26ª posições no ranking 
de exportação e importação global. 
Precisamos reagir enquanto nação. 
Parabéns à FDC por qualificar esse 
debate.” comenta Luis Henrique Di-
dier Jr, CEO do Bexs Banco. 

O processo de internacionalização das 
empresas brasileiras, que teve início 
em 1941 com o Banco do Brasil, inten-
sificou-se nos anos de 1990 e 2000. A 
América do Sul é a região que mais re-
cebeu empresas brasileiras na última 
década, com a entrada de 63 empre-
sas, mas também foi a que mais con-
tabilizou saída de empresas, 37 saídas. 
A América Central e Caribe foi a região 
que apresentou menos perdas de em-
presas em relação às que entraram, 
com saldo líquido de 33 novas empre-
sas brasileiras. 

O grau de internacionalização tem im-
pacto na satisfação das empresas com 
seu desempenho financeiro, opera-
cional e relativo a metas e concorrên-
cia. As mais internacionalizadas estão 
mais satisfeitas com o desempenho no 

mercado internacional e em geral me-
nos satisfeitas com a performance no 
mercado doméstico. Um aumento de 
100% do índice de internacionalização 
leva a um aumento de 14,01% no EBI-
TDA.

Cases 

• Desde seu primeiro ano de partici-
pação (2015), a Fitesa lidera o ranking 
pelo grau de internacionalização. 

• A Gerdau é a empresa brasileira que 
mais esteve presente nas três pri-
meiras colocações do ranking pelo 
grau de internacionalização - totali-
zando nove pódios. No ranking pelo 
índice funcionários, a empresa foi 
a que mais esteve presente nas três 
primeiras colocações, com um total 
de seis pódios. 

• A JBS é a empresa que mais esteve 
nas três primeiras posições do ranking 
pelo índice de receitas, totalizando 11 
posições. 

• A Stefanini é a empresa que mais es-
teve presente nas três primeiras colo-
cações do ranking pelo índice ativos, 
com oito pódios ao todo. 

• Stefanini, Vale e WEG são as empre-
sas que mais estiveram presentes em 
uma das três posições de liderança do 
ranking pelo número de países, com 
seis pódios ao todo, cada. 

• A Minerva Foods foi a empresa que 
mais esteve na primeira posição do 
ranking pelo índice de ativos, com 4 
primeiros lugares ao longo dos anos. 

• A Localiza foi a empresa que mais es-
teve presente nas posições de lideran-
ça do ranking pelo grau de internacio-
nalização de franquias, com 7 posições 
de pódio. 

• A CZM é a empresa que mais esteve 
presente nas posições de liderança 

do ranking das empresas com fatura-
mento anual de até R$ 1 bilhão, com 
4 posições de pódio. 

• A Metalfrio é a empresa que mais 
esteve em primeiro lugar no ranking 
das empresas com faturamento anu-
al de até R$ 1 bilhão, com 3 primeiros 
lugares. 

A Fundação Dom Cabral é uma esco-
la de negócios brasileira que há mais 
de 40 anos tem a missão de contribuir 
para o desenvolvimento sustentável 
da sociedade, por meio da educação, 
capacitação e desenvolvimento de 
executivos, empresários e gestores 
públicos. 

Em 2020 a instituição ficou em 9º lu-
gar no ranking de educação executiva 
do jornal britânico Financial Times. 
Desta forma, consolidou sua posição 
como a melhor escola de negócios da 
América Latina e a mais bem colocada 
do Brasil.

Somente em 2019 passaram pela FDC 
mais de 20 mil profissionais entre exe-
cutivos, empresários e gestores públi-
cos. 

No campo social, a FDC desenvolve 
iniciativas de desenvolvimento, ca-
pacitação e consolidação de projetos, 
líderes e organizações sociais, contri-
buindo para o fortalecimento e o al-
cance de resultados pretendidos por 
estas entidades. Diante do agravamen-
to da desigualdade social no Brasil, em 
razão dos impactos socioeconômicos 
provocados pela Covid-19, a FDC ini-
ciou o Movimento Pra>Frente. Trata-
-se de uma iniciativa para, ao lado de 
empresas, organizações sociais e po-
der público, articular uma grande rede 
pela prosperidade ao promover o em-
preendedorismo como propulsor do 
desenvolvimento econômico e social 
do país.
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Bem Brasil fortalece 
presença nacionalmente

Empresa mineira, líder em vendas de 
batatas pré-fritas congeladas no país, 
desenvolve campanha para ampliar a 
visibilidade da marca

A Bem Brasil é vencedora do XXII Prê-
mio Minas – Desempenho Empresa-
rial – MercadoComum – Melhores e 
Maiores – na Categoria Empresa Ex-
celência.

Para um negócio fazer sentido, ele 
precisa ser relevante. Esta é uma das 
diretrizes da Bem Brasil, líder em 
vendas de batatas pré-fritas congela-
das no país, de acordo com pesquisa 
da Nielsen. Sendo assim, a empresa 
está sempre de olho no potencial do 
mercado e de oportunidades para 
oferecer alimentos práticos, de qua-
lidade e sabor diferenciado a um 
maior número de pessoas. Nesse con-
texto, desenvolve, a partir deste mês 
de setembro, um amplo projeto, com 
o intuito de ampliar a presença da 
marca e reforçar sua visibilidade na-
cionalmente. Com uma comunicação 
repleta de alegria, música, crocância 
e sabor, a campanha publicitária evi-
denciará as batatas Bem Brasil em 
seus mais variados cortes, com cenas 
e fotos de dar água na boca.

A ideia é solidificar a Bem Brasil na 
cabeça e no coração do consumidor, 
estreitando ainda mais os laços, ex-
pandindo a capilaridade e fortalecen-
do sua participação tanto no varejo 
quanto no food service. “Implemen-
tamos ações táticas comerciais, de 
trade, de comunicação e marketing. 

Queremos aumentar o reconhecimento 

da marca como pioneira e líder no seg-

mento, entre os diversos púbicos locais. 

O destaque são as variadas versões da 

batata, nosso carro-chefe, mas outros 

produtos do portfólio também estão 

em evidência”, explica a supervisora de 

Marketing, Juliana Monteiro.

Além disso, as iniciativas reforçam a 

solidez da companhia, o pioneirismo 

e a liderança no segmento, a origem 

100% brasileira, a qualidade e o cui-

dado com sua principal matéria-pri-

ma. Com 14 anos de atuação, a Bem 

Brasil tem, entre seus diferenciais, o 

amplo conhecimento de todo o pro-

cesso produtivo, desde o plantio do 

tubérculo até o processamento na in-

dústria. Atualmente, produz 46% do 

consumo nacional de batata pré-frita 

congelada.

Fabricante 100% brasileira de bata-

ta pré-frita congelada e flocos desi-

dratados de batata, a Bem Brasil foi 

fundada em dezembro de 2006, em 

Araxá, no Triângulo Mineiro. Pionei-

ra na atividade, conta, atualmente, 

com duas unidades fabris na região: 

a de Araxá e a outra no município de 

Perdizes, inaugurada em 2017. Juntas, 

geram mais de 600 empregos diretos 

e de 2 mil indiretos. A companhia é 

líder em vendas de batatas pré-fritas 

congeladas no país, produzindo, por 

ano, mais de 250 mil toneladas de 

produtos. Além disso, seu mix con-

templa mais de 20 itens voltados para 

food service e varejo nacional. 
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IBRAM quer atrair 
investimentos para o País

O Instituto Brasileiro de Mineração 
(IBRAM) quer reunir mineradoras 
de médio porte que tenham condi-
ções de desenvolver seus projetos 
por meio da captação de recursos 
financeiros no mercado de capitais, 
no Brasil e em outros países, como 
Canadá e Austrália, onde esse siste-
ma de funding para o setor está bem 
evoluído. A proposta é organizar uma 
lista de companhias com potencial 
de crescimento no mercado de capi-
tais internacional. Para isto, o IBRAM 
espera contar com o Ministério de 
Minas e Energia (MME) e outras or-
ganizações. “Várias empresas médias 
operam no Brasil, com tendência de 
expansão. O IBRAM pretende ser o 
interlocutor desse segmento de em-
presas junto às bolsas de valores”, 
anunciou o presidente do Conselho 
Diretor do IBRAM, Wilson Brumer, 
durante o seminário online “Minera-

ção: Financiamento e Acesso ao Mer-

cado de Capitais”, organizado pelo 

IBRAM e pelo MME.

