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objeto da tolerância de nossos leitores.
Lamentavelmente, nenhuma solenidade especial marca o lançamento
desta edição, devido às restrições impostas pela pandemia causada pelo
Coronavírus.

O ano de 2020 foi marcado pela maior
queda do PIB - Produto Interno Bruto
brasileiro e encerra uma década que
ficará registrada como aquela de pior
desempenho da história econômica
brasileira.
Minas Gerais é um dos Estados mais
importantes da Federação, detendo a
segunda maior população e ocupando a terceira posição no ranking das
maiores economias estaduais sendo,
também, a sua dimensão considerada
mais expressiva do que a de muitos
países. É, ainda, um terreno bastante
fértil em talentos, ideias e pessoas. O
Estado se distingue por sua gente com
espírito empreendedor, personalidades que imprimem a sua marca.
Personalidades + O Poder em Minas –
300 Anos – MercadoComum 2020/21
foi desenvolvido pela equipe técnica
da MinasPart – Desenvolvimento Empresarial e Econômico, Ltda. que buscou ouvir parte significativa dos leitores de MercadoComum constituídos,
em sua maioria, por formadores de
opinião. Esta edição, a quarta de uma
série que teve início no ano de 1996
visa, ademais, registrar os nomes das
300 personalidades que mais se destacaram em suas diferentes áreas de
atuação, como um registro atual para o
futuro e, exatamente neste momento,

quando são comemorados os trezentos
anos da criação de Minas Gerais.
O objetivo deste trabalho foi abranger
um número limitado a 300 personalidades de todas as áreas e setores da
Economia, Cultura, Conhecimento, Política e Vida Social.
Todas as personalidades escolhidas
e listadas nesta edição receberão, individualmente, um Certificado com o
registro dos seus respectivos nomes
nesta iniciativa, como uma verdadeira
contribuição de cada um deles na busca pelo desenvolvimento estadual e ao
progresso da Nação Brasileira, mais
Justa e Próspera!
O esforço em se perpetuar estes nomes
do presente, concretizado nesta edição
de MercadoComum – Publicação Nacional de Economia, Finanças e Negócios –
ora em seu 28º ano de circulação, entra
agora e mais uma vez, em um processo
permanente e que deverá ser atualizado
e aperfeiçoado ano a ano.

O Personalidades + O Poder em Minas
– 300 Anos deve ser visto e considerado uma contribuição de MercadoComum a seu tempo e à nossa sociedade.
Mas, este trabalho, também propõe a
recuperação do otimismo em relação
ao amanhã e à construção de melhores
dias e de um futuro mais promissor.
Busca, de outro lado, fomentar a reflexão de todos que apenas, a nós mesmos, compete sair desta crise, que não
pode ser considerada duradoura nem
definitiva.
Como já afirmava o saudoso Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, é
preciso recuperar a bandeira de todas
as nossas bandeiras, que é a Esperança
e que a trilha a ser seguida por Minas e
pelo País só pode ser a do crescimento
econômico vigoroso, contínuo, consistente, sustentável. E que o desenvolvimento seja a nossa opção e meta
número 1.
Isto é o que espera a sociedade de nossas Personalidades – convidadas desde já e agora, a começar a construção
de uma nova Nação – o que ora se traduz na nossa grande obrigação e maior
desafio!

Sugestões e críticas ao aprimoramento
desta e de futuras edições serão bem
recebidas, assim como a indicação de
outros nomes a compor as suas futuras
edições.
As omissões, os equívocos e falhas
também podem nos ser creditadas.
As nossas escusas devem ser também

Carlos Alberto Teixeira de Oliveira
Presidente/Editor Geral
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Em 02 de dezembro de 1720, o rei Dom
João V, após ouvir as considerações do
Conselho Ultramarino expediu o alvará
régio criando um governo para a Capitania de São Paulo e outro para a região
das minas. De acordo com os estudos
do historiador e associado do IHGMG
Waldemar de Almeida Barbosa (19072000), o comando da capitania de São
Paulo e Minas do Ouro deixava São
Paulo sem governo próprio, uma vez
que os governadores se instalavam na
região das minas recém-descobertas.
Com essa e outras razões, como o crescimento da população das vilas mineiras e a Sedição de Vila Rica, as discussões se intensificaram concluindo com
a determinação real em prol da separação das capitanias ao final do ano de
1720. Nas razões expostas no alvará,
o rei diz “em ser muito conveniente a
meu serviço e bom governo das ditas
Capitanias de São Paulo e Minas e a sua
melhor defesa, que as de São Paulo se
separem das que pertencem às Minas,
ficando dividido todo aquele distrito
que até agora estava na jurisdição de
um só Governador, em dois Governos e
dois Governadores”
O alvará, visto na imagem, está sob custódia do Arquivo Público do Estado de
São Paulo. No próprio texto do documento consta que “cada um pela parte que
toca, cumpra e faça cumprir e guardar
este meu Alvará inteiramente como nele
se contém, sem dúvida alguma, o qual
valerá como Carta, e não passará pela
Chancelaria, sem embargo da Ordenação
do Livro 2º, teores 39 e 40 e em contrário, e se registrará nos livros das Secretarias e Câmaras de cada um dos ditos
Governos para que a todo tempo conste
da ereção do Governo de São Paulo, suas
sentenças, e anexas declaradas, o que se
passou por seis vias. João Tavares o fez
em Lisboa Ocidental, a dois de dezembro
de mil setecentos e vinte. Rei.”
*Fonte: Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais
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Mapa das Minas do Ouro e S. Paulo e costa do mar que lhe pertence. [c. 1714]. Biblioteca
Nacional, Rio de Janeiro

Alvará régio com a decisão da separação das capitanias de São Paulo e Minas. Fundo
Secretaria de Governo da Capitania - 02/12/1720. Acervo Arquivo Público do Estado de
São Paulo
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20 Destaques Especiais de
2020 MercadoComum
300 Anos de Minas Gerais

Agostinho Célio Andrade Patrus
Presidente da Assembleia
Legislativa de MG

Eugênio Pacelli Mattar
Presidente do Grupo Localiza S.A

Ordélio Azevedo Sette
Presidente da Azevedo Sette &
Advogados Associados

Aguinaldo Diniz Filho
Presidente da ACMinas
Associação Comercial e
Empresarial de Minas

José Salim Mattar Júnior
Empresário, Ex-Secretário
Nacional de Desestatização,
Fundador da Localiza S.A.

Paulo Solmucci Júnior
Presidente da ABRASEL
Associação Brasileira de Bares e
Restaurantes

Carlos Carmo Andrade Melles
Presidente do SEBRAE Nacional

Modesto Carvalho Araujo Neto
Presidente da Drogaria Araujo
S.A.

Pedro Lourenço de Oliveira
Presidente do Supermercados
BH S.A.
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Roberto Simões
Presidente da FAEMG
Federação da Agricultura e
Pecuária de Minas Gerais

7

Samuel Flam
Presidente da UNIMED-BH
Cooperativa de Trabalho Médico
Vander Francisco Costa
Presidente da CNT
Confederação Nacional dos
Transportes

Robson Braga de Andrade
Presidente da CNI Confederação
Nacional da Indústria

Sérgio Gusmão Suchodolski
Presidente do BDMG Banco de
Desenvolvimento de
Minas Gerais S.A. e da ABDE
Associação Brasileira de
Desenvolvimento
Vittorio Medioli
Prefeito de Betim e Presidente do
Grupo SADA S.A.

Romeu Zema Neto
Governador de Minas Gerais

Rubens Menin Teixeira de Souza
Presidente do Grupo MRV de
Engenharia

Sergio Leite de Andrade
Presidente da Usiminas
Usinas Siderúrgicas de MG S.A.

Sérgio Sette Câmara
Presidente do Clube Atlético
Mineiro

Dom Walmor Oliveira
de Azevedo
Arcebispo de Belo Horizonte e
Presidente da CNBB
Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil
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Lista alfabética das 300 Personalidades de Destaque de Minas Gerais
– 300 anos - MercadoComum – 2020/21
Número de Ordem
Sequencial

Nome Completo

Qualificação

001

Abílio Gontijo Jr.

Presidente da Empresa Gontijo de Transportes S.A.

002

Acir Antão

Jornalista, Presid. do CEPPO – Centro de Cronistas Políticos de M. Gerais

003

Adalclever Lopes

Empresário, ex-Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais

004

Adélia Luzia Prado de Freitas

Poetisa, Romancista e Contista

005

Adriana Machado

Publicitária, Presidente da Tom Comunicação

006

Adriana Mulls

Presidente do jornal Diário do Comércio

007

Adriano Guilherme de Aro Ferreira

Presidente da Federação Mineira de Futebol

008

Aécio Neves Cunha

Economista, Deputado Federal, ex-Governador de Minas Gerais

009

Agostinho Célio Andrade Patrus

Dep. Estadual, Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais

010

Aguinaldo Diniz Filho

Advogado, Presidente da ACMinas – Associação Comercial e Empresarial de Minas

011

Alair Martins do Nascimento

Empresário, Fundador e Presidente do Grupo Martins

012

Alberto Pinto Coelho

Administrador, ex-Governador de Minas Gerais

013

Alexandre Antunes

Presidente do Grupo Embaré Indústria de Alimentos

014

Alexandre Araújo Elias Veiga

Presidente do Grupo Patrimar Engenharia S.A

015

Alexandre Birman

Empresário, CEO do Grupo Arezzo S.A.

016

Alexandre Kalil

Engenheiro, Prefeito de Belo Horizonte

017

Alexandre Lyra

Presidente do Grupo V & M do Brasil S.A.

018

Alexandre Victor de Carvalho

Desembargador, Pres. Tribunal Reg. Eleitoral de M. Gerais

019

Alexia Rodrigues de Paiva Brant

Presidente do SERVAS – Serv. Vol. de Assistência Social

020

Alexis José Ferreira de Freitas

Prefeito de Contagem

021

Almir Rodrigues Sales

Publicitário, Presidente da Casablanca Comunicação

022

Álvaro Augusto Teixeira da Costa

Engenheiro, Presidente do Condomínio Diários Associados e do jornal Estado de Minas

023

Álvaro Costa Rezende

Publicitário, Presidente da RC Comunicação

024

Alysson Paulinelli

Engenheiro Agrônomo, ex-Ministro da Agricultura

025

Amália Goulart Moreira César

Subsecretária de Comunicação Social de Minas Gerais

026

Amílcar Vianna Martins Filho

Historiador, Presidente do Inst. Amílcar Martins

027

Ana Maria Soares Valentini

Secretária de Agricultura, Pec. e Abastecimento de M. Gerais

028

André Lamounier

Diretor Geral da revista Encontro

029

Ângela Gutierrez

Administradora, Empresária e colecionadora de arte brasileira

030

Ângelo Oswaldo de Araújo Santos

Advogado e Escritor, Prefeito de Ouro Preto

031

Anna Marina Vianna Siqueira

Jornalista, Editora do Caderno Feminino do jornal Estado de Minas

032

Antônio Almas

Prefeito de Juiz de Fora

033

Antônio Augusto Junho Anastasia

Advogado, Senador da República e ex-Governador de Minas Gerais

034

Antônio Batista Silva Jr.

Doutor em Administração e Presidente da Diretoria Executiva da FDC- Fundação Dom Cabral

035

Antônio Carlos Arantes

Produtor Rural, Deputado Estadual e 1º Vice-Presidente da Assembleia Legislativa de Minas
Gerais

036

Antonio Filosa

Engenheiro, Presidente da FCA-Fiat Chrysler Automobiles para a América Latina

037

Antônio Grassi

Presidente Executivo do Instituto Inhotim, de Brumadinho

038

Arlindo Porto Neto

Empresário, ex-Senador e ex-Ministro da Agricultura

039

Áurea Carolina de Feitas e Silva

Mestra em Ciência Política, Deputada Federal

040

Benjamim Mário Batista Filho

Engenheiro, Presidente da ArcelorMittal Brasil S.A.

041

Bernardo Sales Teles de Carvalho

Jornalista, Diretor da Rede Bandeirantes em Minas Gerais

042

Betânia Tanure de Barros

Doutora em Administração, Escritora e Palestrante

043

Braulio Braz

Empresário, Deputado Federal

044

Bruno Ferrari

Médico Oncologista, Pres. do Cons. Adm. Do Grupo Oncoclínicas

045

Bruno Selmi Dei Falci

Presidente da Junta Comercial de Minas Gerais

046

Cairo Costa Duarte

Advogado, Superint. da Polícia Federal em Minas

047

Camilo de Lelis Farace

Administrador, Vice-Presidente da AngloGold Ashanti Brasil S.A.

048

Camilo de Lelis Maciel Silva

Diretor Executivo de Adm. e Finanças do Grupo Hermes Pardini e Presidente do IBEF-Minas
Gerais

049

Carlos Alberto Dias Viana

Senador da República

Carlos Alberto Teixeira de Oliveira

Economista, presidente da ASSEMG – Associação dos Economistas de M. Gerais. Editor Geral
de MercadoComum

050

DESTAQUES DA EDIÇÃO

JANEIRO 2021 | EDIÇÃO 285

Número de Ordem
Sequencial

Nome Completo

Qualificação

051

Carlos Augusto Rodrigues de Melo

Presidente da Cooxupé – Coop. Produtores de Café em Guaxupé Ltda.

052

Carlos Bernardo Bracher

Pintor, Desenhista e Escultor

053

Carlos Carmo Andrade Melles

Agrônomo, Ex-Deputado Federal e Ministro do Esporte e Turismo, Presidente do SEBRAE

054

Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva

Secretário de Saúde de Minas Gerais

055

Carlos Eduardo P. Moreno (Cacá Moreno)

Publicitário, Diretor da Perfil 252

056

Carlos Eduardo Tavares de Castro

Presidente da COPASA – Cia. de Saneamento de Minas Gerais

057

Carlos Lindenberg Spínola de Castro

Jornalista, Comentarista Político

058

Carlos Mário da Silva Velloso

Advogado, ex-Presidente do Superior Tribunal Federal

059

Carmem Lúcia Antunes Rocha

Advogada, Ministra do Supremo Tribunal Federal

060

Cássia Amorim Ximenez de Souza

Presidente da CMI – Câmara do Mercado Imobiliário de Minas Gerais

061

César Pereira Vanucci

ornalista, presidente da AMULMIG - Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais

062

Claudio de Moura Castro

Economista, PHD pela Universidade de Vanderbilt, Especialista em Educação

063

Cledorvino Belini

Administrador, ex-Presidente da FCA Fiat Chrysler e Cemig

064

Dario Savarese

Cônsul da Itália

065

Décio Flávio G. Torres Freire

Advogado, Sócio-Diretor da Décio Freire & Advogados Associados

066

Demetrius David da Silva

Reitor da Universidade Federal de Viçosa

067

Diomar Silveira

Economista, Presidente da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais

068

Durval Campos Guimarães

Jornalista, Editor da revista Matéria Prima

069

Edgard Estevo da Silva

Coronel, Comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais

070

Edilson de Oliveira

Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais

071

Eduardo Ayrosa Galvão Ribeiro

Engenheiro Metalúrgico e Presidente da CBMM – Cia. Brasileira de Metalurgia e Mineração

072

Eduardo Bartolomeo

Engenheiro Metalúrgico, Presidente da Vale S.A.

073

Eduardo Borges de Andrade

Engenheiro, Membro do Conselho de Administração do Grupo Andrade Gutierrez

074

Eduardo Brandão de Azeredo

Engenheiro, Ex-Governador de Minas Gerais

075

Eduardo Costa

Jornalista da Rádio Itatiaia e da TV Record, Mestre em Ciências Sociais

076

Eduardo Prates Octaviani Bernis

Empresário, ex-Presidente da ACMinas – Associação Comercial e Empresarial de Minas

077

Eliane Denise Parreiras Oliveira

Presidente da Fundação Clóvis Salgado (Palácio das Artes)

078

Emanuel Soares Carneiro

Presidente da Rádio Itatiaia

079

Emerson de Almeida

Economista, Presidente da Diretoria Estatutária da FDC – Fundação Dom Cabral
Médico e Empresário, ex-Presidente da Unimed-BH, Vice-Presidente da Academia Mineira de
Medicina

080

Emerson Fidelis Campos

081

Emir Cadar Filho

Engenheiro, Presidente do SICEPOT-MG

082

Erika Vrandecic

Médica, Presidente do Hospital Biocor

083

Eros Ferreira Biondini

Deputado Federal

084

Eugênio Pacelli Mattar

Empresário, Presidente da Localiza Rent a Car S.A.

085

Eujácio Antônio Silva

Jornalista, Diretor do Jornal Edição do Brasil

086

Euler Fuad Nejin

Empresário, Presidente do Super Nosso Supermercados

087

Evaldo Ferreira Vilela

Agrônomo, Professor e Presidente do CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.

088

Fábio Amorim da Rocha

Presidente da CODEMIG – Cia. Desenvolvimento de M. Gerais

089

Fábio Augusto de Castro Guerra

Médico, Presidente da Associação Médica de M.G.

090

Fábio Augusto Ramalho dos Santos

Empresário e Deputado Federal

091

Fábio Mechetti

Maestro da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais

092

Fernando Damata Pimentel

Economista, ex-Governador de Minas

093

Fernando Scharlack Marcato

Secretário de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais

094

Flavio Roscoe Nogueira

Presidente da FIEMG – Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais

095

Francisco Eduardo de Carvalho Campera

Jornalista, Presidente da Fundação Roquette Pinto – Rede Educar de TV

096

Francisco Nivaldo Sales Bessa

Diretor Geral Grupo Rádio Alvorada
Engenheiro, Empresário e Presidente do Grupo Asamar e da ADCE-Associação dos Dirigentes
Cristãos do Brasil

097

Francisco Sérgio Soares Cavalieri

098

Frank Sinatra Santos Chaves

Pres. da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Minas Gerais

099

Frederico Ayres Lima

Engenheiro Metalurgista, Presidente da Aperam South America

100

Frederico Borges da Costa (Fred Costa)

Deputado Federal

9
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Sequencial
101
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Nome Completo
Fuad Jorge Nomam Filho

Qualificação
Economista, Ex-Secretário da Fazenda de Minas Gerais e Vice-Prefeito eleito de Belo Horizonte

102

Geraldo Jardim Linhares Júnior

Presidente do SINDUSCOM MG

103

Geraldo Souza Ribeiro Filho

Presidente do Sicoob Central Crediminas

104

Gilnei Machado

Engenheiro, Presidente da Telemont – Engenharia de Telecomunicações S.A

105

Gilson Soares Lemes

Desembargador, Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais

106

Glaucia Nasser

Administradora, Empresária e Cantora

107

Guilherme Caldas Emrich

Engenheiro, Empresário, Presidente do Conselho de Administração da Biomm S.A. e da FIR
Capital

108

Gustavo Araújo Penna

Arquiteto

109

Gustavo Cesar de Oliveira

Jornalista, Grupo Revista Viver

110

Gustavo de Oliveira Barbosa

Secretário da Fazenda de Minas Gerais

111

Gustavo Fraga Brandão Paulus

Diretor-Executivo da Rede Record Minas

112

Helger Marra Lopes

Economista, Presidente da Fundação João Pinheiro

113

Hélio Marques Faria (Helinho Faria)

Publicitário Faz!Com Comunicação

114

Helvécio Ratton

Cineasta e empresário da Quimera Filmes

115

Henrique Morais Salvador Silva

Médico, Presidente do Grupo Hospital Mater Dei

116

Heron Guimarães

Jornalista, Diretor-Executivo do jornal O Tempo

117

Hiran Firmino

Jornalista, Presidente da Revista Ecológico

118

Humberto Alves Pereira

Presidente do Jornal da Cidade

119

Humberto Guimarães Souto

Advogado, Prefeito de Montes Claros

120

Ibrahim Abi-Ackel

Advogado, ex-Ministro da Justiça

121

Igor Mascarenhas Eto

Secretário de Estado de Governo

122

Iracema Barreto

Jornalista, Editora-Chefe do Jornal Hoje em Dia

123

J. D. Vital

Jornalista, Escritor, Ex-Secretário de Comunicação do Governo de Minas Gerais

124

Ivan Muller Botelho

Engenheiro, Pres. do Grupo Energisa

125

Jader Kalid Antonio

Empresário, Presidente da Revista Exclusive

126

Jarbas Soares Jr.

Procurador Geral do Ministério Público de Minas Gerais

127

João Carlos Amaral

Jornalista e Comunicador, Blog JCAmaral

128

João Chrysostomo de Resende Jr.

Reitor da Universidade Federal de Lavras

129

João Emílio Rocheto

Empresário, Presidente da Bem Brasil S.A.

130

João Eustáquio Delpino da Silva

Designer e Publicitário, Pres. da New Comunicação

131

João Lúcio Barreto Carneiro

Empresário, Presidente da Laticínios Porto Alegre S.A.

132

João Lúcio Magalhães Bifano

Pecuarista, Deputado Estadual

133

João Paulo Sepúlveda Pertence

Advogado, ex-Presidente do Superior Tribunal de Justiça

134

João Vitor Nazareth Menin Teixeira de Souza

Engenheiro, Presidente do Banco Inter S.A.

135

Joaquim Giovani Mol Guimarães (Dom)

Reitor da PUC Minas

136

Jonas Barcellos Correa Filho –

Empresário e Pecuarista - Grupo Brasif

137

Jorge Antônio Smicelato

Comandante da IV Região Militar do Exército em Minas Gerais

138

José Afonso Assumpção, Comandante

Empresário, Fundador da Líder Táxi Aéreo S.A

139

José Anchieta da Silva

Mestre em Direito Comercial, Escritor e Presidente eleito da ACMinas – Associação Comercial
e Empresarial de Minas

140

José Aparecido Ribeiro

Jornalista e Comunicador, Presidente da ABRAJET-MG

141

José Celso Valadares Gontijo

Engenheiro e Empresário, Pres. da JC Gontijo Engenharia

142

José Fernando Aparecido de Oliveira

Advogado, Prefeito de Conceição do Mato Dentro

143

José Fernando Coura

Engenheiro de Minas, Presidente do SINDIEXTRA - Sindicato da Indústria Mineral de Minas
Gerais
Jornalista, Editor da Revista Primeira Linha

144

José Lopes de Figueiredo

145

José Lúcio Costa

Empresário, Presidente do Conselho de Adm da Suggar Eletrodomésticos

146

José Salim Mattar Júnior

Administrador, Empresário, Fundador da Localiza S.A., ex-Secretário de Desestatização do
Governo Federal

147

José Salvador Silva

Médico, Empresário do Grupo Mater Dei

148

Josué Cristiano Gomes da Silva

Empresário, Presidente do Grupo Coteminas S.A.

149

Julia Figueiredo Goytacaz Sant’Anna

Secretária de Educação de Minas Gerais

150

Julvan Resende Araújo Lacerda

Presidente da AMM – Associação Mineira dos Municípios
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151

Kleyverson Rezende

Chefe do DETRAN-MG

152

Laura Machado Medioli

Graduada em Estudos Sociais, Escritora, Presidente do Jornal O Tempo

153

Lauro José Diniz Silva

Jornalista, Superintendente de Comunicação da FAEMG – Federação da Agricultura do Estado
de Minas Gerais

154

Lavínia Rosa Rodrigues

Reitora da Universidade Estadual de Minas Gerais - UEMG
Jornalista, Comunicador e Escritor – Ex-Presidente da Associação Comercial e Empresarial de
Minas

155

Lindolfo Coelho Paoliello

156

Lucas de Vasconcelos Gonzalez

Empresário, Deputado Federal

157

Lúcio Fernando Borges

Engenheiro, Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

158

Luiz Alberto de Castro Tito

Empresário, Comunicador – Blog Bem Minas

159

Luiz Alberto Garcia

Empresário, Presidente do Cons. Administração do Grupo Algar

160

Luiz Alexandre Brognaro Poni

Pres. da AMIS – Associação Mineira dos Supermercados

161

Luiz Carlos Abritta

Presidente do Inst. Histórico e Geográfico de Minas Gerais

162

Luiz Carlos Mendes Costa

Empresário, Presidente do Conselho Administração do Grupo Pif Paf

163

Luiz Carlos Motta Costa

Presidente do Conselho de Administração do Diário do Comércio

164

Luiz Henrique Andrade de Araújo

Presidente do Grupo Mercantil do Brasil

165

Luiz Henrique de Oliveira Resende (Luiz Tibé)

Deputado Federal, Presidente do Avante

166

Luiz Otávio Pôssas Gonçalves

Empresário, Presidente da Vale Verde

167

Luiz Sávio de Souza Cruz

Engenheiro, Professor e Deputado Estadual

168

Manoel Ferreira Guimarães Neto

Economista e Empresário, Presidente do Corpo Consultar de Minas Gerais e da SG Comércio
Exterior S.A.

169

Manoel Mário Souza Barros

Advogado, Pres. da Comissão do Agronegócio da OAB/MG

170

Manoel Pereira Bernardes

Empresário, Cônsul da França em Minas Gerais

171

Marcelo Álvaro Antônio

Deputado Federal, ex-Ministro do Turismo

172

Marcelo de Souza e Silva

Empresário, Presidente da CDL-BH

173

Marcelo Ligere

Diretor Regional da Rede Globo em Minas

174

Marcelo Miranda Guimarães

Rabino, Presidente da ABRADJIN – Associação Brasileira dos Descendentes de Judeus da
Inquisição

175

Márcio de Araújo Lacerda

Administrador, Empresário, ex-Prefeito de Belo Horizonte

176

Marco Aurélio Almada

Presidente do Banco Bancoob S.A.

177

Marcos Villela Sant’Anna

Engenheiro, Empresário, Pres. da Construtora Santanna S.A.

178

Marcus Teles

Empresário, Sócio-Diretor da Livraria Leitura

179

Marcus Vinicius Caetano Pestana da Silva

Economista, Empresário e ex-Deputado Federal

180

Marcus Vinicius Davi

Reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora

181

Marcus Vinícius Salum

Empresário, Presidente do América Futebol Clube

182

Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha

Ministra do Supremo Tribunal Militar Federal

183

Maria Elvira Salles Ferreira

Jornalista, ex-Deputada Federal – Presidente da Associação das Caminhantes da Estrada Real

184

Maria Flávia Cardoso Máximo

Advogada, Presidente da ADCE-MG – Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas de
Minas Gerais

185

Maria Luiza Maia Oliveira

Presidente da FECOMÉRCIO de Minas Gerais

186

Maria Margarida Martins Salomão

Deputada Federal, Prefeita eleita de Juiz de Fora

187

Marília Campos

Deputada Estado, Prefeita eleita de Contagem
Economista, Presidente do SIAMIG – Sindicato das Indústrias de Açúcar e Álcool de Minas
Gerais

188

Mário Campos Filho

189

Mario José Dehon São Thiago Santiago

Superintendente da Receita Federal em Minas Gerais

190

Mario Lucio Alves de Araujo

Secretário de Justiça e Segurança Pública

191

Mário Lúcio Hering

Médico e Deputado Federal

192

Mateus Simões de Almeida

Advogado, Secretário-Geral do Governo de Minas Gerais

193

Mauri José Torres Duarte

Pecuarista, Presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais

194

Mauro Henrique Tramonte

Jornalista e Deputado Estadual

195

Mauro Raso Assumpção

Empresário, Presidente da Cerâmicas Braúnas

196

Mauro Ribeiro Lopes

Empresário e Deputado Federal

197

Mauro Werkema

Jornalista e Escritor

198

Modesto Carvalho de Araujo Neto

Administrador, Empresário, Presidente da Drogaria Araujo S.A.

199

Mônica Botelho

Presidente da Fundação Cultural Ormeo Junqueira Boelho

200

Mônica Neves Cordeiro

Coordenadora Geral do Instituto Brasileiro de Governança Empresarial – IBGC - Capítulo
Minas Gerais

11
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201

Neli Pereira de Aquino

Presidente da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte

202

Newton Cardoso

Empresário, Ex-Governador de Minas Gerais

203

Newton Cardoso Jr.

Empresário, Deputado Federal, Presidente do PMDB-MG

204

Odelmo Leão Carneiro Sobrinho

Prefeito de Uberlândia

205

Olavo Bilac Pinto Neto

Advogado, Deputado Federal

206

Olavo Celso Romano

Advogado e Escritor, ex-Presidente da Academia Mineira de Letras

207

Olavo Machado Jr.

Engenheiro, Empresário, Vice-Presidente da CNI-Confederação Nacional da Indústria e ex-Presidente da FIEMG

208

Ordélio Azevedo Sette

Advogado, Presidente da Azevedo Sette & Associados

209

Oscar Dias Correa Jr

Advogado, ex-Deputado Federal

210

Otto Alexandre Levy Reis

Engenheiro Metalurgista, Secretário de Planejamento e Gestão de Minas Gerais

211

Patrus Ananias de Souza

Advogado, Deputado Federal, ex-Prefeito de Belo Horizonte

212

Paula Fernandes de Souza

Cantora, Compositora e Atriz

213

Paulo Abi-Ackel

Advogado, Deputado Federal, Presidente do PSDB-MG

214

Paulo Cesar de Oliveira

Jornalista, Presidente do Grupo Revista Viver

215

Paulo de Vasconcellos Filho

Administrador e Escritor - Presidente do Grupo de Intercâmbio Empresarial

216

Paulo Eduardo Rocha Brant

Economista e Engenheiro, Vice-Governador de Minas Gerais

217

Paulo Gabriel Godinho Delgado

Sociólogo, Escritor, ex-Deputado Federal

218

Paulo Henrique Pinheiro Vasconcelos

Engenheiro, Cônsul e Empresário, Presidente da Construtora PHV

219

Paulo Pederneiras

Diretor-Geral do Grupo Corpo de Dança

220

Paulo Piau Nogueira

Engenheiro Agrônomo, Prefeito de Uberaba

221

Paulo Roberto Coimbra Silva

Advogado, Sócio-Diretor da Coimbra & Chaves Soc. Advogados

222

Paulo Roberto Haddad

Economista, Ex-Ministro da Fazenda

223

Paulo Rogério Ribeiro de Navarro

Jornalista, Comunicador

224

Paulo Sérgio Lacerda Beirão

Pres. da FAPEMIG – Fundação de Amparo e Pesquisa de Minas Gerais

225

Paulo Sérgio Ribeiro da Silva

Empresário, Presidente do Grupo Tora Transportes

226

Paulo Solmucci Júnior

Presidente da ABRASEL – Associação Brasileira de Bares e Restaurantes

227

Paulo Tarso de Almeida Paiva

PhD em Demografia, Ex-Ministro do Trabalho

228

Pedro de Oliveira Neves

Presidente do Hospital Felício Rocho de BH

229

Pedro Lourenço de Oliveira

Empresário, Presidente do Supermercados BH S.A.

230

Pedro Magalhães Bifano

Presidente da GASMIG – Cia. de Gás de Minas Gerais

231

Pedro Paulo Ribeiro Cava

Diretor, Ator, Produtor e Gestor Cultural

232

Pietro Sportelli

Empresário, Fundados e Pres. do Conselho de Administração do Grupo Aethra Sistemas
Automotivos

233

Raimundo Cândido Júnior

Advogado, Presidente da OAB-MG

234

Raimundo Godoy

Engenheiro, Presidente do Instituto Aquila

235

Reinaldo Passanezzi Filho

Economista, Presidente da CEMIG-Cia. Energética de Minas Gerais

236

Ricardo Annes Guimarães

Empresário e Sócio do Grupo BMG, ex-Presidente do Clube Atlético Mineiro

237

Ricardo Antonio Vicintin

Engenheiro, Presidente da Rima Industrial S.A.

238

Ricardo Queiroz Guimarães

Médico PhD, Empresário e Presidente do Hospital dos Olhos de Minas Gerais

239

Ricardo Tavares

Empresário, Sócio-Diretor da Monte Santo Tavares S.A.

240

Ricardo Valadares Gontijo

Engenheiro, Presidente do Grupo Direcional de Engenharia

241

Ricardo Vieira Santiago

Administrador, Presidente da Diretoria Executiva do Minas Tênis Clube

242

Rivaldo Machado Borges Júnior

Presidente da ABCZ – Associação Brasileira dos Criadores de Zebu

243

Roberto Bastianetto

Jornalista, Diretor de Comunicação da CEMIG

244

Roberto Luciano Fortes Fagundes

Empresário do Setor de Turismo, ex-Presidente da ACMinas – Associação Comercial e Empresarial e Presidente do Instituto Sustentar

245

Roberto Lúcio Rocha Brant

Advogado, Escritor, ex-Deputado Federal, ex-Ministro da Previdência Social. Presidente do
Instituto CNA

246

Roberto Santoro Meirelles

Médico, Presidente da Diretoria Executiva do Grupo Hermes Pardini
Engenheiro Agrônomo, Produtor Rural e Presidente da FAEMG – Federação da Agricultura e
Pecuária do Estado de Minas Gerais

247

Roberto Simões

248

Roberto Tostes Reis

Presidente da PRODEMGE

249

Robson Braga de Andrade

Engenheiro e Empresário, Presidente da CNI – Confederação Nacional da Indústria

250

Rodrigo Alves Coelho

Engenheiro de Alimentos, Presidente da Diretoria Executiva da Pif Paf – Rio Branco Alimentos
S.A.
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251

Rodrigo Batista de Castro

Administrador e Advogado, Deputado Federal

252

Rodrigo Otávio Soares Pacheco

Advogado, Senador da República

253

Rodrigo Souza Rodrigues

Coronel, Comandante da Polícia Militar de Minas Gerais

254

Rogério de Vasconcelos Faria Tavares

Jornalista, Presidente da Academia Mineira de Letras

255

Romeu Zema Neto

Administrador, Empresário, Governador de Minas Gerais

256

Ronaldo Ernesto Scucato

Administrador e Advogado, Presidente da OCEMG – Organização das Cooperativas do Estado
de Minas Gerais

257

Ronaldo Fraga

Graduado em Design de Moda – Estilista e Escritor
Psicólogo, PhD em Administração, Pres. do Conselho de Administração do GPA – Grupo Pão
de Açúcar, ex-Presidente da Magnesita e da Telemar-Oi

258

Ronaldo Yabrudi dos Santos Pereira

259

Rosa Maria Abreu Barros

Presidente do Conselho Regional de Contabilidade de MG

260

Rubens Lessa Carvalho

Pres. do SINTRAN – Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano

261

Rubens Menin Teixeira de Souza

Engenheiro, Presidente do Grupo MRV Engenharia S.A.

262

Rui Nuno de Oliveira de Almeida

Cônsul de Portugal

263

Sacha Calmon Navarro Coêlho

Advogado, Jurista e Articulista do jornal Estado de Minas

264

Samuel Flam

Médico, Presidente da Unimed-BH – Cooperativa de Trabalho Médico

265

Samuel Rosa

Músico e cantor – Grupo Skank

266

Sandra Regina Goulart Almeida

Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais

267

Saulo Levindo Coelho

Administrador, Provedor do Grupo Santa Casa de Belo Horizonte

268

Saulo Wanderley

Empresário, Presidente do Conselho de Administração da Construtora Cowan S.A.

269

Sebastião Bomfim Filho

Empresário, Fundador e Controlador do Grupo Centauro S.A.

270

Sebastião Ribeiro Salgado Jr.

Economista, Fotógrafo e Escritor

271

Sérgio Bruno Zech Coelho

Economista, Presidente do C.A. do Minas Tênis Clube

272

Sérgio Danilo Junho Pena

Médico Geneticista, Ph.D em Genética Humana, Diretor do GENE

273

Sérgio Gusmão
Suchodolski

Advogado, Presidente da Diretoria Executiva do BDMG – Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais S.A. e da ABDE-Associação Brasileira de Desenvolvimento

274

Sérgio Leite de Andrade

Engenheiro, Presidente da Usiminas – Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.

