
Precisamos fazer 
as pazes com o 

desenvolvimento
É preciso arrumar a casa urgentemente para um crescimento 

econômico robusto e contínuo.  Enquanto ele não vem, as incertezas 
serão inúmeras e o futuro, absolutamente duvidoso.
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Empresas que 
investiram em 
pesquisa cresceram 
mesmo durante
a pandemia.

Parceiros: 

(31) 3227-4711         contato@quaest.com.br

Fonte: EXAME 
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Sebrae defende um 
Pronampe permanente 
em benefício dos 
pequenos negócios

CARLOS MELLES | PRESIDENTE DO SEBRAE

Charles Damasceno Empresas que 
investiram em 
pesquisa cresceram 
mesmo durante
a pandemia.

Parceiros: 

(31) 3227-4711         contato@quaest.com.br

Fonte: EXAME 
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Ex-deputado federal, ex-ministro e responsável por presidir a Comissão Especial da Microempresa, 
que aprovou a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa (2006) na Câmara dos Deputados, Melles tem uma 
trajetória de luta pelas causas voltadas ao agronegócio, ao cooperativismo e às micro e pequenas em-
presas. Nesta entrevista, Melles, que preside o Sebrae há mais de dois anos, fala sobre os desafios dos 
pequenos negócios para 2021, sobre a geração de empregos, digitalização, importância do setor para a 
economia e sobre as ações do Sebrae como a luta pelo aumento da oferta de crédito para esse segmento 
que representa 99% das empresas brasileiras.

MC - Quais os maiores 
desafios previstos para 
as MPE em 2021?

CM - Sem dúvida, um 
dos maiores problemas 
que os donos de pequenos 
negócios irão enfrentar 
nesse ano, continuará sen-
do o acesso ao crédito. Ape-
sar da significativa melhora 
em 2020, quando o sucesso 
nos pedidos de emprésti-
mos saltou de 11% (abril) 
para 34% (novembro), 
observamos que ainda há 
um contingente de 56% de 
empresários que têm seu 
pedido negado. Além disso, 
é importante lembrar que 
48% dos empreendedores 
sequer chegaram a solicitar 
o crédito, seja por receio 
das altas taxas de juros, 
pela falta de garantias, en-
tre outros motivos.

O crédito é o oxigênio 
de que muitos pequenos 
negócios necessitam para 
aliviar a pressão no fluxo 
de caixa, resultado da que-
da do nível de faturamento.

Nesse sentido, o Sebrae 
vem trabalhando forte-
mente junto ao Congresso e 
ao governo federal, no sen-
tido de criar mecanismos 
que assegurem melhores 
condições aos donos de mi-
cro e pequenas empresas.

O Pronampe foi a me-
lhor política pública já 
criada no país para ampliar 
o acesso dos pequenos ne-
gócios ao crédito. Desde 
maio, mais de 440 mil em-
preendedores contaram 

com o apoio do fundo. Nes-
se período, foram concedi-
dos empréstimos no valor 
total de R$ 37,5 bilhões em 
mais de 516 mil operações 
de crédito. Estamos aguar-
dando, nesse momento, a 
aprovação pelos deputados 
do Projeto de Lei que torna 
o Programa uma política 
pública permanente.

MC - Como o Sebrae 
vai atuar neste novo ano 
para apoiar as micro e 
pequenas empresas que 
ainda sofrem os impac-
tos da crise gerada pela 
pandemia? Existe alguma 
pauta específica que re-
ceberá atenção especial?

CM - O Sebrae vai con-
tinuar apostando em al-
gumas linhas de ação que 
foram fundamentais em 
2020. A primeira é oferecer 
aos empresários e poten-
ciais empreendedores, o 
maior volume de conteú-
dos possível de modo que 
eles possam se qualificar e 
aprimorar a gestão de seus 
negócios. Para isso, vamos 
continuar disponibilizando 
cursos, publicações, semi-
nários e diversas alterna-
tivas de qualificação nas 
diferentes plataformas – 
inclusive no Whatsapp.

Outra linha de trabalho 
do Sebrae será em busca 
de ampliar o acesso dos 
empresários ao crédito. 
Nossa principal aposta é 
pela aprovação do PL que 
torna o Pronampe um pro-

grama perene.
Por fim, também esta-

mos preocupados com a 
manutenção de algumas 
ações emergenciais lan-
çadas pelo governo fede-
ral em 2020 e que ainda 
se mostram necessárias, 
como a extensão do auxí-
lio emergencial e a flexibi-
lização das regras traba-
lhistas, que contribuíram 
para preservar milhões de 
empregos.