No seminário, Wilson Brumer in-

formou que nos últimos seis meses 

a mineração elevou a projeção de 

investimentos no Brasil, passando 

de US$ 32,5 bilhões para quase US$ 

40 bilhões para o período 2020-

2024, segundo estudo elaborado 

pelo IBRAM. Brumer disse ainda que 

pretende conduzir um trabalho de 

mudança de cultura e de compor-

tamento dos empresários que ainda 

tenham em mente a necessidade de 

manter o controle de 100% de suas 

empresas, o que chamou de com-

portamento patrimonialista. Rogério 

Santana, diretor da bolsa brasileira 

B3, elogiou a proposta do IBRAM e 

disse que mudança de cultura, como 

a mencionada pelo dirigente Wilson 

Brumer, “leva tempo. Quanto antes 
começar, melhor e é importante esse 
papel e a relevância e capilaridade 
do IBRAM nesse sentido”.

O diretor-presidente do IBRAM, Flá-
vio Penido, lembrou durante o semi-
nário online do acordo de cooperação 
assinado pela IBRAM com as bolsas 
de valores do Canadá (TSX e TSX Ven-
ture Exchange) para ampliar aportes 
financeiros de investidores daquele 
e de outros países, principalmente, 
para financiar projetos de pesqui-
sa geológica no Brasil. Penido disse 
que 36 projetos brasileiros buscam 
US$ 121 milhões na bolsa de valores 
no Canadá. “Já estamos em contato 
também com a embaixada da Austrá-
lia para fazer algo semelhante com 
o mercado de capitais daquele país, 
um dos líderes em mineração inter-
nacional”, afirmou. Somente as duas 
bolsas de Toronto, a TSX e a TSX Ven-
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ture Exchange, contam com 3.200 
empresas listadas, informou Guillau-
me Légaré, Head South America da 
Toronto Stock Exchange.

Luis Mauricio Azevedo, Presidente 
da Associação Brasileira de Pesqui-
sa Mineral (ABPM), vê que o sucesso 
das ações pode melhorar a imagem 
do setor porque esse público (não só 
de acionistas), mesmo distante geo-
graficamente dos empreendimentos, 
passa a registrar benefícios diretos 
proporcionados na forma de lucra-
tividade. A Secretária Executiva do 
MME, Marisete Dadald Pereira, disse 
que o governo federal apoia as inicia-
tivas de expansão da atividade mi-
neral empresarial sustentável e am-
biental e socialmente responsável. 
“Indicadores econômicos recentes 
apontam para papel de destaque que 
o setor mineral exerce na retomada 
da economia”, com reflexos nos se-
tores siderúrgicos e construção civil 
– consumidores diretos de insumos 
minerais – bem como nos resulta-
dos de comércio exterior. Segundo o 
IBRAM, o saldo da balança comercial 
mineral no 1º semestre correspon-
deu a 50% do saldo comercial total 
do Brasil.

O Secretário de Geologia, Minera-
ção e Transformação Mineral (SGM/
MME), Alexandre Vidigal de Oliveira, 
disse que o governo temse empenha-
do empenhado em proporcionar um 
ambiente seguro para os investido-
res, como adotar políticas favoráveis 
à expansão sustentável do setor e 
pelos aspectos como o de regulação, 
de monitoramento e fiscalização das 
atividades. “A relação investidor-
-captador demanda o componente 
da confiança, da credibilidade” para 
ser efetiva, declarou. Ele acrescentou 
que o Programa Mineração e Desen-
volvimento, lançado no dia 28/9 pelo 

governo federal, estabelece novos 
rumos que vão proporcionar a cons-
trução de um modelo de mineração 
arrojada e moderna no Brasil.

Para Fernando Ferreira, Estrategis-
ta-Chefe e Head do Research da XP 
Investimentos, as mineradoras bra-
sileiras interessadas em atrair inves-
tidores precisam dar atenção espe-
cial às boas práticas de ESG, ou seja, 
respeito ao meio ambiente, ao social 
e a uma governança sólida. Este é, 
disse, um dos filtros que os inves-
tidores utilizam para decidir onde 
aportar seu dinheiro, com o que con-
cordou Ana Buchaim, diretora da B3. 
Guillaume Légaré, Head South Ame-
rica da Toronto Stock Exchange, afir-
ma que o mercado de capitais no Ca-
nadá considera também a “qualidade 
do ativo e os relatórios geológicos 
técnicos específicos para comprovar 
as reservas minerais”. 

Paulo Castellari, CEO da Appian Ca-
pital Brazil, citou a Atlantic Nickel, 
que atua na Bahia como exemplo. 
“Aquela operação emitiu relatórios 

seguindo padrões internacionais e 
mesmo com a pandemia concluiu 
seu plano de exploração e pode ser 
candidata a ser listada em bolsas de 
valores no Brasil e em outros países”. 
Para Flávio Penido, o Brasil precisa 
estabelecer mudanças em normas e 
leis que favoreçam um ambiente de 
maior segurança jurídica para atrair 
investimentos de longo prazo. Ele 
citou como exemplo o que chamou 
de “complexidade do licenciamen-
to ambiental”. Arão Portugal, Coun-
try Manager da Amarillo Gold, assim 
como Flávio Penido, disse que pre-
cisa haver mais segurança jurídica e, 
também, mecanismos que conven-
çam o setor financeiro brasileiro a 
aportar recursos nos projetos mine-
rais no país. “A falta de interesse das 
instituições financeiras no Brasil, fez 
com que a Amarillo tivesse que cap-
tar recursos no mercado financeiro 
do Canadá”.

Fonte: Revista Brasil Mineral 
01.10.2020
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Lei trouxe direitos e garantias para 
clientes e empresas ao longo dos anos 

Reclamar pela qualidade do serviço e 
do produto, exigir a troca de um item 
defeituoso e cancelar uma compra fei-
ta à distância parecem atitudes banais 
para quem paga por um bem hoje em 
dia. Mas nem sempre essas medidas 
foram tão corriqueiras no Brasil. To-
das essas garantias só foram possí-
veis após a promulgação do Código 
de Defesa do Consumidor - CDC (Lei 
8.078/1990), que completa 30 anos de 
vigência no dia 11 de setembro. 

A lei possibilitou a implantação de 
entidades civis e governamentais de 
defesa do consumidor por todo o País, 
como os Procons e ONGs, levando para 
o dia a dia das pessoas a cultura de 
comprar com mais consciência e exigir 
qualidade e segurança dos produtos. 

Por outro lado, as empresas tiveram a 

chance de se aprimorar para atender 

melhor as demandas. 

Entre as inovações obtidas com a le-

gislação, estão: 

- Recall de bens colocados no mercado 

com algum defeito: no Brasil, o recalls 

mais conhecidos são os de automó-

veis, mas a regra vale para todos os ti-

pos de produtos; 

- Arrependimento de compra feita fora 

do estabelecimento comercial: antes 

mesmo da existência massiva da in-

ternet, os consumidores já tinham o 

direito garantido de desistir da compra 

no prazo de 7 dias quando compravam 

à distância; 

- Garantia do produto: antes do CDC, 

não existia a obrigatoriedade de fabri-

cantes de produtos e prestadores de 

Código de Defesa do Consumidor 
completa 30 anos

serviço se responsabilizarem. O con-
sumidor tinha que tentar algum tipo 
de acordo ou simplesmente desistir 
porque não havia amparo legal; 

Criado para equilibrar as relações de 
consumo, o CDC protege os consumi-
dores, mas também evita abusos das 
pessoas sobre as empresas: há regras 
para evitar tentativas de obtenção de 
“vantagem excessiva”, quando um 
produto é anunciado, por erro, com o 
preço muito fora da prática de merca-
do, ou quando o consumidor faz mau 
uso do produto e não segue as instru-
ções recomendadas pelo fabricante. E, 
mesmo não sendo obrigados a fazer a 
troca quando o produto não tem defei-
tos, grande parte dos comerciantes ado-
ta a medida quando se trata de roupas 
e calçados, por exemplo, para manter o 
bom relacionamento com os clientes e a 
confiança entre as partes. 