275

Sérgio Luiz Pedrosa

Presidente da Federação das Empresas Transp. Carga de Minas Gerais

276

Sérgio Murilo Braga

Advogado, Presidente do Automóvel Clube de Minas Gerais

277

Sérgio Myssior

Arquiteto e Urbanista

278

Sérgio Rodrigo Reis

Presidente da Empresa Mineira de Comunicação

279

Sérgio Sette Câmara

Advogado, Presidente do Clube Atlético Mineiro

280

Simone Moreira de Abreu

Publicitária, Diretora da Lápis Raro Comunicação

281

Stefan Bogdan Salej

Administrador, Empresário, Escritor e ex-Presidente da FIEMG – Federação das Indústrias do
Estado de Minas Gerais

282

Teodomiro Diniz Camargos

Engenheiro, Empresário, Presidente da Construtora Diniz Camargos e Vice-Presidente da
FIEMG – Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais

283

Tereza Guimarães Paes

Psicanalista e Psicóloga, Presidente da Fundação Benjamim Guimarães – Hospital da Baleia

284

Thiago Coelho Toscano

Presidente do INDI-Inst. Desenvolvimento Integrado de M. Gerais

285

Tiago Lima Mitraud de Castro Leite

Administrador, Deputado Federal

286

Valmir Rodrigues da Silva

Contador e Empresário, Presidente da Federaminas – Federação das Associações Comerciais,
Industriais e de Serviços de Minas Gerais

287

Vander Francisco Costa

Administrador e Advogado – Presidente da CNT – Confederação Nacional dos Transportes

288

Vicente Falconi

Engenheiro, Sócio-Fundador e Presidente do Conselho de Adm. da Falconi – Consultores de
Resultados

289

Victor Penna Costa

Presidente do Grupo Itatiaia Móveis

290

Vinícios Leôncio

Advogado Tributarista da Vinicíos Sociedade de Advogados, Autor do Maior Livro do Mundo

291

Virgílio Guimarães de Paula

Economista, Deputado Estadual

292

Virginia Campos de Oliveira

Engenheira, Pres. da SME-Sociedade Mineira de Engenheiros

293

Vítor Penido de Barros

Advogado, Pecuarista e Empresário, Prefeito de Nova Lima

294

Vittorio Medioli

Advogado e Empresário, Prefeito de Betim

295

Wagner Pinto de Souza

Delegado, Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais

296

Walfrido Silvino dos Mares Guia

Engenheiro Químico, Administrador, Professor Empresário, ex-Vice Governador de Minas e
ex-Ministro do Turismo

297

Walmor Oliveira de Azevedo, Dom

Arcebispo Metropol. e Presidente da CNBB – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil

298

Wilfred Bruijn

Graduado em Matemática, Presidente da Anglo American do Brasil S.A.

299

Wilson Nélio Brumer

Administrador, Presidente do Cons. Adm. da Mover Participações e do IBRAM – Instituto
Brasileiro de Mineração; Ex-Presidente da Vale, Acesita e da Usiminas

300

Yara Tupinambá Gordilho Santos

Artista Plástica e Professora
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BRASIL X MUNDO –
TAXA DE VARIAÇÃO ACUMULADA DO PIB

Carlos Alberto Teixeira de Oliveira
*Economista, presidente da ASSEMG – Associação dos Economistas de Minas Gerais; ex-presidente
do BDMG – Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.; da ABDE-Associação Brasileira de Desenvolvimento e do IBEF – Nacional – Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças; Coordenador-Geral do Fórum JK de Desenvolvimento Econômico – Presidente e editor-geral da MercadoComum.
Vice-Presidente da ACMinas – Associação Comercial e Empresarial de Minas

– PRODUTO INTERNO BRUTO1981/2020 - Em %

Década

BRASIL

MUNDO

DEBATE ECONÔMICO 1

1981-1990

15,80

37,90

Para início de conversa
de uma nova década

1991-2000

29,30

37,60

2001-2010

43,90

46,90

2011-2020

2,20

30,50

120,28

263,90

“Que venha o Ano Bom. Que seja um bom
ano realmente. Um ano de paz, um ano
de respeito à verdade e ao trabalho, um
ano digno, um ano nobilitante, um ano
como o Brasil merece, um ano fecundo,
decente, um ano de marcha batida na
direção de dias mais prósperos, mais
felizes, desses grandes dias com que o
povo sonha e a que aspira há muito, dias
que o povo merece alcançar.
Que Deus nos ajude neste novo ano, mas
que ajudemos também Deus a ajudar-nos, tornando-nos merecedores de
Suas graças, dignos de um destino de
grande nação e de grande povo.” – Presidente Juscelino Kubitschek – 31.12.1956
Para explicar a causa principal do maior
problema brasileiro, durante estas últimas quatro décadas, não precisa da
argumentação de nenhum economista
PhD nem de teorias macroeconômicas
complexas. Essa explicação dispensa e
não precisa de muitas contas nem o uso
de matemática sofisticada e complexa
ou de índices econométricos complicados. Esta armadilha em que o país se
meteu e não consegue sair chama-se,
simplesmente, falta de crescimento
econômico, vigoroso, consistente e contínuo – e sobre a qual venho me referindo, há bastante tempo, como uma
autêntica síndrome de raquitismo econômico que acomete a nação, o que a
transforma em país de economia raquítica em termos de crescimento, além de
retardatária e subemergente!
Por que o Brasil não conseguiu crescer
a sua economia de forma constante e

acima da média mundial durante, principalmente os últimos quarenta anos –
quando por vários períodos anteriores
era o país que no mundo registrava a
maior expansão do PIB – Produto Interno Bruto, tendo sido o seu desenvolvimento rotulado como um autêntico
Milagre Brasileiro?
BRASIL - VARIAÇÃO MÉDIA ANUAL
DO PIB – PRODUTO
INTERNO BRUTO E PIB PER CAPITA 1901/2020 – Em %
Década

PIB

PIB Per Capita

1901-1910

4,20

1,10

1911-1920

4,20

1,60

1921-1930

4,50

3,00

1931-1940

4,40

2,80

1941-1950

5,90

3,50

1951-1960

7,40

4,70

1961-1970

6,20

3,20

1971-1980

8,60

6,00

1981-1990

1,60

-0,60

1991-2000

2,50

1,00

2001-2010

3,60

2,30

2011-2020

0,30

-0,60

Fonte: IBGE/IPEADATA-MinasPart Desenvolvimento

BRASIL X MUNDO – TAXA DE VARIAÇÃO
MÉDIA ANUAL DO PIB
PRODUTO INTERNO BRUTO 1981/2020 - Em %
Década

BRASIL

MUNDO

1981-1990

1,60

3,30

1991-2000

2,60

3,30

2001-2010

3,70

3,90

2011-2020

0,30

2,70

Total

Fonte: SPE/Fazenda/ME – MinasPart Desenvolvimento

A segunda década do século XXI–
2011/2020 ficará registrada como a pior
da história econômica brasileira, cujo
desempenho pode ser considerado absolutamente deplorável para um país
que deveria adotar como meta principal o desenvolvimento e o crescimento
econômico vigoroso, consistente, contínuo e sustentável. Em todos os anos,
desta segunda década, o PIB – Produto
Interno Bruto contabilizou níveis inferiores de expansão e não alcançará nem
1/10 do crescimento médio verificado
mundialmente no referido período.
Vale salientar que, no início do ano, o
governo brasileiro trabalhava com uma
expectativa de crescimento do PIB de
2,5% e encerrou o ano de 2020 com estimativa de um declínio de 4,5% - o que
significa um tombo de 7,0% nas previsões iniciais. É importante ainda destacar que o governo brasileiro gastou cerca de 8% do PIB em 2020 em medidas
emergenciais de combate à pandemia
do Coronavírus – o que indica que a
retração da economia nacional poderia ter atingido, então, 15% do PIB. Isso,
evidentemente, repercutirá diretamente no aumento expressivo do estoque
da dívida bruta, que se aproximará dos
100% do produto interno bruto e terá de
ser pago pelas futuras gerações e não se
sabe lá a que custos.
A década dos anos 2010 também ficará
marcada por ter constituído a mais longa crise econômica da história do país –
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o que redundará ainda na maior queda
da renda per capita dos brasileiros até
então já ocorrida e que deverá alcançar
5,8% no acumulado. Há de se destacar,
ademais, que a atual crise econômica –
praticamente iniciada a partir de 2014,
quando se registrou uma queda do PIB
per capita anual de 0,36% diferencia-se,
significativamente de todas as demais,
por não ter sido provocada por questões
exógenas, como a depressão de 1929, a
crise do petróleo e a financeira de 2008,
além de problemas cambiais e decorrentes da dívida externa do país.
Como ficou então o desempenho da
economia brasileira em relação ao resultado global, durante estas duas décadas iniciais deste século XXI?
Evidentemente que o Brasil não fica
bem na foto, comprovando que a máquina do crescimento econômico do
país está enferrujada ou quebrada e que
desaprendemos o que significa crescer
a economia de forma vigorosa, consistente, contínua e sustentada.
Mas vamos fazer uma simulação sobre
o desempenho da economia brasileira comparativamente a outros países e
blocos já considerando o encerramento desta 2ª década do século XXI. Para
isso, usaremos algumas estimativas e
projeções relativas ao ano de 2020 –
recentemente divulgadas pelo Fundo
Monetário Internacional (FMI) e, também, a estimativa do Ministério da Economia de um declínio do PIB brasileiro
de 4,50% neste ano.
Enquanto a média anual de expansão
do PIB mundial poderá atingir 3,3%
nestes 20 últimos anos – equivalendo
a uma taxa acumulada que quase dobra
de tamanho a economia global (alcançando 91,8%), o PIB brasileiro deverá
contabilizar um crescimento médio
anual de 2,0% e, acumulada no mesmo
período, de 47,1% (o que equivale a apenas quase a metade da média mundial).
Vale ressaltar, ademais, que os países
emergentes e em desenvolvimento
deverão expandir as suas economias a
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uma média anual de 5,12% e, no acumulado, 169,63%. Neste mesmo critério
usado, nas duas últimas décadas – 2001
a 2020, a economia chinesa esteve
multiplicada por mais de quatro vezes o
seu PIB (atingindo expansão de 425,2%)
e a indiana expandirá 229,9%.

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

TAXA MÉDIA ANUAL DE
CRESCIMENTO DO PIB

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

PRODUTO INTERNO BRUTO – 2001/2020 - Em %

Em US$ bilhões

2001/2010 2011/2020* 2001/2020*
Mundo

3,94

2,73

3,34

Países
Desenvolvidos

1,73

1,12

1,43

Zona do Euro

1,19

0,33

0,76

Estados Unidos

1,75

1,62

1,69

Japão

0,67

0,34

0,51

Países
Emergentes

6,23

4,00

5,12

América Latina

3,37

0,58

1,98

Brasil

3,73

0,26

2,00

Rússia

4,94

1,14

3,04

Índia

7,56

4,92

6,24

China

10,56

6,92

8,74

1995

2010

2020*

2.208,70

1.380,46

Brasil

770,86

655,45

China

731,02

1.205,52

6.033,81 14.860,78

Mundo 31.036,63 33.895,93 66.140,51 83.844,99

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

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

2020: Estimativas do FMI/Ministério da Fazenda
Fonte: FMI/World Economic Outlook-Oct 13/2020 –
MinasPart Desenvolvimento

TAXAACUMULADA DE CRESCIMENTO DO PIB

2000

1995

2000

2010

Brasil

2,48

1,93

3,34

1,65

China

2,36

3,56

9,12

17,72

Mundo

100,00

100,00

100,00

100,00

2020*

PRODUTO INTERNO BRUTO – 2001/2020 - Em %
2001/2010 2011/2020* 2001/2020*
Mundo

46,89

30,54

91,75

Países
Desenvolvidos

18,55

11,47

32,15

Zona do Euro

12,33

2,90

15,59

Estados Unidos

18,79

17,17

39,19

Japão

6,57

3,19

6,78

Países
Emergentes

82,71

47,57

169,63

América Latina

38,83

5,42

46,35

Brasil

43,91

2,20

47,08

Rússia

60,34

11,64

79,00

Índia

106,82

59,52

229,92

China

172,65

92,61

425,15

2020: Estimativas do FMI/Ministério da Fazenda
Fonte: FMI/World Economic Outlook-Oct 13/2020 –
MinasPart Desenvolvimento

*Projeções
Fonte: FMI – World Economic Outlook/MinasPart Desenvolvimento
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EVOLUÇÃO DA TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB – PRODUTO INTERNO BRUTO – BRASIL
X EMERGENTES X MUNDO – 2014 a 2020 - Em %

Brasil

Emergentes

Mundo

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020*

Média

Acumulada

=0,50

-3,55

-3,28

1,32

1,78

1,41

-4,50

-6,37

-0,90

4,66

4,29

4,48

4,82

4,48

3,66

-3,28

3,30

25,22

3,53

3,45

3,27

3,81

3,51

2,80

-4,36

2,29

16,85

*Projeções
Mundo - Valores de 2020 são estimativas do FMI
Brasil – Ministério da Economia
Fonte: World Economic Outlook/Bacen/ MinasPart Desenvolvimento

Desde 1951, o melhor desempenho da
economia brasileira ocorreu durante o
mandato do presidente Emílio Garrastazu Médice - outubro de 1969/março
de 1974 (contabilizando crescimento
médio anual de 11,9%) e quando o PIB
nacional registrou uma expansão acumulada de 29,9 pontos percentuais
superior à média mundial nos cinco
anos de seu mandato – sendo seguido
pelo governo de Juscelino Kubitschek
1956/1961 – quando se apurou crescimento médio anual de 8,1% e contabilizou expansão acumulada de 19,0
pontos percentuais superior à média
mundial registrada no seu período de
governo, também de 5 anos.
Os piores desempenhos ficaram por
conta dos governos de Dilma Rousseff – 2011 a 2016 (retração média anual
de 1,3%) e acumulada de 4,1% nos seis
anos totais de seu governo - significando uma diferença a menor de 24,7
pontos percentuais em relação à média mundial; e de Fernando Collor (1991
a 1993) – acumulando uma queda de
4,1% durante o período de seu mandato presidencial encurtado para 3 anos
e registrando uma retração acumulada
de 12,7 pontos percentuais em relação à
média mundial. Vale observar e comentar que os dois piores desempenhos da

economia brasileira ocorreram durante
o governo de dois economistas, sendo
ambos apeados do poder por processos
de impeachment.

Durante as primeiras duas décadas
deste século XXI, e considerando as
projeções para 2020, a economia brasileira apresenta desempenho superior em apenas cinco anos da 1ª década
(2002, 2004, 2007, 2008 e 2010) em níveis considerados superiores aos registrados pela média mundial. Em todos os
anos da 2ª década deste século – 2011
a 2020, o desempenho da economia
brasileira foi inferior à média mundial,
ou seja, o Brasil cresceu como rabo de
cavalo, sempre para trás e para baixo!
Mesmo que não houvesse ocorrido a
pandemia do Coronavírus e o PIB tivesse crescido 2,5%, como originalmente
previsto pelo Ministério da Economia, a
década atual já seria considerada a pior
em 120 anos de história econômica bra-

sileira. Os dados que aqui são apresentados evidenciam trajetória contínua de
atividade econômica fraca, principalmente já a partir do último ano (2014)
do mandato de Dilma Rousseff.
EVOLUÇÃO REAL DO PIB –
PRODUTO INTERNO BRUTO BRASILEIRO
x MÉDIA MUNDIAL - 1981 a 2020 – Em %
Ano

MUNDO

BRASIL

DIFERENÇA
em p.p.
(Brasil – Mundo)

1981

1,88

-4,40

-6,28

1982

0,48

0,60

0,12

1983

2,71

-3,40

-6,11

1984

4,53

5,31

0,78

1985
1986
1987

3,58
3,67
3,92

7,85
7,49
3,53

4,22
3,82
-0,39

1988

4,65

-0,06

-4,71

1989

3,79

3,16

-0,63

1990

3,49

-4,35

-7,84

Média

3,27

1,57

-1,70

Acum.

37,86

15,80

-22,06

Ano

Mundo

Brasil

Diferença

1991

2,65

1,03

-1,62

1992

2,32

-0,54

-2,86

1993

2,09

4,92

2,83

1994

3,26

5,85

2,59

1995

3,34

4,22

0,88

1996

3,92

2,21

-1,71

1997

3,97

3,39

-0,58

1998

2,60

0,34

-2,26

1999

3,55

0,47

-3,08

2000

4,81

4,39

-0,42

Média

3,25

2,63

-0,62

Acum. 37,66

37,66

29,34

-8,32

Ano

Mundo

Brasil

Diferença

2001

2,47

1,39

-1,08

2002

2,95

3,05

0,10

2003

4,28

1,14

-3,14

2004

5,42

5,76

0,34

2005

4,90

3,20

-1,70

2006

5,45

3,96

-1,49

2007

5,54

6,07

0,53

2008

3,02

5,09

2,07

2009

-0,08

-0,13

-0,05

2010

5,40

7,53

2,13

Média

3,94

3,73

-0,21

Acum.

46,89

43,91

-2,91

Ano

Mundo

Brasil

Diferença

2011

4,29

3,97

-0,32

2012

3,54

1,92

-1,62

2013

3,46

3,00

-0,46

2014

3,53

0,50

-3,03

2015

3,45

-3,55

-7,00

2016

3,27

-3,28

-6,55

2017

3,81

1,32

-2,49

2018

3,51

1,78

-1,73

2019

2,80

1,41

-1,39

2020*

-4,36

-4,50

-0,14

Média

2,73

0,26

-2,47

Acum.

30,54

2,20

-28,34

Mundo 2020: Estimativas do FMI
Brasil 2020: Ministério da Economia
Em vermelho significa variação inferior à média mundial
Fonte: Mundo/FMI – Brasil IBGE/Banco Central
MinasPart Desenvolvimento
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Tivemos antes a oportunidade, juntamente com vários outros economistas,
de ressaltar a necessidade e a importância da retomada firme do crescimento econômico e constatamos que
alguns equívocos têm permeado as
políticas econômicas do País e, se persistirem por mais tempo, obstruirão
inapelavelmente qualquer tentativa de
relançamento da economia brasileira
de volta ao caminho do desenvolvimento.
Um desses equívocos diz respeito à
crença de que a estabilidade econômica é condição prévia à retomada do desenvolvimento do País. Primeiro a estabilidade, só depois o desenvolvimento.
Sendo assim, as políticas de estabilização assumem um caráter de primazia
absoluta, subordinando e sufocando
todas as outras políticas. Apequena-se
a política econômica, amesquinham-se
os objetivos para a economia do País. E
já lá se vão algumas décadas de busca
inglória da miragem da estabilidade.
Evidentemente, ninguém, em sã consciência, há de negar a necessidade de as
economias nacionais ostentarem bons
e saudáveis fundamentos macroeconômicos. O caminho da estabilidade deve
ser concebido e implementado, no bojo
de uma política de desenvolvimento
para o País. A estabilidade não precede o desenvolvimento; ao contrário, é a
estratégia de desenvolvimento do País
que deve, simultaneamente, orientar
e contextualizar as opções da política
macroeconômica. Até porque, ao contrário do que se costuma propagar, os
caminhos possíveis para se alcançar a
estabilidade econômica são vários.
Outro desses equívocos é imaginar que
apenas o ajuste fiscal e algumas reformas – como a previdenciária - devem
também ser considerados como condições prévias à retomada do desenvolvimento. Da mesma forma colocada em
relação à estabilidade econômica, de-

ve-se privilegiar – concomitantemente
- a expansão econômica que produzirá
ganhos generalizados e, em especial,
aumentos da arrecadação tributária.
Cabe destacar que, quando um denominador é baixo, todos os numeradores
tendem a ser considerados altos – o
que se aplica efetivamente no tocante
à questão das receitas e despesas públicas. Quando há declínio da atividade
econômica, como ocorre nos anos mais
recentes – a arrecadação nacional não
cresce – os lucros se transformam em
prejuízos para empresas e, com isso,
não há como gerar Imposto de Renda e
outras receitas.
E quais foram e continuam sendo as
principais causas que impedem o
Brasil de crescer a sua economia e de
acompanhar, no mínimo, o desempenho médio de expansão do PIB – Produto Interno Bruto mundial?

realizando uma verdadeira desindustrialização no país. Houve períodos em que o pagamento de juros
sobre a dívida pública chegou a
representar cerca de 1/3 de toda a
arrecadação tributária nacional;

•

Carência de poupança nacional
capaz de promover investimentos
produtivos em geral;

•

Desemprego alto, informalidade
da mão de obra, legislação trabalhista paternalista e ultrapassada
e “abusos adquiridos” no setor público;

•

Política tributária elevada, regressiva, complexa e concentrada na
União – que desincentiva a produção e a competitividade nacional, além da existência de enorme
quantidade de impostos indiretos;

•

Desequilíbrio estrutural no balanço de pagamento subordinado,
principalmente, aos preços e oscilações internacionais das commodities, o que transforma o Brasil
em refém de mercados e de países
em desenvolvimento;

•

Corrupção, desperdício, inflação,
insegurança jurídica, educação
precária, burocracia, infraestrutura deficitária e decadente, onde
cerca de 50% da população não
possui saneamento básico;

•

Constituição ultrapassada e sistema político que trava a governabilidade do país, além da ausência
de programas estratégicos de desenvolvimento de longo prazo.

São várias e muitas estão relacionadas
entre si e cabendo destaque, no entanto, há algumas que considero fundamentais, como as seguintes listadas:

•

•

Política de juros extorsivos e pornográficos, com a manutenção por
longuíssimo período de tempo da
adoção de taxas reais mais elevadas do mundo e que subtraíram,
do setor público nacional, durante
os últimos vinte e cinco anos cerca
de US$ 2,1 trilhões – equivalentes
a um PIB e meio anual do país, a título de pagamento de despesas da
dívida pública e causando um dos
níveis mais elevados de endividamento das famílias brasileiras,
sem considerar a perda de competitividade provocada por esses
custos à empresa nacional;
Política cambial de sobrevalorização do real que também, além de
outros fatores, reduziu em 2/3 a
produção da indústria de transformação nacional em relação ao PIB,
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Além do baixíssimo nível de crescimento econômico que a rotulou, ao
longo destas últimas décadas, a busca
obsessiva pela estabilidade econômica
vem nos ofuscado todas as possibilidades de colocar o desenvolvimento
como a grande, prioritária e fundamental meta nacional.

DEBATE ECONÔMICO

18

JANEIRO 2020 | EDIÇÃO 285

De 1995 a 2020 o Brasil já
pagou US$ 2.102,74 bilhões
de juros sobre a dívida pública
bruta

SOMENTE NESTA DÉCADA –
2011 A 2020 – O BRASIL TERÁ
PAGO 1,245 TRILHÃO DE DÓLARES A TÍTULO DE JUROS
SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA
André Lara Resende:
“Com taxas de juros que chegaram a mais
de 25% ao ano e um crescimento medíocre da economia, o resultado é inexorável:
a relação dívida e PIB cresce. O Estado
brasileiro custa muito e gasta mal? Com
certeza, mas não é essa a razão do crescimento da dívida. A política de taxa de
juros do Banco Central, do real até muito
recentemente, foi um gravíssimo equívoco. A história irá deixar claro o preço
de uma política de juros extraordinariamente altos, associada a uma pesada e
kafkiana carga fiscal.” – O Estado de S.
Paulo – 25.11.2020
BRASIL – DESPESAS DE JUROS SOBRE
A DÍVIDA PÚBLICA BRASILEIRA TOTAL
Ano

PIB – US$
BILHÕES

2001

559,56

6,598

36.919,77

2002

508,10

7,608

38.656,25

2003

559,47

8,417

47.090,59

2004

669,34

6,565

43.942,17

2005

892,03

7,284

64.975,47

2006

1.107,13

6,72

74.399,14

2007

1.396,80

5,975

83.458,80

2008

1.693,15

5,322

90.109,44

2009

1.672,63

5,131

85.822,65

2010

2.209,75

5,028

111.106,23

2011

2.614,48

5,408

141.391,07

2012

2.463,55

4,442

109.430,89

JUROS-%

DESPESA - US$
BILHÕES

2013

2.468,46

4,668

115.227,71

2014

2.454,85

5,73

140.662,90

2015

1.796,17

8,369

150.321,46

2016

1.800,13

6,492

116.864,43

2017

2.062,51

6,089

125.586,23

2018

1.893,44

5,504

104.214,93

2019

1.839,29

5,061

93.086,47

2020*

1.380,46

3,462

47.791,53

*Estimativas
Fonte: Banco Central/MinasPart Desenvolviment

De acordo com dados do Banco Central,
de 1995 a 2020 o Brasil já gastou, a título de despesas de juros nominais sobre
a sua dívida pública bruta a impressionante cifra de US$ 2.102,74 bilhões – o
equivalente a mais de uma vez e meia o
PIB – Produto Interno Bruto (a soma de
todos os bens e serviços produzidos) do
país e que deve totalizar, neste ano, US$
1380,46 bilhão.
No 2º ano do mandato do presidente
Jair Bolsonaro o governo brasileiro despendeu, a esse título, R$ 367,3 bilhões
– equivalentes a US$ 47,7 bilhões ou a
3,46 % do PIB – considerado um dos
menores níveis desde o início da série,
devido à significativa queda da taxa Selic que se encontra, atualmente, em seu
menor patamar histórico.
Dos R$ 367,3 bilhões gastos em 2019, a
União foi responsável por R$ 305,4 bilhões e os estados e municípios, por R$
61,9 bilhões.
O governo campeão em gastos com juros sobre a dívida pública bruta foi o da
presidente Dilma Rousseff que, em seis
anos, totalizou pagamentos de US$ 773
bilhões – o que corresponde a uma média anual de US$ 129 bilhões.
Esse exagerado volume de recursos
gastos no pagamento de juros sobre a
dívida pública brasileira decorre, principalmente, da nefasta e equivocada
política monetária adotada pelos governantes do país durante parte significativa de quase todo esse período, o qual
também ficou conhecido como um dos
períodos de menores níveis de investimentos públicos já praticados.
Há de se destacar de outro lado que, durante boa parte desse período, a política

monetária brasileira atuou praticamente na contramão do resto do mundo que
implementou uma das menores taxas
de juros e, em muitos casos, de forma
negativa – quando comparadas às suas
respectivas inflações.
A dívida pública bruta total brasileira
deve ter alcançado, ao final de 2020,
US$ 1.325,24 bilhão – o que corresponderá a 96,0% do PIB. Mantidos os elevados déficits das contas públicas é bem
possível que muito em breve a dívida
pública bruta brasileira esteja rondando
os 100% do PIB.
QUANTO O BRASIL PAGOU DE JUROS
NOMINAIS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA –
PERÍODO DE 1995 A 2019
Governo

US$
bilhões
Total

Média Anual

Fernando Henrique
Cardoso – 1995/2002

357,26

44.657,50

Luis Inácio Lula
da Silva – 2003/2010

600,90

75.112,50

Dilma Rousseff –
2011/2016

773,90

128.983,33

Michel Temer –
2017/2018

229,80

114.900,00

Jair Bolsonaro –
2019/2020*

140,88

70.440,00

Total

2.102,74

*Estimativa - Fonte: Banco Central do Brasil –
MinasPart Desenvolvimento

BRASIL – EVOLUÇÃO DA CARGA
TRIBUTÁRIA + DÉFICIT NOMINAL EM %
DO PIB – PRODUTO INTERNO BRUTO –
2001/2020 – EM %
Ano

Carga
Tributária

Déficit
Nominal

Carga
Tributária Total

2011

33,08

2,47

35,55

2012

32,74

2,26

35,00

2013

32,50

2,96

35,46

2014

31,79

5,95

37,74

2015

32,02

10,22

42,24

2016

32,16

8,98

41,14

2017

32,32

7,77

40,09

2018

33,15

7,08

40,23

2019

33,17

5,91

39,08

2020*

30,50

16,46

46,96

*Estimativas
Fonte: Banco Central/MinasPart Desenvolvimento
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que se verificam na economia internacional, e voltado para a minimização dos problemas sociais; da
democracia, plena e efetiva, onde a
real participação de todos os segmentos da Sociedade, nas decisões
políticas do País, não se traduza
apenas na mera defesa de interesses corporativistas ou no populismo inconsequente, mas que possa
sintetizar as suas aspirações maiores, transformando-as em ações
factíveis, na direção firme do progresso;

Assim, a economia brasileira, doente e
anêmica, encontra-se raquítica e num
círculo vicioso. Não cresce e, em decorrência, a arrecadação real também não
se expande. De outro lado, os juros consomem boa parte das receitas e provocam, juntamente com outras elevadas
despesas, déficits orçamentários nominais expressivos que, em 2020, deverão
atingir 16% do PIB. O desfecho só pode
ser um: a dívida pública cada vez maior
– o que vai sempre exigir mais e mais
recursos para financiá-la.
Volto a afirmar que a superação dos diversos impasses atuais e o ingresso do
País em uma nova etapa de expansão
econômica, contínua e segura exigirão coragem e firme determinação por
parte da sociedade brasileira e de seus
dirigentes. A saída não é simples nem
trivial e demandará enfoques criativos
e destituídos de preconceitos e de várias antigas verdades.
O ajuste das contas públicas brasileira
é importante? A estabilidade de preços
é relevante? Claro que são – e ninguém
discute essas questões, mas elas não
são o suficiente nem o bastante para a
promoção da retomada do desenvolvimento brasileiro, com crescimento eco-

•

Só o crescimento vigoroso torna
plástica a economia, criando condições para que as ações conscientes e deliberadas do Governo e da
Sociedade possam atuar no rumo
da atenuação dos problemas sociais e da desconcentração da renda de um lado, e da modernização
do aparelho produtivo, de outro. A
estagnação da economia enrijece-a, afastando a possibilidade de
modificações em sua estrutura e
em seus conteúdos;

•

É mister que não se caia no privatismo radical e absoluto. É certo
que a superação da crise do Estado
brasileiro exige um reposicionamento e um redimensionamento
do mesmo no contexto da economia nacional. No entanto, sua
presença aqui continuará como essencial e insubstituível;

•

A sintonia com o movimento em
curso no panorama internacional
impõe a abertura da economia brasileira a um relacionamento mais
intenso com a economia mundial.
Impõe, em consequência, como
palavra de ordem, a elevação da
eficiência, da eficácia e da produtividade em todos os setores da economia nacional;

•

O conceito de soberania nacional

nômico vigoroso, contínuo, consistente
e sustentável.
Há sim, uma grave crise financeira do
setor público brasileiro, em todos os
seus níveis. E, para equacioná-la, é
necessário e indispensável que se promova, em primeiro lugar, o resgate do
crescimento da economia e se busque
a resolução dos problemas financeiros
que o impedem de exercer o seu imprescindível papel dinamizador.
As questões de natureza ideológica
tornam-se secundárias diante da importância de se retomar o crescimento
econômico vigoroso e atingir o desenvolvimento. Há mais de trinta anos tive
a oportunidade de liderar um importante estudo intitulado “Economia Mineira 1989: Diagnóstico e Perspectivas”
e destaco, a seguir, algumas das diversas conclusões daquele documento que
considero ainda plenamente aplicáveis
ao Brasil dos tempos atuais:

•

A premissa de que a trilha do País
no futuro há de ser identificada e
associada como a trilha da modernidade: do crescimento econômico
vigoroso – sustentando e sustentável – sintonizado com as grandes e
cada vez maiores transformações
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carece ser repensado. A propriedade do capital não deve mais ser
encarada como elemento definidor
absoluto da mesma;

•

•

•

•

Ao contrário dos ciclos anteriores
de crescimento econômico, quando sua ação primou pela prodigalidade e pela concessão farta
e indiscriminada de incentivos
e subsídios de toda ordem – que
ainda explicam em grande medida
as suas dificuldades atuais –, o Estado Brasileiro deve pautar (mesmo nos dias atuais) a sua ação pela
seletividade nos seus gastos e pela
menor participação direta na produção.
Sua ação de fomento à economia
continua indispensável e insubstituível. Entretanto, tal ação deve
dar-se num contexto em que o custo de oportunidade do gasto público é altíssimo. Logo, a gestão da
coisa pública deve ser permeada
pela eficiência e pela eficácia, os
incentivos e subsídios devem ser
a exceção extrema e a seletividade
na alocação dos recursos públicos,
absoluta;
A economia brasileira, apesar de
seu relativo amadurecimento,
carece de ações de fomento que
extrapolam a lógica privada de
concessão de empréstimos, em
especial em relação a alguns segmentos econômicos e a determinadas regiões do País. Tais ações
são peculiares aos bancos de desenvolvimento públicos;
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lítica) com a modernidade realizada ou
proposta ao País. De fato, tal estrutura
cerceia a plena utilização do enorme
mercado potencial, enquanto instrumento dinamizador da economia. Ademais, deprime as condições de vida e,
por conseguinte, o potencial de trabalho
da maior parte da população brasileira;
O mercado interno, de um lado, beneficiando-se da exposição da economia ao
exterior e da adoção da competitividade
internacional como paradigma de referência, absorve a melhoria de qualidade, o desenvolvimento de novos produtos e a redução dos custos de produção.
Ressalte-se neste ponto que a busca de
eficiência, da eficácia e do aumento de
produtividade potencializam as possibilidades de renda do País.
De outro, a expansão do mercado interno criaria e manteria escalas viáveis
de produção, aumentando a competitividade internacional, e ampliando a
atratividade do País aos investimentos
estrangeiros;

•

•

Desenvolver ações de cunho compensatório e meramente assistencialista atenua, momentaneamente, as carências mais imediatas,
mas não resolve de maneira definitiva os problemas sociais. Há que
se conceber políticas de redistribuição efetiva da renda, acoplada
ao crescimento vigoroso, consistente e harmônico da economia;

•

Entende-se que a contribuição
mais efetiva e precípua do setor industrial ao progresso do País e ao

A modernização efetiva do País requer ainda agora, de forma urgentíssima, a imediata atenuação dos
níveis de concentração da renda.

A estrutura também vigente nos dias
atuais de repartição de renda é incompatível, em termos econômicos (à parte
os aspectos de ordem ética, social e po-

Os problemas da área social podem comprometer seriamente os
resultados econômicos desejados,
e vice-versa. Portanto, o social não
pode ser tratado como um apêndice do econômico, mas como parte
integrante de um processo mais
amplo e equitativo de desenvolvimento socioeconômico;

bem-estar da população é a produção, a custos decrescentes, de produtos de melhor qualidade;

•

O esforço modernizante do campo
precisa ser preservado, incorporando a irrigação como seu principal instrumento;

Sem a superação desses entraves, a
economia brasileira continuará patinando, imersa no conjunturalismo
predominante e vigorante em várias
das décadas anteriores e ainda persistente nos dias atuais. Desatar esses
nós é pré-condição para o seu lançamento em um novo ciclo de expansão.
A grande verdade é que o Brasil precisa, urgentemente, reconciliar-se com o
desenvolvimento, promover a unidade
nacional, antecipar-se em relação ao
futuro e estabelecer um programa de
metas - em que o crescimento econômico seja o elemento mais fundamental e preponderante. Uma coisa precisa
ficar bastante clara: não superaremos
a miséria e a pobreza sem desenvolvimento. E os maiores problemas da democracia são, exatamente, a miséria e
a pobreza. Nesse sentido, a questão social não pode ser considerada um mero
apêndice do econômico.
O crescimento econômico vigoroso
deve deixar de ser apenas uma casualidade, uma questão episódica, uma
efemeridade, um acontecimento meramente fortuito para se transformar, efetivamente, na grande meta econômica
nacional, permeando a convolação do
País em uma economia madura e desenvolvida. Nesta direção, já tivemos
antes vários exemplos de sucesso e
que poderiam nos servir de inspiração,
como foi o caso do Plano de Metas, implementado durante o Governo JK.
Considero, a este propósito, bastante
oportuno aqui incluir alguns textos extraídos de Ensaio de autoria do renomado economista André Lara Resende,
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intitulado “Mudança de Paradigma”,
publicado pelo jornal Valor Econômico
– Fim de Semana – de 11 de dezembro
último.
A hora é da política fiscal expansionista
com ênfase nos investimentos públicos,
propõem grandes nomes da formulação
econômica americana.