MC - Alguns segmen-
tos continuam amargan-
do quedas de faturamen-
to significativos. Sabemos 
que a retomada deve ser 
lenta e com característi-
cas distintas entre os seg-
mentos, há previsão de 
alguma ação específica 
para a recuperação dos 
setores mais atingidos 
pela pandemia?

CM - O Sebrae já iden-
tificou, por meio de pes-
quisas, os setores que 
permanecem sendo os 
mais diretamente afetados 
pela pandemia: turismo, 
economia criativa, acade-
mias, educação, logística e 
transportes. São milhares 
de empresas que ainda 
apresentam um compro-
metimento no nível de 
faturamento acima da mé-
dia. No caso do turismo e 
da economia criativa, as 
perdas ainda estão em um 
patamar superior a 60%, 
quando comparado ao pe-
ríodo anterior à crise.

Atento às particula-
ridades e necessidades 
específicas desses seg-
mentos, o Sebrae vem 
dialogando com o governo 
federal e o Congresso no 
sentido de desenvolver 
um Pronampe (programa 
de acesso ao crédito) di-
recionado para essas cate-
gorias. Acreditamos que, 
com o mesmo aporte de 
recursos do ano passado 
como garantias, é possível 
oferecer R$ 200 bilhões 
em novos empréstimos.

MC - A luta pela trans-
formação do Pronampe 
em um programa per-
manente foi uma das 
grandes ações do Sebrae 
em 2020, como o senhor 
comentou. Mas, o que 
mais pode ser feito para 
melhorar o acesso ao 
crédito aos donos de pe-
quenos negócios? 

CM - O ano de 2020 foi 
importante para constru-
ção de soluções emergen-
ciais em face da pandemia. 
Mas, para 2021, o Sebrae, 
juntamente com parceiros 
– o Ministério da Economia, 
o Congresso Nacional – 
com destaque para a Fren-
te Parlamentar Mista da 
MPE, e o setor financeiro, 
teremos que lançar as ba-
ses para uma política per-
manente de crédito para as 
MPE. Esse esforço começa 
com a aprovação do Proje-
to de Lei que está em ava-
liação pelos deputados, no 
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Congresso, que tornaria o 
Pronampe uma política pú-
blica permanente.

O Sebrae defende uma 
política completa de crédito 
para MEI, ME e EPP. O Pro-
nampe teria que ter subli-
nhas e subsegmentos para 
que todos os públicos sejam 
atendidos segundo suas es-
pecificidades. Nós entende-
mos que as necessidades do 
MEI são diferentes daquelas 
relativas às microempresas, 
que por sua vez diferem das 
características das peque-
nas empresas. Essa ação 
terá que prever fontes de 
recursos, modalidades de 
garantias e encargos finan-
ceiros adequados para cada 
subsegmento, além de pre-
ver condições diferenciadas 
para capital de giro e inves-
timentos.

MC - As vendas online 
deram um salto signifi-
cativo em 2020 e obri-
garam muitos pequenos 
negócios a se digitaliza-
rem para se manterem 
no mercado. Como o se-
nhor avalia o movimento 
de transformação digital 
dos pequenos negócios? 
As micro e pequenas em-
presas têm condições de, 
mesmo em um cenário de 
crise, acompanhar esse 
movimento?

CM - De fato, a digi-
talização das empresas é 
uma das mudanças mais 
visíveis entre os pequenos 
negócios, durante a pan-
demia. Um levantamento 
feito pelo Sebrae, em no-
vembro, mostrou que 7 
em cada 10 empresas já 
comercializam pela inter-
net. Isso representa uma 
evolução importante. Na 
pesquisa feita em junho, 

59% dos negócios utiliza-
vam os meios digitais para 
fazer negócio.

Essa é uma mudança 
irreversível. Uma evolu-
ção que veio para ficar. O 
consumidor vai – cada vez 
mais – optar pela como-
didade da compra online 
e da entrega por delivery, 
e as empresas que não in-
corporarem essa evolução, 
correm o risco de serem 
descartadas no mercado.