PROTESTE esclarece os mitos
e as verdades do consumo 

O Código de Defesa do Consumidor 
completou 30 anos 

Como vivíamos sem o Código de Defe-
sa do Consumidor (CDC) e a quem recor-
ríamos em caso de problemas de consu-
mo? Estes são alguns questionamentos 
comuns da nova geração, que cresceu 
com a consciência de que o empodera-
mento do consumidor é essencial. 

Até 1990, antes de o CDC ser sancio-
nado, os consumidores enfrentavam 

os mais diversos problemas, desde a 

dificuldade de negociação (como troca 

ou devolução de produtos com defeito 

ou fora de conformidade), até questões 

como falta de rótulos. No pós-venda, 

não havia regulamentação que insti-

tuísse a obrigação das empresas com o 

consumidor. 

“Há alguns anos, os consumidores se-

quer sabiam a validade dos produtos, 

os ingredientes dos itens alimentícios 

ou a presença de determinadas subs-

tâncias, capazes de causar alergias e 

intolerâncias, por exemplo”, destacou 

Juliana Moya, especialista em relações 

institucionais da PROTESTE. 

Segundo ela, essas obrigações foram 

consequências do CDC e representam 

uma importante conquista para o consu-

midor e também para as empresas, uma 

vez que as melhor preparadas ganham 

competitividade e mostram maior po-
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tencial de fidelização dos clientes. Para 
marcar os 30 anos do CDC, a PROTESTE 
realizou uma live exclusiva com Juliana, 
esclarecendo algumas das principais 
dúvidas dos consumidores. 

QUAIS OS MITOS E VERDADES 
SOBRE O CÓDIGO DE DEFESA 
DO CONSUMIDOR? 

1• O nome do consumidor deve ser 
limpo em até 5 dias após pagamento 
de sua dívida? 

Verdade. Quando o consumidor efetua 
o pagamento, os cadastros de inadim-
plentes precisam retirar o seu nome no 
prazo de 5 dias. 

Porém, Juliana observa que é impor-
tante que o consumidor observe se não 
existe outra dívida pendente. “Se não 
houver outra pendência, o nome do 
consumidor deve ser retirado do ca-
dastro de inadimplentes nesse prazo, 
após o pagamento da dívida”, destaca. 

2. Os bancos devem oferecer serviços 
gratuitos para os clientes? 

Verdade, as instituições bancárias têm 
que disponibilizar uma modalidade de 
conta gratuita para os clientes. “Geral-
mente, esse é um pacote mais condi-
cionado, mas é importante que o clien-
te saiba que tem o direto de não pagar 
taxas bancárias”, diz Juliana. 

3. Existe valor mínimo para compra 
no cartão? 

Não. Se uma loja ou outro varejo dispo-
nibilizar ao consumidor a modalidade 
de pagamento por cartão, não pode fi-
xar um valor mínimo para isso. 

4. O varejo pode cobrar a mais caro 
pelo produto pago com cartão? 

Idealmente não, segundo a especia-
lista da PROTESTE. “O consumidor 
deve recusar a compra se a loja cobrar 

mais”, diz Juliana. No entanto, não há 
restrições para que a empresa ofere-
ça desconto para o pagamento à vista, 
efetuado com outros meios de paga-
mento. 

De qualquer forma, essa é uma prerro-
gativa da empresa e cabe ao consumi-
dor se vale apena ou não aceitar. 

5. O consumidor pode desistir de com-
pras feitas pela internet? 

A regra que estabelece que o consumi-
dor tem o direito de arrependimento 
no prazo de sete dias, a partir da data 
da compra ou do recebimento do pro-
duto. 

“Na visão do legislador, o consu-
midor pode cancelar as compras 
feitas por impulso ou mesmo as de 
produtos que não atendam às suas 
expectativas”, disse Juliana. Em tais 
casos, segundo ela, os clientes não 
precisam justificar o problema e 
têm o direito de reembolso integral. 
O prazo de arrependimento é de 
sete dias, com devolução integral 
dos valores. 

6. Os consumidores podem sus-
pender serviços sem custo? 

Sim, segundo Juliana isso depende 
de qual serviço. “O CDC não prevê 
o direito de suspensão dos serviços 
em qualquer circunstância, essa 
possibilidade depende de regula-
mentação específica ou de dispo-
sição contratual. Um exemplo dis-
so são os serviços de TV a cabo ou 
telefonia, que, por determinação da 
ANATEL, podem ser suspensos ca-
sos o consumidor esteja ausente do 
local em que estão instalados, como 
no caso de uma viagem.”, afirmou. 

7. As cobranças indevidas devem ser 
devolvidas em dobro? 

Verdade. Esse é um direito que mui-
tos consumidores desconhecem, 

mas, se a existe uma cobrança in-

devida, a empresa tem que devolver 

em dobro. Porém, é importante que o 

consumidor entenda como essa regra 

funciona; por exemplo, ao receber 

uma conta de R$150, se a tarifa devi-

da for de R$ 100, a cobrança indevida 

é de R$ 50 - esse será o valor a ser 

devolvido em dobro. 

8. Doadores de sangue têm direito a 
meia entrada? 

Segundo Juliana, essa não é uma re-

gra prevista pelo CDC, embora possa 

ser válida em alguns contextos. Se-

gundo ela, é importante observar as 

legislações estaduais em cada caso. 

9. A consumação mínima é prática 
abusiva? 

Hoje existe fiscalização para coibir 

essa prática, que é considerada abu-

siva, de acordo com Juliana. Segundo 

ela, o mais importante é que o pres-

tador de serviços divulgue os preços 

de forma transparente. 

“O pagamento de preço de entrada 

dá na mesma, mas consumidor não é 

coagido a consumir um valor mínimo 

em produtos dentro do estabeleci-

mento”, destaca. 

10. O cardápio do restaurante tem 
que ficar na porta? 

Sim, isso é uma exigência do CDC, 

pois o consumidor precisa ter acesso 

a informação, meios de pagamento, 

couvert, entre outros. 

O restaurante pode cobrar multa por 

perda da comanda 

Embora isso não esteja previsto no 

CDC, o consumidor não pode ser res-

ponsável por rastrear o próprio con-

sumo, isso é obrigação do estabele-

cimento.
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mento é um caminho simples e seguro 
para que os conflitos e irregularidades 
entre os herdeiros sejam evitados”. 

Testamento 

O testamento público é o documento 
pelo qual uma pessoa (o testador) decla-
ra como e para quem deseja deixar seus 
bens após a sua morte. Para realizar o 
ato é necessária a presença de duas tes-
temunhas que não podem ser herdeiras 
ou beneficiadas pelo testamento, além 
dos documentos de identidade de todas 
as partes, requerentes e testemunhas. A 
presença de um advogado é opcional. O 
documento pode ser alterado e revogado 
enquanto o testador viver e estiver lúci-
do, e terá validade e publicidade somen-
te após a morte do testador.

Desde o final de maio, com a edição do 
Provimento nº 100, do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), os atos passaram 
ser realizados de forma online, por meio 
da plataforma e-Notariado. O ambiente 
virtual oferece toda a estrutura necessá-
ria para a realização remota dos atos de 
transferência de bens, com as mesmas 
garantias e seguranças do processo pre-
sencial. 

O Colégio Notarial do Brasil - Seção Mi-
nas Gerais (CNB/MG) é a entidade de 
classe que representa institucionalmen-
te os tabeliães de notas do estado de 
Minas Gerais. O Colégio tem realizado 
diversas atividades a fim de integrar os 
notários do Estado e atualizá-los tanto 
com as novidades gerais e como as seg-
mentadas de sua natureza. 

Crescimento mês a mês teve início em 
maio e ganhou maior alcance a partir 
da disponibilização da plataforma on-
line que permite a realização de atos 
por videoconferência 

Tema recorrente em tempos de pan-
demia, os testamentos realizados em 
Cartórios de Notas de Minas Gerais 
mostraram um aumento crescente ao 
longo dos últimos meses, chegando 
a 170%, na comparação entre os me-
ses de abril e julho de 2020. Os dados 
mostram que o crescimento começou 
um mês após o início da pandemia, em 
março, e continuam aumentando mês 
a mês em diversos estados brasileiros. 
Em números absolutos, Minas Gerais 
passou de 134 testamentos em abril 
para 362 em julho. 