“No dia 1º de dezembro, duas das instituições mais influentes de Washington,
a Brookins e o Peterson Institute, promoveram um seminário para reavaliar
o papel da política fiscal. Jason Furman
e Larry Summers, ambos professores da
Universidade de Harvard, respectivamente ex-presidente do Conselho Econômico de Obama e ex-secretário do
Tesouro de Clinton, prepararam o texto
que serviu de base para a discussão1.
Para o debate foram convidados, além
dos ilustres autores, Ben Bernanke, Olivier Blanchard e Kenneth Rogoff. Bernanke presidiu o Fed durante a grande
crise financeira de 2008, Blanchard e
Rogoff foram economistas-chefes do
FMI. Os três são renomados acadêmicos, doutorados pelo MIT, professores
das Universidades de Harvard e Princeton. Estamos falando do que é a melhor expressão do cruzamento entre a
academia e a tecnocracia, a fina flor da
formulação e da execução da política
econômica americana.
A conclusão do seminário, como disse
Summers e, em seguida, Blanchard repetiu no Twitter, é que estamos diante
de uma mudança de paradigma. Cesse
tudo que a antiga musa canta, saem as
políticas de austeridade e a busca do
equilíbrio orçamentário. A tão decantada relação dívida/PIB é um indicador
enganoso, deve ser desconsiderado. A
hora é de uma política expansionista
com ênfase nos investimentos públicos.
Essa já vem sendo a tese defendida
pelo FMI. A diretora-geral do FMI, Kris-

talina Georgieva, e a economista-chefe, Gita Gopinath, deram recentemente
entrevistas defendendo o uso da política fiscal, tanto para amenizar a crise
provocada pela pandemia como para
garantir uma recuperação sustentada
uma vez passada a crise.
Contra a corrente e sofrendo severas
críticas, venho batendo nessa tecla desde antes da pandemia. Sustento que a

“Enquanto houver
capacidade ociosa
e desemprego, o
investimento público
não concorre com o
investimento privado.
Ao contrário, se bem
conduzido, restrito à
expansão de bens e
serviços públicos, sem
invadir setores onde o
investimento privado dá
conta do recado, aumenta
a produtividade da
economia e o bem-estar
social”.

combinação de uma política de juros
altíssimos, conduzida pelo Banco Central desde a estabilização da inflação,
com o Real em 1994, até muito recentemente, combinada com uma obsessão
de equilibrar as contas públicas através de aumento da carga tributária e
de corte dos investimentos, foi razão do
baixo crescimento da economia nestes
últimos 25 anos. Mas, antes de analisar
o caso do Brasil, vejamos o que dizem
Furman e Summers”.
“Reconhecem que investimentos públicos se pagam e hoje são altamente necessários. Bernanke, nos seus comen-
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tários, sustenta que os investimentos
públicos, em infraestrutura, saúde, educação, energia limpa e pesquisa, têm
atualmente retorno muito mais elevado
do que os investimentos privados. Em
artigo recente, na mesma linha, argumentei que no mundo argumentei que
no mundo de hoje existe um excesso de
oferta de bens materiais e de serviços
privados e uma insuficiência de serviços e bens públicos.
No dia seguinte ao seminário da
Brookings, participei, com Luiz Carlos
Bresser-Pereira, Nelson Marconi, Monica de Bolle e Manoel Pires, de um
painel sobre o investimento público e a
retomada do crescimento no Fórum de
Economia da FGV-SP. Bresser-Pereira
e Marconi apresentaram uma proposta para elevar o investimento público
no Brasil para 5% do PIB. Na década de
1970 a taxa de investimento público foi
em média quase 8% ao ano. Desde então, está em queda, até chegar a menos
de 2% nos últimos anos e caminha para
ser zero, se o teto dos gastos e o aumento das despesas correntes forem mantidos. Partem da premissa incontestável
de que o crescimento depende do investimento. Sustentam que o investimento
público é indispensável e complementar ao investimento privado”.
“Enquanto houver capacidade ociosa
e desemprego, o investimento público
não concorre com o investimento privado. Ao contrário, se bem conduzido,
restrito à expansão de bens e serviços
públicos, sem invadir setores onde o investimento privado dá conta do recado,
aumenta a produtividade da economia
e o bem-estar social”.
“Trocar ideias e discutir propostas,
como tive a oportunidade de fazer no
Fórum da FGV-SP, me pareceu um sopro de ar fresco no ambiente dogmático
e raivoso com que tenho me deparado
desde que passei a sustentar que o consenso macroeconômico convencional
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estava equivocado. Tenho me esforçado
para entender as razões de uma tal falta de abertura mental de nossos economistas ortodoxos, hoje em grande parte
associados ao mercado financeiro.
Resisto a aceitar que se trate de mera
defesa de interesses, ainda que inconsciente. Parece-me mais uma combinação de um arraigado colonialismo
intelectual, com o temor da perda do
prestígio e da influência que adquiriram
nas últimas décadas. Agora, com a guinada dos cardeais da metrópole, ficará
difícil explicar a insistência no mantra
fiscalista”.
“Quando o Tesouro anuncia o maior
déficit nominal da história, quando a
relação dívida/PIB atinge o seu mais
alto nível e o coro dos que anunciam a
hecatombe final se intensifica, o Brasil
acaba de fazer uma emissão externa de
dívida pública, desnecessária por sinal,
à menor taxa de todos os tempos. A cotação do dólar cai e a bolsa sobe, mas
os fiscalistas insistem que vamos para o
abismo se o teto dos gastos for desrespeitado e o Banco Central não subir os juros.
E os economistas se dizem cientistas que
se baseiam na evidência empírica. Julgue
por você mesmo, caro leitor”.
O Presidente Juscelino Kubitschek de
Oliveira já afirmava:
“Pretender solucionar a crise brasileira com remédios prescritos para o
único fim de estabilidade, como se fôssemos uma terra exausta e um povo
cansado, necessitados de equilibrar as
poucas forças que ainda nos restassem
é semelhante, malgrado as deformações
que acarretam todas as analogias, ao
intento de se tratarem as crises da puberdade com medicamentos destinados
a mitigar a senectude.
Transportaram-se para o nosso País,
mecânica e acriticamente, técnicas e
instituições que, ou não correspondiam
mais às condições de nossa época –

JANEIRO 2020 | EDIÇÃO 285

como é o caso das correspondentes ao
liberalismo europeu do século XXI, ou
não se ajustaram à nossa realidade –
como é o caso das que insistem em dar
tratamento monetário a fenômenos que
são basicamente econômicos”.
Há de se considerar, ainda, que o nosso
desenvolvimento é um imperativo de
segurança nacional, como pregava o ex-presidente Juscelino Kubitschek:
“Estamos avançados no sentido de nosso
desenvolvimento material, mas somos
forçados a reconhecer-nos ainda muito
atrasados, principalmente em relação
aos países de alto grau de industrialização. Uma análise comparativa de nossa
marcha com a das nações desenvolvidas
resultará em algo de inquietude.
Devemos ter a ambição de não nos contentar com o que já fizemos, e o orgulho
de não nos resignarmos a continuar em
posição secundária. Na verdade, não se
trata sequer de ambição ou orgulho.
Creio que já existe, na consciência coletiva brasileira, a noção de que o nosso
desenvolvimento é um imperativo de segurança nacional.
Temos de acelerar o passo, integrando-nos num ritmo de crescimento mais
rápido.
Cumpre-nos procurar, a todo o transe, o
socorro da técnica moderna. Temos de
ocupar, nos mapas econômicos e políticos, uma posição correspondente à nossa importância territorial e demográfica.
A grande tese do nacionalismo brasileiro, a meta dos verdadeiros patriotas
consiste em diminuir a margem imensa
que nos separa dos povos que se elevaram à prosperidade. Esse ideal constitui,
por outro lado, um objetivo de prudência
neste mundo de dura competição”.
É preciso, ainda e antes de tudo, mudar
a mentalidade e, como afirma o economista José Roberto Mendonça de Barros:

“o desenvolvimento econômico só ocorre e se sustenta através do crescimento
persistente da produtividade”.
Sem crescimento econômico não há saída para o Brasil. É como o presidente
Juscelino Kubitschek também já afirmava:
“Não se faz, não se opera a modificação de um país, sem que haja também
uma mentalidade, a mentalidade para o
desenvolvimento, a mentalidade de um
grande país”.
“Nenhuma política econômica será bastante convincente para mim, ou conveniente para meu país, se não considerar
a realidade positiva de que é necessário
alimentar, vestir e amparar novos contingentes humanos que vêm ampliar
nossa superfície demográfica”.
“Aos que, de boa-fé, nos aconselham
medidas de contenção indiscriminadas,
peço que recordem as condições em que
se operou o desenvolvimento de grandes nações e julguem se lhes foi possível
vencer os obstáculos com que se defrontavam sem criar riqueza”.
“Aos que pensam que o Brasil deve parar
a fim de pôr a casa em ordem, respondo
que nosso país deve arrumar a casa produzindo, trabalhando, exigindo de seus
filhos um esforço mais racional e um
maior rendimento de produção”.
“Constituiu sempre uma das preocupações centrais de meu governo coordenar
as medidas tendentes ao mesmo tempo
a salvar a nossa moeda, estabilizar a
vida econômica, encorajar o aumento da
produção, jugular o surto inflacionário”.
“Impõe-se, portanto, a conclusão de que,
num país como o nosso, não somente as
peculiaridades geográficas e humanas,
mas também os dados acerca da evolução econômica indicam o desenvolvimento acelerado como o único caminho
de salvação. Nenhuma política será legítima, se não objetivar, com caráter prio-
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ritário, o desenvolvimento. É esta uma
diretriz que já nenhum governo poderá
abandonar”.
JK também alertava que “é preciso que
nos capacitemos, de uma vez para sempre, de que o desenvolvimento do Brasil
é uma condição ligada à nossa sobrevivência num mundo que se impõe, mais e
mais, pela força de sua vertiginosa marcha técnica. Não temos de nos desenvolver apenas por ambição mesmo justa,
mas desenvolver para sobreviver”.
Sem investimento não há hipótese de
desenvolvimento! E o investimento no
Brasil encontra-se em um de seus níveis
mais baixos, principalmente aquele proveniente de fontes e recursos públicos.
Os níveis de poupança e de investimento
brasileiros são absolutamente incompatível para um país da nossa dimensão!
BRASIL – TAXA DE INVESTIMENTO
(FBCF) X TAXA DE POUPANÇA BRUTA EM
RELAÇÃO AO PIB – PRODUTO INTERNO
BRUTO – 2001/2020 - Em %
Ano

Investimento

2001

18,40

Poupança
13,60

2002

17,90

15,40

2003

16,60

16,40

2004

16,40

18,90

2005

17,30

18,10

2006

17,10

18,40

2007

17,20

19,30

2008

18,00

19,40

2009

19,20

16,40

2010

19,10

17,80

2011

20,60

18,60

2012

20,70

17,70

2013

20,90

18,10

2014

19,90

16,30

2015

17,80

14,50

2016

15,50

13,40

2017

14,60

13,60

2018

15,20

12,40

2019

15,40

12,20

2020*

15,90

12,70

*Estimativas
Fonte: IBGE/MinasPart Desenvolvimento

BRASIL X MUNDO – TAXA DE INVESTIMENTO (FBCF) X TAXA DE POUPANÇA
BRUTA EM RELAÇÃO AO PIB – PRODUTO
INTERNO BRUTO – 2019 - Em %
Países
Selecionados

Investimento

Brasil

15,11

12,34

China

43,08

44,04

França

24,16

23,49

Alemanha

21,39

28,46

Índia

29,67

28,81

Japão

24,56

28,19

Coreia do Sul

31,34

34,99

México

21,35

21,01

Rússia

23,11

26,94

Estados
Unidos

21,01

18,61

Poupança

Fonte: FMI – World Economic Outlook Oct/2020 –
MinasPart Desenvolvimento

Sem desenvolvimento e crescimento
econômico vigoroso ficaremos sempre andando para trás e a reboque do
mundo, deixando bastante claro que
os maiores inimigos da democracia são
exatamente a pobreza e a miséria.
Não basta apenas crescer. É necessário,
ademais, que o crescimento da nossa
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economia supere a média mundial e
possa se compatibilizar com o nível de
expansão das economias dos países
emergentes. E, ainda, que incorpore outros elementos, como as da qualidade,
da produtividade, da competitividade e
a nossa inserção na economia mundial.
“O desenvolvimento, na medida em
que se acelera, reduz os conflitos internos do sistema econômico-social
e dilui a força reacionária e egoísta
dos interesses estabelecidos. A certeza de que haverá eventualmente o
bastante para todos elimina a necessidade, que se apresenta aos indivíduos nas economias estagnadas, de
lutar ferozmente pela posse de migalhas, e facilita a prática da justiça
social”, afirmava JK!
O maior e mais relevante desafio brasileiro é o de se transformar em Nação
Desenvolvida. Para que isso ocorra é
necessário, antes de tudo, eleger como
meta primeira e prioritária a reconciliação do País com o crescimento econômico vigoroso, contínuo, consistente e
sustentável.
Aproveito esta ocasião para incluir,
aqui, esse notável artigo do Professor
José Pastore:
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José Pastore
*Professor da FEA-USP – Presidente do Conselho de Emprego e Relações do Trabalho da FECOMÉRCIO-SP

Vacina, coronavoucher e a nova década
O presidente do Banco Central, Roberto
Campos Neto, defende apoiar a vacinação em lugar de prorrogar o auxílio
emergencial. Para ele, a retomada em
V da economia permitirá a absorção
no mercado de trabalho dos brasileiros que estão parados. Dali para a
frente eles poderão viver da renda do
trabalho, e não da renda do coronavoucher.
Tudo indica, porém, que a tão desejada sincronia vai demorar algum tempo. Mais de 65 milhões de pessoas
recebem o auxílio emergencial. Será
que o mercado de trabalho terá condições de absorver boa parte desse
universo logo no início de 2021?
Grande parte da retomada em V deveu-se ao sucesso dos programas de
redução de jornada e suspensão do
contrato de trabalho que manteve 10
milhões de empregos formais e propiciou dados positivos no Caged. Outra parte deveu-se ao próprio auxílio
emergencial de R$ 600 e, depois, de
R$ 300.
Mas esses programas terminaram em
31 de dezembro último. Noticia-se a
possível prorrogação da redução de
jornada e suspensão dos contratos, o
que é animador. Mas, até o fechamento deste artigo, nada se falou sobre a
prorrogação do coronavoucher. Lembremos que para cerca de 23 milhões
dos beneficiados sua única renda é a
do auxílio emergencial.
Na ausência do coronavoucher e com
o fechamento de muitas atividades
econômicas em razão da segunda
onda da pandemia, antecipa-se um

vácuo de renda para milhões de famílias exatamente na hora em que a
inflação castiga os mais pobres.
Outra preocupação refere-se ao retardamento da vacinação dessas pessoas.
Para cumprir a escala de prioridades
– idosos, pessoas com comorbidades,
profissionais da saúde, professores e
indígenas –, será grande o número dos
que ficarão sem vacina, sem trabalho e
sem auxílio emergencial por um bom
tempo. É um cenário muito preocupante.
Sei que o problema fiscal é gravíssimo.
Mas quem tem coragem de deixar idosos, adultos e crianças passando fome?
O governo terá de agir, como de resto
vem sendo feito em vários países que
já prorrogaram ajudas às empresas e às
famílias em vista da renitência da pandemia. Os estragos no equilíbrio fiscal
terão de ser consertados ao longo da
década que ora está se iniciando.
Para o médio prazo, há sinais alentadores de geração de emprego e renda. A

reativação da construção de casas populares é um deles. No campo da energia, a implantação de 2 mil quilômetros
de linhas de transmissão e subestações até aqui concedidas vai demandar
muito trabalho, sem falar na expansão
das fontes de energia eólica. As concessões já aprovadas pelo Ministério
da Infraestrutura (várias rodovias, ferrovias da Malha Oeste e Sul, incentivo
à cabotagem, privatização de 16 aeroportos e das Docas de Santos e outras)
implicarão muitas obras que têm grande potencial de empregos por vários
anos. A pujança do agro, apesar de bastante mecanizado, gera muito emprego
no comércio e nos serviços locais – e
as perspectivas são de crescimento. A
melhoria da mobilidade urbana e a reestruturação dos locais de trabalho nas
zonas suburbanas após o alastramento
do home office são ricas fontes de emprego. As necessidades nos campos da
educação e da saúde são imensas, incluindo aqui o atendimento de idosos.
Enfim, quando se observam o quanto está para ser feito e o gigantesco
potencial deste enorme país, o Brasil
pode se transformar numa grande usina de empregos ao longo da nova década. Para chegar lá, é claro, teremos de
promover as benditas reformas e nem
pensar em nova década perdida!
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DEBATE ECONÔMICO II

PIB de Minas Gerais pode ter tido queda
inferior à média nacional em 2020
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No século XXI – 2001 a 2020, a economia mineira cresceu a uma média
anual de 1,66%, menor do que a média
brasileira, de 1,98% - que também ficou
bastante inferior à média mundial, de
3,34% ao ano. No acumulado do período, o PIB de Minas Gerais registrou
uma expansão de 39,36%, a brasileira
46,66% e a mundial, 91,75%.
Dados preliminares apontam que a
participação relativa de Minas Gerais
no PIB nacional em 2020 deverá ser de
8,69%.
A Renda Per Capita dos mineiros deverá alcançar, em 2020, US$ 5.825,46 –
inferior à registrada em 2008, de US$
7.663,28.
Se considerarmos a Renda Per Capita dos mineiros nos últimos dez anos
– 2011/2020-, verifica-se uma perda
acumulada de 8,20% durante o referido período.
A MinasPart Desenvolvimento estima
que, em 2020, o PIB de Minas Gerais
deverá totalizar US$ 124,96 bilhões –
registrando-se uma retração de 3,70%
no ano.

O PIB-Produto Interno Bruto de Minas
Gerais, considerado o 3ª maior entre os estados brasileiros, vem apresentando desempenho medíocre na
maior parte dos anos do século XXI e,
em nove deles – (2002, 2003, 2004,
2005, 2010, 2012, 2016 e 2017 e 2020
houve registro de desempenho melhor
do que a média verificada em relação
ao Brasil – com as projeções indicando
que no ano de 2020 a retração do PIB
do estado venha a ser menos intensa
do que a verificada em relação ao país
– devido, principalmente, ao aumento
do preço do minério de ferro e da valorização do dólar americano frente ao
real. Há uma particularidade nos anos
em que o crescimento econômico de
Minas supera o brasileiro: nesse período constata-se que, em sua maioria,

houve uma significativa valorização
dos preços das commodities e, em
especial, do minério de ferro.
Em 2019, o PIB de Minas Gerais recuou 0,33% - o que corresponde a
uma queda de 1,74 pontos percentuais, quando comparada à média nacional, que alcançou 1,41% no mesmo
período.
De 2011 a 2020, a taxa de variação do
PIB mineiro deverá registrar uma queda média de 0,17% ao ano e de -2,37%
no acumulado do período– contra uma
expansão de 0,27% e 2,30% do Brasil,
respectivamente. Já o desempenho da
economia mundial, no mesmo período, deverá atingir uma média anual de
2,73% de crescimento - acumulando
expansão de 30,54%.

PIB mineiro apresenta expansão de
8,1% no 3º trimestre de 2020
Dados foram divulgados pela Fundação João Pinheiro
O Produto Interno Bruto (PIB) de Minas
Gerais apresentou expansão de 8,1% no
terceiro trimestre de 2020 comparativamente ao trimestre anterior. Os dados foram apresentados pela Fundação
João Pinheiro (FJP), no dia 11 de dezembro último.
De acordo com a FJP, “o incremento de
8,1% foi o maior da série histórica com
ajuste sazonal das Contas Trimestrais
de Minas Gerais, iniciada em 2002,
assim como a expansão de 7,7% do PIB
brasileiro estimado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na
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mesma base de comparação. O resultado
pode ser explicado pela retomada gradual das atividades associada ao relaxamento nas medidas de restrição à circulação de pessoas devido à pandemia da
Covid-19.
Apesar da alavancada, o estudo alerta
que o resultado incidiu sobre uma base
de comparação extremamente deprimida (-9,3% no trimestre anterior) e o nível
de atividade ainda não foi capaz de retornar ao patamar do período pré-pandemia, tendo em vista que a taxa acumulada nos três primeiros trimestres de
2020 comparativamente ao mesmo período de 2019 registrou abrupta variação
negativa em Minas Gerais (-5,2%) e no
país (5,0%).
Para Raimundo Leal, pesquisador da
Fundação João Pinheiro e coordenador
de Contas Regionais, alguns fatores, que
não necessariamente vão atuar na mesma direção, devem ser levados em conta
ao projetar o comportamento da economia para os próximos meses. “Primeiro,
se o auxílio emergencial for de fato retirado a partir de janeiro, pode haver um
atraso na recuperação de alguns setores.
Por outro lado, há algumas boas expectativas: quanto mais rápido a população
for vacinada em larga escala, mais rápida será a recuperação econômica. Além
disso, a retomada da economia mundial
vai ter um impacto grande na economia
mineira e brasileira. A China já saiu da
crise causada pela pandemia e tem apresentado um crescimento robusto nos últimos trimestres, e os países capitalistas
avançados já estão bem adiantados nesse cronograma de vacinação. Espera-se
que de março e abril em diante a recuperação deve vir mais forte”, explica.
Setores – O resultado positivo no terceiro trimestre de 2020 no estado refletiu a
forte influência da retomada na indústria
de transformação (21,1%) e no comércio
(16,1%). No Brasil, as recuperações dessas
atividades econômicas também tiveram
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destaque com crescimento, respectivamente, de 23,7% e 15,9%. O destaque no
terceiro trimestre de 2020 vai para a
fabricação de bebidas e a retomada em
segmentos prejudicados com as paralisações no segundo trimestre, como a
indústria têxtil e a cadeia metalomecânica (com aumento no volume produzido
na fabricação de produtos de metal, máquinas e equipamentos, na metalurgia e,
principalmente, na produção de veículos
automotores).
No comércio, a expansão de 16,1% no volume de Valor Adicionado Bruto (VAB)
em Minas Gerais no terceiro trimestre
de 2020 pode ser creditada à ampliação
no volume de vendas em segmentos correlatos aos que tiveram recuperação na
indústria de transformação (como nas
vendas de veículos, peças e acessórios, e
de tecidos, vestuário e calçados), além do
resultado favorável no comércio varejista de uso pessoal e doméstico.
Na construção civil, o volume de VAB do
segmento expandiu 6,5% no comparativo do terceiro com o segundo trimestre
de 2020. A retomada nas atividades de
extração mineral (1,5%) e de energia e saneamento (2,6%) foram mais moderadas
na análise da série dessazonalizada no
estado. No caso dos setores industriais
de utilidade pública, a recuperação esteve atrelada à melhora gradativa no consumo de energia elétrica empresarial e,
principalmente, ao incremento na geração hidroelétrica estadual no trimestre.
No que se refere ao setor de serviços
(para além da análise da atividade de
comércio mencionada anteriormente), o crescimento no volume de VAB de
transporte em Minas Gerais (9,2% no
terceiro trimestre de 2020 comparativamente ao segundo trimestre deste ano
na série com ajuste sazonal) também foi
importante para compreensão da expansão do produto agregado mineiro.
O resultado positivo esteve associado à
melhora incipiente no modal aeroviá-

rio (ainda aquém do nível de atividade
observado para o segmento no período
pré-pandemia) e, principalmente, à retomada do modal rodoviário em face da
necessidade de escoamento da produção
das demais atividades da economia. No
conjunto agregado dos “outros serviços”,
conforme a abertura do Sistema de Contas Trimestrais de Minas Gerais, houve
incremento de 6,6% no volume de VAB
no terceiro trimestre em relação ao segundo trimestre do ano (série com ajuste
sazonal). Esse resultado demonstra que
a recuperação foi insuficiente para contrabalancear a forte queda ocorrida no
segundo trimestre (-10,1%) na série dessazonalizada.
Ainda assim, Minas teve no período um
dos menores números de casos e mortes
por milhão de habitante por Covid-19, o
que, segundo Raimundo Leal, pode ter
contribuído para que essas atividades se
recuperassem um pouco mais rapidamente no estado.
De fato, a retomada foi apenas parcial nas
atividades que dependem fortemente da
circulação de pessoas (como os serviços
prestados às famílias, os serviços de alojamento e alimentação e as atividades
turísticas). O volume de VAB da administração pública em Minas Gerais variou
positivamente na série dessazonalizada
(2,7%) no comparativo entre o terceiro e o
segundo trimestre. A expansão, todavia,
também foi insuficiente para compensar
a forte retração no número de procedimentos clínicos, cirúrgicos e de finalidade diagnóstica ocorrida no auge do isolamento social provocado pela pandemia.
A atividade agropecuária apresentou ligeira expansão, 0,2%, no volume de VAB
em Minas Gerais no terceiro trimestre na
análise da série com ajuste sazonal. No
entanto, a comparação com o segundo
trimestre não é trivial tendo em vista que
as safras e as proporções colhidas são
distintas. A compreensão do resultado
agropecuário faz mais sentido quando
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se compara o terceiro trimestre de 2020
com o mesmo trimestre do ano passado
tendo em vista que as proporções e safras colhidas são, nesse caso, semelhantes. Nessa ótica de comparação, o volume de VAB agropecuário cresceu 12,2%.
Esse resultado positivo no trimestre
pode ser explicado pela cafeicultura em
ano de alta produtividade da cultura no
ciclo bianual do café e pelo aumento na
quantidade produzida na terceira safra
da batata e do feijão (culturas com proporções colhidas relevantes no terceiro
trimestre).
Estimativa – Para o terceiro trimestre de 2020, a estimativa preliminar da
FJP para o PIB de Minas Gerais totalizou
R$ 171,8 bilhões a preços correntes. Na
composição setorial relativa, o VAB da
agropecuária foi responsável por R$ 12,7
bilhões (8,3% do total); o da indústria, por
R$ 43,8 bilhões (28,8% do total); o dos
serviços, por R$ 95,7 bilhões (62,9% do
total).
*O PIB trimestral de Minas Gerais é calculado pela FJP com metodologia própria e os resultados são preliminares e,
naturalmente, sujeitos a revisão. Os cálculos são sempre revistos com dois ajustes principais: 1) atualização da estrutura
de ponderação das atividades econômicas no valor adicionado da economia do
Estado; e 2) substituição de projeções ou
valores preliminares nas séries de dados
primários utilizados no cômputo do PIB
trimestral por valores consolidados.
Os procedimentos de revisão são semelhantes aos adotados pelo IBGE no que
diz respeito às Contas Nacionais Trimestrais, e os resultados definitivos são
divulgados usualmente com defasagem
de dois anos. Em novembro de 2016, a
FJP, em parceria com o IBGE, divulgou
a retropolação na nova metodologia (referência 2010) em razão de alterações
nas Contas Nacionais com impactos nas
Contas Regionais (em virtude das novas
recomendações internacionais).

MINAS GERAIS – EVOLUÇÃO
DA POPULAÇÃO – 2001/2020

30 - Araxá

107.337

31 - Nova Serrana

105.520

32 - Ituiutaba

105.255

33 - Lavras

104.783

34 - Itajubá

97.334

35 - Nova Lima

96.157

36 - Pará de Minas

94.808

37 - Paracatu

93.862

Ano

População em
Habitantes

2001

18.402.608

1,235

2002

18.620.721

1,185

2003

18.832.431

1,137

38 - Itaúna

93.847

2004

19.037.702

1,090

39 - Caratinga

92.603

2005

19.236.503

1,044

40 - Patrocínio

91.449

41 - Manhuaçu

91.169

2006

19.428.834

1,010

42 - Timóteo

90.568

2007

19.614.742

0,957

43 - São João del Rei

90.497

2008

19.794.278

0,915

44 - Unaí

84.930

45 - Curvelo

80.616

2009

19.967.560

0,875

46 - Alfenas

80.494

2010

20.134.742

0,837

47 - João Monlevade

80.416

2011

20.294.485

0,793

48 - Três Corações

80.032

49 - Viçosa

79.388

2012

20.446.840

0,751

50 - Cataguases

75.540

2013

20.593.356

0,717

51 - Ouro Preto

74.558

2014

20.734.097

0,683

52 - Janaúba

72.018

53 - Esmeraldas

71.551

2015

20.869.101

0,651

54 - São Sebastião do Paraíso

71.445

2016

20.997.560

0,616

55 - Januária

67.852

56 - Formiga

67.822

2017

21.119.536

0,581

57 - Lagoa Santa

65.657

2018

21.235.870

0,551

58 - Pedro Leopoldo

64.712

2019

21.346.492

0,521

59 - Mariana

61.288

60 - Frutal

60.012

2020

21.451.356

0,491

61 - Ponte Nova

59.875

62 - Três Pontas

56.940

63 - Pirapora

56.640

64 - São Francisco

56.477

65 - Congonhas

55.309

66 - Campo Belo

54.186

67 - Lagoa da Prata

52.711

68 - Leopoldina

52.640

69 - Itabirito

52.446

70 - Guaxupé

52.078

71 - Bom Despacho

51.028

72 - Bocaiúva

50.256

73 - Monte Carmelo

47.931

74 - Diamantina

47.825

75 - João Pinheiro

47.726

76 - Santos Dumont

46.421

77 - São Lourenço

46.202

78 - Caeté

45.047

79 - Igarapé

43.817

80 - Santa Rita do Sapucaí

43.753

81 - Visconde do Rio Branco

42.965

82 - Machado

42.413

83 - Almenara

42.143

84 - Oliveira

41.840

85 - Salinas

41.699

86 - Andradas

41.396

87 - Brumadinho

40.666

88 - Nanuque

40.665

89 - Arcos

40.380

90 - Boa Esperança

40.219

91 - Ouro Branco

39.867

92 - Várzea da Palma

39.803

93 - Iturama

39.690

94 - Jaíba

39.388

95 - Matozinhos

38.151

96 - Capelinha

38.057

97 - Porteirinha

37.864

98 - Extrema

36.951

99 - Araçuaí

36.712

100 - São Gotardo

35.782

Crescimento %

Fonte: IBGE/MinasPart Desenvolvimento

MINAS GERAIS – 100 MAIORES MUNICÍPIOS POR POPULAÇÃO ESTIMADA –
2020*
Município
1 - Belo Horizonte

População
estimada
pessoas [2020]
2.521.564

2 - Uberlândia

699.097

3 - Contagem

668.949

4 - Juiz de Fora

573.285

5 - Betim

444.784

6 - Montes Claros

413.487

7 - Ribeirão das Neves

338.197

8 - Uberaba

337.092

9 - Governador Valadares

281.046

10 - Ipatinga

265.409

11 - Sete Lagoas

241.835

12 - Divinópolis

240.408

13 - Santa Luzia

220.444

14 - Ibirité

182.153

15 - Poços de Caldas

168.641

16 - Patos de Minas

153.585

17 - Pouso Alegre

152.549

18 - Teófilo Otoni

140.937

19 - Barbacena

138.204

20 - Sabará

137.125

21 - Varginha

136.602

22 - Vespasiano

129.765

23 - Conselheiro Lafaiete

129.606

24 - Itabira

120.904

25 - Araguari

117.825

26 - Ubá

116.797

27 - Passos

115.337

28 - Coronel Fabriciano

110.290

29 - Muriaé

109.392

Fonte: IBGE/MinasPart Desenvolvimento
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MINAS GERAIS X BRASIL X MUNDO–
TAXA ANUAL DE CRESCIMENTO DO
PIB – PRODUTO INTERNO BRUTO
2001/2020 - Em %
Ano

Minas
Gerais

2001

-0,12

Brasil
1,39

MINAS GERAIS - EVOLUÇÃO DO PIB PER
CAPITA - 2011/2020 – Em %
Ano

PIB Total

Crescimento da
População

PIB Per
Capita

MINAS GERAIS – RENDA PER CAPITA –
2011/2020
Ano

PIB-US$
milhões

População

Renda
Per Capita –
US$

Mundo

2011

2,48

0,793

1,68

2011

239.042

20.294.485

11.778,60

2,46

2012

3,33

0,751

2,56

2012

226.302

20.446.840

11.067,80

225.938

20.593.356

10.971,40

2002

3,73

3,05

2,99

2013

0,47

0,717

-0,25

2013

2003

2,13

1,14

4,28

2014

-0,70

0,683

-1,36

2014

219.463

20.734.097

10.584,60

2004

5,89

5,76

5,39

155.584

20.869.101

7.455,20

2005

4,02

3,20

4,90

2006

3,91

3,96

5,47

2007

5,53

6,07

5,57

2008

4,68

5,10

2009

-3,92

2010

9,08

2011
2012

2015

-4,26

0,651

-4,88

2015

2016

-2,00

0,616

-2,64

2016

156.432

20.997.560

7.450,00

180.570

21.119.536

8.550,00

2017

1,66

0,581

1,07

2017

3,04

2018

1,33

0,551

0,78

2018

168.224

21.235.870

7.921,69

-0,13

-0,11

2019*

-0,33

0,521

-0,85

2019

161.976

21.346.492

7.589,01

7,53

5,40

2020*

124.964

21.451.356

5.825,46

2,48

3,97

4,29

3,33

1,92

3,52

2013

0,47

3,00

3,49

2014

-0,70

0,50

3,58

2015

-4,26

-3,55

3,45

2016

-2,00

-3,28

3,27

2017

1,66

1,32

3,81

2018

1,33

1,78

3,51

-0,33

1,41

2,80

-3,70

-4,40

-4,36

2019*
2020*
Média
Acumulada

1,66

1,98

3,34

39,36

46,66

91,75

Números em vermelho significam crescimento de Minas Gerais
inferior à média brasileira
*Estimativas da FJP-Fundação João Pinheiro e MinasPart Desenvolvimento
Fonte: FMI-World Economic Outlook-2018/IBGE/FJP/MinasPart
Desenvolvimento

MINAS GERAIS X BRASIL X MUNDO–
TAXA ANUAL E ACUMULADA DE CRESCIMENTO DO PIB – PRODUTO INTERNO
BRUTO - 2011/2020 - Em %

2020*

-3,70

0,491

-4,17

Taxa Média

-0,17

0,64

-0,81

Acumulada

-2,37

6,01

-8,20

*Dados Preliminares
Fonte: Fundação João Pinheiro/MinasPart Desenvolvimento

Ano

Minas
Gerais

Brasil

MG/
Brasil-%

Agricultura

3,2 (61,54)

559.563

8,549

Pecuária

1,2 (23,08)

2002

42.345

508.101

8,334

Produção Florestal, Pesca, Aquicultura

0,9 (15,38)