O nosso esforço tem 
sido de orientar os peque-
nos negócios de todo o país 
e das mais diferentes ativi-
dades sobre esse processo, 
enfatizando que a inovação 
não é algo necessariamente 
caro e complexo. Muitos em-
preendedores, por exemplo, 
têm usado o Whatsapp (fer-
ramenta acessível e de fácil 
operação) como instrumen-
to de divulgação e negócios. 
A plataforma é a mais difun-
dida entre os donos de pe-
quenos negócios (usada por 
70% deles).

MC - Como o Sebrae 
avalia a questão do fim 
do auxílio-emergencial? 
Como mitigar o impacto 
dessa medida sobre os 
microempreendedores 
individuais? E como o 
senhor avalia o resulta-
do dessa medida sobre o 
poder de compra das fa-
mílias e sobre o nível de 
faturamento dos peque-
nos negócios?

CM - O auxílio-emergen-
cial foi uma das ações mais 
estratégicas adotadas pelo 
governo federal e que gerou 
maior repercussão para a 
economia. Apenas essa me-
dida representou a injeção 
de um montante superior 
a R$ 230 bilhões, pagos a 
famílias em situação de vul-
nerabilidade e 5,2 milhões 
microempreendedores in-
dividuais. As pesquisas re-
alizadas pelo Sebrae e FGV, 
desde o início da pandemia, 
mostram que – graças ao au-
xílio – as micro e pequenas 

empresas (MPE) consegui-
ram recuperar lentamente o 
nível de faturamento. Depois 
de amargarem uma perda 
de receita que chegou a 70% 
(em abril), esses negócios 
conseguiram reduzir o pre-
juízo e fecharam o mês de 
setembro com uma perda 
média de 36% (comparado 
ao período pré-pandemia). 
O auxílio emergencial teve 
papel crucial nesse resul-
tado, contribuindo para 
manter o poder de compra 
das famílias e assegurando 
a sobrevivência dos setores 
de comércio e serviços (que 
concentram a maioria das 
MPE do país).

A redução do auxílio e 
sua posterior suspensão, nos 
causa enorme preocupação. 
Os mesmos levantamentos 
do Sebrae mostraram (em 
novembro) que 47% dos 
donos de pequenos negó-
cios declararam ter muita 
dificuldade em manter suas 
empresas em operação. Esse 
dado confirma que a crise 
ainda não está superada e 
que precisamos continuar 
atentos às necessidades des-
se segmento.

Nesse contexto, uma 
alternativa para o governo 
seria concentrar os esfor-
ços, dando prioridade ao 
socorro dos segmentos 
com as quedas mais signi-
ficativas de faturamento. 
Defendemos também a ree-
dição de duas medidas pro-
visórias (MP 927 e 936 – 
essa última, com alteração 
na estabilidade) e a criação 
de um Programa de Re-
cuperação Pós Pandemia. 
Esse programa beneficiaria 
empresas que tivessem que 
demitir empregados e es-
tivessem sujeitas à garan-
tia do emprego da Lei nº 
14.020/2020.

Valter Campanato/Agência Brasil
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Seriam as empresas estatais 
os paraísos terrestres dos 
trabalhadores brasileiros?
Benefícios em estatais vão de adicional de férias de 100% 
do salário a ajuda de R$ 1,2 mil por filho

Considerada uma verdadeira 
ofensiva em defesa das privatizações, 
o “Ministério da Economia divulgou, 
no mês de fevereiro, relatório com o 
total de benefícios concedidos aos 
funcionários de 46 empresas com 
controle direto da União

Os auxílios incluem desde o pa-
gamento de 100% do salário como 
adicional de férias, como faz a Pe-
trobrás, a ajuda educacional de mais 
de um salário mínimo (R$ 1.261,65) 
por mês para cada filho menor de 18 
anos, como é o caso do BNDES.

Pela primeira vez, o relatório reú-
ne todas as informações desses bene-
fícios. Dados que eram considerados 
por técnicos do governo uma "caixa 
preta", embora sejam resultado de 
acordos coletivos entre as empresas 
e seus empregados. "A melhor arma 
que a gente pode ter para comba-
ter qualquer tipo de privilégio é a 

transparência", afirmou o secretário 
especial de Desestatização, Desinves-
timento e Mercados, Diogo Mac Cord.