Os dados, coletados pelo Colégio Nota-
rial do Brasil - Conselho Federal (CNB-
-CF), por meio da Central Notarial de 
Serviços Eletrônicos Compartilhados 
(CENSEC), mostram a crescente preo-
cupação dos requerentes em garantir 
que seus bens sejam corretamente 
encaminhados e suas vontades cum-
pridas em caso de morte, utilizando 
instrumentos legais que evitem futu-
ras disputas entre familiares. Tabeliães 
também relatam aumento na busca 
por orientações sobre os atos por ido-
sos, profissionais da saúde e até mes-
mo jovens, que fazem parte do grupo 
de risco da Covid-19. 

Alguns estados destacam-se na com-
paração entre os meses de abril e julho 

deste ano, como Amazonas (1000%), Ceará 

(933%), Roraima (400%), Distrito Federal 

(339%), Maranhão (300%), Mato Gros-

so (300%), Sergipe (260%), Pernambuco 

(225%), Espirito Santo (175%), Rio Grande 

do Sul (187%), Alagoas (167%) e Santa Ca-

tarina (108%). Já outras unidades da Fe-

deração, como Tocantins (150%), Roraima 

(100%), Paraíba (45%), Goiás (31%), Espirito 

Santo (22%), Paraná (17%), Mato Grosso do 

Sul (7%) e Pernambuco (6%), mostram um 

crescimento acima da média, ultrapassan-

do inclusive os números de julho de 2019. 

Para o presidente do CNB/MG, Eduardo 

Calais, os números indicam que a popu-

lação brasileira está mais atenta à im-

portância do planejamento sucessório. 

“O aumento na procura por testamentos 

é um reflexo do momento pelo qual es-

tamos passando. A pandemia eviden-

ciou a necessidade do planejamento su-

cessório e as pessoas estão mais atentas 

à resolução das questões que envolvem 

bens materiais. Neste sentido, o testa-

Cartórios de Notas de Minas Gerais 
registram aumento de 170% na busca 
por testamentos durante a pandemia 

“A pandemia 
evidenciou a 

necessidade do 
planejamento 

sucessório e as pessoas 
estão mais atentas à 

resolução das questões 
que envolvem bens 

materiais”
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A Cachaça, bebida típica e exclusiva 
do Brasil, tem sua história ligada à do 
próprio país e pode ser considerada 
o primeiro destilado das Américas, 
tendo sido produzida, pela primeira 
vez, de forma intencional, em algum 
engenho de açúcar do litoral Brasilei-
ro, entre os anos de 1516 e 1532, antes 
mesmo do aparecimento do Pisco, da 
Tequila e do Rum. 

Como bebida símbolo da resistência 
do povo brasileiro, enfrentou precon-
ceitos desde a época do Brasil Colônia, 
período no qual teve a sua comerciali-
zação proibida por várias vezes, resul-
tando na Revolta da Cachaça, que deu 
origem ao Dia Nacional da Cachaça 
-13 de Setembro - uma iniciativa do 
Instituto Brasileiro da Cachaça. (Pro-
jeto de Lei 5428/2009, atualmente em 
tramitação no Senado Federal). 

Hoje, apesar dos inúmeros desafios, 
esse símbolo nacional evoluiu, e che-
gou ao século XXI ocupando posição 
de destaque, com qualidade compa-
rável à dos melhores destilados pro-
duzidos mundialmente. 

O Dia Nacional da Cachaça é uma 
iniciativa do Instituto Brasileiro da 
Cachaça (IBRAC) - entidade nacional 
representativa do setor - e foi lançada 
em junho de 2009, durante a Expoca-
chaça de Belo Horizonte, se tornando 
um Projeto de Lei por iniciativa do 
Deputado Valdir Colatto, de Santa Ca-
tarina. 

A história remonta ao ano de 1630, 
quando os portugueses notaram que 
o mercado da cachaça crescia e o 
produto tomava o lugar da bagaceira, 
produzido por eles a partir do baga-
ço da uva. Em 1635, o rei de Portugal 
proibiu a produção e comercialização 
da cachaça com o objetivo de incenti-
var o consumo da bagaceira. 

A pouca fiscalização permitiu a con-
tinuidade do comércio da cachaça e, 
em 1659, um novo decreto real proi-
biu o comércio da bebida, com os por-
tugueses apertando o cerco aos pro-
dutores com ameaças de deportação, 
apreensão do produto e destruição 
dos alambiques. Em 1660, os produto-
res fluminenses lideraram uma rebe-

lião e tomaram o governo da cidade. 
Era a Revolta da Cachaça, movimento 
que abriu caminho para a legalização 
da cachaça, que ocorreu em 13 de se-
tembro de 1661, por Ordem Régia. 

O caminho rumo à valorização da be-
bida tem sido longo, mas está em um 
estágio melhor do que já foi, prin-
cipalmente devido à valorização no 
Brasil, nos últimos anos, de produtos 
tradicionais. 

Para Carlos Lima, Diretor Executivo do 
IBRAC, o trabalho conjunto de produ-
tores, entidades de classe e Governos 
(Estaduais, Municipais e Federal) tem 
sido extremamente importante para a 
valorização, afirmação da Cachaça e 
desenvolvimento do setor. 

Apesar desse apoio, o Executivo lem-
bra que, em momentos de discussões 
de reforma tributária no Congresso e 
em alguns Estados, é extremamente 
importante que a Cachaça, que hoje é 
o produto mais tributado do Brasil e 
que sofre com todos os entraves cau-
sados pela alta tributação, não seja 
ainda mais onerado. 

A  cachaça comemorou o seu dia nacional 
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“Já não há mais espaços para aumen-
to de impostos no setor e a nossa tri-
butação já ultrapassou o ponto ótimo. 
Apoiamos uma reforma tributária que 
traga simplicidade, corrija distorções 
existentes, promova o crescimento 
sustentável e não onere ainda mais o 
setor”, diz Lima. 

Um brinde à Cachaça - Pouco a pouco a 
Cachaça vem conquistando seu espaço 
no cenário nacional e internacional, se 
destacando em concursos, com versões 
brancas, armazenadas e envelhecidas, 
em uma grande variedade de madeiras 
típicas como, por exemplo: a Ambura-
na, Jequitibá, Amendoim, Bálsamo, Ipê, 
Freijó, Eucalipto, Castanheira, entre vá-
rias outras, além do conhecido Carvalho, 
enaltecendo e realçando sabores riquís-
simos e diferenciados da Cachaça.

Atraídas pelo baixo investimento e 
um mercado que fatura bilhões anu-
almente, cada vez mais pessoas es-
tão aprendendo a empreender nesse 
nicho promissor

Criada pelos senhores de engenhos 
para compensar o baixo valor do açú-
car, a cachaça passou a exercer gran-
de influência na economia brasileira 
e a incomodar a Corte Real Portugue-
sa, que detinha o monopólio comer-
cial de vinhos e aguardente no Brasil. 
Com isso, os portugueses barraram a 
produção e venda da cachaça através 
de uma Carta Real.

O nosso destilado tem experimenta-
do, ao longo dos anos, evoluções no 
preparo, sendo utilizado como base 
para coquetéis, em especial aqueles 
com frutas, que vão além da tradicio-
nal e conhecidíssima Caipirinha - um 
drink refrescante e saboroso que, para 
ser autêntica, deve ser feita exclusiva-
mente com Cachaça.

A sua versatilidade na coquetelaria se 
mostra igual à dos grandes destilados, 
com a Vodca, o Gin, ou o Rum, e vários 
profissionais vêm utilizando-a para 
criação de novos drinks, na releitura de 
drinks nacionais como o Rabo de Galo 
e para reinventar drinks famosos, tais 
como o Negroni, Mojito, e a Margarita. 

O Instituto Brasileiro da Cachaça 
(IBRAC) estima que o Brasil possua 

uma capacidade instalada de pro-

dução de 1,2 bilhão de litros por ano. 