2003

46.956

559.465

8,393

INDÚSTRIA

2004

58.761

669.340

8,779

Participação total no Valor Adicionado

2005

77.411

892.033

8,678

Extrativas
Transformação

2006

97.715

1.107.131

8,826

2007

123.421

1.396.797

8,836

2008

151.689

1.693.147

8,959

2009

144.247

1.672.625

8,624

Mundo

2010

199.673

2.209.751

9,036

2,48

3,97

4,29

2011

239.042

2.614.482

9,143

2012

3,33

1,92

3,54

2012

226.302

2.463.549

9,186

2013

225.938

2.468.456

9,153

3,00

3,46

2014

-0,70

0,50

3,53

2015

-4,26

-3,55

3,45

2014

219.463

2.454.846

8,94

2016

-2,00

-3,28

3,27

2015

155.584

1.796.168

8,662

2017

1,66

1,32

3,81

2016

156.432

1.800.134

8,69

2018*

1,33

1,78

3,51

2019*

-0,33

1,41

2,80

2020*

-3,70

-4,40

-4,36

Média

- 0,17

0,27

2,73

Acumulada

-2,37

2,30

30,54

*Estimativas da FJP-Fundação João Pinheiro/FMI
Fonte: FMI-World Economic Outlook-outubro 2019/IBGE/FJP/
MinasPart Desenvolvimento

%
5,2 (100,00)

47.837

2011

0,47

AGROPECUÁRIA
Participação total no Valor Adicionado

2001

Minas
Gerais

2013

MINAS GERAIS – COMPOSIÇÃO SETORIAL
NO VALOR ADICIONADO DO PIB – PRODUTO INTERNO BRUTO – 2018 - Em %

MINAS GERAIS/BRASIL – PIB EM US$
milhões – 2001/2020*

Ano

Brasil

*Estimativa - Fonte: IBGE/MinasPart Desenvolvimento

%
26,5 (100,00)
5,0 (18,87)
14,0 (52,83)

Eletricidade e gás, água, esgoto, gestão de
resíduos etc
Construção

2,9 (10,94)
4,5 (7,36)

SERVIÇOS

%

Participação total no Valor Adicionado

68,3 (100,00)

Comércio, Repres. veículos Automotores e
motocicletas

12,0 (17,57)

Transportes, Armazenagem, Correios

4,6 (6,73)

Alojamento e Alimentação

2,2 (3,22)

Informação e Comunicações

2,3 (3,37)

Atividades Financeiras, Seguros etc

4,4 (6,44)

Atividades Imobiliárias
Ativid. Profissionais, Científicas, Teóricas

10,1 (14,94)
7,6 (11,13)

2017

180.570

2.063.185

8,752

Adm., Defesa, Educação, Saúde Pública e
Segurança Social

2018

168.224

1.916.213

8,779

Educação e Saúde – Privadas

4,2 (6,15)

2019*

161.976

1.877.335

8,628

Artes, Cultura, Esporte, Recreação e
Outras Atividades

1,9 (2,78)

2020*

124.964

1.437.860

8,691

Serviços Domésticos

1,6 (2,34)

Projeções preliminares – US$ correntes
Fonte: IBGE/Banco Central do Brasil/Fundação João Pinheiro – 2018 –Últimos dados disponíveis
Fonte: IBGE/MinasPart Desenvolvimento
MinasPart Desenvolvimento

17,3 (25,33)
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MINAS GERAIS – PIB POR GOVERNO
Ano
Minas Gerais
Brasil
1995 A 1998 – EDUARDO AZEREDO – EM %
1995
3,20
4,42
1996
3,69
2,15
1997
3,00
3,38
1998
-0,27
0,04
Média Anual
2,41
2,50
Diferença
-0,09
Acumulado do Período
9,92
10,31
Diferença
-0,39
1999 A 2002 –ITAMAR FRANCO– EM %
1999
0,08
0,25
2000
5,11
4,40
2001
-0,12
1,39
2002
3,73
3,05
Média Anual
2,20
2,27
Diferença
-0,10
Acumulado do Período
8,99
9,35
Diferença
-0,36
2003 A 2006 –AÉCIO NEVES I – EM %
2003
2,13
1,14
2004
5,98
5,76
2005
4,02
3,20
2006
3,91
3,96
Média Anual
3,99
3,52
Diferença
0,47
Acumulado do período
16,89
14,76
Diferença
2,13
2007 A 2010 – AÉCIO NEVES 2 – EM %
2007
5,53
6,07
2008
4,68
5,10
2009
-3,92
-0,13
2010
9,08
7,53
Média Anual
3,84
4,64
Diferença
-0,80
Acumulado do Período
15,73
19,72
Diferença
-3,99
2003 A 2010 – AÉCIO NEVES – 1 E 2– EM %
Média Anual
3,92
4,08
Diferença
-0,16
Acumulado do Período
35,28
37,38
Diferença
-2,19
2011 A 2014 -ANTONIO ANASTASIA/
ALBERTO P. COELHO – EM %
2011
2,48
3,97
2012
3,33
1,92
2013
0,47
3,00
2014
-0,70
0,50
Média Anual
1,40
2,35
Diferença
-0,95
Acumulado do Período
5,65
9,69
Diferença
-4,04
2015 A 2018 -FERNANDO PIMENTEL – EM %
2015
-4,26
-3,55
2016
-2,00
-3,28
2017
1,66
1,32
2018
1,33
1,78
Média
-0,82
-0,93
Diferença
0,11
Acumulado do Período
-3,35
-3,80
Diferença
0,45
ROMEU ZEMA*
2019
-0,33
1,14
2020
-3,70
-4,40
Média
-2,02
-1,50
Diferença
-0,52
Acumulado do Período
-4,02
-3,05
Diferença
-0,97
*2019 e 2020 são estimativas;
Diferença em pontos percentuais
Fonte: IBGE/FJP/MinasPart Desenvolvimento

RANKING DO DESEMPENHO REAL DO PIB
DE MINAS GERAIS - POR GOVERNO –
1995 a 2020
Governo

Taxa de Dese
mpenho Real do
PIB – Em %

Antonio Anastasia/Alberto Coelho

-4,04

Aécio Neves 1 e 2

-2,19

Romeu Zema

-0,97

Eduardo Azeredo

-0,39

Itamar Franco

-0,36

Fernando Pimentel

0,45

(Leva-se em consideração o PIB nacional)
Fonte: IBGE/FJP-MinasPart Desenvolvimento

Governo de Minas
estima déficit fiscal de R$
16,2 bilhões em 2021 e
despesas com pessoal
previstas no orçamento
de Minas ultrapassam
limite da LRF
A proposta de Lei Orçamentária Anual
(LOA) para 2021, foi aprovada, em turno único, pela Assembleia Legislativa
de Minas Gerais (ALMG) no dia 5 de dezembro último. A revisão, para o mesmo ano, do Plano Plurianual de Ação
Governamental (PPAG) 2020-2023
também recebeu o aval dos parlamentares.
O Governo do Estado projeta um déficit
de R$ 16,2 bilhões para 2021, fruto de
uma previsão de R$ 105,7 bilhões em
receitas e de R$ 121,9 bilhões de despesas O valor é R$ 2,9 bilhões superior do
que o estimado para 2020, uma variação de 21%. Houve um crescimento de
8,8% na previsão de receitas, mas também de 10,3% na projeção de despesas.
A expectativa de receitas é mais uma
vez puxada pela arrecadação tributária, equivalente a R$ 68 bilhões – uma
redução de 2,5% em relação à esperada

29

para 2020. O ICMS é responsável por
cerca de 75% desse valor (R$ 51,2 bilhões), mas também com previsão de
queda na comparação com o ano anterior, de 4,2%. A receita de contribuições
deve ter um aumento expressivo de
35%, em função da reforma previdenciária, que elevou as alíquotas do funcionalismo e reduziu o valor a partir
do qual os aposentados contribuem. Os
gastos com pessoal e encargos sociais
correspondem a 44,2% da despesa fiscal (R$ 53,9 bilhões), um aumento de
8,6% de um ano para o outro.
A despesa com pessoal prevista equivale a 58,1% da Receita Corrente Líquida (RCL) para o exercício e ultrapassa
o limite prudencial estabelecido na Lei
de Responsabilidade Fiscal (LRF), de
57%.

Minas Gerais detém o
terceiro maior nível de
endividamento entre os
Estados Brasileiros
De acordo com dados divulgados pela
Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia, no mês de novembro de 2020 Minas Gerais detinha
o terceiro volume de endividamento
público estadual do país e se aproximava em atingir o teto constitucional
máximo de 200% das receitas correntes líquidas do ano.

MAIORES ENDIVIDAMENTOS ENTRE OS
ESTADOS BRASILEIROS NOVEMBRO
2020 – Em R$ bilhões
Estado

Dívida (1)

Receita
corrente
líquida (2)

São Paulo

267.80

160,90

166,44

Rio de Janeiro

183,40

57,80

317,30

Minas Gerais

131,10

67,30

196,29

Rio Grande
do Sul

93,60

40,60

230,34

Fonte: STN/MF-MinasPart Desenvolvimento

DC/RCL
-%
(1)(2)
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ENTREVISTA: GOVERNADOR ROMEU ZEMA

“Não existe fórmula mágica”

Quando assumiu a missão de governar Minas Gerais, em janeiro de
2019, Romeu Zema não imaginava
o que viria pela frente. O bem-sucedido empresário de Araxá, no inteiro mineiro, pouco conhecido da
população e com zero experiência
em cargos públicos ou na política,
foi uma das principais surpresas das
eleições de 2018: eleito com 71,8%
do votos no segundo turno venceu
um ex-governador de Minas – Antonio Anastasia. Mas além de ser escolhido para enfrentar a maior crise
econômica da história de Minas Gerais, sem dinheiro sequer para pagar o 13º salário não honrado pelo
governo anterior, Zema se deparou,
logo no primeiro mês de gestão, com
a tragédia de Brumadinho e seu violento impacto nas receitas do Estado, tão dependente de commodities
minerais e agrícolas.

O triste e inesperado episódio fez
com que muitos colocassem em dúvida a capacidade do araxaense em
comandar o estado com a segunda
maior população e terceira maior
economia do País. Logo, a franqueza
do discurso, a simplicidade da fala
com sotaque mineirês e, principalmente, a promessa em adotar uma
gestão de seriedade no trato com os
gastos públicos, chamou a atenção.
E Zema decidiu focar suas ações na
regularização da situação fiscal do
Estado. Porém, veio 2020 e a pandemia, tornando os desafios ainda
maiores, trazendo uma das maiores
quedas no PIB em 2020 e a necessidade de novos ajustes fiscais pela
frente.
Nesta entrevista exclusiva a MercadoComum, o governador faz um breve balanço dos dois primeiros anos
de governo, anuncia nada menos do

que 87 bilhões de reais em investimentos já assegurados e promete
ainda mais rigor com as contas públicas, com a privatização de estatais como a Codemig, Cemig e Copasa. “Em relação à questão fiscal,
não há fórmula mágica. As reformas
estruturantes são a solução”, assinala o governador.
MC - A história econômica tem
mostrado que, quando a economia brasileira vai bem, a de Minas
costuma ir melhor. Mas quando a
economia apresenta-se ruim, a de
Minas vai sempre pior. Agora, nesta equação econômica, também
se soma a questão da Covid-19, do
rompimento das barragens e a paralisação de parte das atividades
de algumas mineradoras, além da
crise forte fiscal e elevado endividamento do Estado de Minas Gerais – e que não é culpa deste go-
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verno. O que está sendo feito para
minorar esse quadro e para que
Minas volte a crescer a sua economia?
Recentemente, tivemos a divulgação do PIB do terceiro trimestre, que
mostrou um crescimento de 8,1% da
nossa economia em relação ao trimestre anterior, superior aos 7,7%
registrados nacionalmente. O ano
de 2020 foi dominado pela pandemia, então tratar bem da saúde era
um passo fundamental para que o
estado não sofresse ainda mais. Por
isso, dobramos o número de leitos
de UTI em todo o estado. Essa e outras medidas fizeram de Minas o estado com o menor índice de mortes
em relação à população em todo o
Brasil. Em paralelo, criamos o Minas Consciente, plano de retomada
econômica segura e gradual. Por
meio dele, orientamos prefeitos e
população a abrir, quando possível,
e a recuar, quando necessário, usando dados científicos e técnicos. Em
um cenário mais amplo, atraímos
investimentos e fizemos com que a
iniciativa privada retomasse a confiança em nosso Estado. Em relação
à questão fiscal, não há fórmula mágica. As reformas estruturantes são
a solução. Aprovamos a reforma da
previdência, que terá seus impactos
sentidos nos próximos anos, e esperamos avançar nas privatizações e
no regime de recuperação fiscal.
MC - Uma outra característica da
economia de Minas é a sua alta
concentração industrial e baixa
agregação de valor a seus produtos. O que tem sido feito para reverter esta situação?
RZ -Nesse processo de atração de investimentos, empresas de diferentes
ramos têm chegado a Minas. A chegada da Heineken em Pedro Leopoldo foi anunciada no fim do ano, as-

sim como a ampliação da Petrópolis,
no Triângulo Mineiro. Mercado Livre
e Amazon também desembarcaram
em Minas Gerais. Esses são exemplos apenas dos últimos dois meses
do ano. Continuamos incentivando
o setor de inovação e empreendedorismo, com a retomada do Seed,
que é uma iniciativa de aceleração
de startups. Recentemente, também
fizemos um revogaço, eliminando 140 normas e 160 alvarás, que,
na prática, apenas burocratizava a
vida de quem queria empreender. É
o caso da manicure, do borracheiro,
do proprietário de um pequeno comércio. E, tão importante quanto,
retomamos a qualidade da educação
em Minas, como a nossa alta no Ideb
(Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) comprova.
MC - De acordo com informações
oficiais do Governo Estadual Minas
já atraiu, durante a sua gestão, mais
de R$ 50 bilhões em novos investimentos produtivos ao Estado. A que
o senhor atribui esse desempenho
excepcional?
RZ - Na verdade, tenho a satisfação de anunciar que ultrapassamos
agora no fim de 2020 a marca de R$
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87 bilhões em investimentos atraídos nesses dois anos. Isso equivale a três vezes o que foi atraído de
2015 a 2018. O último anúncio que
tivemos foi da cervejaria Heineken,
que investirá R$ 1,8 bilhão em uma
unidade em Pedro Leopoldo, gerando centenas de empregos. Acredito
que termos um governo sério, ético
e transparente é fundamental para
que a inciativa privada queira se
instalar em Minas Gerais. Além disso, é claro, temos trabalhando muito para tornar esses investimentos
possíveis.
MC - Na sua avaliação quais são,
atualmente, as principais motivações para um investimento produtivo vir para Minas Gerais e não
para outros estados em condições
fiscais melhores e com fartura de
incentivos fiscais?
RZ - Temos trabalhado para dar as
melhores condições para que quer
investir em Minas, como disse acima. E reafirmo, acredito que o fato
de termos um governo sério, ético
e transparente é fundamental para
que a iniciativa privada queira se
instalar em Minas Gerais. Infelizmente, até pouco tempo atrás Minas
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era vista como um estado hostil para
investimentos e geração de empregos.
MC - Em que situação se encontra
o pedido, junto ao Governo Federal, para a inclusão de Minas no
Regime de Recuperação Fiscal?
RZ - Pleiteamos algumas mudanças
previstas no plano original, que foram encaminhadas pelo Congresso
Nacional, por meio do Projeto de Lei
Complementar 101/2020. Por meio
dele, o Regime de Recuperação Fiscal fica ainda mais interessante para
Minas Gerais. Todos sabem da nossa
vontade de aderir ao RRF, mas é uma
questão que depende de análise da
Assembleia Legislativa.
MC - Como tem sido o relacionamento da sua administração, em
nível político e econômico, com o
governo Jair Bolsonaro? Podemos
esperar que o bom diálogo com a
União se reverta em investimentos federais em infraestrutura, por
exemplo?
RZ - O governo federal pode contar
com meu apoio para todas as pautas
positivas para o país. Acredito que
estamos tendo um bom diálogo. Sabemos que 2020 foi um ano quase
que exclusivamente focado na pan-
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demia, mas contamos com apoio e
parcerias para investimentos. Isso
não só em relação ao governo federal, mas também com a iniciativa privada. Infelizmente, em razão
da crise financeira, hoje Minas não
consegue investir em grandes obras
por conta própria. Agora mesmo, em
dezembro, estive com o presidente
Bolsonaro em Jacinto, no Vale do Jequitinhonha, lançando a pedra fundamental para a pavimentação da
BR-367, obra aguardada há mais de
60 anos pela população da região.
São previstos R$ 160 milhões para
pavimentação de 61 quilômetros entre Jacinto e Salto da Divisa, fazendo ligação até Almenara. A obra é de
uma importância enorme porque vai
conectar essa região ao Sul do Estado da Bahia, fazendo com que o
transporte seja feito de forma mais
ágil e segura, trazendo desenvolvimento e empregos.
MC - O seu Governo conseguirá
privatizar a CEMIG, a COPASA E A
CODEMIG e, em caso positivo, qual
será a destinação dos recursos
apurados?
RZ - Meu governo foi eleito defendendo a privatização dessas empresas. Em primeiro lugar, porque o
Estado hoje está quebrado, sem con-

dições de fazer os investimentos que
as empresas precisam. E, obviamente, isso penaliza a população, já que
os serviços precisam de melhorias e
expansões. Seria uma oportunidade
também de garantir uma gestão técnica para o futuro, sem risco de interferências políticas contaminando a gestão das empresas, fazendo
delas cabides de empregos. No momento, nossa prioridade é a privatização da Codemig e esses recursos
seriam usados na reestruturação da
situação fiscal de Minas Gerais.
MC - O Estado de Minas Gerais tem
direito a receber R$ 6,525 bilhões
relativos às perdas financeiras
da Lei Kandir, o que está previsto para acontecer até 2037? O sr.
acredita que este repasse será feito
conforme o acordado? Já houve alguma definição sobre os valores a
serem repassados este ano e a fonte de onde sairão os recursos?
RZ - Temos, sim, a expectativa de
que possam chegar recursos da Lei
Kandir ainda este ano. Mas sabemos
que o prazo está curto, já que ainda
depende de sanção da Presidência
da República e da viabilização disso
pelo Ministério da Economia. A expectativa é que o valor para este ano
fique em torno de R$ 400 milhões.
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Esse deve ser o valor anual a que Minas tem direito, até 2030.
MC - O Senhor será candidato à
reeleição ao governo de Minas, à
Presidência da República ou ao
Senado nas próximas eleições de
2022?
RZ - Estamos ainda muito longe das
próximas eleições. Minas é um estado com desafios complexos e a
verdade é que nosso trabalho é para
reestruturar o Estado. Quando iniciamos a nossa gestão, em 2019, o
governo estadual não fazia os repasses constitucionais às prefeituras,
não cumpria as datas de pagamentos anunciadas aos servidores e se
apropriava de recursos dos servidores, ao não repassar aos bancos os
recursos dos empréstimos consignados. O Ideb estava em queda, os
fornecedores da área da saúde não
eram pagos, as empresas e os empregos fugiam de Minas Gerais. Felizmente, revertemos esse cenário.
Estamos atraindo investimentos, o
que minimizou os efeitos da pandemia, reestruturamos o atendimento
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de saúde, dobrando o número de leitos de UTI, o que permitiu que Minas
seja hoje o estado com menor número de mortes em relação à população
no país. Nosso Ideb voltou a crescer
e o Ensino Médio chegou a um patamar recorde, o que mostra o avanço
da educação. Demos previsibilidade
aos pagamentos dos servidores, regularizamos os consignados e normalizamos os repasses aos municípios, além de iniciar o pagamento
da dívida da gestão anterior. Ainda
assim, temos muitos desafios ainda.
E meu foco hoje é a superação deles.
MC - O público de MercadoComum é constituído, notoriamente,
por formadores de opinião pública. Que mensagem o senhor daria
para eles com relação às perspectivas futuras de Minas?
RZ - Estamos trabalhando duro, de
forma ética, responsável e com qualidade para transformarmos Minas.
Continuar fazendo de Minas o estado que melhor combate a pandemia,
gerar empregos e seguir atraindo
investimentos. Fazer de Minas cada

vez mais um estado amigo de quem
investe e produz, em que o estado
não é um empecilho ao cidadão, mas
que colabore no que for possível. Continuar trabalhando de forma eficiente para termos um estado diferente.
Acredito muito que isso é possível e
convido a cada um dos mineiros para
que também acredite.
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MEMÓRIA VIVA

31.01.2006 - Comemoração
dos 50 anos da posse de JK
na Presidência da República.
Foto: Davi Martins

Os 50 anos da posse de JK na presidência da República foram comemorados com um grande evento
realizado no Campus Prado da Faculdade Estácio de Belo Horizonte, no dia 31 de janeiro de 2006 – à
época, dirigida por Carlos Alberto
Teixeira de Oliveira.
Houve apresentação de uma peça teatral reproduzindo a posse de JK na
Presidência da República, encenada
por alunos da instituição; a criação de
um espaço dançante intitulado “Pé de
Valsa”; coquetel e jantar especial de
confraternização aos convidados –
além da apresentação de várias bandas
musicais, como a da Polícia Militar de
Minas e Euterpe de Santa Luzia – de
Caetanópolis, além da inauguração do
“Corredor Cultural JK e de uma exposição de carros usados por JK durante o
seu período como prefeito de BH.

de Progresso em 5 Anos de Governo”,
com mais de 700 páginas, de autoria
de Carlos Alberto Teixeira de Oliveira e
de outros 50 coautores.
Compareceram cerca de 3000 convidados especiais – dos quais 96 prefeitos
municipais, vários deputados e diversas autoridades, empresários, políticos
e admiradores de JK – cabendo destaque especial à presença do ilustre ex-

-presidente Itamar Franco e de ex-ministros.
Foi ainda inaugurada uma mostra especial de fotos da trajetória política
do Presidente JK que, posteriormente,
destinou-se integralmente à Casa de
Juscelino, em Diamantina-MG.
O evento foi matéria do Jornal Nacional
da Rede Globo, que transmitiu algumas
cenas diretamente do local.

Discursaram, durante o evento, o Diretor-Geral da Estácio de Sá, Carlos
Alberto Teixeira de Oliveira e o ex-Ministro e ex-Senador Murilo Badaró, que
abordou o tema intitulado “JK – O Predestinado”.
Os Dragões da Inconfidência de Minas da Polícia Militar prestigiaram o
evento e, também, o Coral do BDMG
Cultural – que incluiu músicas como
Peixe Vivo e Oh Minas Gerais! em seu
repertório, especialmente para aquela
ocasião, que ainda contou com o lançamento do livro intitulado “JK – 50 Anos

Quadro de Carlos Bracher, inaugurado na oportunidade
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Itamar Franco e JK

Inauguração de quadro de Carlos Bracher

Público presente

Convite - 2006

Convite - 2006

Tancredo T. Neves, Ênio Botelho e Hindemburgo
Chateaubriand

Banda de Música Euterpe de Santa Luzia

Banda de Música da Polícia Militar de Minas

Apresentação do Coral do BDMG

Peça teatral sobre a posse de JK

Público presente

Tancredo T. Neves, Arthur Lopes, Ênio Botelho e Marcos
Sant’Anna
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José Góes e Carlos Alberto Teixeira de Oliveira

Arlindo Porto e Serafim Jardim

Carlos Alberto Teixeira de Oliveira e Itamar Francos

Arthur Lopes Filho, José Pedro R. Oliveira e amigos

Cristiano Alvim Penna e Gilman Viana Rodrigues

Sr. e Sra. Eduardo Borges de Andrade

José Luiz Rocha, Sérgio Cardoso, Dayrell e Carlos Alberto
Teixeira

Lançamento do livro JK-50 Anos de Progresso em 5 Anos
de Governo

Levínio Castilho, Sr. e Sra. Arthur Lopes Filho, Serafim
Fernandes

José Luiz Rocha, Sérgio Cardoso, Dayrell e Carlos Alberto
Teixeira

Público presente

Descerramento de placa comemorativa

Luis Márcio Viana, Zuleide Pinto, Estevão Fiuza e Mauro
Werkema

Ronaldo Vasconcelos, Lêda Andrade, Itamar Franco e Rúbio
Andrade

Carlos Alberto Teixeira, Itamar Franco e Murilo Badaró

Público presente

Marcus Pestana e Itamar Franco

Paulino Cícero, Márcio Trindade,Murilo Badaró e Aníbal
Teixeira
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Público presente

Público presente

Francisco Guerra Lages, Carmo Rossetti e Carlos Alberto
Teixeira de Oliveira

Público presente

Djalma Moraes, Ângela Alvarenga Aguinaldo Diniz Filho e
esposa

Raimundo Mariano, Estevão Fiuza e Heli Penido

Público presente

Rubens de Oliveira, Nelson Mello e Souza, Carlos Alberto
Teixiera e Isac Krutman

Francelino Pereira, Renato Rossi e José Francisco Salles

Discurso de Carlos Alberto Teixeira de Oliveira

Dragões da Inconfidência

Itamar Franco, Danilo de Castro e Ronaldo Vasconcelos

Luiz Carlos Bernardes e Carlos Alberto T. Oliveira

Fátima Macaroun, José Alfredo Baracho e Aluísio Pimenta

Saudação aos presentes

Mauro Santos Ferreira, Sra. Arthur Lopes, Francisco Guerra
Lages e Luziana Lanna

Professoras da Estácio de Sá

Murilo Badaró durante sua saudação aos presentes
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A família, porém, não chegou de uma
vez só ao país. Alguns filhos ficaram
na Europa, para estudar. Em 1962, Edmond, que tinha chegado ao Brasil com
o pai, montou o Trade Development
Bank, em Genebra. Em 1966, construiu
o Republic, nos Estados Unidos — quem
cortou a fita na inauguração do banco, em Nova York, foi o senador Robert
Kennedy. O banco foi vendido para o
HSBC, por US$ 3,3 bilhões em 1999, em
um dos maiores negócios entre bancos
da história. Edmond morreu em um
incêndio criminoso que consumiu seu
apartamento em Mônaco, em 1999, aos
67 anos.

Joseph Safra: o Brasil perde um dos maiores
ícones das finanças nacionais e internacional
Carlos Alberto Teixeira de Oliveira
O Brasil perdeu, no dia 10 de dezembro
do ano passado, um dos maiores ícones
das finanças nacionais e um dos mais
expressivos nomes do setor bancário
mundial - considerado pela revista Forbes detentor da maior fortuna pessoal
do país, estimada em US$ 23,2 bilhões
(R$ 119,1 bilhões) e da 63ª maior do
mundo.
Banqueiro e empresário, Joseph Yacoub
Safra, de 82 anos, nascido em Beirute
e filho de Jacob Safra, veio para o Brasil em 1962, tendo adotado a nacionalidade brasileira alguns anos após e da
qual sempre exibia bastante orgulho e
apreço. Ao lado do irmão Moise Safra,
morto em 2014, Joseph liderou um dos
principais grupos financeiros do Brasil
– o Grupo Safra, com presença em 25
países.

Ele era conhecido como patriarca da
mais tradicional família de banqueiros
do Brasil. “Homem afável e perspicaz,
dedicou sua vida à família, aos amigos,
aos negócios e causas sociais. Foi um
grande banqueiro, um verdadeiro empreendedor que construiu o Grupo Safra no mundo, obtendo sucesso por sua
seriedade e visão de negócios. Foi um
grande líder e muito respeitado dentro e
fora da organização”, disse o Banco Safra, em nota encaminhada à imprensa
no dia do seu falecimento.
José era um dos oito filhos de Jacob Safra. Nasceu no Líbano em 1938 e chegou ao Brasil em 1962. Poliglota, falava
seis línguas, além do português: inglês,
francês, espanhol, italiano, árabe e hebraico.

Joseph não ficou atrás do irmão mais
velho e montou vários bancos. Além do
Banco Safra, criou mais cinco instituições financeiras no exterior, localizadas
nos Estados Unidos, Israel, Uruguai,
Ilhas Cayman, Luxemburgo e Bahamas.
Joseph, porém, não chegou ao Brasil
junto com o pai. Antes, estudou na Inglaterra e recebeu o diploma do equivalente ao diploma do segundo grau
no Brasil. Ele ainda passou pelos Estados Unidos, onde trabalhou no Bank of
America, e pela Argentina. Joseph não
cursou faculdade, costumava dizer que
era “fascinado” por bancos desde menino e aprendeu o ofício vendo o pai trabalhar.
Joseph Safra não era apenas um banqueiro. Um dos brasileiros mais ricos
do mundo, gostava de colecionar livros
raros, obras de arte, adorava arquitetura
e ainda era fanático por futebol, a ponto de viajar ao exterior só para assistir a
um jogo da seleção brasileira. Durante
a Copa do Mundo de 2014 presenciou
praticamente todos os jogos da Seleção
Brasileira e, inclusive, os de fora de São
Paulo. Torcia para o Corinthians. Avesso
à imprensa, não gostava de ser fotografado e não dava entrevistas.
Por décadas, foi Joseph, conhecido carinhosamente entre os funcionários por
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“seu José”, que comandou o banco fundado por seu pai. Ele passou os últimos
anos na Suíça, ao lado da mulher Vicky,
com quem se casou em 1969 e teve
quatro filhos: Jacob, Esther, Davi e Alberto. Apesar de debilitado pelo mal de
Parkinson, ainda se mantinha presente
no dia a dia dos negócios.
De acordo com o jornal O Estado de S.
Paulo, “a cultura que Joseph impôs nos
negócios da família imprimiu na marca
Safra uma imagem de solidez e de que o
banco é blindado a crises.
Enquanto fazia negócios mundo afora,
Joseph Safra também se dedicou à filantropia. Foi um dos maiores doadores
dos hospitais Albert Einstein e Sírio Libanês, em São Paulo. À Pinacoteca, ele
doou esculturas de Rodin e ao Museu
de Israel, em Jerusalém, o manuscrito
original da Teoria da Relatividade de
Albert Einstein. Durante a pandemia da
Covid-19, o banco doou cerca de R$ 40
milhões para hospitais e Santas Casas.”
Joseph Safra é da quarta geração de uma
tradicional família de banqueiros, com
origem na Síria, que começou financiando o comércio entre as cidades de Aleppo,
Constantinopla e Alexandria. Jacob, pai de
Joseph, mudou-se para o Líbano depois
da Primeira Guerra Mundial e abriu o Jacob Maison de Banque em Beirute. Foi lá
que Joseph nasceu, em 1938.
A vinda para o Brasil, na década de 1950,
tem relação com a perseguição aos ju-

deus no Oriente Médio, após a criação
do Estado de Israel. Joseph contou certa
vez que seu pai migrou com a família
buscando um refúgio, porque acreditava que a terceira guerra não demoraria
a começar.
Antes de se juntar aos pais e irmãos em
São Paulo, Joseph Safra concluiu os estudos na Inglaterra e chegou a trabalhar
no Bank of America, nos EUA. Edmond,
o mais velho dos nove irmãos, assumiu
os negócios da família no exterior, enquanto Moise e Joseph ajudavam Jacob
no Brasil.
Perto de completar 70 anos, Joseph já
começava a colocar em curso seu plano
de sucessão para entregar o comando
dos negócios aos filhos Jacob, Alberto e David (Esther chegou a trabalhar
durante um ano no banco). A troca de
bastão, no entanto, acabou sendo adiada por causa da crise financeira global
de 2009. Mesmo nas grandes crises financeiras, o banco nunca precisou de
socorro do governo. Mas, nos bastidores, o banqueiro sempre esteve perto do
poder.
Nos anos seguintes à crise global, com
a discrição que lhe é peculiar, Joseph
surpreenderia o mercado com o anúncio de grandes negócios. Em 2012, comprou o banco suíço Sarasin, dobrando o
volume de recursos sob sua administração. Dois anos depois, junto com o
empresário brasileiro José Luís Cutrale,
entrou na disputa (e ganhou) por uma
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das maiores produtoras de bananas do
mundo, a americana Chiquita Brands
International, adquirida por US$ 1,3 bilhão.
Atualmente, o conglomerado da família
Safra inclui, além de bancos na Suíça,
no Brasil e em Nova York, mais de 200
imóveis ao redor do mundo, entre eles
o famoso Gherkin Building em Londres.
A área internacional está sob o comando
de Jacob, o filho mais velho de Joseph.
No Brasil, David e Alberto dividiram a
gestão do banco por seis anos até o fim
de 2019. Por busca de outras estratégias
e novas oportunidades, Alberto deixou a
instituição e abriu a gestora de recursos
ASA Investments.
“É com imenso pesar que comunicamos
o falecimento, nesta data, do Sr. Joseph
Safra, aos 82 anos, de causas naturais.
Seu José, como era chamado pelos mais
próximos, nasceu em 1938 no Líbano e
imigrou para o Brasil na década de 60,
para dar continuidade aos negócios de
seu pai, construindo os sólidos alicerces
do Grupo Safra, mais conhecido no Brasil
como Banco Safra”, diz nota oficial divulgada pelo banco.
“Em 1969, casou-se com Vicky Sarfaty,
com quem teve 4 filhos e 14 netos. Foi
um grande banqueiro, um verdadeiro
empreendedor que construiu o Grupo Safra no mundo, obtendo sucesso
por sua seriedade e visão de negócios.
Foi um grande líder e muito respeitado dentro e fora da organização. Viveu
uma vida exemplar, simples e reservada, sem ostentação, longe da exposição
geral. Sempre dizia ter muito orgulho
da cidadania brasileira e de torcer pelo
Corinthians”, acrescenta o comunicado.
Apesar da desconfiança inicial, a estabilidade e o conservadorismo do Banco
Safra – oficialmente fundado em 1967
com o nome de Banco de Santos – atraiu
parte da riqueza paulistana e ganhou a
fama de ser o “banco dos banqueiros.”
O lema do Banco Safra é uma frase de
Jacob: “Se escolher navegar os mares do
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Bank of New York, em Nova Iorque nos
Estados Unidos, durante os anos 1980,
sendo um de seus pioneiros. Ele era uma
pessoa afável, formal, elegante, gentil e
de gosto refinado, apreciava as artes e
curtia uma boa música, principalmente
as clássicas. Sempre me trazia pacotes
de cigarro Minister todas as vezes que
vinha do Brasil. Vestia, invariavelmente, ternos muito bem cortados, escuros
e preferencialmente da cor azul, combinando com gravatas também geralmente azuis ou escuras. Camisas eram
quase sempre brancas, impecáveis e
de colarinho engomado. Todas as vezes
que falávamos ao telefone e que nos
encontrávamos, sempre as primeiras
perguntas eram: como está sua família,
a sua esposa, filhos e mãe? Como está a
sua saúde?
Fonte: Jornal Estado de Minas – março de 1982

sistema bancário, construa seu banco como
construiria seu barco: sólido para enfrentar,
com segurança, qualquer tempestade”.
Para Joseph, a manutenção da reputação e
da solidez do Safra era a alma de seu negócio.
Com o sucesso de suas operações, os Safra
passaram a comprar outras instituições
financeiras. Em 1972, com a aquisição do
Banco das Indústrias, o nome Banco Safra
passou a ser oficialmente utilizado. Joseph
sempre controlou o Safra de forma minuciosa. Seu estilo de gestão envolvia muito
estudo sobre os riscos dos negócios e um
raro faro comercial.
O Safra sempre foi considerado o típico
banco de dono. Durante mais de 50 anos,
foi liderado por Joseph diretamente e com
pulso firme. Desde 2013, estava afastado
do dia a dia, mas sua importância na condução da instituição era clara. Até pouco
mais de um ano atrás ainda comparecia
ocasionalmente na sede, na Avenida Paulista, apesar de já estar fragilizado pelo
mal de Parkinson. Desde que saiu da linha de frente, dividia seu tempo entre as
cidades de Genebra e São Paulo.
Fonte: Jornal Estado de Minas – março de
1982

Histórias contadas por quem trabalhou ao
lado de “seu José” mostram um dono de
banco atento, mas muitas vezes rigoroso.
Conhecia, com minucias de detalhes, as
principais engrenagens de funcionamento da organização e, para isso, contava
com uma assessoria de planejamento e
controle que permanentemente avaliava
os resultados e os rumos que deveriam
ser seguidos. Sempre possuía estratégias
de atuação muito bem definidas e uma
avaliação de riscos de mercado e de tomadores de recursos bastante sofisticados e eficazes.