No BNDES, onde o salário mé-
dio é de R$ 29,2 mil e o máximo de 
R$ 75,6 mil, os funcionários rece-
bem também 13 cestas por ano de 
alimentação, com custo entre R$ 
654,88 a R$ 1.521,80 por mês, de au-
xílio refeição. O banco estatal ofere-
ce 100% do benefício de assistência 
à saúde para os seus empregados e 
aposentados com custo médio de R$ 
3.673,63 por mês. O BNDES tem 2,5 
mil funcionários.

Na Petrobras, a lista de bene-
fícios, como abonos, adicionais, 
ausências autorizadas, auxílios e 
estabilidade, contém três páginas e 
meia e inclui, por exemplo, 100% da 
remuneração como gratificação de 
férias. No setor privado, a Consti-
tuição garante o direito às férias re-

muneradas uma vez por ano, com o 
pagamento de, no mínimo, um terço 
a mais sobre o salário normal. Esse 
adicional é chamado de terço cons-
titucional. Além da petroleira, três 
estatais pagam aos funcionários 
mais de um terço: Docas do Espírito 
Santo (50%), Docas do Rio de Janei-
ro (50%) e Infraero (50%).

O custo médio por empregado 
para Petrobras com o plano de saúde 
dos empregados é de R$ 1.721,21 por 
mês. A participação da empresa no 
custeio do benefício de assistência à 
saúde é de 72% do total. Ao todo, são 
desembolsados R$ 2,25 bilhões por 
ano. A assistência da alimentação é de 
R$ 1.254,48 por funcionário por mês, 
além de R$ 192 de vale refeição para 
os que recebem assistência alimentar 
in natura, além de custeio de medica-
mentos. Com o plano de previdência, 
o gasto anual da Petrobrás em 2019 
foi de R$ 4,4 bilhões.
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Na Eletrobrás, que está na lista de 
privatizações, o auxílio alimentação 
é de R$ 1.202,34 por mês (e são pa-
gos 13 auxílios por ano). Os funcio-
nários ainda têm direito a ajuda para 
creche e pré-escola de R$ 863,83 por 
mês (paga a funcionários com filhos 
de 6 meses a 6 anos) e o educacional 
de R$ 574,47 (para quem tem filho 
menor de 17 anos).

Na Docas do Espírito Santo, os 
funcionários têm direito a auxílio 
educação de R$ 590,71 por mês para 
filhos entre sete e 16 anos de idade e 
R$ 740 como auxílio creche para fi-
lhos de até sete anos. Na Finep, o vale 
educação é de R$ 870,81 para filhos 
menores de 18 anos e R$ 326,51 para 
filhos menores de 24 anos e maiores 
de 18 anos para cursar faculdade.

A divulgação dos dados acontece 
no momento em que Guedes e sua 
equipe buscam apoio no Congresso 
para avançar com as privatizações, 
tema que não avançou nos dois pri-
meiros anos do governo e que sofre 
resistências entre parlamentares, 
inclusive dos partidos que apoiam 
o presidente Jair Bolsonaro. A área 
econômica não fala abertamente, 
mas quer chamar atenção para o 
que classifica de "privilégios" por-
que não encontra equivalência na 
iniciativa privada.

No ano passado, o Ministério da 
Economia já tinha divulgado relató-
rio em que mostrava que as estatais 
brasileiras pagam salários médios de 
até R$ 31,3 mil - isso sem contar as 
remunerações das diretorias execu-
tivas, que chegam a ganhar em média 
até R$ 2,9 milhões por ano. O docu-
mento evidencia números superla-
tivos - e muitas vezes contrastantes 
com a realidade brasileira - de várias 
dessas empresas. No ano passado, a 
renda média do brasileiro ficou abai-
xo de R$ 2,5 mil.

O relatório divulgado agora in-
forma o total de benefícios que cada 
estatal oferece aos funcionários, 

como abonos, adicionais, ausências 
autorizadas, auxílios e estabilidade. 
Além disso, traz informações relati-
vas às maiores, menores e médias 
remunerações dos empregados e 
um detalhamento dos valores de-
sembolsados com benefícios de as-
sistência à saúde para cada traba-
lhador, por mês e ano.

"O empregado, além de ter um 
salário médio elevadíssimo, tem o 
benefício de ajudar a educação do fi-
lho", diz o secretário de Coordenação 
e Governança das Empresas Estatais, 
Amaro Gomes, sobre os benefícios 
dados pelo BNDES. Segundo ele, o 
relatório dá transparência para in-
formações que "muitos desejavam" 
conhecer sobre as estatais.