No entanto, a produção está estima-

da entre 700 e 800 milhões de litros/

ano. Segundo o Anuário da Cachaça 

do Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento (MAPA) existem hoje 

no Brasil 1.086 estabelecimentos pro-

dutores de Cachaça e Aguardente de 

cana registrados. (dados referentes à 

2019). 

Atualmente, a Cachaça é um dos quatro 

destilados mais consumidos mundial-

mente. Segundo dados do provedor de 

pesquisa de mercado - Euromonitor 

International - a Cachaça é a 2ª bebida 

alcoólica mais consumida no Brasil e 

representa cerca de 72% do mercado 

de destilados. 

Dia Nacional da Cachaça: terceirização e 
baixo investimento faz aumentar o número 
de marcas no Brasil

Revoltados por terem que pagar im-

postos e serem perseguidos por co-

mercializarem a bebida, no dia 13 

de setembro de 1661, os produtores 

tomaram o poder no Rio de Janeiro 

durante cinco meses e assim surgiu a 

Revolta da Cachaça. Por conta desse 

episódio, desde 2010, o dia 13 de se-

tembro ficou conhecido como o “Dia 

Nacional da Cachaça”.

Não é de hoje que a cachaça deixou 

de ser fabricada apenas por grandes 

destilarias. Há algum tempo as ar-

tesanais já ocupam um espaço im-

portante nas importações, chegando 

a competirem em faturamento com 

suas tradicionais concorrentes. O 

grande diferencial, hoje, é o proces-

so de democratização pelo qual o 

mercado desse destilado vem pas-

sando: com um investimento de 

R$2.000,00, e sem a necessidade de 

possuir uma destilaria, já é possível 

tornar-se um produtor.

Leandro Dias, fundador do curso on-

line Lucrando com Bebidas, ensina 

todos os processos de fabricação da 

cachaça e outras bebidas - desde o 
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seus conhecimentos sobre cachaça. 
“Minha produção é terceirizada, co-
mecei com um lote pequeno e em 
junho consegui vender 65% das gar-
rafas. Creio que por muitos estarem 
optando, nesse momento, por com-
prar do pequeno empresário e va-
lorizando o comerciante local, isso 
acabou me ajudando”, ressalta o em-
presário.

De acordo com a publicação “A Ca-
chaça no Brasil: Dados de Registro 
de Cachaças e Aguardentes”, divul-
gada recentemente, houve aumento 
de 9,73% na quantidade de marcas 
de produtos classificados como ca-
chaça, que pulou de 3.648, no ano 
de 2018, para 4.003, no ano passado, 
com um faturamento anual de mais 
de 10 bilhões de reais.

processo de fabricação até dicas de 
marketing relacionadas aos rótulos e 
distribuição.  “Queremos possibilitar 
a todos que sonham em ter sua pró-
pria marca de cachaça a conseguirem 
realizar esse objetivo com baixo in-
vestimento inicial e sem muita buro-
cracia” – explica Leandro.

O curso possui mais de 350 alunos 
matriculados.

 

Investindo na branquinha

André Scampini era aluno de um 
curso que ensinava a produzir cer-
veja artesanal. Na época, ele traba-
lhava com informática e decidiu fa-
zer o curso apenas como um hobby. 
Depois de um tempo, decidiu parar 
com as produções caseiras, até que 
encontrou em uma rede social a pro-
paganda do curso que ensina a fazer 
o próprio destilado. “Entrei no site e 
achei interessante a possibilidade de 
aprender, em casa, como produzir di-
versas bebidas”, afirma o empresário.

O pai de sua esposa é produtor de ca-
cau da região de Linhares (ES) e um 
dia, conversando com ela, pensou 
na possibilidade de criar uma aguar-

dente de cacau. O grande desafio foi 
que, por ser algo ainda pouco ex-
plorado, não existia referências de 
produção. “Depois de alguns testes 
conseguimos encontrar a fórmula 
ideal, o que nos permitiu fazer uma 
parceria com uma destilaria do Es-
pírito Santo e lançar a bebida no 
mercado ainda esse ano”, ressalta 
Scampini.

O curso online e as produções casei-
ras, que até então eram apenas um 
hobby, possibilitaram que André le-
vasse seu negócio para outros países 
como Estados Unidos e Alemanha.

Cachaça Botelho

Embora atue na área de Planejamen-
to e Controle de Produção, o empre-
sário Hugo Botelho sempre quis ter 
seu próprio sítio com um local para 
pescar e ter sua própria cachaça. A 
ideia foi crescendo na mesma inten-
sidade que sua paixão pela bebida, 
porém, ele sabia que o custo para as 
produzir seria muito elevado. “Com o 
isolamento, tive mais tempo de pes-
quisar sobre o assunto na internet e 
acabei me deparando com um anún-
cio dizendo que era possível ter sua 
própria marca de cachaça sem gastar 
muito”, diz Botelho.

Hugo não teve dúvidas, decidiu se 
inscrever no curso para conseguir 
uma renda extra e ainda aprimorar 
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Além das muitas dificuldades para 
funcionamento e venda que as em-
presas estão enfrentando, um novo 
risco deve se tornar real no decor-
rer dos meses, o crescimento da 
inadimplência. O novo coronavírus 
pelo Brasil já fechou comércios, le-
vou empresas à falência e o Institu-
to Brasileiro de Executivos de Varejo 
(Ibevar) projeta que ainda se vai au-
mentar a inadimplência do brasileiro 
nos próximos meses. 

O percentual de pessoas físicas que 
atrasam o pagamento de dívidas no 
Brasil deve aumentar gradativamen-
te nos próximos meses, podendo au-
mentar em até 5,96% em setembro. 
Diante deste cenário as empresas 
devem proteger seu caixa e uma al-
ternativa ainda pouco utilizada pelas 
empresas é o Seguro de Crédito. 

Mas, muito além de proteger o fluxo 
de caixa de uma empresa, o seguro 
de crédito também pode ajudar a re-
duzir custos operacionais e expandir 
os negócios com maior segurança. O 
Superintendente da Euler Hermes no 
Brasil, Daniel Luján, explica que essa 
é também uma maneira de aumen-
tar as vendas, ampliando a carteira 
de clientes, tendo a possibilidade de 
escolher os melhores mercados para 
cada tipo de negócio. 

“O seguro de crédito permite que a 
empresa adquira maior confiança 
para negociar com novos clientes e 

Seguro de crédito - 
uma alternativa de expandir os 
negócios com mitigação de risco 

isso consequentemente faz com que 
exista crescimento com segurança 
e saúde financeira, além da possi-
bilidade de acompanhar de perto a 
estabilidade financeira desses clien-
tes para monitorar possíveis riscos”, 
afirma. 

Além disso, é muito comum que o 
mercado associe ou compreenda 
mais o valor dessa ferramenta finan-
ceira em um cenário de crise como 
o atual que estamos vivendo. Mas 
na realidade essa ferramenta é um 
parceiro do seu negócio, não apenas 
no cenário de crise, mas também no 
cenário de retomada para que o cres-
cimento seja sustentável. 

Cristina Camillo, diretora da Camillo 
Seguros, consultora em seguro de 
crédito, destaca abaixo os seis prin-
cipais benefícios que o seguro de 
crédito pode trazer para a expansão 
dos negócios: 

1 - Market Share maior: o seguro de 
crédito é uma proteção dos recebí-
veis entre empresas B2B, portanto, 
é possível oferecer limites e prazos 
para os clientes, garantindo maior 
fôlego e afastando o medo de não re-
ceber. Inevitavelmente, essas ações 
podem proporcionar aumento nas 
vendas. 

2 - Expansão: o seguro de crédito atua 
como uma ferramenta que avalia e 
qualifica as contrapartes com quem 

a empresa faz negócio, permitindo 

conhecimento maior em relação às 

empresas que antes eram desconhe-

cidas, assim também é possível tra-

balhar com novas contrapartes. 

3 - Atuação em países estrangei-

ros: atuando com uma empresa com 

know-how global, conhecer clientes 

ao redor do mundo aumenta as chan-

ces de fechar negócios de forma se-

gura, mostrando onde há ou não há 

riscos de investimento. 

4 - Crescimento diversificado: não 

existe mais a necessidade de nego-

ciar só com quem você conhece e 

confia, pois, uma empresa te ajuda a 

expandir e descentralizar suas opor-

tunidades de negócio. 