Viajamos algumas vezes juntos para o
exterior acompanhados das esposas,
como durante a realização da Reunião
Anual do BID – Banco InterAmericano
de Desenvolvimento, ocorrida na segunda semana de março de 1985 e coincidente com a data de posse prevista do
presidente Tancredo Neves e que não
ocorreu. Segundo o que ele me relatou
no dia é que, naquela ocasião, a posse
não ocorrera por uma suspeita de atentado ou golpe sendo, algum tempo mais
tarde, sido revelada que era por doença
mesmo de Tancredo, uma diverticulite
aguda.

Segundo algumas pessoas que conheceram o banqueiro pessoalmente, Joseph
era bem-humorado, educado, cordial e tímido. Influente, o banqueiro recebeu telefonema de Luiz Inácio Lula da Silva logo
após sua posse. Lula pedia três sugestões
de nomes para a presidência do Banco
Central. Os outros banqueiros consultados foram Lázaro Brandão, do Bradesco,
e Olavo Setúbal, do Itaú.

Em várias outras oportunidades estivemos juntos em suas raríssimas aparições públicas, como nos eventos do
“Homem do Ano” em Nova Iorque ou
nas tradicionais e memoráveis recepções oferecidas aos participantes das
Reuniões Anuais do Board of Governors
do Banco Mundial e FMI, em Whashington, Estados Unidos, no National Galery
of Arts, em conjunto com o Republic
National Bank.

Eu tive o privilégio de conviver com “Seu
José” durante os quase sete anos em que
trabalhei no Grupo Safra, alguns deles
como principal executivo – (Executive
Vice-Presidente/CEO) do Safra National

Deixo aqui registrado o meu profundo pesar por esta irreparável perda, bem como
as minhas condolências e o abraço fraterno a toda família Safra e, especialmente à
sua esposa Vicky e filhos!
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5 lições para o
sucesso profissional

Então, nesses mais de 50 anos de experiência profissional, resolvi reunir
alguns aprendizados da minha vida
para mostrar como a menina que saiu
da roça aos 10 anos, após a família perder tudo em um incêndio, conseguiu
conquistar uma vida plena e feliz:

Nunca esqueça de onde você veio
Nasci em 25 de dezembro em 1954, na
cidade de Sapopema, interior do Paraná. Sou filha de pais agricultores, com
14 irmãos, mãe do José Guilherme e
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escolas na região, mas, aos 10 anos, ao
voltar para minha cidade natal para ficar mais um tempo com os pais, infelizmente, houve uma grande tragédia.
Minha família foi uma das atingidas
pelo incêndio florestal, no Paraná, entre agosto e setembro de 1963, perdemos tudo. Então, aos 10 anos, me
mudei para Curitiba com meus avós e
parte dos irmãos. Aos 11, decidi que era
hora de começar a trabalhar e passei a
sair sozinha pela cidade, para garantir
o meu sustento e para não me acomodar apenas com as tarefas do lar, que
não eram poucas. Eu mal sabia falar,
era tímida, e não sabia nem mesmo o
que era um telefone, e acredite, meu
primeiro trabalho foi exatamente
como telefonista do Jornal Gazeta do
Povo. Logo, quero mostrar com isso,
que não importam os perrengues da
vida, a gente sempre dá um jeito de se
levantar.

Clemilda Thomé

Muitos me consideram uma das mulheres mais bem sucedidas do Brasil.
Sim, administro mais de 08 empresas
da minha holding, além de ter fundado a Faculdade ILAPEO, centro de excelência em pesquisa e pós-graduação
em Odontologia, reconhecido internacionalmente. Mas, quem me vê agora,
não imagina o caminho cheio de percalços que transcorri, não é mesmo?

ARTIGO

João Alfredo e avó do João Pedro e Helena. Eu gosto de mostrar minha história
não como uma forma de vitimização,
mas como uma forma de honrar minha
família e inspirar outras pessoas para
que não desistam de seus sonhos. Éramos pobres de dinheiro, mas falo com
orgulho que era milionária em educação, respeito e fé e tenho certeza de que
tudo isso me transformou na mulher
que sou hoje. Minha mãe sempre falou
sobre a importância de ser humilde, de
olhar o outro, e hoje entendo o quanto os
ensinamentos me guiaram ao longo de
minha trajetória. Nossa casa, que não
tinha geladeira e abrigava 5 pessoas em
um único quarto, era o cenário de muita
conversa à beira do fogão a lenha.

Não há mal que sempre dure, nem
bem que nunca se acabe. Apenas siga
em frente
Aos nove anos precisei sair da cidade
para estudar porque não tinha mais

Vencer é para quem está disposto a
levantar da cadeira e correr atrás dos
sonhos
Lembro que eu adorava bala de vela, e
um dia ao pedir para meu pai que comprasse, ele explicou que não tinha dinheiro, mas que, se eu e meus irmãos
acordássemos às 04h para espantar os
passarinhos do arrozal, ele nos pagaria ao invés de pagar outra pessoa. E
assim nós fizemos e comemos muitos
doces. Da minha mãe, vem a lembrança de vê-la acordando às 4h para ir até
o INSS servir café para as pessoas que
esperavam na fila. O que meus pais
talvez não soubessem na época é que
eles foram os impulsionadores para
que eu trilhasse um caminho de muita
batalha, determinação e sucesso.
Todos os dias eu pegava um ônibus,
ia até o ponto final e voltava. Um dia,
o costume se tornou o meu gatilho,
quando, certo dia, sentada em uma
calçada, comendo um cachorro-quen-
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te, um menino muito humilde se aproximou e me pediu um pedaço do lanche. Foi então que pensei: a minha mãe
sempre me ensinou a dividir a comida,
porque não sabemos o dia de amanhã.
Então, dividi metade do meu lanche,
com a certeza de que o Senhor iria me
ajudar a ter muito mais, para que pudesse compartilhar com muita gente.
Foi naquele dia que eu senti que tinha
uma missão pela frente.

Ressignifique as críticas e torne-as
ferramentas para seguir em frente
Em Curitiba fiz de tudo um pouco, mas
meu sonho era fazer medicina, porém,
sem condições financeiras para tal, resolvi fazer instrumentação cirúrgica,
para entender melhor a área. Apesar da
paixão que crescia pela profissão, certa
vez, durante uma cirurgia cardíaca que
começou às 07 da manhã e terminou
por volta das 17h, o médico cirurgião
me perguntou se eu tinha gostado da
experiência.
Não só amei, como disse ao doutor que
um dia gostaria de me tornar uma médica como ele. No entanto, o que não
esperava é que o especialista, ao invés
de me incentivar, fez pouco caso de
meu sonho. Disse que nunca conseguiria, afinal, eu era mulher e não tinha
condições para chegar em tal patamar.
Sugeriu que cursasse sociologia, psicologia, biologia, ou qualquer outro curso
que não fosse medicina. Hoje, de certa
forma, eu o agradeço, pois não desisti e
ressignifiquei meu sonho, entendi que
o sucesso e a realização profissional
ainda estariam por vir.

O que parece impossível hoje traz um
aprendizado para amanhã
Aprendi também que “pessoas ricas
não entram no céu”, e para conseguir
prosperar precisei ressignificar essa
crença. Como isso aconteceu? Junto

com meu ex-marido, abrimos, em 1992,
com muito sacrifício, a NEODENT, uma
empresa de implantes dentários. Para
isso, vendemos um carro velho e um
terreno, já que os bancos fechavam
as portas quando o assunto era linha
de crédito. Não tínhamos capital para
abrir uma empresa desse porte, mas
mesmo assim nós fizemos.
A partir disso, percebi que era preciso
entender o produto. Como eu cuidava da área comercial da empresa, pra
mim não bastava vender, era preciso
entender o que eu vendia. Não se tratava de comercializar parafusos e, sim, o
caminho era oferecer saúde bucal e devolver a autoestima aos nossos clientes, por isso, fui estudar odontologia. E
a jornada tripla, apesar de cansativa,
não me desanimava, pelo contrário,
me dava ainda mais força para continuar.
Aos 37 anos, graduei-me em odontologia pela Universidade Tuiuti do Paraná
e a NEODENT criava asas. Em apenas
15 anos, a empresa tornou-se líder nacional em seu segmento. Foi então que
veio a grande virada, quando o Grupo
Suiço Straumann, líder mundial na Implantodontia, adquiriu, em 2015, cem

por cento da empresa. Tudo mudou em
minha vida.
Hoje, participo ativamente da gestão
de minhas empresas, juntamente com
meus filhos, no Conselho de Administração da DSS Holding, mas tenho
como meu maior legado, a promoção
da educação, que acredito ser o maior
agente das mudanças e desenvolvimento do país.
Passei a fazer parte do Instituto Sou
1 Campeão - ao lado dos meus sócios
Mamá Brito, treinador comportamental e coach de atletas do UFC, e também
meu marido, e Rogério Minotouro - que
nasceu para ser uma ferramenta para
quem busca por alta performance, com
disciplina e dedicação. Aqui estava a
missão que tanto senti lá atrás: modificar a vida de pessoas que procuram
transformar dificuldades e diversidades em realização.
Muitas vezes não nascemos bom em
algo, mas podemos nos esforçar, nos
dedicar e passar a ser até melhor do
que imaginamos. Ter foco no plano
traçado também é algo fundamental a
todos que querem conquistar a prosperidade profissional e financeira.
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Sergio Rogerio de Castro
Engenheiro, empreendedor, conselheiro da Escola de Associativismo; Ex-Senador pelo
Espírito Santo e ex-Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo.
Foto: Ebrand

Associações fortes ajudam muito

Já pensou na importância das associações? Desempenham papel da mais
alta relevância no desenvolvimento
sustentado das cidades, dos estados e
do país. A ESCOLA DE ASSOCIATIVISMO tem um objetivo muito bem definido: fortalecer as associações. Missão
fundamental, porque a sociedade civil
organizada é formada por associações.
Fortalecendo estas, faz o mesmo com
a sociedade civil, tornando-a mais influente, respeitada, mais protagonista
na busca e na obtenção de mais bem-estar para todos, objetivo universal
maior.

tos dos que moram no Espírito Santo, e
os volumes 2, “Uma Visão de São Paulo”, e 3, “Uma Visão de Santa Catarina”,
com colaboradores de conteúdo destes
dois diferentes estados.

Quinze módulos didáticos compõem o
portfólio de cursos da escola até aqui.
Cada módulo trata de um tema vital
para o fortalecimento das associações.
Inicia com associativistas do Espírito Santo e na sequência o conteúdo é
enriquecido com visões de associativistas de outros estados do Brasil. Já
disponíveis, gratuitamente, no site da
escola, fechando a Série 1 de dez cursos, estão o volume 1, com ensinamen-

Associações de empreendedores, como
a CNI Confederação Nacional da Indústria, a FINDES Federação das Indústrias
do Estado do Espírito Santo, promovem
o desenvolvimento dos segmentos que
representam, nos níveis federal e estadual. Agricultura, indústrias, comércio
e serviços de todos os tipos, de todas as
regiões são representadas por milhares de associações no Brasil. O Hospital
Sírio Libanês de São Paulo e o Hospital

A ESCOLA DE ASSOCIATIVISMO produz
conteúdo de alta qualidade, exclusivo,
não existe nada semelhante no Brasil.
Três tipos de associações, importantes
para qualquer cidade, estado ou país,
merecem o foco atual da escola. São
as associações de empreendedores, as
que dão apoio aos hospitais filantrópicos e as comunitárias de moradores.
Outros virão no futuro.
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Santa Rita em Vitória/ES foram criados
e são apoiados por associações, Sociedade Beneficente de Senhoras e pela
AFECC Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer. Hospitais
filantrópicos de alta qualidade, junto
com milhares de outros em todo o país,
apoiados por associações, são responsáveis por mais de 50% (cinquenta por
cento) dos atendimentos de saúde da
população brasileira. Não menos importantes são também as milhares de
associações comunitárias de bairros
nas cidades. Citamos, como exemplos
de associações desenvolvidas deste
tipo, as dos bairros de Jurerê Internacional, em Florianópolis e a da Praia do
Canto em Vitória/ES.
Governos e legislativos de todos os
níveis, bem sucedidos, procuram o
diálogo estreito, republicano, com as
associações. Ouvem suas críticas, sugestões, e ajustam as ações, projetos
de lei, emendas parlamentares. Fazem
isto porque sabem que representará
diferença para melhor na qualidade
dos seus mandatos, os ajudarão a alcançar o objetivo maior de todo bom
político: promoção do bem estar de
toda a população.
É preciso que tenhamos associações
com dirigentes competentes, preparados, que levem aos eleitos, apoiados
por associados participativos, sugestões de soluções, propostas de ações
e de legislação. Que possam oferecer
assessoria qualificada, fundamentada,
na análise e avaliação dos projetos em
tramitação. Uma associação bem articulada, consegue ser muito mais protagonista neste trabalho de apoio aos
eleitos.
Associações desenvolvidas significa
sociedade civil forte, democracia fortalecida, cidades melhores para vivermos. Uma correlação direta e clara. Capacitar, formar associados e dirigentes
de associações, esta é a função da ESCOLA DE ASSOCIATIVISMO.
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O velho advogado passa a
Testemunhar!

Advogado José Anchieta da Silva

O sumário, com temas importantíssimos, em todas as áreas de conhecimento jurídico, com vinte e sete ensaios (sim,
ensaios na visão de Montaigne) mostra e
preocupação de que o advogado não fuja
em ser participante de funções sociais,
sobretudo quando sai do casulo e vai à
trincheira, com fortes e sólidas raízes
históricas. Não escapa, como é evidente, o fato de Jasa ser o marco da simbiose
Advocacia com Liberdade.

Em três escritos vou me debruçar sobre a enciclopédica obra construída,
elaborada, escrita e publicada pelos
coordenadores advogados José Anchieta da Silva e Ricardo A. Malheiros
Fiuza, que grifa: Vinte Anos de Advocacia (Textos doutrinários e palestras)
((Coord.) ANCHIETA DA SILVA, J. MALHEIROS FIUZA, R. A. Belo Horizonte:
Del Rey Editora, 2010).
Por que três escritos?
Simplesmente, porque o advogado
José Anchieta da Silva, galhardamente, decidiu, a bem da claudicante
cultura jurídica pátria, levar a público os três textos ilustres da reconhecida e distinta obra que é engalanada
com seu nome. Eis que, desenvolvidos os três volumes, constato que o
primeiro abarca as duas primeiras

décadas, indo até 2010; o segundo,
até 2015 e o terceiro até 2020.
O espaço que me é brindado pelo
Professor Carlos Alberto Teixeira de
Oliveira, com lhanura mineira para
serem divulgados meus escritos,
não me permite ir além do limite da
publicação. E, como escreveu Bernanos, “Além desse limite, seu bilhete
não tem mais valor”, referindo-se,
então, ao bilhete do metrô de Paris.
E eu o respeito, por dever de ofício.
Toda a equipe JASA participou da
obra (advogados, estagiários, administradores, advogados correspondentes, advogados ex-sócios e
advogados de apoio). Trabalho enciclopédico, esforço inaudito e dedicação ímpar.

Este velho advogado, que nunca se conformou com os rumos que se dão a esta
Pátria, aceitou, enobrecido, o mimo e se
curvará a dois temas escolhidos com o
carinho de suas convicções pessoais.
O advogado José Anchieta da Silva e suas
estórias, aliás, histórias! Por isso, ouso
reproduzir um ditado popular italiano:
“ciò che ti rendi chi sei è il tuo cuore, non
il tuo nome” (o que afirma o que você é, é
o teu coração, não o teu nome).
E a ele, com reverência, retrato seu pensamento, com ousadia, porque sintetizá-lo, em poucas linhas, está explícito
no que se reproduziu na página IX: “o
exercício da advocacia de trincheira, livre e independente, exige daqueles que
a praticam sensibilidade e responsabilidade social maiúsculas. Exige ainda um
comprometimento pessoal com as soluções propostas. Esta é a síntese do nosso
pensamento” (Ibidem, Prefácio, p. IX).
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Dou início, então, aplaudindo a inteligência, a sutileza do título do ensaio
com a substituição da preposição de
(em latim, o genitivo) com ela agregada
o artigo o: da restrição à determinação
de mostrar que, navegando no mar de
escolhos, importa “o exercício saudável
da reflexão”. Ele o faz com a maestria do
esgrimista olímpico e é saudado, aqui o
faço, com o imortal Carl Jung: “refletir é
difícil, pois a maioria das pessoas julgam...”.
Difícil resumo, com mil escusas ao advogado José Anchieta da Silva, é que
muitos desses preceitos vigoram em
nossa sociedade: “Eu não vejo nada, mas
eu invento tudo. Eu não penso nada, mas
eu reformo tudo. Eu não digo nada, mas
eu julgo tudo” (autor desconhecido).
“Qualunque imbecille può inventare e
imporre tasse. L’abilità consiste nel ridurre le spese, dando nondimeno servizi efficienti, corrispondente all’importo
della tasse”
(Maffeo Puntareli, 1857-1924)
Porque não faço a recensão da opera
magna que o Jasa produziu, produz e
produzirá, sim, li Vinte Anos de Advocacia, no que me saltou aos olhos, mesmo como tal em seus devidos limites
intelectuais de meu interesse, escolhi o
tema “lavagem de dinheiro” que o advogado José de Anchieta da Silva escreveu
(págs. 79-100).
O ensaio é suportado por treze citações
de rodapé e seletas referências bibliográficas, fontes jornalísticas agudas
para a época, sendo uma das duas não
mais existente (Gazeta Mercantil) e a
busca na Internet do COAF.
Mas o que me valeu nessa viagem maravilhosa foi a notória experiencia de José
de Anchieta da Silva neste submundo
que é a lavagem de dinheiro e sua imediata repercussão no mercado financeiro, onde não há anjo, dentre os seus
personagens ou agentes dos mercados.
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Lembro, para deixar a marca da temporalidade do escrito do autor, advogado
José Anchieta da Silva, que ele foi “palestra proferida no Congresso de Bolsas
e Corretoras de Valores, em junho de
1999, na Bahia” (p. 79, em nota de rodapé).
Salientando que a temporalidade, no
caso, usando jargão celebrado e conotado em qualquer ilação em nosso ano
pandêmico: vinte e um anos, desde a
palestra, passam com fatos acontecidos
que mudaram ou emperraram ou tingi-

“refletir é difícil, pois
a maioria das pessoas
julgam...”.

ram a história pátria. A lavagem de dinheiro, no Brasil, como em vários cantos
deste planeta, trouxe à lume a profissão
mais antiga com ares de nobreza e exibiram o cinismo, a hipocrisia e a debilidade das instituições em enfrentá-la com
êxito, mesmo porque as autoridades
sempre colocam vendas nos olhos.
O que me deixou confortado com a leitura do texto em comento é a singeleza e a
franqueza com a qual José Anchieta da
Silva se colocou, vis-à-vis, com as práticas de mercado que o COAF inaugurou:
“A análise e a avaliação sobre o ser ou o
não ser a hipótese da comunicação (delação) haverá de ser sempre e exclusivamente do agente, homem comum de
quem não se pode exigir conduta outra
que não a de um homem de bem, mas,
conduta de homem comum. Não se pretende transformar os agentes de mercado em Sherlock Holmes ou em Hercule
Poirot” (Ibidem, p. 99).
Paro! Reflito!
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Ora, o exercício da lucidez da razão, em
José de Anchieta da Silva, mostra-nos
tratar-se de um profissional que exerce
o seu papel com nitidez, também como
em seus escritos, que nos proporciona o
que é indispensável ao tempo presente.
Combinação valiosa, porque o grande
exilado Victor Hugo disse alhures: “O
grande erro de nosso tempo tem sido o
de prender, o direito mesmo de coibir,
o espírito dos homens na busca do bem
material”.
Sigo em frente.
Ao me honrar com a Apresentação de
meu derradeiro escrito (VITA ROSO,
J. Sem medo da imitação: da régua ao
compasso: um fenômeno de consciência. São Paulo: editora Ideias e Letras,
2018) impresso, esmiuçando os textos,
concluiu que a auditoria jurídica foi o
meu grande mote!
Sim, porque a auditoria jurídica seria a
alforria da nobreza da profissão, quando
exercido e praticado por ela com mesma
seriedade. Mas, a frustração que proporcionou a sua dupla recusa dá a impressão que o Olimpo e seus deuses procuram a si mesmos em seus devaneios.
Senti-me honrado – e com a razão – ao
ser prefaciado por José Anchieta da Silva
com a eloquência que lhe é típica. Assevera que a Auditoria Jurídica atua em
função do serviço à sociedade e em prol
do bem-estar do brasileiro.
Assim, louvo e dou guarida à necessidade, no tempo presente, de aplaudirmos a
republicação da obra da JASA: de trilogia
trintenária do JASA, para servir de bom
exemplo para esta geração que vive, no
lamaçal da imensa dívida pública a que
os governos levaram esta frágil democracia. Resta-nos o exemplo do JASA,
como esperança, em iluminar o caminho. Sem esperança, não se começa
nada. Com ela, ainda, se pode atingir a
meta do desenvolvimento sustentável
para todos.
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2020: o ano do desafio
Sem dúvida, 2020 foi um ano desafiador para o mundo, não só no aspecto
da saúde, mas também socioeconômico. De acordo com dados do Ministério
da Economia, o impacto financeiro da
Covid-19 no Brasil deve chegar a 8,6%
do PIB (Produto Interno Bruto), ou R$
615 bilhões. Neste contexto, o planejamento fez mais sentido do que nunca,
porém sempre tendo em mente a flexibilidade para ajustes de rota quando
necessário. Momentos de adversidade
devem ser encarados como oportunidades únicas de aprendizado, de reinvenção e inovação. De acordo com a
consultoria Russell Reynolds Associates, as maiores mudanças ocorrem em
momentos de incerteza, e os melhores líderes são aqueles que enxergam
oportunidades neste cenário.
Após mais de 9 meses de pandemia,
algumas lições foram apreendidas e
já é possível fazer um balanço de tudo
que vivemos e traçar o caminho para
os próximos doze meses. Na Ademicon,
de janeiro a novembro de 2020, crescemos 45% em volume de créditos de
consórcios em comparação ao mesmo
período do ano anterior. Prestar atenção aos fatores externos ao nosso negócio foi primordial para o sucesso da
companhia.
Esse olhar para o que estava acontecendo no mundo, ajudou o gestor mais
atento a se antecipar e estabelecer
planos de contingência, minimizando,
na medida do possível, os impactos
provocados pela pandemia. Segundo
o pesquisador Ricardo Hausmann, diretor do Centro de Desenvolvimento
Internacional de Harvard, o conheci-

mento só ocorrerá para aqueles países
que puderem aprender com suas próprias experiências e com base na experiência de outros.
O relacionamento com o principal ativo
de qualquer empresa – o capital humano – também precisou de adaptações.
Cuidar do colaborador foi muito além
do distanciamento social e da obrigatoriedade do uso de máscaras e álcool
em gel. Rotinas de acompanhamento
de processos entre equipes e gestores,
mesmo à distância, serviu como ferramenta motivacional e possibilitou
dividir os mesmos anseios. Manter a
programação estabelecida no planejamento anual, sem cancelar treinamentos e eventos internos, transformando-os em virtuais, transmitiu
tranquilidade para os envolvidos, mostrou que o negócio permaneceu “vivo”,
mas apenas em formatos diferentes.
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Mesmo com a instabilidade econômica, houve setores que surpreenderam e
registraram boa performance, como foi
o caso do consórcio. De acordo com dados da Associação Brasileira das Administradoras de Consórcios, a ABAC, em
outubro de 2020 a modalidade bateu o
recorde de adesões, o maior número dos
últimos dez anos. No acumulado dos dez
primeiros meses, foram 2,48 milhões
de aderências, 4,2% a mais que as 2,38
milhões dos mesmos meses de 2019. O
desafio, neste caso, foi lidar com a demanda represada, dar apoio à equipe de
vendas para que o processo fluísse e se
transformasse em bons resultados para
o setor.
A chamada segunda onda da pandemia
já está entre nós e não podemos “baixar a
guarda”. Lidar com a ansiedade provocada pela incerteza ainda é um obstáculo,
e gestões que tenham o firme propósito de manter o colaborador sadio se
destacarão. E isso não se limita só nos
aspectos mental e físico, é necessário
também cuidar da saúde econômica,
oferecendo toda a estrutura para que
eles se sintam seguros profissionalmente e reforcem a crença de que, juntos, todos sairemos dessa, muito mais
fortes e unidos.
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Incertezas trabalhistas
A pandemia agravou o problema crônico da desocupação e do trabalho precário no Brasil. Os dados atuais da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
Contínua (Pnad Contínua) indicam que
menos da metade (47%) dos brasileiros
em idade de trabalhar está trabalhando. Trata-se da menor proporção dos
últimos 30 anos. Só não é pior devido
às bem-sucedidas medidas do governo para preservar empregos - redução
de jornada e suspensão do contrato de
trabalho.
Mas, essas medidas, assim como o auxílio emergencial, vão terminar em breve. Será que o mercado de trabalho do
início de 2021 terá fôlego para oferecer
as oportunidades de emprego para que
boa parte das 65 milhões de pessoas
que até hoje recebem aquele auxílio
passe a viver da renda derivada do trabalho?
Nos últimos dias, tivemos a boa notícia
do início da aplicação da vacina contra
o coronavírus na Europa. Em poucos
meses, chegará ao Brasil. Isso reanimou a economia. Ainda assim, é pouco
provável que, no início de 2021, os brasileiros encontrem trabalho suficiente
para manter o seu sustento, o que, no
meu entender, torna inevitável a manutenção do auxílio emergencial por,
pelo menos, mais três meses. E, sobre
isso, não há decisão. Fala-se na expansão do Bolsa Família sem se saber até o
momento de onde virão os recursos: fim
do abono salarial e do seguro defeso, redução de jornada e salários de servidores públicos, suspensão da correção dos
benefícios de quem ganha acima de três
salários mínimos?

O tempo está correndo muito mais depressa do que as decisões do governo. A
situação é aflitiva. A simples redução do
auxílio emergencial de R$ 600 para R$
300 jogou milhões de famílias na pobreza e na extrema pobreza. A interrupção abrupta desse benefício a partir de
31 de dezembro é uma tragédia anunciada - um grave desastre social.
Sei que o problema fiscal é gravíssimo.
Mas, o Brasil não pode deixar sua gente
morrer de fome. Espera-se uma definição do governo para os próximos dias.
Mas, as incertezas reinam, também, no
Poder Judiciário. Num tempo de pandemia que exige ações rápidas, é incompreensível que, até o momento, discute-se
no Supremo Tribunal Federal a validade
da prevalência do negociado sobre o legislado tão claramente estabelecida na
reforma trabalhista (Lei nº 13.467/2017).
Centenas de milhares de acordos e convenções coletivas já foram acertadas com
base nesse critério ao mesmo tempo que
se arrasta no STF o julgamento do Tema
1.046 de repercussão geral (Recurso Extraordinário com Agravo 1.121.633) que
pode trazer consequências dramáticas
para o cenário trabalhista do Brasil.
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Outra fonte de incerteza decorre das
Ações Diretas de Constitucionalidade
58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867 e 6.021 que abordam a correção dos débitos trabalhistas
- assunto igualmente tratado pela lei da
reforma trabalhista que estabeleceu a
TR como parâmetro de reajuste daqueles débitos.
Apesar disso, a Justiça do Trabalho vinha adotando o IPCA-E + 12% ao ano,
que dava uma correção em torno de
16%. Era um rendimento tão estratosférico que, para muitos advogados, as
ações trabalhistas transformaram-se
em valiosos investimentos: quanto
mais tempo demoravam, mais ganhavam, o que forçava as empresas a fazer
provisões gigantescas que comprometiam os seus investimentos produtivos
e a geração de empregos.
Num tempo de tantas dificuldades, é
essencial garantir a liberdade de negociações expeditas e a geração de caixa
para as empresas honrarem o pagamento de salários e criarem novos empregos. Nesse sentido, a inação do STF
acrescenta enorme intranquilidade ao
mercado de trabalho.
Quem sou eu para querer pautar o governo e os magistrados? Mas, é visível
a necessidade de ações imediatas para
eliminar as incertezas criadas pela postergação de decisões que são cruciais
para a economia, para as famílias e para
os trabalhadores brasileiros.
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ram as relações de trabalho mais pre-

Lucas de Abreu Maia
Cientista político, foi pesquisador visitante no Massachussets Institute of Technology
(MIT) e é doutorando na Universidade da Califórnia San Diego

cárias— e foram responsáveis por um
crescimento brutal da desigualdade no
mundo rico. Quando bateu a crise de
2008, o mundo seguiu o mesmo para-

Governo Biden pode dar golpe
de misericórdia no Consenso
de Washington*

digma: um estímulo econômico tímido
nos EUA, acompanhado por austeridade já a partir de 2011, e corte profundo
de gastos na Europa. O resultado foi um
desastre: uma recuperação econômica
lentíssima dos dois lados do Atlântico,
com um preço social atroz. Não é de se
espantar que o populismo de direita
tenha se fortalecido em resposta à ausência de Estado.
Desde então, o tal consenso parou de
existir. Macroeconomistas notaram
que não fazia sentido apregoar austeridade quando os juros se aproximam
de zero. Os governos podem pegar dinheiro emprestado quase que de graça
—e com inflação sem sinal de que vai
acelerar. Nesse caso, aumentar o endi-

Um consenso está prestes a cair por
terra: o de que governo bom é governo que gasta pouco. E a administração
Biden pode dar o golpe de misericórdia nesse paradigma moribundo. Ao
menos no mundo rico, em que juros e
inflação seguem baixíssimos desde a
grande crise de 2008, o mais prudente
para os países parece ser endividar-se.
Não sou eu quem diz. São o Nobel de
economia Paul Krugman, o professor
de Harvard e ex-secretário do Tesouro
americano Larry Summers, o professor
de Princeton e ex-presidente do Fed (o
Banco Central dos Estados Unidos) Ben
Bernanke e o ex-economista chefe do
FMI Olivier Blanchard. Sim, o FMI, outrora o maior defensor de austeridade
fiscal. Hoje mais importante que todos
esses homens, Janet Yellen, professora de Berkeley, outra ex-presidente do
Fed e recém-nomeada secretária do
Tesouro do futuro governo Biden, con-

corda. A partir de 2021, será ela a responsável pela política econômica do
maior PIB do planeta.
O paradigma de que estou falando é o
famoso (ou infame, de acordo com o
gosto do freguês) Consenso de Washington. Ele emergiu na década de 1980,
fruto da estagflação dos anos 1970 na
Europa e nos EUA e das respostas que
os governos de Margaret Thatcher, no
Reino Unido, e Ronald Reagan, nos
EUA, deram a ela: corte de gastos públicos, redução de impostos e inflação
controlada com mão de ferro, se necessário, com aumento dos juros. Os
resultados são ambíguos. De um lado,
essa receita acabou com a estagflação
e parece ter ajudado com o crescimento robusto global nos anos 1990. De
outro, aumentaram o desemprego no
curto prazo, enfraqueceram os sindicatos —e, consequentemente, torna-

vidamento público é a coisa fiscalmente responsável a ser feita. O país pega
dinheiro pagando muito pouco por isso
e pode investir, por exemplo, em infraestrutura ou no combate às mudanças
climáticas. É um gasto com retorno financeiro e social. Yellen é uma das propositoras dessa nova visão. Resta saber
se conseguirá torná-la realidade. Os
republicanos no Congresso americano
farão de tudo para que não consiga. E o
que isso significa para o Brasil? Nossa
situação é muito diferente. A inflação
está em alta e nossos gastos, fora de
controle há mais de meia década. Não
há estabilidade macroeconômica para
que nos endividemos ainda mais. Mas,
se o paradigma internacional mudar,
é uma questão de tempo até que um
novo Consenso de Washington chegue
também à periferia do capitalismo.
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preciso duas testemunhas, mas atenção!

Advogada especializada em Direito de Família, atuando há 12 anos na área. Formada pela IMES (Hj, USCS),
em São Caetano do Sul, atualmente cursa pós-graduação em Direito de Família pela EBRADI. Condutora do
programa Papo de Quinta, no Instagram, voltado às questões que envolve o Direito de Família, também é
palestrante em instituições de ensino e empresas.

O documento só é válido se as mesmas
estiverem vivas na hora de abri-lo.
Regras gerais

Conheça os três tipos de testamentos
e as regras básicas para não ser anulado

O testamento pode ser revogado quantas
vezes for necessária, por exemplo, caso
desista de deixar o bem para alguma pessoa, desde que não seja herdeira necessária. Também pode ser revogado caso um

A pandemia provocou um aumentou de
134% na quantidade de testamentos registrada nos Cartórios de Notas do Brasil.
Tabeliães também relatam crescimento
na busca por orientações sobre os atos por
idosos, profissionais da saúde e até mesmo jovens, que fazem parte do grupo de
risco da covid-19.
Devemos observar que, de fato, o testamento é um ato de amor, ou seja, significa que a pessoa, detentora de bens, está
pensando nos seus entes queridos de
forma que seus bens sejam corretamente
encaminhados e suas vontades atendidas
em caso de morte, evitando, assim, desavenças familiares.
Importante destacar que, quando alguém
falece e não deixa testamento de seus
bens a seus herdeiros, a divisão destes é
feita de acordo com a Lei, ou seja, deve se
seguir a ordem da vocação hereditária,
sem que haja chances de escolhas.
As pessoas podem optar por três tipos de
testamento: público, particular ou cerrado. No entanto, a falta de conhecimento
sobre as regras exigidas para o testamento pode fazer com que ele perca a
validade. Veja o que você precisa saber
para que ele não seja anulado, lembrando
que é sempre bom envolver um advogado
nesse processo, que vai orientar de forma
correta, conforme a necessidade da pessoa:
1.Público: é o mais indicado e com menor probabilidade de ocorrer algum problema, uma vez que o cartorário tem
fé pública com o poder de validar o seu
documento. Para fazer esse testamento
você vai diretamente no cartório, de pre-

ferência com um advogado especialista
que esclareça todas as suas dúvidas, já
que, por ética, o cartorário não pode dizer
como você deve fazer.

herdeiro faleça antes do testador e para

Além disso, em todas as modalidades de
testamento, é preciso ter testemunhas
que não sejam beneficiárias dos bens. No
caso do público, é preciso ter três testemunhas. Primeiro, o Tabelião vai confirmar se você está em capacidade plena de
fazer o testamento.

mento não pode ser revogado em caso de

De acordo com parágrafo 1º do artigo
1.857 do Código Civil, independente do
tipo do testamento, metade dos seus bens
vai para herdeiros necessários, ou seja,
os descendentes (filhos), os ascendentes
(pais, avós e bisavós) e o cônjuge do autor
da herança, e a outra metade para quem
bem entender. Essa regra vale para todas
as modalidades.
2. Particular: este você pode fazer na sua
casa e testa a sua parte disponível como
bem entender. Ele pode ser digitado ou
feito à mão. Depois você lê na presença
de, no mínimo, três testemunhas, lembrando da regra de que metade dos bens
vai para herdeiros necessários.
Também é necessário lembrar que, mesmo sendo particular, o Código Civil impõe
algumas regras para sua confecção. Portanto, tenha sempre o auxílio de um advogado para que, quando aberto, esse testamento não seja declarado sem efeitos.
3. Cerrado: também pode ser escrito em
casa e levado no cartório, que vai colocar
um selo e arquivá-lo. Ele só será aberto
na frente do juiz após a sua morte. Antes
disso, ninguém tem acesso. Neste caso é

não tornar o documento inválido, pode
ser refeito.
Também é importante saber que o testareconhecimento de um filho, inclusive de
um filho socioafetivo.
Para revogar o testamento, caso um dos
herdeiros necessários faleça antes do testador, a opção é incluir a cláusula de substituição. Por exemplo, se um filho, que é
um dos herdeiros necessários falecer, é
possível deixar claro no testamento que,
na falta desse filho, ficam nomeados os
filhos deles (netos) como herdeiros. Inclusive vale para netos eventuais (futuros),
ou seja, desejo deixar tal bem para meu
(minha) futuro neto(a).
O custo para registrar o testamento é
determinado pelo cartório e varia para
cada Estado. Em São Paulo, a taxa única
cobrada pelo cartório é de R$ 1.759. Em
nenhum dos tipos é obrigatório contratar
advogado, mas a ajuda e orientação desse
profissional é muito importante para evitar qualquer motivo que anule esse ato.
Ao contrário do que muitos pensam, bichos de estimação não entram no testamento, uma vez que não possuem personalidade jurídica e são considerados
coisa, e sabemos que coisas (mesmo um
animal de estimação) não podem receber
bens. O que existe é deixar os bens para
uma determinada pessoa sob a condição
de que ela cuide do animal até o final da
sua vida.
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Não há maior e mais estrito dever do que o de
se apagar do nome do Brasil o qualificativo de
país subdesenvolvido

à vossa atenção, mas todas essas parcelas de interesses que encarnais devem forçosamente somar em favor do
Brasil.