De acordo com Gomes, as em-
presas estatais têm autonomia de 
gestão na sua política de pessoal, 
mas a orientação geral é de que os 
excessos devem ser eliminados e 
concessões de benefícios que não 
estejam previstos em lei devem ser 
evitadas. "Nosso objetivo não é ficar 
chocado ou não, mas disponibilizar a 
informação. Se alguém eventualmen-
te entender que é um excesso e ficar 
chocado, nós atingimos o objetivo do 
relatório que é dar transparência e 
conhecimento desses elementos às 
pessoas", ressalta.

'ESTEREÓTIPOS E PRECONCEITOS'

O presidente da Associação dos 
Funcionários do BNDES, Arthur Ko-
blitz, avalia que a apresentação dos 
salários e benefícios dos empre-
gados das diversas estatais é uma 
medida de transparência e salutar, 
mas contesta a apresentação dos da-
dos sem considerações. "Ao invés de 
aprofundar o entendimento, reforça 
estereótipos e preconceitos", diz.

Para ele, a divulgação pode pas-
sar a ideia de que quem paga os 
salários e os benefícios desses em-
pregados é o contribuinte. "Isso não 
é verdade. Empregados de estatais 

superavitárias (ou seja, que fecham 
as contas com as receitas das ope-
rações, sem necessidade de aportes 
do Tesouro) não são custeados com 
recursos orçamentários".

Segundo ele, a operação do BN-
DES é altamente lucrativa, gerando 
receitas suficientes para pagar todos 
os salários e benefícios dos empre-
gados. Na visão dele, o governo tem 
feito esforços para expor as empre-
sas públicas. "No caso do BNDES, não 
é privatizar, é acabar com o BNDES 
ou desfigurar. Eles nem entendem 
para que serve o banco", critica.

Em nota, o BNDES informou que 
os auxílios atualmente concedidos 
a seus empregados (auxílio edu-
cação, alimentação e transporte) 
estão previstos em acordo coletivo 
de trabalho com vigência até agos-
to de 2022. No 1º semestre desse 
ano, o banco prevê a instauração de 
mesa de negociação específica para 
discussão do plano de saúde para 
reavaliar os critérios utilizados e 
a adaptação à norma, inclusive no 
que diz respeito à contribuição fu-
tura dos empregados no plano de 
saúde. Segundo o BNDES, o custo 
total anual com os auxílios (educa-
ção, alimentação e transporte) é da 
ordem de R$ 90 milhões.

O Grupo Eletrobrás afirmou, 
também em nota, que auxílios ali-
mentação, creche e educacional pa-
gos aos funcionários são comumen-
te praticados por outras empresas 
de porte semelhante, mas que a 
companhia acordou pontos para re-
dução de custos de pessoal nos dois 
últimos acordos coletivos. Segundo 
a estatal, haverá redução da quan-
tidade de funcionários de cerca de 
13,8 mil em meados de 2019 para 
11,6 mil a partir de novembro de 
2021. Sobre os atuais planos de saú-
de, ficou acordado que, a partir de 
janeiro de 2022, o grupo e empre-
gados possuirão paridade de con-
tribuição nos custos do benefício de 
assistência à saúde.
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Vide quadros comparativos a seguir:
• Banco do Brasil • CEF – Caixa Econômica Federal
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• Petrobras – Petróleo Brasileiro S/A

• BNDES – Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico
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• Eletrobras – Centrais Elétricas 
Brasileiras S/A

• EBC – Empresa Brasileira 
de Comunicação S/A

Fonte: Ministério da Economia/Fundação Perseu 
Abramo/Ricardo Bergamini/O Estado de S. Paulo



D I R E T O  A O  P O N T O 1 3MARÇO 2021EDIÇÃO 287

Em 30 anos, as privatizações 
brasileiras geraram US$ 150 bilhões 

A desestatização e a privatização 
de empresas estatais são alternativas 
válidas dentro do contexto geral da 
redefinição do papel do setor públi-
co na economia nacional. Entretanto, 
esse mecanismo não deve ser encara-
do como panaceia e solução absoluta 
dos problemas do Estado brasileiro.