5 - Garantia: quando a empresa traba-

lha com seguro de crédito, ela adqui-

re uma garantia de saúde financeira, 

que é muito bem vista por bancos e 

financiadoras, abrindo assim novas 

alternativas de financiamento. 

6 - Apoio à sua análise de crédito in-

terna: quando o seguro é contratado, 

ele se torna parceiro da área de cré-

dito, ou seja, é adicionado valor ao 

processo de análise de crédito exis-

tente na empresa. Esse suporte pro-

porciona maior segurança, uma vez 

que em casos de perdas inesperadas 

é possível ter garantia de recebimen-

to, sem impacto ao fluxo de caixa.
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Dados apontam que a procura por casas 
e apartamentos em geral cresceu 15% 
durante o período 

O interesse por imóveis residenciais 
mais caros aumentou no segundo tri-
mestre do ano na OLX Brasil em com-
paração com o mesmo período do ano 
passado. De acordo com o levantamen-
to da plataforma, as buscas por casas e 
apartamentos à venda com valor acima 
de R$ 1 milhão cresceram 46%. A loca-
ção, por sua vez, teve aumento de 35% 
nas buscas por imóveis com preço aci-
ma de R$ 2.000. 

Os imóveis com mais espaço também 
tiveram maior crescimento nas buscas: 
os que têm quatro quartos tiveram au-
mento de 27% na procura, seguido pe-
los de três quartos (20%), dois quartos 
(10%) e um quarto (9%). 

“Os dados mostram que os interessados 
em imóveis estão dispostos a avaliar 
ambientes maiores e com valores mais 
altos. Entendemos que isso vem acon-
tecendo por conta do período de isola-
mento que exigiu que as pessoas pas-
sassem mais tempo em casa, dividindo 
o espaço com a família enquanto traba-
lham, estudam e praticam exercícios fí-
sicos. O conforto e a privacidade passa-
ram a fazer parte da lista de prioridades 
de muitos brasileiros que buscam casas 
e apartamentos”, comenta Marcelo Da-
dian, diretor de Imóveis da OLX Brasil. 

Aquecimento do mercado 

Seja qual for o tamanho ou valor do 
imóvel, o mercado está aquecido: as 
buscas por casas e apartamentos na 

Buscas por imóveis residenciais 
acima de R$ 1 milhão aumentam 46% 
no segundo trimestre do ano 

OLX cresceram 15% no segundo trimes-

tre do ano em comparação com o mes-

mo período do ano passado. A demanda 

pela compra teve alta de 21%, enquanto 

as buscas por aluguel cresceram 7%. 

Em relação ao tipo de imóvel, os apar-

tamentos tiveram crescimento de 22% 

nas buscas para compra e de 12% na 

procura por locação. Já a demanda por 

casas teve alta de 10% para compra e de 

9% para aluguel. 

O levantamento também mostrou que 

todas as regiões brasileiras tiveram 

crescimento na busca por imóveis no 

segundo trimestre deste ano em com-

paração com o mesmo período de 2019. 

A região Nordeste e a Centro-Oeste ti-

veram tiveram alta de 21%, a Sudeste 

de 13%, a Sul de 11%, e a Norte de 3% na 

procura por casas e apartamentos. 

No Brasil desde 2010, a OLX tem a mis-

são de empoderar as pessoas a alcan-

çarem seus sonhos, reinventando o 

modelo de consumo. A empresa faz isso 

por meio de tecnologia desenvolvida 
localmente, ajudando seus usuários a 
comprar e vender quase tudo de ma-
neira rápida, segura e conveniente. Ao 
encorajar o reuso, a OLX Brasil contribui 
com a redução de lixo, de emissões de 
CO2 e incentiva o uso de recursos natu-
rais, dando aos itens segunda, terceira e 
até uma quarta vida. Marketplace com 
mais de 60 subcategorias e sólida atu-
ação em Autos e Imóveis, a plataforma 
conta com meio milhão de anúncios to-
dos os dias e uma média de 2 milhões 
de vendas por mês - cerca de 50 por 
minuto. 

Os acionistas da OLX Brasil são dois 
dos principais investidores globais 
em tecnologia: a Prosus (50%), um dos 
maiores players de marketplace no 
mundo, - listada na Holanda e majorita-
riamente controlada pela Naspers Ltda 
- e Adevinta ASA (50%), um dos maio-
res marketplaces do mundo,- listada na 
Noruega e majoritariamente controlada 
pela Schibsted.
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A clausura imposta pelo vírus elevou, 
expressivamente, o consumo de vinho, e 
os números confirmam. O queijo, sua re-
corrente companhia, também se benefi-
cia da quarentena com crescimento no 
consumo, sobretudo, em determinados 
segmentos sociais. Ambos, juntinhos, 
formam um par perfeito – e, sobre isto, 
já escrevi aqui -, mas, com critérios, se-
não adeus harmonia.

Os encantadores queijos de veios azuis, 
maturados (Gorgonzola, Roquerfort, Stil-
ton), andam de braço com espumantes 
Brut e Extra Brut ou com um vinho bran-
co doce natural, Late Harvest (Colheita 
Tardia), por exemplo; e, elevando o nível, 
Tokaji, Sauternes, vários alemães e os for-
tificados doces, como, Porto e Madeira.

Queijos de massa dura (Grana Pada-
no, Parmesão, Minas Curado, Gruyère), 
exigem um pouco de atenção: os mais 
salgados, vinho branco doce natural – 
mencionados acima -, e fortificados do-
ces; menos salgados, vinhos tintos secos 
encorpados, Tannat, Cabernet Sauvig-
non, Carmenère, e para gastar um pouco 
mais,  Amarone, Rioja, Brunello di Mon-
talcino.

A lista dos queijos de massa semidura 
inclui Minas Padrão, Minas Meia-cura, 
Gouda, Canastra, Emmenthal, Maas-
dam, Cobocó, Edam, Azeitão, Provolo-
ne. Seus vinhos podem ser espumantes 
Brut, Extra Brut; brancos com bom cor-
po e passagem por madeira, Chardon-
nay, Gewurztraminer, Sauvignon Blanc, 
Viognier; e um elenco de tintos de mé-
dio corpo: Cabernet Sauvignon, Merlot, 

Vinho e Queijo, 
Queijo e Vinho  

Carmenère, Malbec, Syrah, esses, aqui 
do Novo Mundo, e, do Velho Mundo, Dão, 
Rioja, Bordeaux, Valpolicella, Chianti e 
outros.

Queijos de massa mole, baixa maturação 
- entre os tantos, Prato, Brie, Camem-
bert, Reino, Serra da Estrela, Saint-Pau-
lin, Chabichou e alguns queijos de leite 
de cabra -, além dos espumantes já ci-
tados, vinhos brancos e roses com boa 
estrutura. O Sauvignon Blanc tem lugar 
especial nessa relação. Tintos, aqueles 
de médio corpo, incluindo uma gama de 
brasileiros.

Aqueles de massa fresca, ou queijos fres-
cos (Queijo Minas Frescal, Mussarela de 
Búfala, Ricota, Cottage e Cream-cheese), 
também os polivalentes espumantes, 
Vinhos Verdes brancos de Portugal, al-
guns brancos de média estrutura (Che-
nin Blanc, Torrontés, Gewurztraminer, 
Chardonnay), rosés brasileiros e outros 
latinos.

Bem ajustados – inclusive, quanto às ca-
racterísticas regionais de ambos -, vinho 
e queijo, queijo e vinho, não apenas mu-
tuamente se realçam como trazem para 
a mesa a certeza de plena satisfação. 

SUL DE MINAS

Na paisagem vitícola brasileira o Sul de 
Minas é roteiro merecedor de destaque. 
Além da produção de vinhos finos de in-
questionável qualidade, seu enoturismo 
inclui desde paisagens urbanas históri-
cas até vales e encostas cortadas por es-
tradinhas de bucolismo encantador, que 
atravessam vinhedos onde predominam 

as uvas Syrah, Cabernet Franc, Chardon-
nay, Sauvignon Blanc, e várias outras. A 
Região concentra diversas vinícolas com 
projeção nacional.