Juscelino Kubitschek de Oliveira*

A solidariedade entre os Estados brasileiros não pode ser um ato de boa
vontade, uma disposição ou mesmo
uma atitude passiva: quer o queiramos,
quer não, o nosso país é um só, é uma
só alma, um só corpo — somos uma
fraternidade, uma família, e só poderemos crescer, desenvolver-nos e até
mesmo sobreviver, unidos — tal como
nascemos.
A grandeza de nossa destinação é fruto
de nossa unidade. Chamem a essa unidade como quiserem: será um milagre,
ou o resultado de circunstâncias fortuitas; filha do acaso ou obra de sábios
e patriotas, de heróis bandeirantes e
pioneiros — mas não importa a explicação da fortuna deste grande país,
deste grande complexo, que congrega
raças diversas, climas os mais antagônicos, mas que respira de uma só maneira, que vibra, que sente, que reage
de acordo com uma só e única consciência — e isso de tal maneira, que os
interesses de uma parte são ou devem
ser os interesses de outra, pois tudo se
comunica, tudo é uma só coisa.

É uma oportunidade que considero
muito honrosa poder falar-vos hoje,
quando se encerram os trabalhos deste
Congresso das Assembleias Legislativas do Brasil.
Só posso felicitar-vos por este encontro, que me parece apenas já ter tardado demais. Há muito deveriam ter-se
entendido os elementos que formam
as Câmaras de Deputados dos Estados.
O presente Congresso não se assemelha aos outros muitos que se verificam
continuamente e oferecem ensejo para
viagens e trocas de ideias. O vosso conclave corresponde a uma necessidade urgente e direi mesmo inadiável; o
Brasil se ressentia da falta de uma har-

monização de pontos de vista por parte
dos que legislam para as diversas partes que formam o nosso todo.
O Brasil é quase um continente, é um
país que apresenta aspectos os mais
diferentes e contraditórios; é uma nação numerosa, com regiões extremamente dessemelhantes, mas é, acima
de tudo, na sua benéfica variedade geográfica, um todo, uma unidade, e que
assim deve comportar-se e conduzir-se.
Cada um de vós aqui reunidos representa uma parcela de interesses, um
ponto de vista particular que procura a
solução de certa espécie de problemas
que se impõem, de maneira prioritária,

Nação do tamanho da nossa nação, com
tantas dificuldades; nação que suporta
o peso da cruz do seu desenvolvimento; nação em formação, em estado de
criação — deparando com problemas
novos todos os dias —, força é que se
entendam, que se conheçam, que se
ouçam os representantes do povo nas
Assembleias dos Estados. O próprio
regime federativo reclama essa união,
para um melhor e mais harmônico
funcionamento.
Sois delegados de toda a nação, estais
em contato mais íntimo com a realidade das mais diversas regiões do Brasil,
deveis conhecer por isso mesmo intimamente os problemas de conjunto,
porque se impõe que marchemos todos
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reunidos e que cessem as profundas
dessemelhanças de condições de vida
entre os Estados da União.
Vossa tarefa, congressistas aqui presentes, é imensa; não poderá mesmo ser cumprida por uma só geração.
Mas ela precisa ser iniciada o mais
breve possível. É uma tarefa que consiste principalmente na renovação de
nossa mentalidade política. Temos de
alcançar uma objetividade, que ainda nos falta e que é, nos povos, o sinal
do amadurecimento, da posse da total
compreensão e domínio dos seus problemas. Se existe pobreza extrema em
certas regiões brasileiras, grande parte
da culpa deve ser atribuída à falta de
objetividade e ao alheamento em que
vivemos todos, durante tanto tempo,
de qualquer preocupação tecnológica.
Ressalvando as exceções honrosas e
prevenindo-nos contra o prejuízo das
generalizações — temos de confessar
que a mentalidade política brasileira não primou por objetividade. Fomos até mesmo grandes e denodados
na defesa dos princípios e doutrinas,
na afirmação de nossa personalidade nacional, na solução de problemas
humanos dificílimos, como o da superação dos preconceitos raciais, com a
generosa e bela solução do problema
do trabalho escravo e a instituição de
garantias devidas à dignidade da pessoa humana.
Mas, de uma certa forma, ao mesmo
tempo em que nos afervoramos em debates sobre direitos e conquistas da democracia, que vibramos com as grandes causas universais, parecíamos um
tanto esquecidos de fundar as bases do
nosso desenvolvimento, de atuar no
planejamento de nosso futuro, de nos
prepararmos para dirigir e até mesmo
para compreender o surgimento deste
Brasil que aí está, ainda desordenado,
mas inequivocamente apresentando
sinais de engrandecimento, de fortalecimento, de importância.

Faltou-nos preparação para o desenvolvimento; nas carreiras liberais, os
jovens preferiram sempre, em grande
proporção, o estudo do Direito. A tônica de todas as reivindicações era a de
maior espaço para a libertação política
total; apenas o município, o injustamente censurado espírito municipal
impunha aos seus líderes e representantes algumas providências concretas
indispensáveis, como pontes, serviços
de água, uma ou outra estrada, grupos
escolares, enfim, o pouco que permitisse viver com modesta decência. Mas
não se passava disso. Não havia — pelo
menos não me lembro de ter havido
durante o tempo de minha formação —
a convicção de que o Brasil necessitava desenvolver-se para sobreviver, de
que se impunha uma planificação e de
que o primeiro dever do administrador
é prever tudo, inclusive as crises provocadas pela aceleração dos ritmos de
crescimento do país.
Tive o prazer de verificar, examinando
as razões que ditaram a vossa reunião,
a parte importante que destes à fundação de uma política de desenvolvimento
econômico do Brasil, estabelecendo os
princípios de uma orientação de base.
Minha convicção ardente, senhores
deputados presentes neste Congresso,
é de que não há nenhuma parte desta
pátria inabilitada para o enriquecimento e em que seja impossível promover o desenvolvimento e a prosperidade. A pobreza, a miséria mesma de
que certas regiões de nossa terra são
vítimas, decorre de uma incompreensão trágica e de má interpretação da
realidade. Não há Estado brasileiro que
esteja fadado, condenado a ser eternamente parente pobre na família. A objetividade, ajudada por uma técnica de
primeira ordem, reduzirá as diferenças
e as desigualdades, estabelecendo um
novo alento, melhorando o nível de
vida em toda parte.
Não há terra pobre que resista aos modernos processos de tratamento, não
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há região do Brasil que não sirva para
uma ou outra espécie de cultura; não
há muro de miséria ou pobreza que
se oponha a tratores, irrigação e adubos, a estradas férreas ou rodovias,
ao impacto de geradores elétricos, aos
investimentos reprodutivos, à colaboração de elementos progressistas, indistintamente nacionais ou estrangeiros, estes últimos trazendo-nos uma
fecunda experiência capaz de poupar
longos anos de atraso. Não há miséria
ou pobreza que resista ao desejo de integrar a nossa terra numa posição de
destaque internacional.
Deveis ser, senhores deputados, os
arautos, os paladinos, os militantes de
uma grande causa — a causa que nos
incumbe defender, que é a da guerra
de extermínio ao subdesenvolvimento.
Como para a geração que viveu os últimos anos de nosso Império a razão de
ser era limpar o Brasil da mancha escravista, a nossa causa, a vossa causa:
é deixarmos de ser um país subdesenvolvido.
Temos uma tarefa comum, uma causa comum, que transcende de muito o
âmbito dos partidos. Essa causa visa a
pôr fim à vergonha de sermos uma das
nações de mais baixa produtividade no
mundo, de contarmos com uma grande
parte do povo brasileiro prisioneira do
maior e mais negro desconforto, excluída até mesmo do número dos denominados consumidores, pois nada pode
comprar, a não ser o indispensável e
insubstancial alimento para pôr na
boca. A causa da miséria abandonada
é também a da liberdade e da independência nacional.
Peço-vos que me ajudeis sempre a lutar pelo Brasil, que a todos pertence e
não a determinado grupo ou partido.
Ajudai-me a modificar a mentalidade
infelizmente ainda reinante, a impor
uma noção mais justa e mais legítima
de Estado. Ajudai-me na luta contra
o empreguismo. Não é possível que a
verba de pessoal acabe devorando to-
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dos os orçamentos da União, dos Estados e Municípios, paralisando todas
as atividades úteis ou mesmo as indispensáveis. Assim nada poderá ser feito
em favor do povo. Ajudai-me, ajudando a promover o trabalho e a iniciativa
privada que ativa e faz render as riquezas em estado de imobilidade potencial. Ajudai-me finalmente na obra de
reerguimento nacional.
O que vos quero propor é que esta reunião seja o marco de um entendimento
nacional suprapartidário, no que toca à
solução dos problemas fundamentais,
e o início de uma nova era de maior
compreensão das aflições e dificuldades nacionais.
De volta aos vossos Estados e às vossas tarefas de legisladores, que todos
aqui presentes se tornem campeões
da mesma convicção — de que não há
maior e mais estrito dever do que o de
apagar do nome do Brasil o qualificativo de país subdesenvolvido. É contra o
subdesenvolvimento que nos devemos
unir e promover um campo de entendimento que faça recuar mesmo as faixas
políticas nacionais mais divergentes.
Com a esperança de que poderei contar com o vosso auxílio, quero exprimir
todo o apoio do meu governo ao espírito que vos reuniu neste congresso.
Saudando o governador do Estado,
Doutor Jânio Quadros, e os ilustres
deputados congressistas, manifesto a
certeza que tenho de que voltarão para
os seus Estados levando a magnífica impressão que nos causa o progresso e o
desenvolvimento de São Paulo, orgulho
do Brasil, modelo do que devem ser no
futuro as demais unidades da Federação, quando tivermos atingido o nível de
crescimento que almejamos e encontrado realmente o nosso destino.

*Discurso proferido no Teatro Municipal, durante o encerramento dos trabalhos do Congresso das Assembleias Legislativas do Brasil. São Paulo – SP, 18 de novembro de 1956.
*Texto extraído da Coletânea de 3 livros “Juscelino Kubitschek:
Profeta do Desenvolvimento – Exemplos e Lições ao Brasil do
Século XXI”, de autoria de Carlos Alberto Teixeira de Oliveira

JUSCELINO KUBITSCHEK
Profeta do Desenvolvimento:
em 3 volumes e 2.336 páginas
Juscelino Kubitschek nasceu em Diamantina, em 12 de setembro de 1902.
Da pequena cidade mineira saiu para
se tornar deputado federal (1934-1937),
prefeito de Belo Horizonte (1940-1945),
governador de Minas Gerais (19501954) e presidente da República (19561961), com o slogan “Cinquenta Anos de
Progresso em Cinco Anos de Governo”.
Toda esta expressiva trajetória, que
marcou o desenvolvimento econômico
e social do Brasil, encontra-se relatada
nas páginas de “Juscelino Kubitschek –
Profeta do Desenvolvimento – Exemplos e Lições ao Brasil do Século XXI”,
obra composta por três volumes que
acaba de ser lançada pelo economista Carlos Alberto Teixeira de Oliveira,
Presidente/Editor Geral de MercadoComum – Publicação Nacional de Economia, Finanças e Negócios e Presidente
da ASSEMG – Associação dos Economistas de Minas Gerais e que agora já
pode ser adquirida.
A obra está à venda e pode ser entregue em todo o país. Os valores são R$
175,00 para entregas em Belo Hori-

zonte e interior de Minas Gerais; e R$
199,00, para outras capitais e municípios já considerando-se o frete incluso.
Há desconto de 10% para compras de
mais de um conjunto, aceitando-se todos os cartões de crédito. A aquisição
pode ser feita diretamente na sede de
MercadoComum em Belo Horizonte
(Rua Padre Odorico, 128 – 10º andar–
Bairro São Pedro), pelo telefone (31)
3281-6474 ou revistamc@uol.com.br.
Os pagamentos devem ser feitos diretamente à conta:
MERCADOCOMUM
Comunicação e Public. Ltda.
CNPJ: 10.712.481/0001-11
Conta: 52840-8
Agência: 0925
Banco: Itaú S.A. (341)

O comprovante de pagamento deve ser
enviado para revistamc@uol.com.br,
juntamente com os seus dados para o
encaminhamento dos livros via postal.
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Juscelino Kubitschek, o Presidente da
República que, pela sua obstinação,
pela sua extraordinária capacidade de
planejar e executar, conseguiu fazer o
País crescer 50 anos em cinco. “Mais
do que uma obra biográfica, este livro
busca resgatar o debate sobre o Desenvolvimento Nacional para que o Brasil
possa se reconciliar com o crescimento
econômico vigoroso, consistente, contínuo e sustentável”, finaliza o autor.

A coletânea de 3 livros sobre JK

Os livros foram editados por MERCADOCOMUM – Publicação Nacional de
Economia, Finanças e Negócios que
circula há 27 anos, sendo desenvolvida
e escrita pelo economista Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, e têm apresentação dos renomados economistas
Paulo Rabello de Castro e Luis Paulo
Rosenberg.
Material inédito
Para a realização desta nova edição foram várias as colaborações recebidas
ao longo de vários anos e, diversas delas, incorporadas, enriquecendo o resultado final. “Cada colaboração fluiu
como num passe de mágica, trazendo
sempre novos e fascinantes detalhes
e informações, sobre a trajetória de
JK, seu caráter de homem público, sua
obsessão pelo Brasil e, principalmente,
sua obra que marcou época na História
do País e o alçou à condição de maior
Presidente do Brasil em todos os tempos”, destaca o autor.
Neste novo estudo sobre o Presidente
JK foram incorporados cerca de 400
discursos proferidos por ele, quase todos quando no exercício da Presidência da República – e, dos quais, 250 deles publicados na sua íntegra. “Muitos,
ainda desconhecidos, podem ser considerados verdadeiras obras-primas
sobre a política e a economia nacional.

Desses discursos, também foram selecionados vários textos e frases, ora publicados nesta nova edição”, completa
Teixeira de Oliveira.
De acordo com o autor, quando se fala,
comenta ou analisa o desenvolvimento,
esta relevante expressão não poderá ser
considerada, nem compreendida e muito
menos imaginada, desconectada e separada de outras duas: o econômico e o social. Deve ser, ainda, compreendida em
sua acepção mais ampla, nas abrangências e nas contextualizações da cultura,
da política e do direito.
Pontos de vista heterogêneos e opiniões diversificadas, além de um grande
número de fatos e episódios até então desconhecidos, transformam esta
nova obra em uma das mais completas
e fascinantes publicações já levadas a
efeito no País sobre a vida política e a
obra do ex-Presidente JK.
Um verdadeiro compêndio sobre as
realizações e a trajetória política de

Juscelino Kubitschek – Profeta do Desenvolvimento – Exemplos e Lições ao
Brasil do Século XXI retrata, de forma
inédita, um dos personagens mais importantes da política nacional brasileira, em uma obra que resgata de forma
definitiva a trajetória histórica daquele
que foi considerado um dos mais notórios nomes que presidiram o país.
São três volumes, que somam 2.336
páginas: Profeta do Desenvolvimento
(Volume I); O Desenvolvimento em 1º
Lugar – A Construção de uma Nação
Próspera e Justa (Volume II); e Mensageiro da Esperança – Exemplos e
Lições ao Brasil do Século XXI (Volume III). Sobre este trabalho, o autor
e idealizador da publicação afirma:
“Não se trata de uma obra biográfica,
nem de um documento de natureza
acadêmica, porque é muito mais do
que simples relato e análise de sua
vida”, explica o economista Carlos Alberto Teixeira de Oliveira.
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Tora Transportes está preparada para atender
a necessidade de armazenagem refrigerada e
agilizar o processo de importação de vacinas
Empresa se estruturou para atender a alta demanda para distribuição de
imunizantes, inclusive para a Covid-19, por meio do transporte com origem
nos aeroportos e armazenagem refrigerada para posterior entrega da
carga aos postos de saúde e laboratórios
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além de uma refrigeração adequada para
que os imunizantes não percam o efeito.
Outro fator decisivo é o planejamento. O
diretor comercial da Tora, Márcio Medina, destaca que a empresa já tem experiência na operação logística de vacinas
no Brasil, que inclui o recebimento da
carga importada em aeroporto, transporte com DTA (Declaração de Trânsito
Aduaneiro) para o Clia e armazenamento
em câmara fria com acompanhamento
de profissionais para a manutenção da
qualidade dos produtos. “Desde 2019,
somos os responsáveis pela logística da
vacina contra a Meningite C para a Fundação Ezequiel Dias (Funed)”, afirma.
A Tora também foi contratada para a
operação logística de cerca de 2 milhões
de testes de Covid-19 durante a pandemia e operacionalizou a logística de kits
de EPIs e outros itens para o combate à
doença. “Além de termos toda a estrutura logística para atender as instituições
governamentais, estamos mobilizados
enquanto cidadãos para apoiar a popula-

Foto: Diego Filipe Mattos Camargos

ção brasileira a superar esse momento”,
O início da vacinação contra a Covid-19
na Europa e as perspectivas para o Brasil
em 2021 acendem um sinal de alerta em
relação à importância da logística para
a importação e distribuição das vacinas
no país. Segundo o Ministério da Saúde,
um total de 300 milhões de doses de
imunizantes já estão sendo negociadas
e o processo de vacinação está previsto
para ocorrer no início de março de 2021
ou pode ser antecipado para as próximas
semanas. Nesse cenário, empresas se
movimentam para garantir, inicialmente, a infraestrutura logística necessária
para o abastecimento aos postos de saúde do país e, num segundo momento,
aos grandes laboratórios e redes de drogarias.
Para atender as instituições governamentais com eficiência logística no Su-

deste, a Tora —uma das maiores empresas de soluções logísticas integradas do
país— já atua no processo de transporte
e armazenagem de vacinas e tem o objetivo de dobrar a capacidade de armazenamento refrigerado no recinto alfandegado CLIA (Centro Logístico Industrial
Aduaneiro), localizado em Betim, na
região metropolitana de Belo Horizonte, que possui infraestrutura de 75 mil
metros quadrados de armazenagem, estrutura para cargas refrigeradas e contêineres, além de ramal ferroviário. Com a
expansão, será possível armazenar cerca
de 7 milhões de doses de vacinas.
Especialistas no setor de vacinas indicam, entre os principais fatores para
uma gestão logística eficiente, a rapidez
na distribuição, com o objetivo de não
gerar aglomerações nos postos de saúde,

ressalta Medina.
Criada em 1972, a Tora é uma das maiores empresas de soluções logísticas integradas do país e atua nos segmentos
de transporte rodoviário no Brasil e Mercosul, terminais multimodais e recintos
alfandegados. Também mantém uma
divisão para comercialização de veículos
seminovos.
A empresa, com 1.500 colaboradores diretos e cerca de 1.000 profissionais agregados, tem matriz em Contagem (MG).
São 61 filiais em 12 estados brasileiros
e quatro no exterior (duas na Argentina,
uma no Chile e uma no Uruguai). Atualmente, atende os clientes com frota própria de aproximadamente 450 cavalos
mecânicos e 2 mil carretas monitorados
por modernos recursos tecnológicos.
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Drogaria Araujo firma parceria com a
Rede Mater Dei de Saúde para realização
de atendimento em telemedicina
O serviço está disponível na filial São Pedro da Araujo e
para todo público por meio do site da Drogaria
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rede de saúde completa. Juntar duas
marcas fortes, Mater Dei e Araujo, cada
uma em seu segmento, é uma oportunidade de mais pessoas utilizarem dois
serviços de qualidade e confiabilidade.
Isso casa com o momento de transformação do setor da saúde”, comenta.
TELEMEDICINA NA REDE MATER DEI
Alguns sintomas necessitam de avaliação médica. Mas, nem sempre sair de
casa é uma opção. Para esses momentos, a Rede Mater Dei de Saúde disponibiliza, desde abril, a Telemedicina Mater Dei. Por meio do serviço, os clientes
podem fazer consultas on-line de onde
estiverem. A iniciativa visa aprimorar
ainda mais o atendimento ao paciente e
reforçar o compromisso da Rede com a
qualidade pela vida.

Modesto Araujo Neto_crédito Juliano Arantes

Rafael Cardoso Cordeiro - Diretor de Relacionamento com o
Mercado da Rede Mater Dei - Créditos - Divulgação

Desde o início da pandemia, a Drogaria Araujo tem trabalhado fortemente com o objetivo de contribuir com a
sociedade para minimizar os impactos
causados pela pandemia do novo coronavírus. Pensando nisso, a Araujo
acaba de firmar uma parceria com a
Rede Mater Dei de Saúde que proporcionará aos clientes a possibilidade de
realização de atendimento em telemedicina. Haverá duas opções: na filial São Pedro o cliente que tiver feito
o teste de Covid-19 terá à disposição
uma cabine com equipamento especial
em que poderá realizar a consulta por
videoconferência no mesmo local em
que realizou o teste. Antes de iniciar a
consulta, o cliente contará ainda com
toda assistência do Serviço Farmacêutico da Araujo. A outra possibilidade é a
solicitação da consulta on-line por meio
do site da Araujo. Nos dois casos o custo
será de R$90,00.

sucesso. “Desde o início da pandemia
temos trabalhado de forma incansável
para continuar disponibilizando um
serviço de qualidade e que atenda às
novas necessidades dos nossos clientes. A parceria com o Mater Dei reforça
o nosso entendimento de que juntos
somos mais fortes. Neste cenário de
pandemia é nossa missão facilitar, cada
vez mais, o acesso da população às informações e essa possibilidade que encontramos com o Mater Dei vem para
agregar e auxiliar ainda mais os nossos
clientes na busca pelo bem-estar e pela
qualidade de vida”, afirma.

Para Modesto Araujo Neto, presidente
da Araujo, esta é mais uma parceria de

Para Rafael Cardoso Cordeiro, Diretor de
Novos Negócios e Relacionamento com
o Mercado da Rede Mater Dei, parcerias como essa trazem benefícios para
a sociedade. “Há 40 anos, a Rede Mater
Dei trabalha para garantir a saúde e o
bem-estar dos clientes. Conquistamos
a confiança dos mineiros, ampliamos
nossos serviços e nos tornamos uma

O trabalho é realizado por equipes médicas treinadas para o atendimento
virtual e para a tomada de decisão. São
profissionais do corpo clínico da Rede
que já possuem a cultura de atendimento Mater Dei, de segurança, assistência e acolhimento.
COMO FUNCIONA
Para a realização da consulta é necessário acessar o site www.materdei.com.
br/telemedicina e, na sequência, escolher a especialidade. Neste momento
aparecerão os horários disponíveis.
Com o horário agendado, basta acessar
o link em um celular ou em um computador com câmera. O médico vai conversar com o cliente, avaliar sintomas,
tirar dúvidas, receitar medicamentos
ou encaminhar o paciente para exames
mais detalhados, caso necessário.
Informações para a imprensa:
Ana Paula Rachid (Assessoria Araujo)
99902-3923 | anapaula.rachid@redecomunicacao.com
Estevão Teixeira (Assessoria Mater Dei)
| 99497-4056 | estevao.teixeira@materdei.com.br
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FEBRABAN e INSS assinam protocolo para
beneficiar milhões de aposentados
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pelos benefícios da folha de pagamento com concessão até 2009. “Esse protocolo trará um ganho aproximado de
R$ 11 bilhões, sem mudar uma conta,
sem mudar a rotina de aposentados,
aliando interesse público ao interesse
social e também ao interesse financeiro e econômico”, afirmou o secretário
especial de Previdência e Trabalho,
Bruno Bianco, na mensagem.
No contexto da atual pandemia da Covid-19, todos os esforços têm sido realizados para evitar que haja mudança
dos locais de pagamento dos benefícios, o que causaria o aumento da circulação dos aposentados e pensionistas, público mais suscetível à doença.
Desde 2011, as associadas da FEBRA-

A FEBRABAN assinou, no dia 18 de dezembro último, Protocolo de Intenções
com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e a Secretaria Especial de
Previdência e Trabalho do Ministério
da Economia para permitir o reequilíbrio econômico de contratos destinados aos pagamentos de 16 milhões de
aposentados e pensionistas.

Os contratos foram firmados em 2009

BAN realizam o pagamento de mais

entre a Previdência Social e as institui-

de 16 milhões de pessoas que tiveram

ções pagadoras de benefícios e ainda

seus benefícios concedidos até 31 de

estão vigentes. O protocolo, acertado

dezembro de 2009. Mesmo em pleno

entre a FEBRABAN, o INSS e o Minis-

vigor, foram revistos termos e cláusu-

tério da Economia, não altera as condi-

las desses contratos.

ções de pagamento aos beneficiados e

O Ministério da Economia, o INSS e a

A cerimônia contou com a presença do
ministro da Economia, Paulo Guedes;
do presidente da FEBRABAN, Isaac
Sidney; do secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco; e do
presidente do INSS, Leonardo Rolin.

cessidade de afastamento social.

“Firmamos um importante protocolo de
entendimento entre os bancos e o Ministério da Economia, que vai beneficiar 16
milhões de aposentados. Esse acordo é
emblemático, pois mostra que o governo e setor privado podem alcançar um
entendimento capaz de atender ao interesse público e garantir benefícios à população. Os aposentados até 2009 continuarão recebendo seus pagamentos com
tranquilidade”, disse Isaac Sidney, presidente da FEBRABAN.

evitará a necessidade de deslocamento
destes clientes em um momento de ne-

FEBRABAN mantiveram nas últimas
semanas contatos para estabelecer os
novos termos e condições para o paga-

Em suas redes sociais, o Ministério da

mento dos aposentados e pensionistas,

Economia destacou que o acordo pre-

sempre observando todos os aspectos

vê a revisão dos valores pagos ao órgão

legais e regulatórios.
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Grupo HEINEKEN anuncia intenção de
investir em nova Cervejaria no Estado de
Minas Gerais
Em protocolo de intenções junto ao Governo do Estado de Minas Gerais,
a Companhia prevê a construção na cidade de Pedro Leopoldo
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ding S.A (Brasil Kirin), tornando-se o
segundo player no mercado brasileiro
de cervejas, gerando mais de 13 mil
empregos. No Brasil, o portfólio de
cervejas do Grupo HEINEKEN é composto por Heineken, Sol, Amstel, Kaiser, Bavaria, Eisenbahn, Baden Baden,
Devassa, Schin, Glacial, No Grau e Kirin Ichiban. O portfólio de não alcoó-

O Grupo HEINEKEN no Brasil anunciou
no dia 18 de dezembro, após reunião
com representantes da Secretaria da
Fazenda de Minas Gerais e da Agência
de Promoção de Investimento e Comércio Exterior de Minas Gerais (INDI),
a intenção de construir sua primeira
cervejaria no estado, na região metropolitana de Belo Horizonte.
A Companhia prevê a construção da
unidade que gerará mais de 300 empregos diretos e apoiará o crescimento
do Grupo HEINEKEN no Brasil, especialmente no segmento de cervejas
premium. “A localização é estratégica
para a Companhia, uma vez que a região Sudeste é extremamente importante para o crescimento das categorias premium e mainstream. O Grupo
HEINEKEN acredita no Brasil e segue
investindo para garantir que seus produtos cheguem a todos os consumidores e clientes em todo o país”, afirma
Maurício Giamellaro, presidente do
Grupo HEINEKEN no Brasil.
Uma vez que a intenção de investimento no Estado de Minas Gerais pelo
Grupo HEINEKEN no Brasil seja concretizada, novas informações sobre
o investimento serão anunciadas em
2021. “A chegada de uma grande empresa como o Grupo HEINEKEN em Pedro Leopoldo é uma ótima notícia para
Minas Gerais. Serão mais investimentos e empregos para os mineiros, algo
que nosso governo tem se esforçado
muito tornar possível. Confio que será

apenas o início de uma longa e produtiva parceria”, destaca o governador
Romeu Zema.

licos inclui Água Schin, Schin Tônica,

O Brasil é um dos principais mercados
foco para o Grupo e essa será a sua 16ª
unidade no País. Atualmente a empresa está presente em Alagoinhas (BA),
Alexânia (GO), Araraquara (SP), Benevides (PA), Caxias (MA), Igarassu (PE),
Igrejinha (RS), Itu (SP), Jacareí (SP), Pacatuba (CE), Ponta Grossa (PR) e Recife
(PE), além de contar com duas micro
cervejarias em Campos do Jordão (SP) e
Blumenau (SC) e uma unidade de concentrados de refrigerantes em Manaus
(AM).

companhia é uma subsidiária da HEI-

O Grupo HEINEKEN chegou ao Brasil
em maio de 2010, após a aquisição da
divisão de cerveja do Grupo FEMSA e,
em 2017, adquiriu a Brasil Kirin Hol-

Este movimento busca gerar reflexões,

Skinka e os refrigerantes Itubaína, Viva
Schin e FYs. Com sede em São Paulo, a
NEKEN NV, a maior cervejaria da Europa. Guiado pela estratégia de sustentabilidade global Brew a Better World
da empresa, o Grupo criou no Brasil o
movimento Mais com Menos, focado
em trabalhar o tema em seis principais
pilares: consumo responsável, saúde
e segurança, crescer com as comunidades, sustentabilidade na cadeia de
fornecimento, redução das emissões
de CO2 e proteção de recursos hídricos.
dentro e fora dos muros da companhia,
sobre como fazer sempre mais, com
menos impactos negativos.
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BID e BNDES levarão quase R$ 5 bilhões
a pequenas empresas brasileiras
O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) desembolsou no dia 18
de dezembro último um empréstimo
de US$ 750 milhões, o equivalente a
R$ 4 bilhões, para o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES). Com um aporte de US$ 150
milhões em contrapartida por parte
do banco brasileiro, serão oferecidos o
equivalente a quase R$ 5 bilhões a micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) brasileiras.
Os recursos viabilizarão financiamento a mais de 20 mil empreendedores
que poderão acessar os recursos por
meio das linhas disponíveis no BNDES, até via plataformas digitais. Este
é o caso do Canal MPME, que conecta
as solicitações e os agentes credenciados ao BNDES. O crédito também
apoiará o Banco no fomento a soluções
inovadoras de fintechs (empresas que
oferecem serviços financeiros de baixo
custo, normalmente por meios digitais
como internet e maquininhas) para
facilitar o crédito a micro, pequenas e
médias empresas.
A operação ganha especial relevância
diante dos impactos trazidos pela Covid-19 e a necessidade de proteger os
empreendedores nacionais. As MPMEs
representam de 41% a 53% das vagas de
emprego no país, dependendo do critério escolhido.
BNDES e BID têm uma longa parceria
no apoio às MPMEs no Brasil, destaca Gustavo Montezano, presidente do
BNDES. A operação com o BID também
reforça as iniciativas de digitalização
em curso no BNDES, como o PEAC Maquininhas e um fundo de crédito para
fintechs, que oferece apoio mais ágil

para as empresas, principalmente as
menores. “Esse apoio vai ajudar a levar
a pequenas e médias empresas ganhos
de produtividade, sustentabilidade e
solidez financeira, apoiando esses que
são os nossos heróis nacionais”, disse
Montezano.
“Diante deste cenário, é preciso combinar forças para preservar o emprego, a
renda e a capacidade produtiva, em especial num contexto em que abrir uma
empresa custa tempo e dinheiro que
não podemos nos permitir desperdiçar.
Nesse sentido, contar com a solidez e a
presença nacional do BNDES é fundamental”, diz Morgan Doyle, representante do BID no Brasil.
A operação integra um montante de
US$ 1,88 bilhão (quase R$ 10 bilhões)
que o BID destinou, somente em 2020,
para recuperação econômica de micro,
pequenas e médias empresas no Brasil,
diante da crise causada pela Covid-19.
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Fundado em 1952 e atualmente vinculado ao Ministério da Economia, o
BNDES é o principal instrumento do
Governo Federal para promover investimentos de longo prazo na economia brasileira. Suas ações têm foco no
impacto socioambiental e econômico
no Brasil. O Banco oferece condições
especiais para micro, pequenas e médias empresas, além de linhas de investimentos sociais, direcionadas para
educação e saúde, agricultura familiar,
saneamento básico e transporte urbano. Em situações de crise, o Banco atua
de forma anticíclica e auxilia na formulação das soluções para a retomada
do crescimento da economia.
O BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento tem como missão melhorar vidas. Criado em 1959, o BID é
uma das principais fontes de financiamento de longo prazo para o desenvolvimento econômico, social e
institucional da América Latina e o
Caribe. O BID também realiza projetos
de pesquisas de vanguarda e oferece
assessoria sobre políticas, assistência
técnica e capacitação a clientes públicos e privados em toda a região.
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Grupo 3corações foi eleito a
melhor empresa de alimentos do País
Pelo quinto ano consecutivo, companhia é reconhecida no prêmio Época
ReclameAQUI por suas práticas para a valorização dos consumidores
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milhões de votos e o anúncio dos
vencedores foi realizado no início do
mês, em cerimônia virtual.
O Grupo 3corações é líder nacional
nos segmentos de cafés torrados e
moídos e cappuccino, e vice-líder
nacional em café solúvel. Fundada
em 1959, por João Alves de Lima, em
São Miguel/RN, a companhia, que
comemorou 60 anos, em 2019, industrializa e comercializa mais de
30 marcas de produtos, entre elas:
Café 3 Corações, Santa Clara, Pimpinela, Kimimo, Letícia, Fino Grão,
Itamaraty, Iguaçu, Amigo, Cruzeiro,
Brasileiro, .br Gold, 3 Fazendas, Premiado, Superior e Bandeira. Também
produz filtro, porta-filtro, café solúvel, refresco em pó Frisco e Tornado, achocolatado Chocolatto, temperos, derivados de milho Claramil,
Dona Clara e Kimimo, e o cappuccino
Pronto. Em 2013, o Grupo lançou a
TRES®, solução de café espresso e
multibebidas com mais de 25 sabo-

O Grupo 3corações, líder nacional do

o cuidado no atendimento oferecido

segmento de café torrado e moído,

aos nossos clientes. Fortalece ainda

foi eleito, pela quinta vez, a melhor

mais os nossos laços com os con-

empresa de atendimento ao consu-

sumidores, que é a razão da nossa

midor na categoria de Alimentos-

existência, e alegra a todos os nossos

dustriais, duas Unidades de Compra

-Mercearia, segundo o ranking do

colaboradores, que fazem parte des-

e Beneficiamento de Café Verde (Ar-

ReclameAQUI, feito em parceria com

sa grande companhia que é o Grupo

mazéns), uma Unidade Corporativa –

a revista Época Negócios. O ranking

3corações”, diz Socorro Pessoa, Ge-

avalia a qualidade do atendimen-

Integradora (CE, SP e MG) – e a Esco-

rente de Serviço ao Cliente.

la de Serviços e Sabores, a empresa

O Prêmio Época Negócios Reclame-

está presente em mais de 400 mil

AQUI, promovido pela revista Época

pontos de venda no País, com estru-

to e o índice de confiança dos consumidores em relação à empresa. O
prêmio é o maior reconhecimento
de atendimento ao consumidor do
Brasil.

e pelo site ReclameAQUI, é realizado
por meio de votação popular, isto é,
o público consumidor realiza a vo-

res de bebidas quentes. Com 27 Centros de Vendas e Distribuição (CDs),
dez Plantas Fabris, 12 Unidades In-

turas logística e comercial próprias.
A 3corações também exporta café

“Esse reconhecimento, pela quinta

tação a partir das empresas que jul-

de algumas de suas marcas para os

vez seguida, é a confirmação do nos-

gam possuir o melhor atendimento.

principais mercados da América La-

so compromisso com a qualidade e

Este ano, a disputa contou com 12

tina e Estados Unidos.
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Biomm faz parceria com
Bio-Thera Solutions para trazer
medicamento que combate vários tipos
de câncer ao Brasil
Bevacizumabe é indicado para neoplasia maligna de pulmão,
mama, ovário e colorretal, entre outras

Pioneira no setor de medicamentos
biotecnológicos no país, a Biomm firma acordo de licenciamento, comercialização e distribuição com a farmacêutica chinesa Bio-Thera Solutions
Ltd. Com a parceria, a biofarmacêutica
trará o medicamento Bevacizumabe ao
mercado brasileiro.
O Bevacizumabe é um anticorpo monoclonal usado no tratamento de diversos tipos de câncer, como colorretal, pulmão, mama, células renais,
epitelial de ovário, tuba uterina e peritoneal primário.
Com o novo produto, a Biomm ampliará a oferta de seu portfólio de medicamentos biotecnológicos, formado pelas
insulinas Afrezza (única insulina inalável do mundo), Glargilin e Wosulin,

pelo Herzuma, indicado para o tratamento do câncer de mama e pelo Ghemaxan, amplamente utilizado no tratamento do tromboembolismo, e, neste
momento, também indicado para o tratamento de pacientes com Covid-19.
“A Biomm tem o compromisso de ampliar seu portfólio em biotecnologia
com visão de longo prazo, em especial
na área de oncologia onde a ampliação
de acesso aos tratamentos modernos é
fundamental”, afirma Heraldo Marchezini, CEO da Biomm.
“Estamos satisfeitos pela parceria com a
Bio-Thera Solutions, dada sua expertise
em pesquisa e desenvolvimento de biofarmacos tão importantes”, acrescenta.
A Bio-Thera Solutions é uma empresa de alta tecnologia biofarmacêutica,
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com sede em Cantão, na China. Desenvolve medicamentos que cumprem
com as mais exigentes diretrizes das
agências reguladoras internacionais.
A importação, distribuição e comercialização do produto no Brasil ocorrerá após
as devidas etapas regulatórias, como registro perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e aprovação
de preço pela Câmara de Regulação do
Mercado de Medicamentos (CMED).
A Biomm tem a missão de desenvolver,
produzir e comercializar biomedicamentos de competitividade global, com
qualidade e acessibilidade. O foco da
companhia está no desenvolvimento
de medicamentos biológicos, acessíveis para tratamento de doenças crônicas no país. Com inovação em seu
DNA, a companhia é pioneira no setor
de medicamentos biotecnológicos no
Brasil. Fundada em 2001, tem sede e
fábrica em Nova Lima (MG). É listada na
bolsa de valores (BVMF:BIOM3).