Por outro lado, a transferência à 
responsabilidade do setor privado de 
ações futuras, normalmente da órbita 
estatal, é uma possibilidade rica e in-
teressante. 

É mister, porém, que não se caia 
no privatismo radical e absoluto. É 
certo que a superação da crise do 
Estado brasileiro exige um reposicio-
namento e um redimensionamento 
do mesmo no contexto da economia 
nacional. No entanto, a presença do 

Estado na economia, principalmente 
na realização de investimentos pro-
dutivos e infraestruturais, continuará 
como essencial e insubstituível.   

Nesse sentido, o equacionamento 
e a solução da problemática financei-
ra do setor público devem se efetivar 
no bojo de um projeto global de rede-
finição do seu papel na economia do 
País, e não a partir de medidas tópi-
cas, superficiais e indiscriminadas, 
que só fazem agravar a questão.

Ministro da Economia, Paulo Gue-
des , revelou, no dia 10 de novembro 
do ano passado, durante o evento 
“Boas práticas e desafios para a im-
plementação da política de desestati-
zação do Governo Federal”, sua frus-
tração em ainda não ter conseguido 
privatizar nenhuma estatal. Vale 

lembrar que, durante a campanha 
eleitoral de 2018, o ministro afirmava 
ter como meta a arrecadação de R$ 
1 trilhão apenas com a venda dessas 
empresas.

De acordo com matéria publicada 
pelo jornal O Estado de S. Paulo de 17 
de fevereiro último, “apesar da forte 
resistência imposta por setores da 
sociedade, os governos eleitos pelo 
voto popular neste país promoveram 
um dos maiores programas de deses-
tatização do mundo ocidental. Estima 
-se que, nas últimas três décadas, esse 
processo arrecadou o equivalente a 
US$ 150 bilhões (pela taxa de câm-
bio neste momento, R$ 850 bilhões). 
Este valor considera o que foi apura-
do na venda direta de estatais, bem 
como nos valores de outorga obtidos 
nas concessões de serviços públicos 



D I R E T O  A O  P O N T O1 4 MARÇO 2021 EDIÇÃO 287

a empresas privadas. Especialista 
no assunto, tendo atuado no Banco 
Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES), principal 
operador das privatizações desde a 
segunda metade da década de 1980, o 
economista Luiz Chrysostomo de Oli-
veira Filho divide a história recente 
da desestatização brasileira em três 
fases, contempladas no período que 
vai de 1990 a 2015: 

1. A primeira, entre 1990 e 1994, 
se deu durante os governos Collor 
de Melo e Itamar Franco, quando foi 
lançado o Programa Nacional de De-
sestatização (PND). Naquela época, 
para colocar uma estatal na lista de 
privatizações, bastava ao presidente 
da República assinar um decreto para 
incluir aquela empresa no PND, ressal-
vados os casos em que a Constituição 
ou outras leis proibissem a venda de 
ativos específicos. Um exemplo: não 
há lei alguma ou dispositivo constitu-
cional que impeça a privatização do 
Banco do Brasil. Ainda assim, nenhum 
governante teve coragem de fazer isso;

2. A segunda fase das privatiza-
ções se inicia com o governo Fernan-
do Henrique Cardoso, em 1995, em 
especial com a regulamentação do 
Artigo 175 da Constituição. Este dis-
positivo permitiu que as desestatiza-
ções alcançassem os setores de servi-
ços e infraestrutura;

3. A terceira etapa das desestati-
zações vai de 2003 a 2015, durante 
os governos Lula e Dilma. Foi o perí-
odo de menor atividade nessa área, 
quando houve, observa Chrysostomo, 
"menos pragmatismo e viés mais ide-
ológico, onde o papel do Estado como 
'empreendedor' ou provedor voltou a 
ser considerado”.