Encurtado o mundo, devido a Pandemia, 
os roteiros do enoturismo regionais e 
nacionais passaram à condição de me-
lhor opção para essas rotas de conheci-
mento e prazer. E o Sul de Minas é um 
deles.

VINHO BRASILEIRO – 2020, A SAFRA 
DAS SAFRAS

Cantada em prosa e verso, a safra de 
2020, para vinhos brasileiros, está sen-
do considerada a melhor de todos os 
tempos por produtores e órgãos repre-
sentantes do setor. Em conversa com 
alguns, pude perceber o entusiasmo. 

A expectativa, pois, é de excelentes vi-
nhos, a começar com os espumantes 
- cuja tradição de qualidade é ampla-
mente reconhecida -, e certamente já 
chegando ao mercado (ao menos os pro-
duzidos pelo método Charmat), junta-
mente com os brancos e os rosés.

Logo, estarão aí os tintos jovens, e mais 
para frente, os de médio corpo, seguin-
do-se os encorpados; numa sequência 
que nos permitirá apreciar todo o resul-
tado dessa safra histórica, que consagra 
um vasto elenco de uvas – e seus vinhos, 
entre as quais, Cabernet Franc, Malbec, 
Merlot, Cabernet Sauvignon, Touriga Na-
cional, Marselan, syrah, Ancellotta, Tan-
nat, Riesling, Chenin e Gewurztraminer. 

Tim, tim. 

INIMÁ SOUZA
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A capital mineira é a 10ª colocada no 
Ranking Connected Smart Cities 2020, 
mais importante estudo de cidades do 
país. Belo Horizonte também se clas-
sificou em 3º lugar nos indicadores de 
Saúde, além da 6ª posição no Ranking 
Região Sudeste 

De 08 a10 de setembro último acon-
teceu o evento nacional Connected 
Smart Cities e Mobility Digital Xperien-
ce 2020, mais importante iniciativa de 
cidades e mobilidade do Brasil e que, 
em função da pandemia da Covid-19, 
será apresentado no formato 100% vir-
tual e por meio de plataforma dedica-
da. 

Durante a Cerimônia de Abertura do 
evento, que contou com a participa-
ção de autoridades, representantes de 
empresas e especialistas nacionais e 
internacionais, foi divulgado o resulta-
do do Ranking Connected Smart Cities 
2020. O estudo, elaborado pela Urban 

Systems, em parceria com a Necta, 
está na 6ª edição e mapeia todos os 
673 municípios com mais de 50 mil 
habitantes, com o objetivo de definir 
as cidades com maior potencial de de-
senvolvimento do Brasil. 

Na classificação Geral, Belo Horizonte 
está na 10ª posição do Ranking Con-
nected Smart Cities 2020. A primeira 
colocada no Ranking Geral foi São Pau-
lo (SP); seguida por Florianópolis (SC); 
Curitiba (PR); e Campinas (SP). Na 5ª 
colocação está Vitória (ES); seguida por 
São Caetano do Sul (SP); Santos (SP); e 
Brasília (DF), em 9ª posição. 

Além do décimo lugar como a cidade 
mais inteligente e conectada do Brasil, 
Belo Horizonte se destacou, ainda, com 
o 3º lugar em Saúde; 6º no Ranking 
Região Sudeste; 7º em Cidades com 
mais de 500 mil habitantes; e 8º lugar 
em Tecnologia e Inovação. 

A partir da edição 2019, o Ranking in-

corporou conceitos e novos indicado-

res baseados na ISO 37122 - Sustainab-

le Cities And Communities - Indicators 

For Smart Cities, mantendo-se como 

a melhor referência para comparação 

e análise de cidades inteligentes no 

Brasil. O resultado é apresentado em 

4 frentes: geral, por eixo temático, por 

região e por faixa populacional. O es-

tudo é composto por indicadores de 

11 principais setores: mobilidade, ur-

banismo, meio ambiente, tecnologia e 

inovação, economia, educação, saúde, 

segurança, empreendedorismo, go-

vernança e energia, mesmos eixos te-

máticos do evento nacional Connected 

Smart Cities. 

“Nesses seis anos de atuação, a Pla-

taforma Connected Smart Cities vem 

desempenhando papel fundamental 

junto às empresas, entidades e go-

vernos na busca pela inovação, tendo 

como objetivo fundamental tornar as 

Belo Horizonte é a 10ª cidade mais 
inteligente do país, segundo o Ranking 
Connected Smart Cities 2020 
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cidades brasileiras mais inteligentes 
e conectadas, principalmente no atual 
momento de pandemia da Covid-19”, 
comenta a CEO da Necta e idealizadora 
do Connected Smart Cities e Mobility, 
Paula Faria. 

BELO HORIZONTE EM NÚMEROS 

Com destaque em Saúde, Tecnologia e 
Empreendedorismo, Belo Horizonte 
atinge a 10ª posição do Ranking Con-
nected Smart Cities. 

A cidade registrou investimento per 
capita de R$1.314 em saúde (no pe-
ríodo anterior foi de R$ 1.174), co-
bertura de 80,8% da população pela 
equipe da saúde da família, conta 
com 433 médicos para cada 100 mil 
habitantes e taxa de 6 óbitos a cada 
mil nascido vivos. 

Em tecnologia e empreendedorismo, 
destaca-se a existência de um par-
que tecnológico, 5 incubadoras de 
empresa, crescimento de 0,9% das 
empresas de tecnologia, 97 ligações 
à internet para cada 100 habitantes 
(eram 32 na pesquisa anterior), de-
pósito de 88 patentes para cada cem 
mil habitantes no período (eram 13,6 
no ano anterior), um percentual de 
44,3% das conexões com velocidade 
superior a 34 mb e 5% dos empregos 
formais ocupados no setor de educa-
ção, pesquisa e desenvolvimento. 

DESTAQUES DO RANKING CONNEC-
TED SMART CITIES 2020 

A região Sudeste concentra as cida-
des mais inteligentes e conectadas, 
sendo seis municípios entre os 10 
mais bem colocados (em 2019 foram 
seis e, 2018, sete). Três municípios 
são da região Sul e um do Centro-O-
este, sendo que as regiões Norte e 
Nordeste não têm representante en-
tre os 10 melhores. Palmas (TO) está 
na 32ª colocação no Ranking Geral e 

Recife (PE) na 15ª. Na classificação 
por região, destacam-se: no Centro-O-
este, Brasília (DF) com a 1ª colocação 
no Ranking Connected Smart Cities; no 
Nordeste, Recife (PE); no Norte, Pal-
mas (TO); no Sudeste: São Paulo (SP); e 
no Sul: Florianópolis (PR). Jaguariúna 
(SP) é o destaque das cidades entre 50 
e 100 mil habitantes; de 100 a 500 mil: 
Vitória (ES); e acima de 500 mil habi-
tantes: São Paulo (SP). 

Para o Presidente da Urban Systems 
e sócio da Plataforma Connected 
Smart Cities, Thomaz Assumpção, o 
Ranking Connected Smart Cities ano 
a ano vem auxiliando as cidades a 
entenderem o seu nível de desen-
volvimento inteligente e sustentável, 
oferecendo parâmetros para que as 
cidades possam se planejar e criar 
estratégias para tornarem-se mais 
humanas e propiciar qualidade de 
vida a seus habitantes. 

“A edição 2020, diferentemente de 
outros anos, apresentou uma menor 

movimentação das cidades nas pri-

meiras posições, refletindo a preo-

cupação cada vez maior das cidades 

brasileiras em manterem e melho-

rarem seus indicadores. Destaque 

para o setor de tecnologia e inovação, 

que apresentaram melhora nos itens 

de infraestrutura e no setor de edu-

cação, que apresentou mais cidades 

com crescimento em seus indicado-

res”, enfatizou. 

OS VENCEDORES POR 

EIXO TEMÁTICO 

O primeiro lugar em Urbanismo foi 

para Curitiba; Mobilidade e Acessibi-

lidade: São Paulo (SP); Meio Ambien-

te: Santos (SP); Empreendedorismo: 

Rio de Janeiro (RJ); Economia: Ba-

rueri (SP); Tecnologia e Inovação: São 

Paulo (SP); Saúde: Vitória (ES); Edu-

cação: São Caetano do Sul (SP); Se-

gurança: Ipojuca (PE); e Governança: 

Balneário Camboriú (SC). 
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Roteiro para inesquecível para pós 
pandemia.