1 Humira® é uma marca registrada da
AbbVie Biotechnology Ltd.
2 QLETLI® é uma marca registrada
Bio-Thera Solutions, Ltd.
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Crescimento consistente
faz da Direcional Engenharia
opção na bolsa de valores

2014, quando atingiram seu melhor
nível.

Resultados e performance em 2020 estimulam perspectivas de longo
prazo apesar das incertezas da pandemia de Covid-19

Mesmo com elevadas incertezas em
função da pandemia de Covid-19, a
indústria da construção segue atenta às oportunidades. O cenário de
juros oficiais baixos combinado com
a oferta de crédito mais barato para
financiamento imobiliário tem impulsionado o desejo de muitas pessoas em partir para o sonho da casa
própria. Com a chegada de muitos investidores à bolsa de valores, que em
outubro já totalizavam 3,2 milhões de
contas, de acordo com a B3, as companhias de construção civil acabam
entrando no radar de quem também
quer investir diretamente no setor.

Um dos pilares do desenvolvimento
socioeconômico brasileiro, o setor
da construção civil guarda um certo
“otimismo conservador” para 2021,
nas palavras de José Carlos Martins,
presidente da Câmara Brasileira da
Indústria da Construção (CBIC). Ele
apresentou em meados de dezembro
uma retrospectiva sobre o desempenho do setor em 2020 e projeções
para 2021. “Em março, imaginávamos que fecharíamos o ano com PIB
negativo [do setor] de até 11%”, disse
o executivo. A expectativa era de fechar 2020 com projeção de redução
de 2,8%.
Apesar de todos os desafios trazidos
pela pandemia, como desaceleração

de negócios em geral, desabastecimento de insumos e seu alto custo na
cadeia produtiva do setor, especialmente no terceiro trimestre, a construção foi o que mais gerou empregos
no país nos primeiros dez meses de
2020, com a criação de 138.409 vagas formais, de acordo com dados
do Ministério da Economia. Esse é o
melhor resultado para o período desde 2013, quando a construção gerou
207.787 novas vagas.
Ainda assim, de acordo com a CBIC, o
Produto Interno Bruto (PIB) da construção civil no 3º trimestre de 2020
está no mesmo patamar do observado no início de 2007. As atividades
do setor estão 36% abaixo do pico de

Investimento

Um dos nomes já consolidados no setor e com capital aberto há mais de
uma década, a Direcional Engenharia tem se mostrado uma forte opção
para quem pretende investir no longo
prazo e se beneficiar com os ganhos.
Listada no Novo Mercado, o mais
elevado nível de Governança Corporativa da B3, a Direcional é uma das
maiores incorporadoras e construtoras do Brasil, com foco no desenvolvimento de empreendimentos populares e de médio padrão e atuação em
diversas regiões do território nacional. Neste início de ano, a Companhia
chamou atenção de uma das casas de
research e análises mais populares
do país, a Empiricus, que a inseriu
em sua carteira de Oportunidades de
Uma Vida.

Alta performance
Em 2020, mesmo com a pandemia,
sua performance foi um dos destaques entre as grandes companhias de
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construção listadas na bolsa. A Direcional registrou sucessivos recordes
ao longo dos trimestres. As vendas
líquidas no terceiro trimestre cresceram 41%, quando comparadas com
mesmo período do ano anterior.

presas negociadas na B3. Totalizando
uma distribuição de mais de R$ 340
milhões em dividendos em um período de 24 meses (entre outubro/2018 e
outubro/2020).

Um dos motivos, além da alta procura
de imóveis nos segmentos em que atua,
foi sua agilidade em se manter próxima
ao cliente e implementar rapidamente
sua plataforma digital de vendas, que
já estava em desenvolvimento nos
anos anteriores. “Por ela, toda a jornada do cliente é inteiramente online,
desde as primeiras informações sobre
imóveis e empreendimentos até a assinatura do contrato de venda, passando inclusive pela aprovação do crédito
juntamente ao banco financiador”, explica Henrique Paim, CFO e e diretor de
Relações com Investidores da Direcional Engenharia.

Eficiência Operacional

A Direcional registrou também um
elevado nível de margem bruta, que
atingiu 36,2%, uma das melhores entre os pares. Ao final dos primeiros
nove meses de 2020, o retrato da geração de caixa nos últimos 12 meses
mostrava um acumulado de R$ 117
milhões, o que deixa a Companhia
em uma situação bem confortável e
com um dos menores índices de alavancagem do setor (Dívida Líquida/
Patrimônio Líquido de 1%).
O Balanço Patrimonial da Direcional
ao final do 3T20, último resultado divulgado até aqui, aponta uma posição
de caixa de R$ 1,1 bilhão, demonstrando a solidez da companhia para
aproveitar o ciclo.
Em outubro de 2020, a Companhia
distribuiu um total de R$ 120 milhões
em dividendos para seus acionistas,
num valor de R$ 0,81 por ação, representando um dividend yield de
6%, um dos maiores dentre as em-

A Companhia atua fortemente no
mercado de baixa renda, no âmbito
do Programa Casa Verde e Amarela
(“Programa CVA”), antigo Programa
Minha Casa, Minha Vida. Também
está inserida no segmento de média-baixa renda, fora do programa CVA,
por meio da Riva Incorporadora, o
braço da Companhia nesse mercado.
Contando com estruturas separadas e
bem definidas, as duas empresas são
capazes de atuar de maneira focada
em seus respectivos segmentos.
A Direcional Engenharia aparece
como uma das maiores construtoras
do Brasil de acordo com o Ranking
INTEC 2019, entidade que acompanha a evolução da construção civil há
décadas. Com sede em Belo Horizonte, atua em 13 estados brasileiros. Ao
longo de seus quase 40 anos de fundação, a serem completados em fevereiro deste ano, superou a marca de 150
mil unidades entregues e incorporadas
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nos segmentos de médio e alto padrão
e empreendimentos do Programa Minha Casa, Minha Vida, além de hotéis e
empreendimentos comerciais.
A Direcional utiliza método construtivo que prevê a capacitação de
equipes locais e proporciona a construção de maneira rápida e eficiente
em ciclos de construção reduzidos.
As atividades no canteiro de obras alcançam 99,6% de industrialização e
geram baixos índices de desperdícios
de material ou de rejeitos nos canteiros de obras.
“Contando com essa capacidade de
construir com eficiência diferenciada, time de vendas dedicado, utilização de financiamento bancário
simultâneo às vendas, dispersão
geográfica única, solidez financeira
e robusto banco de terrenos, que no
3T20 possuíam potencial de desenvolvimento de 142 mil unidades e Valor Geral de Vendas de R$ 25 bilhões,
a Direcional e a Riva estão entre
as empresas mais preparadas para
aproveitar as oportunidades do setor,
principalmente considerando o reduzido patamar vigente de juros para o
crédito imobiliário”, avalia o executivo da Direcional Engenharia.
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Sudeste tem déficit habitacional de
3,1 milhões de residências
- Em São Paulo, gasto excessivo com aluguel faz estado liderar falta de moraria com 1,7 milhão unidades e 56,8% do total do Sudeste
- Rio de Janeiro: 99,5% do déficit está na faixa de renda familiar de até 5
salários mínimos
- Minas Gerais detém 17,2% do déficit da região e o Espírito Santo, 3,7%
- Sudeste precisará de mais 4,35 milhões de novas moradias para atender
demanda até 2030
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tadas pelo Estado. É preciso reforçar
e ampliar essas políticas para zerar
o déficit habitacional brasileiro, bem
como focar na redução dos juros do
financiamento imobiliário para permitir que os mais pobres realizem o
sonho da casa própria”, afirma.
França pondera, contudo, que o aumento do comprometimento da renda com aluguel fez o déficit ampliado
nacional subir em 1,8 milhão de moradias entre 2004 e 2019, resultando
em um saldo positivo global de apenas 193 mil unidades. A maior fatia do
crescimento com o ônus ocorreu no
Sudeste (43%), movimento iniciado a
partir da crise econômica de 2014.
O estudo foi elaborado com base em
dados do IBGE reunidos e analisados
pela equipe da Ecconit, que é formadas pelos economistas Robson Gonçalves, Marco Capraro Brancher e Ana
Maria Castelo.
Ranking nacional

Estudo inédito encomendado pela Associação Brasileira de Incorporadoras
Imobiliárias (ABRAINC) à Ecconit Consultoria Econômica e divulgado em 21
de dezembro último, mostra que o déficit habitacional do Sudeste é o maior
do país. A região sofre com a falta de
1.418.352 residências para atender
a população. O Sudeste é a segunda
região do país com maior deficiência
de imóveis para atender a demanda
reprimida, atrás do Nordeste, quando
se observa o déficit reprimido (sem
contar o ônus excessivo com aluguel).
Mas assume a liderança do ranking
quando o gasto excessivo com aluguel
(mais de 30% da renda da família) for-

ma o déficit ampliado: 1.726.242 moradias estão na categoria do ônus, elevando o total do residências faltantes
para 3.144.594 unidades. Desse total,
97% é de moradias faltantes para a
população com renda de até 5 salários
mínimos (totalizando 3.056.209 unidades habitacionais).
O presidente da Abrainc, Luiz Antonio França, observa que o déficit seria maior se o Sudeste não o tivesse
reduzido em 888.621 unidades entre
2004 e 2019. “Ao longo de 15 anos, o
país reduziu o déficit em mais de 2
milhões de moradias. A redução reflete as políticas públicas de habitação
para a população de baixa renda ado-

Em 2019, a dimensão absoluta do déficit alcançou 7,797 milhões de unidades. Isso corresponde a 9,6% do total
de domicílios existentes no país no
ano. Desse universo, 3.345.809 unidades compõem o chamado ônus excessivo com aluguel.
O ônus excessivo saltou de 18,9% do
total do déficit em 2004 para 42,9%,
em 2019, puxado pela perda de renda
pelo brasileiro - especialmente a partir de 2014.
O Sudeste é a região com maior peso
do aluguel na composição do déficit (1.726.242 moradias na categoria).
Seguida pelo Nordeste (748.429), Sul
(403.458), Centro-Oeste (305.562) e o
Norte (162.118).
Ranking estadual
O estado de São Paulo lidera o déficit
de habitação tanto na região Sudeste
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como no país como um todo. Faltam
1.758.158 moradias para os paulistas,
sendo que 97,7% se concentra em famílias com renda mensal de até 5 salários mínimos.
O Rio de Janeiro é o segundo no
ranking regional, com déficit total de

588.562 moradias. Na região, o estado fluminense apresenta a maior
proporção na faixa de renda familiar
de até 5 salários: 99,5% do total do
déficit está concentrado nesse extrato econômico.
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mineiros, 99,43% desse universo de
excluídos a casa própria têm renda
familiar de até 5 salários mínimos.

Minas Gerais tem déficit de 354.992
morarias em todo o estado. Entre os

Já no Espírito Santo, o contingente
de moradias em déficit é de 116.510.
Os capixabas com renda familiar de
até 5 salários mínimos representam
98,9% do déficit estadual.

São Paulo deve ser o estado com
maior demanda: 2.294 milhões (20,1%
do total nacional). Seguido por Minas
Gerais (998 mil moradias ou 8,7% do

total do nacional), Rio de Janeiro (817
mil e 7,2%, respectivamente) e Espírito Santo (242 mil e 2,1%, respectivamente).

Fonte: Abrainc-Ecconit

Demanda futura
O estudo da Abrainc-Ecconit faz uma
projeção sobre a formação de novas
famílias - incluindo “famílias unitárias”, representada pela crescente
parcela de brasileiros vivendo sozinhos. Entre 2020 e 2030, calcula-se
que 11,4 milhões de famílias surgirão.
Se cada uma delas demandar um imóvel está será a demanda por moradias
em todo o país. Familiar com renda
de até 5 salários mínimos deve responder por 81% das que precisarão de
uma nova residência até 2030.
O Sudeste deve demandar 38,1% das
moradias necessárias para atender
novas famílias, totalizando 4,35 milhões de unidades na próxima década.
Em seguida, o Nordeste deve demandar 28,5% novas residências, o que
presenta demanda por 3,252 milhões
de unidades.
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Ouro foi o melhor
investimento em 2020

65

de mais de 85% - rondando a casa dos
120 mil pontos, recorde histórico. Em
dólar, no entanto, o Ibovespa continua
negativo em 20%, depois de recuar mais
de 57% durante o ano.
Em 2020, na dianteira das valorizações,
ficaram os ativos associados à proteção,
com o ouro obtendo ganhos nominais
de 55,9%, seguido pelo euro (42,0%) e o
dólar (29,3%). O IGP-M teve variação de
23,14% no ano e o IPCA 4,38%. Os CDBs
renderam 2,65%, os Fundos DI 2,31% e a
Poupança, 2,12%.
A busca por ativos de risco aumentou
nos últimos meses ao mesmo tempo
em que as taxas de juros no longo prazo
observaram queda.
A seguir apresentamos o Quadro com
a Evolução das aplicações financeiras

O Ibovespa conseguiu zerar as perdas

até o dia 30 de dezembro, último pregão

e suas rentabilidades nos últimos me-

do primeiro semestre de 2020 e fechou

de 2020. Só em novembro e dezembro o

ses até 29 de dezembro último, elabo-

o ano em 119.017 pontos – após atingir

índice acumulou valorização de 27%. Do

rado pelo jornal Valor Econômico, em

119.527 em janeiro, com alta de 2,92%

piso de 23 de março, os ganhos foram

30.12.2020:
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Para o produtor brasileiro, preço do minério
de ferro mais do que dobrou em 2020

O minério de ferro, com 62% de teor

As exportações de minério de ferro

PIB – Produto Interno Bruto do Es-

de ferro, encerrou 2020 a US$ 160,47

têm forte impacto na economia de

tado, evitando uma queda maior aos

a tonelada. A commodity alcançou

Minas Gerais e deve ter repercutido

níveis esperados pela economia na-

expressiva alta de 74% no ano, de

favoravelmente no resultado final do

cional.

acordo com dados da publicação especializada “Fastmarkets MB”. Considerando-se que o real sofreu uma
desvalorização em relação ao dólar
norte-americano, em termos reais,
de 23,93% - o ganho para o produtor
brasileiro mais que dobrou no ano.
O que sustentou o preço do minério
foi a demanda chinesa, que representa de 70 a 75% do consumo da
commodity e as previsões são de que
o preço atingido não se sustentará
em 2021.
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Salário Mínimo sobe para
R$ 1.100, sem ganho real

OS MAIORES SALÁRIOS-MÍNIMOS REAIS DA ECONOMIA BRASILEIRA –
Em R$ do último mês – Base novembro 2020 = R$ 1.045,00
Valor em R$

Vigência

O salário mínimo nacional subiu para
R$ 1.100 em 2021 – 5,26% acima do valor anterior, de R$ 1.045,00. Apesar de o

Governo

valor ter ficado acima do previsto pelo

1.567,26

Outubro de 1961

João Goulart

1.528,87

Outubro de 1960

Juscelino Kubitschek

1.506,95

Novembro de 1961

João Goulart

1.499,25

Fevereiro de 1964

João Goulart

1.494,53

Novembro de 1960

Juscelino Kubitschek

1.461,70

Dezembro de 1960

Juscelino Kubitschek

Assalariados e beneficiários do INSS

1.461,11

Dezembro de 1961

João Goulart

ficarão pelo segundo ano seguido sem

1.443,83

Agosto de 1956

Juscelino Kubitschek

1.419,66

Setembro de 1956

Juscelino Kubitschek

De acordo com o IPEADATA, desde que

1.406,61

Março de 1964

João Goulart

foi implantado no país em 1947, no go-

1.405,79

Janeiro de 1961

Juscelino Kubitschek

verno Getúlio Vargas, os maiores valores

1.376,53

Março de 1958

Juscelino Kubitschek

reais para o salário mínimo brasileiro

1.375,84

Novembro de 1956

Juscelino Kubitschek

ocorreram durante os governos de Jusce-

1.347,41

Outubro de 1956

Juscelino Kubitschek

lino Kubitschek, em nove oportunidades,

Fonte: IPEADATA/MinasPart Desenvolvimento

governo, o reajuste repõe apenas a perda no poder de compra dos brasileiros
devido a alta de preços ao longo do ano
passado.

aumento real na remuneração.

e no de João Goulart – 5 vezes.
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RS e MG mantêm ajustes e apostam
novamente em concessões e privatizações
em 2021
Com bom humor,
Zema comentou
que o evento convidou “os dois governadores mais
quebrados
do
Brasil”, referindo-se às respectivas
crises fiscais e
desajustes das
contas públicas
que Minas Gerais
e o Rio Grande do
Sul enfrentam.
“Um estado falido que sequer tem condições de manter a folha de pagamento em
dia. Imagine, então, fazer investimentos.” A
fala é de Romeu Zema, governador de Minas
Gerais, avaliando as possibilidades do estado que administra. Ele participou do painel
“Diálogo com Governadores” do Abdib Fórum 2020 – Edição Experience, realizado
nesta sexta-feira (4), e que comemora os 65
anos da Abdib (Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base).
Enfrentando tal situação, Zema entende que não há outra alternativa para seu
estado que não a de “privatizar, com o
compromisso de que essa infraestrutura
[privatizada] cresça”. A expectativa é que,
já no primeiro semestre de 2021, a gestão
privatize várias subsidiárias da Cemig
(Companhia Energética de Minas Gerais).
O governador avalia que, nos últimos
anos, a companhia se tornou uma “colcha
de retalhos”. “Se transformou em uma
empresa com investimentos muitas vezes deficitários, como Belo Monte, Santo
Antônio e outros mais, uma diversificação
totalmente errada e que acabou afetando
a própria capacidade de a empresa investir”, comentou.

Eduardo Leite,
governador do estado gaúcho, disse que,
somente em 2020, a gestão economizou
R$ 600 milhões por conta das reformas
da Previdência e administrativa, aprovadas recentemente. E que também prepara
um pacote de concessões e privatizações
a fim de incrementar os investimentos na
infraestrutura do estado.
“Cortamos vantagens e benefícios que
se incorporavam nas carreiras do serviço público e isso nos ajudou a fazer essa
profunda redução da despesa. E vão, ao
lado dos processos de privatização que
estamos coordenando, ajudar a abrir espaço no nosso orçamento para aumentar
o investimento em infraestrutura, que é
emprego na veia”, definiu.
Leite anunciou que o edital da privatização da CEEE-D (Companhia Estadual de
Distribuição de Energia Elétrica) será publicado na próxima semana, com previsão de leilão para o início de fevereiro. E o
edital da privatização da CEEE-GT (Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica) deve ser lançado
em março de 2021, com previsão de leilão
para o período entre maio e junho.

Eduardo Leite apresentou projetos diversos nas áreas de rodovias (18 trechos,
com total de 1.151km, em estudo o BNDES), mobilidade urbana (Rodoviária de
Porto Alegre), aeroportos (Santo Angelo),
infraestrutura social (presídios, parques
e unidades de conservação) e saneamento básico (mais cinco lotes, 41 municípios,
com investimento de R$ 3,6 bi, ampliando
a cobertura de 22% para 95% no estado).
Na parte de concessões, Minas Gerais pretende publicar, nos próximos meses, uma
série de editais. O do Rodoanel Metropolitano, por exemplo, deve ser divulgado em
fevereiro de 2021. Outras estruturas estão em estudo, como o 2º eixo rodoviário
(conjunto de rodovias que somam mais de
3.000 km), o aeroporto da Pampulha e o
estádio do Mineirinho.
Novas MPs – Veronica Sanchez, chefe da
Assessoria Especial do MDR (Ministério
do Desenvolvimento Regional), também
participou do debate. Ela anunciou que,
nos próximos dias, o governo federal
editará medidas provisórias permitindo
renegociações com o Finam (Fundo de
Investimento da Amazônia) e com o Finor
(Fundo de Investimentos do Nordeste).
“São fundos antigos, da década de 1960,
que tiveram uma série de problemas e estamos praticamente liquidando-os, permitindo uma renegociação desses fundos.
E, no caso dos fundos constitucionais,
também [com] a possibilidade de renegociação das dívidas, algo em torno de R$ 9
bilhões daqueles que contraíram obrigações junto aos fundos”, revelou.
Sanchez também concordou com a avaliação exposta pelos dois governadores.
“Se a gente olhar a tendência, a trajetória é de queda no orçamento de investimentos. Então é necessário que a gente
busque alternativas de atração de recursos privados para, em parceria com o
poder público, prover as infraestruturas
necessárias e prestar os serviços à população”, comentou.
Fonte: ABDIB - Associação Brasileira da Infraestrutura e
Indústrias de Base – 11.12.2020
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Conab confirma que Brasil terá a maior
produção de grãos da história: 265,9 milhões
de toneladas
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do que 10 milhões de toneladas sairão
de áreas irrigadas e 900 mil toneladas,
de áreas de sequeiro.
Para o algodão, a Conab estima redução de 8,1% na área a ser cultivada, limitando-se a 1,5 milhão de hectares; a
produção de pluma é prevista em 2,7
milhões de toneladas.
O trigo está em fase final de colheita
(safra 2020), com o volume de produção estimado em 6,2 milhões de toneladas.
Exportação – O 3º levantamento
mantém a tendência de recorde nas
exportações da pluma de algodão. Até
novembro deste ano, o total embarcado foi de 1,75 milhão de toneladas, 31%
a mais do que o acumulado no mesmo
período no ano passado.

O 3º Levantamento da safra de grãos
2020/21, divulgado pela Companhia
Nacional de Abastecimento (Conab) no
dia 10 de dezembro, mantém a tendência de crescimento no que se refere à
área plantada e à produção no comparativo com a safra passada. A perspectiva continua sendo de novo recorde,
mas houve diminuição frente ao estimado em novembro.
De acordo com a Conab, o Brasil deverá colher 265,9 milhões de toneladas
de grãos, ou seja, 9 milhões de toneladas, 3,5 % a mais do que a temporada de 2019/2020. Em relação ao mês
passado, houve redução de 3,1 milhões
de toneladas, decorrente de problemas climáticos na Região Sul do país.
O levantamento indica também crescimento de 1,6% sobre a área da safra
2019/20, totalizando 67 milhões de
hectares.
Nesta temporada, soja e milho correspondem a 89% da produção de grãos

considerada pela Conab - 16 produtos
ao todo. Para a soja, é estimado crescimento de 3,3% na área e sua produção
pode chegar a 134,5 milhões de toneladas, firmando o país como o maior
produtor mundial da oleaginosa. O
milho primeira safra tem redução de
2,1% na área. Para a safra total de milho
primeira, segunda e terceira safras, a
produção estimada totaliza 102,6 milhões de toneladas. Em novembro, as
estimativas eram de 134,95 milhões de
t de soja e 104,89 milhões de t de milho.
A produção total de feijão no país, somando-se as três safras, continua estimada em 3,1 milhões de toneladas.
Dessa produção, 1,9 milhão de toneladas são de feijão-comum cores, 516,8
mil toneladas de feijão-comum preto e
686,7 mil toneladas de feijão-caupi ou
macaçar.
Quanto ao arroz, o crescimento é de
3,2% na área e a produção está estimada em 10,9 milhões de toneladas, sen-

Em relação ao milho, foram exportadas
27,7 milhões de toneladas no ano-safra
atual, o que representa 20% a menos
que no mesmo período do ano-safra
anterior. Foi mantida a previsão de
exportações em 34,5 milhões de toneladas até o final de janeiro, quando
termina a temporada. Em novembro, os
embarques alcançaram 4,8 milhões de
toneladas, 19% a mais que no mesmo
período do ano passado.
Para a soja, a Conab estima 83,6 milhões de toneladas em vendas para o
mercado externo, sendo que até novembro já foram exportadas 82,9 milhões
de toneladas. Confirmado esse número,
haverá recorde da série histórica. Para o
próximo ano, são esperadas cerca de 85
milhões de toneladas, o que representaria aumento de 1,67%.
Por fim, para o arroz, a reversão do saldo da balança comercial mensal prevista para o período se confirmou, com as
exportações de novembro fechando em
72,7 mil toneladas contra uma importação próxima a 188 mil toneladas.
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Empresas brasileiras estão entre as
100 maiores em ranking mundial de
bens de luxo
• Vivara e Restoque se destacam entre grandes organizações internacionais;
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tras estratégias que ajudam a reduzir
o impacto ambiental estão em alta nos
planejamentos das marcas. Esses novos valores e perspectivas em relação
às necessidades dos consumidores podem ser um divisor de águas no mer-

• As 100 companhias do ranking geraram uma receita de US$ 281 bilhões, um
crescimento de 8,5% em relação a 2018;

cado de luxo.

• Tecnologias verdes são ponto de atenção e de crescimento entre as empresas do ranking.

2019 o aumento da receita das Top 100

Analisando os números, no ano de
empresas de luxo foi de 8.5% em relação a 2018. Pela primeira vez desde
que a pesquisa é realizada, as 10 maiores empresas do ranking contribuíram
com mais da metade do total de vendas
de bens de luxo (52.2%). Esse crescimento ultrapassou os 8,5% de aumento
do total das 100 empresas - foi de 11,9%
em relação ao ano anterior.
Metodologia
A Global Powers of Luxury Goods identifica as 100 maiores empresas de bens
de luxo em todo o mundo, com base
nas vendas consolidadas de bens de
luxo do ano fiscal de 2019 que foi de 1°
de janeiro a 31 de dezembro, utilizando

A Deloitte, maior organização de serviços profissionais do mundo em receita,
número de profissionais e portfólio de
serviços, lança a sétima edição de sua
pesquisa “Global Powers Of Luxury
Goods 2020”. O levantamento aponta que, em 2019, as 100 empresas que
compõem o ranking geraram uma receita de US$ 281 bilhões, um crescimento de 8,5% em relação ao ano de
2018. O valor mínimo de receita necessário para que seja contemplada no
ranking é de US$ 238 milhões, e a edição deste ano destaca duas empresas
brasileiras entre as maiores: Vivara, do
ramo de joias, em 89° posição, e Restoque, voltada para moda, em 99° lugar.
“As empresas de bens de luxo movem
boa parte do mercado de consumo no
mundo todo e nessa edição temos duas

brasileiras, sendo que a Vivara subiu
para o ranking durante o ano de 2019
junto com empresas da França, Estados Unidos, Coreia do Sul, entre outros
países”, destaca Ricardo Balkins, sócio-líder da área de Bens de Consumo
da Deloitte. “A crise gerada pela pandemia da Covid-19 levou as marcas
a mudarem seu modo de pensar e a
adotarem novos paradigmas e valores.
O esperado é que empresas brasileiras
sigam esse mesmo caminho, criando
uma conexão maior com os consumidores”, completa.
O estudo revela que, atualmente, mais
do que antes, as companhias de bens
de luxo estão aproveitando as tecnologias digitais para aumentar e gerar
novas experiências para os clientes. As
chamadas “tecnologias verdes” e ou-

dados públicos e avaliando seu desempenho em regiões geográficas e setores de produtos. Ela mostra também as
principais tendências que moldam o
mercado de luxo.
A Deloitte é a maior organização de
serviços profissionais do mundo, com
335 mil pessoas gerando impactos que
realmente importam em mais de 150
países. Com 175 anos de história, oferece hoje serviços de auditoria, consultoria empresarial, assessoria financeira,
gestão de riscos e consultoria tributária para clientes públicos e privados
dos mais diversos setores. No Brasil,
onde atua desde 1911, a Deloitte é líder
de mercado, com 5.500 profissionais e
operações em todo o território nacional, a partir de 12 escritórios.
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Pesquisa da American Express revela novos
hábitos de consumo durante a pandemia
Estudo ouviu 4.314 pessoas em sete países, e revela que as pessoas estão
comprando menos vezes por semana, priorizando pequenos comércios e
que os antigos hábitos ficaram para trás

É inegável que os hábitos de consumo mudaram nos últimos meses.
Para melhor entender como consumidores, proprietários ou gerentes
de pequenas empresas sentiram as
mudanças em sete países da América
Latina - incluindo o Brasil - a American Express, uma das maiores operadoras financeiras do mundo, realizou
a pesquisa denominada Shop Small.
Esse estudo, feito em parceria com a
Voices Research & Consultancy, ajuda
a entender como o isolamento social
afetou os negócios e os hábitos dos
consumidores.

tados declararam ter feito compras
mais próximos de casa. Ademais, em
linha com o reportado por 59% dos
participantes, estima-se que cada
vez mais os consumidores farão pequenas compras semanais e mensais,
dando preferência por sair menos vezes de casa e comprar tudo o que precisam de uma só vez. Enquanto 20%
dos entrevistados tinha o hábito de ir
uma vez por semana às lojas locais,
o número subiu para 30% durante a
pandemia. 33% acreditam que seus
hábitos de compra não serão os mesmos depois que a pandemia acabar.