Em geral, o Sudeste da Ásia impressio-
na o turista ocidental pela tradição do 
budismo, pela riqueza de detalhes das 
construções e delicadeza dos hábitos 
de seu povo. 

Uma vez ali, o viajante precisa prepa-
rar o espírito para se maravilhar com 
cenários realmente deslumbrantes. 
Mianmar (antiga Birmânia) é um desses 
lugares singulares, que nunca mais sai-
rá de nossa memória.

Capital do reino de Mianmar entre os 
séculos XI e XIII, a cidade de Bagan 
apresenta as paisagens mais impres-
sionantes do planeta. 

Quando era capital do primeiro império 
birmanês, milhares de templos budis-
tas foram construídos na região. Hoje 
existem ruínas de cerca de 2.200 tem-
plos distribuídos em uma área de 25 
quilômetros quadrados. 

Os templos são bem rústicos, quase 
sem cores e poucos adornos.  O que 
impressiona é a quantidade de tem-
plos misturados às pequenas vilas 
formando um cenário de edificações 
monumentais entre campos de cere-
ais e legumes, cenário capaz de emo-
cionar o viajante mais experiente. Por 
causa do regime político fechado de 
Mianmar, que isolou o país do restan-
te do mundo, essa maravilha perma-
neceu escondida.

Como praticamente em todo Sudeste 
Asiático, história de Bagan está vin-

Bagan - jóia escondida 
da antiga Birmânia

culada ao budismo. No ano de 1044, o 
rei Anawrahta tomou o trono à força e 
unificou grande parte da Birmânia. O 
fundamento religioso utilizado para a 
dominação foi o Budismo Theravada. 
O significado é Doutrina dos Sábios, a 
escola mais antiga e conservadora do 
budismo, que predominou por muitos 
séculos na Birmânia, Sri Lanka, Cam-
boja, Laos, Tailândia e estendeu-se por 
todo o Sudeste Asiático. 

Com essa doutrina imposta aos birma-
neses, o rei unificou a população, co-
meçou a construir templos e a conver-
ter a população ao Budismo Theravada. 
Por 200 anos após a morte do rei, seus 
seguidores continuaram sua obra de 
unificação e mais templos foram cons-
truídos, seguindo sua vontade.

Até que, em 1287, a cidade foi invadida 
por Kublai Khan (filho de Gengis Khan, 
da Mongólia) que paralisou as constru-
ções. A partir da invasão, esse lugar ma-
ravilhoso ficou perdido no tempo.

Em 1975, um terremoto destruiu muito 
a região. Em 1990, já com visão estra-
tégica e foco no turismo, o governo re-
solveu investir e reconstruir os monu-
mentos.

Após uma ditadura militar sangrenta, 
Mianmar passou a ser um exemplo de 
abertura política convidando estran-
geiros a descobrir este lugar que parece 
existir apenas em sonhos.

Atualmente, Bagan resgatou a impor-
tância religiosa e cultural da região 
graças ao turismo. O país recebe mais 
de um milhão de viajantes por ano (an-

tes da pandemia) e o turismo está se 
tornando uma das principais fontes de 
recursos. 

A melhor maneira de deslumbrar essa 
paisagem única no mundo é de balão. 
Entre novembro a maio, balões deco-
lam a cada manhã, com visitantes para 
um voo panorâmico sobre as vilas com 
uma visão espetacular. Com o cresci-
mento do turismo, a demanda por voos 
de balão está crescendo. Novos balões 
estão se juntando aos existentes, o que 
faz a paisagem ficar ainda mais bonita. 
O voo custa cerca de 750 reais, mas há 
lista de espera.

O clima do país é extremamente quente 
o ano todo, com as temperaturas sem-
pre acima dos 30 graus, superando os 
40 graus entre fevereiro e maio.

Como chegar: De avião, há diversos 
voos saindo diariamente de Yangon, 
ex-capital de Myanmar (1 hora de voo). 
Existem conexões saindo de Bangkok, 
Cingapura, Hanoi e Chiang Mai. Tam-
bém saem ônibus noturnos de Yangon 
para Bagan. Outra opção é ir de barco 
(9 horas de viagem), saindo da cidade 
de Mandalay, em Myanmar. Ou seja, de 
onde você estiver no Sudeste da Ásia, 
você tem como chegar a Bagan.

Em 2007, Bagan se candidatou para 
constar da lista das Sete Maravilhas do 
Mundo. Mas o país, ainda culturalmen-
te fechado ao mundo, não investiu em 
campanhas internacionais e Bagan não 
chegou nem nas 20 finalistas. Sem dú-
vida, uma grande injustiça para o pa-
trimônio mundial.

PAULO QUEIROGA

TURISMO



 



Quem desejar imigrar para os Estados Unidos, com o obje-
tivo de trabalhar e construir carreira no exterior, não deve 
ser afetado pela pandemia do novo coronavírus – assim 
como pelas novas políticas de imigração do presidente dos 
EUA, Donald Trump.
 
Profissionais especializados e de ponta continuam sendo 
extremamente buscados e procurados para atuar em todo o 
território americano, com portas abertas em praticamente 
todos os estados.
 
Na avaliação da advogada de imigração da TS Immigration 
Fernanda Cortes, a ocasião é uma valiosa oportunidade de 
migrar legalmente
 
“O visto EBNIW, por exemplo, atende a esse interesse na-
cional e concede o Green Card americano definitivo para o 
profissional. Com esta qualificação existem muitas pessoas 
aptas no Brasil que podem atender uma demanda extrema-
mente solicitada nos Estados Unidos. São, principalmente, 
trabalhadores atuantes na área da saúde, tecnologia etc, 
além de empreendedores, entre outros”, reitera.

Cabe destacar que o início de 2020 atingiu recorde de 
contratações em quase uma década - sendo também re-
gistrada a menor taxa de desemprego no Estados Unidos 
durante os últimos 50 anos. Mesmo com a desaceleração 
da economia do país por causa da pandemia, a expec-
tativa é que os profissionais especializados e de ponta 
continuem sendo contratados, independente da naciona-
lidade.
 
“Diante deste cenário e das novas oportunidades nos Esta-
dos Unidos, trabalhadores com alto grau de qualificação e 
destacada experiência profissional são muito solicitados no 
mercado de trabalho americano. Eles possuem excelentes 

possibilidades para aquisição de um Green Card”, conclui a 
Dra. Fernanda Cortes.
 
PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM ALTA
 
Conforme já mencionado, o momento é muito favorável à 
imigração aos Estados Unidos para profissionais ligados à 
área saúde.

No ano passado, a Associação de Colégios Médicos Ame-
ricanos (AAMC, na sigla em inglês) estimou que, até o ano 
de 2030, haverá um déficit de 121 mil médicos nos EUA. No 
final de março, o Departamento de Estado dos Estados Uni-
dos publicou em seu site um comunicado em que incentiva 
médicos e enfermeiros estrangeiros a trabalharem no país, 
em troca de um visto de permanência que pode se estender 
por até 7 anos.

A TS IMMIGRATION ESTÁ PREPARADA PARA ATENDER 
OS INTERESSADOS
 
A TS IMMIGRATION é um escritório de advocacia estabele-
cido nos Estados Unidos.

É constituído por advogados e profissionais especializados, 
principalmente,  na área de imigração, tendo como foco e 
objetivo principal,  atender brasileiros interessados em tra-
balhar nos Estados Unidos.

A TS IMMIGRATION atua, principalmente, na assessoria ju-
rídica e no apoio na preparação de todos os documentos 
necessários aos interessados em participar do processo 
imigratório aos Estados Unidos.
 
Para maiores informações acesse:
 
www.tsimmigration.com

EUA CONTINUA ABERTO PARA RECEBER 
PROFISSIONAIS  ESPECIALIZADOS E DE PONTA NO PAÍS

INFORME PUBLICITÁRIO

Algumas profissões não foram afetadas pela pandemia

SEU SONHO 
É MORAR NOS
ESTADOS UNIDOS?
O NOSSO É REALIZAR O SEU.

https://www.tsimmigration.com/