Os dados do levantamento trazem
insights sobre como os brasileiros
se comportam e como veem o futuro
próximo. Ao todo, 91% dos entrevis-

“Estamos testemunhando uma grande mudança, que deve ser sentida
ainda durante muitos anos. E os pequenos comércios vão ter um gran-

de papel nisso, pois eles são peça
fundamental da economia. Também
veremos as pessoas usando mais os
cartões e outros formatos de pagamento que não envolvem troca de cédulas ou moedas”, destacou Rose Del
Col, Presidente da American Express
Brasil.
A pesquisa mostra que os brasileiros
acreditam na importância dos pequenos comércios. Para 89% dos participantes, o crescimento dos pequenos
negócios e lojas de bairro é bom para
a comunidade. A praticidade e a segurança foram os principais fatores
citados para continuarem comprando
localmente. Cerca de 49% dos respondentes relataram preferirem comprar
em lojas de bairro, pois evitam com-
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pras em excesso e focam apenas no
que precisam, quando querem - mas,
em contraponto, o fato de o comércio
de bairro ter opções limitadas pode
ser o grande fator que fará com que
os consumidores optem ir a outros
locais.
Em relação ao volume de compras,
os brasileiros ficaram divididos. Enquanto 31% relatou que aumentou sua
frequência, 29% manteve o nível de
antes da pandemia.
Do outro lado do balcão
O estudo também traz a visão dos
pequenos comerciantes brasileiros,
com relação às grandes mudanças
sentidas. Ao todo, 72% dos entrevistados declarou queda nas vendas,
sendo sua maior preocupação a recuperação econômica.
“Trazer novos clientes será um desafio para os pequenos comércios.
A tendência é que as pessoas continuem comprando dentro das suas
comunidades e não explorem tanto
outras regiões. Os clientes antigos
devem retornar, mas com menor
frequência. Na American Express,
incentivamos nossos associados a
comprar nos comércios locais, pois
eles são pilares fundamentais para
vermos o desenvolvimento econômico”, finalizou Del Col.
Os maiores desafios relatados pelos
pequenos comerciantes são relacionados à saúde de seus clientes e colaboradores, quitação de serviços e impostos,
e folha de pagamento. Na expectativa da recuperação, o comércio online
pode ser uma saída, já que 70% relatou
um crescimento nas vendas por canais
como sites e redes sociais.
Metodologia
A coleta de dados foi realizada no
mês de setembro no Brasil, Chile,

Colômbia, Costa Rica, Equador, Peru
e Uruguai. No total, 1.090 pessoas
foram entrevistadas online nas principais cidades do território brasileiro
entre 7 e 17 de setembro deste ano.
Participaram homens e mulheres
maiores de 18 anos, totalizando 4.314
consumidores e 1.104 proprietários
ou gestores de empresas pela América Latina.
Shop Small na rua
A iniciativa foi trazida para o Brasil
neste ano tanto para os meios digitais quanto para lojas físicas. Ao
todo, centenas de estabelecimentos
comerciais na cidade de São Paulo,
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nos bairros dos Jardins e Itaim Bibi,
receberam a identidade visual da
campanha. Os Associados que pagarem com Cartões American Express
terão descontos especiais de até 20%
nos comércios selecionados, além de
vantagens como cash back e benefícios no aplicativo Rappi. Inicialmente, tais benefícios serão válidos até
dezembro deste ano.
A American Express é uma empresa
global de serviços que proporciona
aos clientes acesso a produtos, ideias
e experiências que enriqueçam suas
vidas e fomentem o sucesso dos negócios.
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Eleições nos EUA: Relatório Amcham
analisa como fica a relação com o Brasil
após oficialização da vitória de Biden
Brasil - Material elaborado pela Amcham Brasil em parceria com a Prospectiva Consultoria traz temas como China, acordos e meio-ambiente
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commodities agrícolas e produtos
industrializados, como aço, alumínio
e automóveis). Mais decisivo ainda,
uma iniciativa dessa natureza não
deve encontrar priorização na agenda comercial dos EUA, sobretudo nos
primeiros anos da administração Biden.
Com a vitória de Biden, o tema da
sustentabilidade e da preservação
ambiental ganhará centralidade na
agenda de comércio e de investimentos envolvendo o Brasil, assim como
já ocorre hoje na relação do Brasil
com os países europeus. A percepção sobre o compromisso brasileiro
na área ambiental será determinante para os rumos do relacionamento
com os EUA.
O FATOR CHINA

Oficializada a vitória do candidato Joe
Biden pelo colégio eleitoral nos Estados Unidos, o que esperar da relação
bilateral entre Estados Unidos e Brasil? De acordo com a última edição do
relatório ‘Trump vs Biden’, elaborado
pela Câmara Americana de Comércio
(Amcham Brasil) e Prospectiva Consultoria, espera-se mudanças na administração interna e principalmente
na política externa do democrata. Em
relação ao Brasil, espera-se que o acordo já concluído sobre temas não tarifários seja mantido, em especial porque
possui o apoio do setor empresarial
norte-americano e não depende de
aprovação do Congresso dos EUA para
entrar em vigor.
ACORDO BRASIL E ESTADOS UNIDOS
Por outro lado, a negociação de um
acordo mais abrangente de comér-

cio, envolvendo a redução de tarifas e
outros temas mais intrincados, como
serviços, propriedade intelectual e
compras públicas, embora seja uma
iniciativa bem-vinda, está envolta de
enorme complexidade. Para tanto, seriam necessárias consultas prévias ao
Congresso americano e, do lado brasileiro, uma definição se as negociações ocorreriam em conjunto com o
Mercosul ou de forma individual pelo
Brasil - o que demandaria, nesse último caso, alteração das regras do bloco,
em consenso com Argentina, Paraguai
e Uruguai.
Além disso, a negociação de um acordo comercial envolvendo Brasil e EUA
sempre será desafiador, em grande
parte pelo fato de as economias serem muito parecidas em vários aspectos (ambos são grandes produtores de

Outro ponto de atenção na relação
bilateral deriva da crescente disputa
geopolítica entre EUA e a China. Essa
questão deve influenciar a agenda
norte-americana para a América Latina e, em particular, para o Brasil.
Apesar dos EUA deterem o maior estoque de investimentos estrangeiros
em território brasileiro, seu crescimento anual vem diminuindo desde
o início da década. Por outro lado, a
China vem se tornando uma importante fonte de aporte de capitais no
Brasil.
Os EUA precisarão reconquistar seu
espaço na região e reforçar os instrumentos para viabilizar sua presença
competitiva em temas que perpassam investimentos, 5G, cooperação
científica, entre outros. A atuação de
órgãos como o Eximbank, a International Development Finance Corporation (DFC) e projetos específicos na
esteira da recente iniciativa Growth
in the Americas (América Cresce),
lançada em 2019, podem desempenhar papel importante.
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Luisa Barreto é a primeira
mulher na presidência da
Emater-MG
A administradora pública Luisa Barreto assumiu presidência da Emater-MG no dia 18 de dezembro último,
após ser nomeada pelo governador
Romeu Zema. Ela é a primeira mulher a ocupar o cargo em 72 anos de
história da empresa.
Em seu primeiro dia de trabalho,
Luisa Barreto destacou a atuação
da Emater-MG no estado. “Aceito esta missão com muita alegria e
responsabilidade. Em Minas Gerais,
o agronegócio é um pilar da nossa
economia, representando 36% do
PIB estadual. E a Emater, há 72 anos,
executa o importante trabalho de
apoio aos produtores rurais, em especial aos agricultores familiares,
por meio de assistência técnica e extensão rural, em mais de 790 municípios. É um orgulho enorme poder
fazer parte desta história”, afirmou.
Luisa Barreto é administradora pública pela Fundação João Pinheiro e
pós-graduada em Gestão Estratégica
pela mesma instituição. Servidora da Secretaria de Planejamento e
Gestão do Governo de Minas Gerais,
na carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, foi secretária-adjunta de
Planejamento do Estado entre 2019
e 2020.
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Presidente da ABDE participa de
lançamento nacional do Relatório de
Desenvolvimento Humano
Sergio Gusmão Suchodolski avalia as ações para alavancar
o desenvolvimento sustentável no Brasil
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Brasil na categoria de alto desenvolvimento humano, mas ainda está abaixo
da média dos países da América Latina
e Caribe. O resultado do IDHP indica
que ações que promovam crescimento verde e inclusivo são de extrema
importância quando se pensa no desenvolvimento sustentável no Brasil”,
afirmou Suchodolski.
As Instituições Financeiras de Desenvolvimento (IFDs) exercem papel fundamental para o desenvolvimento sustentável, através do financiamento de
projetos em áreas como energia renovável, saneamento e gestão de resíduos
sólidos. Além disso, a ABDE implementa diversas iniciativas alinhadas com a
direção estabelecida nos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável (ODS),

Sergio Gusmão
Crédito: Marcus Desimoni

no combate às mudanças climáticas
consagrada nas metas estabelecidas

As Instituições Financeiras de Desenvolvimento (IFDs) ganham cada vez
mais relevância no cenário nacional.
Diante desse protagonismo para a retomada verde da economia, o presidente da Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE), Sergio Gusmão
Suchodolski, participou nesta quarta-feira (16) do lançamento do Relatório
de Desenvolvimento Humano (RDH
2020). Além de Suchodolski, o evento
contou com a participação do ministro
do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e
representantes do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD) Brasil.
O evento apresentou e discutiu os
resultados do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e do Índice de
Desenvolvimento Humano Ajustado
às Pressões Planetárias (IDHP), novo
indicador criado pela Organização
das Nações Unidas (ONU) para medir
a pressão que o desenvolvimento dos
países exerce sobre o meio ambiente.

O IDHP é calculado a partir do IDH do
país ponderado com duas variáveis: as
emissões de gases causadores do efeito estufa e a quantidade de recursos
naturais utilizados pelas cadeias de
produção de cada país, proporcionalmente à sua população.

pelo Acordo de Paris e pelo compromisso ao financiamento sustentável da
Agenda de Ação de Adis Abeba.
“Importante ressaltar desde já que o
SNF está comprometido em auxiliar
este caminho de pensar o desenvolvimento de uma forma mais inclusiva e

No IDH, que mede o progresso de 189
países em três indicadores (renda,
educação e saúde), o Brasil perdeu cinco posições e ocupa a 84ª posição. Os
números divulgados são referentes a
2019 e ainda não refletem a crise provocada pela pandemia de covid-19. Já
no IDHP, o Brasil fica em 74º entre os
países do mundo. O efeito é inverso na
maioria dos países desenvolvidos, que
perdem posições, pois padrões mais altos de renda e consumo costumam vir
acompanhados por uma maior pressão
ecológica sobre o meio ambiente.

sustentável. E vê na ação do PNUD um

“O relatório de 2020 lançado hoje mostra que o IDH do Brasil aumentou entre
2018 e 2019, mesmo com a queda no
ranking geral. Esse resultado coloca o

do instrumentos de Blended Finan-

passo importante para se estruturar
medidas efetivas no combate a crise
climática e às desigualdades crescentes”, ressaltou o presidente da ABDE.
As IFDs subnacionais, por exemplo, já
captaram quase US$ 2 bilhões internacionalmente, entre 2019 e 2020, para
aplicação em projetos de desenvolvimento com forte cunho socioambiental. “O SNF articula ainda estratégias
para mobilizar o capital privado para
o financiamento sustentável, utilizance, como mostrou relatório recente da
OCDE sobre o mecanismo no Brasil”,
concluiu Suchodolski.
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Chega ao mercado primeiro assistente de
escrita inteligente em língua portuguesa
Lançada no centenário de Clarice Lispector, Clarice.ai utiliza Inteligência
Artificial para trazer recursos que vão desde a correção de erros
ortográficos até a localização de excesso de adjetivos e frases longas
ou mal estruturadas

Na data em que Clarice Lispector completaria 100 anos (10/12/2020), chegou
ao mercado brasileiro a primeira ferramenta de correção de texto inteligente em língua portuguesa. Clarice.ai
é uma plataforma que promete inovar
no mercado e trazer ao usuário, tanto
amador quanto profissional, um recurso que o auxiliará muito além das correções gramaticais que os corretores
tradicionais, até então, oferecem.
Idealizada por Felipe Iszlaji e Lucas
Spreng, Clarice.ai trabalha com inteligência artificial (AI - na sigla em inglês)
e é alimentada com diversos manuais
de escrita para ter uma base para sugerir correções de estilo, estrutura de
frase, entre outros problemas textuais.
“São mais de 80 desvios que ela consegue reconhecer”, pontua Iszlaji. Dentre
eles, excessos de advérbios, adjetivos e
palavras de ligação (como a preposição

“de”), grandes sequências de substantivos, frases muito longas, entre outros
“desvios” - termo usado pelo programa
- comuns em grande parte dos textos.
A plataforma, que está em funcionamento, em versão beta, desde abril
deste ano, já conta com mais de 700
usuários, que fazem avaliações e ajudam a Clarice.ai a se aperfeiçoar via
Machine Learning, que permite que o
programa aprenda conforme as aceitações, as recusas e as sugestões dos
beta testers. Até então, a versão pré-lançamento conta com uma precisão
de 75%, segundo análises.
“Hoje há mais de 100 mil redatores trabalhando com marketing de conteúdo
sem ferramentas de auxílio para a sua
profissão”, afirma Iszlaji, que vislumbra um mercado receptivo para o seu
novo produto. “Há outras plataformas
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similares em outros países, mas Clarice.ai é a primeira no Brasil”, continua
Felipe.
O programa funciona da seguinte forma: o usuário submete o texto na plataforma e as correções e sugestões de
melhorias aparecem. Ele tem a possibilidade de aceitar as recomendações,
alterar manualmente os trechos apontados como desvios, aprovar ou não as
correções e comentar se concorda com
as alterações propostas, de forma que a
máquina aprenda e se aperfeiçoe à medida que os usuários vão utilizando-a
de forma interativa.
A plataforma conta com as versões
gratuita e paga, além de um plugin para
a ferramenta Google Docs. A expectativa é que o projeto identifique mais de
300 desvios - ante os 80 atuais - daqui a dois anos. Ainda em 2021, a ideia
é se lançar no mercado b2b (Business
to Business). “A Clarice.ai reconhecerá os termos que a empresa não gosta,
seguindo o manual de estilo da marca”,
projeta Iszlaji.
A versão teste da ferramenta já é utilizada por profissionais da Rock Content,
maior plataforma de conteúdo do país.
“Tenho usado a Clarice.ai há um tempo,
e, desde então, não entrego nenhum
trabalho sem antes passar por ela. É
realmente o melhor programa de revisão de textos que já usei”, relata Larissa
Oliveira, usuária “beta tester”.
A Clarice.ai é uma ferramenta on-line
que auxilia o usuário a escrever melhor. Diferentemente dos demais corretores, ela aprende o estilo de escrita e
dá dicas na camada do estilo, de forma que a correção do texto vá além
da localização de erros gramaticais,
possibilitando que tanto profissionais como amadores otimizem suas
redações e possam focar ainda mais
na criatividade.
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Livros de cabeceira dos
CEOs em 2020
Em um ano como 2020 com uma pandemia, muitos empreendedores tiveram que se reinventar e aprender uma
nova forma de como gerir sua empresa. Uma das formas de conhecimento
e constante aprendizado são os livros.
Segundo uma pesquisa realizada pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), houve um aumento
de mais de 50% nas vendas de livros,
comparado a antes da pandemia. Com
isso, preparamos uma lista com alguns
dos livros preferidos dos CEOs de grandes startups, e também em como isso
os ajudou durante esse ano. Confira
abaixo:

APTO

e o fim de toda a nossa operação. Baseados no livro e no autor, que faleceu
recentemente, nomeamos uma sala de
reuniões do Apto, para que sejamos
constantemente lembrados da importância de trazer para toda a empresa, e
não somente para o time de Customer
Success, a obsessão em fazer sempre
mais e melhor, priorizando os clientes”, explica Alex.

mas para enxergar as coisas sob pontos de vista totalmente inusitados”. Já o
segundo livro, inspirou o CEO a prestar
atenção na forma como estruturamos
nossos discursos. “Essencial para dialogar e estimular o time, especialmente em um ano como 2020”, conclui.

FLIGOO

CURSERIA
“The Big Nine”, da Amy Webb, é o livro
recomendado pelo sócio da Curseria,
Celso Ribeiro. O título aborda o curso
da história da Inteligência Artificial,
analisando as nove maiores empresas
do mundo, e discute a influência dessa
tecnologia na economia e na política.
“Amy Webb apresenta tendências do
mundo e do mercado, a partir da análise do que está sendo feito por essas
companhias. A leitura é uma excelente
oportunidade para expandir as ideias,
entender como essas empresas de tec
estão se posicionando e evoluindo com
a inteligência artificial e como isso vai
mudar o mundo”, explica Celso.

BIZCAPITAL

O CEO do Apto, Alex Frachetta, indica
o livro Delivering Happiness, do autor
Tony Hsieh. Segundo o executivo, essa
leitura inspirou a cultura da própria
empresa. “Tanto no livro, quanto para
nós, o sucesso e a felicidade do cliente
é o objetivo principal. É o início, meio
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Francisco Ferreira, CEO e sócio-fundador da BizCapital, indica dois livros:
“Loonshots”, de Safi Bahcall, e “Churchill e a Ciência por trás dos Discursos”, de Ricardo Sondermann. Sobre o
primeiro título, Francisco afirma “Foi
fundamental para que eu pudesse fazer uma auto provocação. Não apenas
para criar novos produtos e serviços,

A indicação do Carlos Naupari, CEO da
Fligoo no Brasil, é “A Regra é Não Ter
Regras: A Netflix e a Cultura da Reinvenção”’, escrito pelo Reed Hastings,
fundador da Netflix. Para ele, o livro
teve papel fundamental no entendimento sobre como funciona a criação
de uma equipe fora de série e uma cultura forte. “Os principais aprendizados
foram: confie nas pessoas que você
contrata, seja sempre honesto com seu
time, procure por um feedback sincero
e, por fim, faça o melhor pela organização, não procure ficar agradando os
seus superiores. Esses pontos trazem
liberdade e leveza ao ambiente corporativo, possibilitando um crescimento
que gera melhores resultados”, afirma
Carlos.
VAKINHA
O livro “Never Split the Difference”, em
português “Negocie como se sua vida
dependesse disso”, escrito por Chris
Voss, é a indicação do CEO do Vakinha, Luiz Felipe Gheller. Nele, o leitor
aprende os cinco passos para ser bem
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sucedido em negociações. “Esse é um
dos livros que mais recomendo. Além
de ser fácil de ler, tem dicas muito práticas sobre negociação. O conteúdo me
ajudou bastante nos negócios e também nos relacionamentos da vida pessoal”, conta Gheller.

livro de gestão para CEOs. É divertido
e tem seções que você pode ler especificamente quando está lidando com
questões pontuais. Ou seja, um livro
para ser lido e consultado para o resto
da vida”, conta Taboada.

NZN
Claranet
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o livro “O lado difícil das situações difíceis”, de Ben Horowitz. Para ele, a história do escritor, que fundou o Netscape
e depois o vendeu para a HP por US$ 1
bilhão, depositada na obra é um aprendizado. O ponto chave é que o autor fala
sobre o investimento em pessoas, em
produto e somente depois pensar no lucro da empresa, algo que Henrique aplica na Contraktor. Outra citação da obra
é a diferença entre um executivo, CEO e
empreendedor que está à frente de uma
organização pequena e um executivo de
uma grande multinacional é que o líder
de startup toma nove decisões por dia,
enquanto o responsável por uma empresa consolidada três por semestre.

INDÚSTRIA FOX

O Livro “Empresas Feitas para Vencer”,
do autor Jim Collins é a indicação de
Edivaldo Rocha, CEO da Claranet CorpFlex. Nele, o leitor conhece como as
grandes empresas alcançam o sucesso e como é possível criar uma trilha
de qualidade duradoura, mesmo que
esse caminho pareça distante. “Como
transformar empresas boas em excelentes é o grande desafio de gestão,
independente de qual época, momento
da empresa ou cenário econômico”, diz
Rocha.

DIVIBANK
Jaime Taboada, CEO da Divibank, indica o livro “The hard thing about hard
things”, ou, em português, “O lado difícil das situações difíceis: Como construir um negócio quando não existem
respostas”. O livro relata a verdadeira
jornada de um empresário, tanto o
lado bom quanto as dificuldades que
ele irá enfrentar. “Li pela segunda vez
este ano porque acho que é o melhor

Para Sobhan Daliry, CEO da NZN, o livro
que mais gostou de 2020 foi o “Trillion
Dollar Coach”, ou, em português, “O coach de um trilhão de dólares: O manual
de liderança do Vale do Silício”, por Eric
Schmidt, Jonathan Rosenberg e Alan
Eagle. O livro é sobre o Bill Campbell,
um ex-técnico de futebol americano
que se tornou o confidente/amigo/administrador de grandes líderes do vale
do silício, dentre eles Steve Jobs. Também é escrito por dois grandes líderes
que tiveram influência do Bill Campbell em sua carreira, o Eric Schmidt,
ex CEO do Google, e o Jonathan Rosenberg, ex VP do Google. Sheryl Sandberg, COO do Facebook também teve
Bill como coach. “O livro é uma aula
incrível de como a vida nos negócios
também é uma questão de construção
de relações humanas entre as pessoas.
É um livro que todo líder deveria ler”
Diz Sobhan.

CONTRAKTOR
Henrique Flores, CEO e Cofundador da
Contraktor, plataforma de gestão de
contratos e assinatura digital, escolheu

O CEO da Indústria Fox, Marcelo Souza,
indica dois livros. O primeiro é o livro
“Gestão do Amanhã”, de Sandro Magaldi
e José Salibi Neto, que faz um panorama
sobre o mundo atual e mostra tudo que
é preciso saber sobre gestão, inovação
e liderança para vencer na 4ª Revolução Industrial. E o segundo é a obra dos
escritores Édouard Cukierman e Daniel
Rouach, “Vale de Israel”, que se aprofunda em explicar como a cultura israelense cooperou para o surgimento de
uma economia de alta tecnologia. Para o
CEO Marcelo Souza, esses livros são importantes pois abordam sobre novos negócios, pautados em novas ferramentas
e no momento que estamos vivendo ele
entende que um bom CEO investe muito
em atualização.

MERCADO GASTRONOMICO
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Campeões de MG: queijo da Canastra e café
das Matas de Minas são eleitos os melhores
do estado
Emater-MG divulga lista dos vencedores dos concursos estaduais
do café e do queijo Minas Artesanal de 2020

Um queijo Minas Artesanal da região da
Canastra e um café da região das Matas de Minas formaram a dupla campeã
dos concursos estaduais promovidos
pela Emater-MG em 2020. O anúncio
dos vencedores das duas competições
foi feito nesta segunda-feira (14/12), em
solenidade virtual promovida pela empresa, com a participação de produtores
rurais, técnicos e autoridades.
O responsável pelo café campeão do
estado é o agricultor familiar Ademir
Abreu de Lacerda, de Espera Feliz. Este
é o quarto ano consecutivo que um cafeicultor do município leva o grande
prêmio estadual. Além disso, o pai do
Ademir, seu Onofre, já venceu a competição em 2012. São três gerações na
família produzindo café.
“A emoção é muito grande de estar aqui,
representando esta família. Agradeço
a todos que nos ajudaram nessa caminhada, a nossa família, ao pessoal da
Emater e do Sicoob. Trabalhamos muito
e o trabalho está reconhecido graças a
Deus. Muito obrigado”, disse Ademir Lacerda ao comemorar o prêmio por videochamada.
Já o queijo vencedor do concurso de
2020 é do produtor Reinaldo de Faria
Costa, do município de Vargem Bonita.
A produção fica na Fazenda Capivara.
Ele começou a produzir queijo muito jovem, atividade que aprendeu com seus
pais. Na propriedade, são produzidas 30
peças de queijo por dia. O queijo da propriedade do Reinaldo recebeu do júri
técnico nota 95 de um total de 100.
“Muito feliz. Quero agradecer a Deus e
a minha família. Minha esposa e meu

filho, Vinícius. A gente procura fazer
o melhor. E com pessoal da Emater eu
aprendi a fazer o queijo, fazendo os cursos, eu comecei a aprender e a valorizar
o queijo”, contou o produtor ao receber a
notícia da premiação.
O governador de Minas Gerais, Romeu
Zema, gravou um vídeo exibido na
abertura da cerimônia. Ele parabenizou os produtores de café e queijo pelo
trabalho realizado. “Nós precisamos ser
um estado produtor de cafés especiais e
de queijos reconhecidos em todo o Brasil e mundo afora. E vocês estão mostrando que isso é possível. Parabéns a
todos. Minas precisa muito de exemplos
como o de vocês”.
O presidente da Emater-MG, Gustavo
Laterza, destacou a importância dos
concursos para a cadeia produtiva do
queijo e do café. “O primeiro objetivo
é reconhecer o trabalho exitoso dos
produtores de queijo e café, divulgando esses novos produtos. Os concursos
valorizam a importância econômica,
cultural e social desses produtos, com
a marca de Minas Gerais. Eles também
têm um papel educativo, com interação entre extensionistas e produtores,
na busca continuada da melhoria da
qualidade dos produtos. Além disso, os
concursos aproximam os produtores
dos mercados mais exigentes, que demandam queijos e cafés de qualidade”,
afirmou.
Cafés campeões
O 17º Concurso de Qualidade de Cafés de
Minas Gerais contou com 1.792 amostras participantes, das quatro regiões
produtoras do estado: Cerrado Mineiro,
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Chapada de Minas, Matas de Minas e Sul
de Minas. O concurso tem duas categorias: Café Natural e Café Cereja Descascado, Despolpado ou Desmucilado.
O produtor Ademir Abreu de Lacerda
foi o campeão geral ao obter 92 pontos (de um total de 100), de acordo com
a metodologia da Associação de Cafés Especiais (SCA). O concurso também anunciou os campeões regionais
de cada categoria, além do café com a
maior nota produzido por uma cafeicultora, que recebeu o certificado de Mulher Empreendedora. O título foi dado à
agricultora Maria Luiza Lacerda Gomes,
sobrinha do Ademir, também moradora
de Espera Feliz.
Mais de 100 cafeicultores de Espera
Feliz produzem cafés especiais. A agricultura familiar é predominante no município. A maioria usa a mão de obra da
família como única força de trabalho na
lavoura. Outra prática comum é a troca
de serviço entre os agricultores. Neste
sistema, eles se reúnem para trabalhar
em uma propriedade e fazem um revezamento entre elas. Isto é muito comum,
principalmente no período da colheita.
“Neste sistema de parceria, eles conseguem colher lotes mais uniformes,
facilitando o trabalho pós-colheita”, informa o técnico da Emater-MG Antônio
Teixeira, responsável pela assistência
aos agricultores na certificação de propriedades. Ele explica que os cafés são
colhidos de forma seletiva e secados em
terreiros suspensos ou de cimento. Esses cuidados são determinantes para a
qualidade do produto final. Além disso,
as lavouras de café onde estão os cafés premiados ficam entre mil e 1,4 mil
metros de altitude, com clima ameno e
úmido.
Nos últimos anos, os cafés de Espera
Feliz premiados em concursos têm sido
comercializados, em média, por R$ 3
mil a saca de 60 quilos. Mas alguns lotes chegaram a mais R$ 15 mil por saca.
Para se ter ideia da valorização, a saca
do café commodity (considerado co-
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mum), é comercializada por aproximadamente R$ 600.
A rede de supermercados Verdemar, um
dos patrocinadores do concurso ao lado
do Sistema Sicoob, tem adquirido lotes
dos cafés dos primeiros colocados na
competição para comercialização em
suas lojas de uma linha especial chamada “Cafés Campeões’. O preço pago
ao vencedor do concurso do ano passado pela rede de supermercados foi de
R$ 5 mil/saca.
Promovido pelo Governo de Minas Gerais, por meio da Emater-MG e Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Seapa), o 17º Concurso
de Qualidade de Cafés de Minas Gerais
conta também com o apoio da Universidade Federal de Lavras (Ufla), Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas e a Fundação de
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
(Faepe).
Concurso do Queijo
Este ano o Concurso Estadual do Queijo
Minas Artesanal foi uma edição especial pelos 300 anos de Minas Gerais. O
julgamento com a escolha dos 20 finalistas reuniu estudiosos da produção
queijeira e profissionais com ampla experiência na área. Foram escolhidos os
cinco melhores queijos do estado.
O campeão estadual Reinaldo de Faria
Costa comercializa os queijos de sua
propriedade, no aeroporto de Confins,
que fica na região metropolitana de
Belo Horizonte, e em diversas regiões
de Minas Gerais. Reinaldo Costa também comercializa a iguaria nos estados
de São Paulo e Goiás, além de Brasília.
No concurso, concorreram queijos produzidos nas regiões caracterizadas e reconhecidas como produtoras da iguaria:
Araxá, Campo das Vertentes, Canastra,
Cerrado, Serra do Salitre, Serro e Triângulo Mineiro. No total foram 185 queijos.
Todos legalizados e com inspeção municipal ou estadual.
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Este ano, além do júri técnico, também
foi eleito o melhor queijo por uma comissão formada por jornalistas. Eles
avaliaram os 20 queijos finalistas selecionados pelos jurados técnicos. O
escolhido foi queijo do produtor Sérgio
Antônio Rodrigues Costa, do município
de Alvorada de Minas, região do Serro.
O produtor aprendeu a fazer queijo com
os pais. Atualmente, ele faz 50 peças de
queijo por dia que são comercializados
na cooperativa do Serro.
O Concurso Estadual do Queijo Minas
Artesanal é promovido todo ano pela
Emater-MG com o objetivo de estimular a produção de queijos de qualidade,
promover a divulgação entre consumidores e incentivar a legalização de queijarias.

um café até chegar à premiação. O importante é divulgar a cultura e a dedicação que é produzir café”.
O diretor superintendente do Sistema
Sicoob, Elson Justino, ressaltou a importância do concurso para valorizar
a qualidade do café mineiro. “O Sicoob
reconhece a cafeicultura como motor da
economia mineira. Estamos presentes
em todas as regiões que produzem café.
Queremos ressaltar o esforço da Emater
com este concurso. Mais do que ser um
grande produtor de café, é importante
ter qualidade”, disse.

Reconhecimento
O evento de encerramento do concurso
contou com a participação, ao vivo, do
vice-governador Paulo Brant. Ele destacou a melhoria da qualidade dos produtos do estado. “Minas Gerais sempre
se destacou no ponto quantitativo. Mas
é importante que a gente produza com
qualidade. Estes concursos ressaltam a
preocupação da Emater e dos produtores em oferecer um produto de excelência”, afirmou.
“Eu quero parabenizar a todos, principalmente, aos funcionários da Emater,
que se dedicaram num ano tão difícil
para que os concursos fossem mantidos. E, como diz o nosso vice-governador, a Emater-MG é um orgulho para o
nosso estado. Um abraço especial para
todos os campeões, que se esforçaram
muito para receber esse prêmio”, disse
a secretária de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, Ana Valentini.
Para o diretor comercial da rede de
supermercados Verdemar, Alexandre
Poni, a parceria com a Emater no concurso valoriza a cultura de produzir
café em Minas Gerais. “É importante
reconhecer o que é de Minas, mostrar
para nossos clientes como é produzido

Ademir Abreu de Lacerda/ Campeão estadual concurso Café

Reinaldo de Faria Costa/ campeão estadual concurso queijo

Maria Luiza Lacerda Gomes/ Mulher Empreendedora

Sérgio Antônio Rodrigues Costa / melhor queijo escolhido pelo
júri de jornalistas
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- especialmente nestes períodos, identificar defeito que, eventualmente, alguma
garrafa possa apresentar, exige um pouco mais de atenção e sensibilidade.

Inimá Souza
inimá.souza@gmail.com

Vinhos Ditos Gastronômicos e
o Tal Bouchonné

Se o seu vinho tem cheiros/aromas de
mofo, papelão molhado, bolor, sem dúvidas, ele está com o defeito chamado
bouchonné. Este é, certamente, o mais
comum entre os defeitos em um vinho, e se origina na rolha (bouchon, em
francês) de cortiça.
Segundo especialistas, o defeito pode
ocorrer também em rolhas sintéticas
e até na screw cap (tampa de rosca), e,
embora afete o vinho, tornando-o intragável, não causa dano à saúde humana. Na abertura da garrafa sua presença pode ser quase imperceptível, só
se destacando minutos depois.
Todavia, atualmente, com o rigor de
qualidade observado nas vinícolas, é
rara a possibilidade de se encontrar
vinho com defeito, inclusive de bouchonné.
VINHOS DO VERÃO

A indagação é recorrente: o que é vinho

Ao contrário da acidez, elevado teor al-

gastronômico? É aquele que harmo-

coólico cria problema de harmonização

niza com a comida. Opa! Então, existe

com pratos condimentados e comidas

uma categoria de vinhos especiais para

muito salgadas, fazendo realçar na-

combinar com comidas? Sem salama-

queles, ainda mais, os condimentos, e

leques; qualquer vinho combina com

com estas a sensação de mais álcool.

alguma comida, mas, ainda assim, não

Portanto, vinho gastronômico deve ter

pode ser considerado gastronômico.

estrutura alcoólica moderada.

Vinho gastronômico harmoniza com

Outra característica do vinho gastronô-

uma variedade de pratos, e possui os
elementos ideais para isto.

mico é o corpo médio, o que lhe permite
ajustar-se com a maioria das comidas.

O mais destacado desses vinhos é o

Versatilidade é o que identifica o vinho

espumante, exatamente porque reúne

gastronômico; branco, rose, tinto, ele é

tais elementos que o torna versátil com

múltiplo e sem limitações que o torne

as mais variadas comidas: moderado

dogmático, vale dizer, não se impõe re-

teor alcoólico, corpo médio e elevada

gras inflexíveis.

acidez; componente fundamental na
harmonização, pois, salienta os sabores

BOUCHONNÉ

do prato, combate as gorduras e ame-

Já que o vinho vem frequentando com

niza o sal.

mais assiduidade mesas dos brasileiros

Chegado o verão, quais os vinhos? Certamente, os brancos, e são dezenas com
os mais variados estilos e tipos, desde
secos com alta acidez e grande frescor
aos mais complexos. No primeiro grupo, destaque para Sauvignon Blanc,
Riesling, Pinot Blanc ou Pinot Gris, Alvarinho. No outro grupo, Chardonnay e
Viognier, entre outros.
Sauvignon Blanc costuma ser o queridinho do verão. Leve e com grande
frescor, seus aromas vão de cítricos
(casca de limão), a herbáceos, frutados
e florais. Essa uva não gosta de climas
quentes, logo, seus melhores vinhos
vêm de regiões frias; e, no Novo Mundo, os originados da Nova Zelândia estão entre os mais famosos.
Sauvignon Blanc, de Bordeaux, é boa
pedida para tardes de verão, pois, leves
e frutados, como é característica também naqueles produzidos no Vale do
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Loire; mas, é preciso conhecer o Sauvignon e o Chardonnay da região do Friuli,
ambos com destacada acidez.
Chile tem bons Sauvignons Blancs vindos de suas regiões mais frias, Maule,
Rapel e Curicó, e aqui, no Brasil, os melhores saem da Serra Gaúcha.
Tantos outros brancos são, também,
para o verão. Portugal tem muitos, mas,
fico com as uvas Alvarinho (a rainha da
região do Minho, na zona de Monção e
de Melgaço, e hoje uma das mais importantes uvas brancas da Península
Ibérica), com vinhos acídulos e bem
aromáticos; e Arinto, que produz vi-
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nhos de acidez refrescante. À parte, o
vinho verde com sua pungente e refrescante acidez.

ciadores de vinho e frequentadores de

Rioja, na Espanha tem brancos bem expressivos elaborados das uvas Viura e da
aromática Malvasia.

de Belo Horizonte.

Alemanha é pródiga em vinhos brancos,
e seu Riesling é um dos melhores do
mundo.

incremento na venda de vinhos à mesa

Enfim, branco, venha das mais variadas
regiões vinícolas, é o vinho do verão.

vando os índices de comercialização da

GUIA

seu principal canal de vendas.

Com previsão de lançamento para o
início de 2021, está chegando aos apre-

Tim, tim. Que 2021 seja um ano de muita

restaurantes o Guia Wine Center D.O.C de
Vinhos com Descontos nos Restaurantes

Inédito, o Guia, segundo a Wine Center
D.O.C, tem o objetivo de contribuir para
nos restaurantes da Capital - através de
descontos surpreendentes, e, assim, elebebida, sabido que restaurantes são o

saúde para todos!

Buscando antever e vislumbrar o que pode acontecer em 2021 com as economias
nacional e internacional, MercadoComum – Publicação Nacional de Economia,
Finanças e Negócios realizou, no dia 14 de dezembro, mais um
“Encontro Empresarial Estratégico”, pela primeira vez no formato de Webinar.

Para o evento foi convidado como conferencista o renomado economista e consultor Luis Paulo Rosenberg, atual
sócio-diretor da Rosenberg Partners e com carreira destacada nas áreas acadêmica, empresarial e na atividade
pública.
Abrindo o debate, o webinar contou com a participação de Paulo Brant, economista, engenheiro e atual Vice-Governador de Minas Gerais. Como motivadores, participaram Aguinaldo Diniz Filho, Presidente da ACMINAS - Associação
Comercial e Empresarial de Minas, Tânia Cristina Teixeira, economista e Presidente do CORECON-MG – Conselho
Regional de Economia de Minas Gerais – 10ª Região, Camilo de Lellis, Diretor Administrativo e Financeiro do Grupo
Hermes Pardini e Presidente do IBEF-MG - Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de Minas Gerais e Mauro
Santos Ferreira, economista e Vice-Presidente da ASSEMG – Associação dos Economistas de Minas Gerais. A mediação do debate ficou a cargo de Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, Presidente e Editor-Geral da MercadoComum.

Para assistir ou rever a transmissão completa do debate basta visitar o canal MercadoComum no Youtube.
Acompanhe as nossas redes sociais para ter em primeira mão as informações dos nossos próximos eventos.

Fale conosco:
contato@mercadocomum.com

www.mercadocomum.com

revistamercadocomum
revistamercadocomum
mercadoComum

Em JANEIRO de 2019, MercadoComum
inaugurou sua NEWSLETTER ONLINE.
Por encaminhamento a uma seleção especial de e-mails,
whatsapps e através do Facebook e Instagram, MercadoComum
alcança diretamente um público formado por mais de 100 mil
pessoas, que sempre recebem a publicação, sob a forma de PDF.
Esse público é selecionado e formado por diversas lideranças,
empresários, profissionais de todas as áreas e formadores de
opinião em todo o país. De outro lado, o site www.mercadocomum.
com.br recebe inúmeros visitantes que acessam todas as matérias
publicadas – desde as atuais às anteriores.

Para mais detalhes,
entre em contato com:
JIHAN KAZZAZ | ETC COMUNICAÇÃO
(31) 2535-5257 / (31) 2535-5258
Jihan@etccomunicacao.com.br