Afirma a publicação que "Entre 
1990 e 2015, o resultado das priva-
tizações atingiu US$ 106 bilhões, in-
cluindo os âmbitos federal e estadual 
(e não apenas com as receitas advin-
das da venda dos ativos, como tam-
bém com as dívidas transferidas para 

o comprador). Foram alienadas 72 
participações entre empresas contro-
ladas (32), participações minoritárias 
(26), concessões (7) e arrendamentos 
(7), sem contar toda a venda do Siste-
ma Telebrás, outorgas de concessões 
de aproveitamentos hidroelétricos, 
linhas de transmissão, rodovias fede-
rais e aeroportos", relata Chrysosto-
mo. Embora seja o principal fundador 
de um partido de esquerda, o PT, cujo 
discurso contra as privatizações te-
nha sido sempre ruidoso por tratar-se 
mais de uma bandeira política do que 
de uma visão de modelo econômico, 
Lula assumiu o poder em 2003 com 
opiniões bem distintas das de seus 
correligionários. Seu primeiro manda-
to foi marcado por um pragmatismo 
que, na ocasião, pavimentou a saída do 
país de uma severa crise de confiança, 
em 2002/2003, e lançou as bases para 
a economia dobrar o ritmo de cresci-
mento _ de 2% para um pouco mais 
de 4% ao ano _ que vinha mostrando 
até então. Depois de praticamente 
dobrar a meta de superávit primário 
_ o esforço fiscal necessário para con-
ter o crescimento da dívida pública _, 
Lula, ainda em seu primeiro mandato 
(2003-2006), antecipou o pagamento 
da dívida do país com o Fundo Mone-
tário Internacional (FMI), surpreen-
dendo a todos, credores nacionais e in-
ternacionais. Um fato político, porém, 
acertou em cheio o coração pragmá-
tico do então presidente: o escândalo 
do mensalão, o suposto esquema de 
compra de votos no Congresso para 
aprovação de reformas institucionais 
e leis de interesse do governo.”

Segundo a matéria de O Estado de 
S. Paulo, o “alarido do mensalão fez a 
popularidade de Lula cair ao menor 
nível de seus dois mandatos _ menos 
de 25% em dezembro de 2005. Ten-
do superado a desconfiança tanto de 
investidores nacionais quanto estran-
geiros à sua disposição de governar o 
país com disciplina fiscal e monetária, 
Lula se sentiu acuado diante da ava-
lanche de ataques que seu governo 
sofreu. Entendeu aquele momento 
como um traço permanente de rejei-

ção das elites financeira e econômi-
ca à sua origem social. E, justamente 
por essa razão, o então presidente se 
sentiu mais motivado a brigar pelo 
cargo, uma vez que o risco de impea-
chment era real. A consequência veio 
“depois”: para defender seu mandato 
nas ruas, Lula mobilizou todo o mo-
vimento sindical, inclusive, adver-
sários históricos, como Paulinho da 
Força e Luiz Antônio Medeiros. Deu-
-lhes cargos no governo e o impensá-
vel até então: a inclusão das centrais 
sindicais na divisão dos recursos do 
imposto sindical. Os sindicalistas, to-
davia, exigiram, além de cargos e do 
imposto sindical, um compromisso: 
não privatizar coisa alguma enquan-
to estivesse no poder. Na disputa do 
segundo turno da eleição presiden-
cial de 2006, Lula deu xeque-mate no 
adversário Geraldo Alckmin (PSDB), 
ao convencer o distinto público de 
que, se eleito, o tucano venderia a Pe-
trobras, o Banco do Brasil e a Eletro-
brás. Surpreso com o movimento do 
adversário, Alckmin deu entrevistas 
usando bonés do BB e da Petrobras, 
gastou saliva dizendo que não ven-
deria aquelas estatais, mas ninguém 
acreditou. No país do patrimonialis-
mo, esse sentimento que faz com que 
muitos defendam que o Estado seja o 
provedor de todas as suas necessida-
des _ como se isso fosse possível _ e 
outros tantos se sintam donos da coi-
sa pública foi mais forte que os des-
mentidos e compromissos assumidos 
pelo candidato do PSDB. Resultado: 
Alckmin recebeu no segundo turno 
daquela eleição menos votos do que 
no primeiro. E, assim, enterrou-se o 
programa de privatizações.”

É verdade, como diz Chrysosto-
mo em capítulo do livro “A Reforma 
do Estado Brasileiro” (Atlas, 2020), 
organizado por Fabio Giambiagi, que, 
apesar da opção mais intervencionis-
ta, foi em 2004, na gestão Lula, que se 
aprovou a lei das Parcerias Público 
Privadas, o que muitos consideraram 
um novo modelo de relacionamento 
do Estado com os investimentos pri-
vados, conclui a matéria.
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JK: Por que a presença do Estado na 
economia dos países subdesenvolvidos 
é indispensável

 O texto, apresentado a seguir, foi 
extraído do discurso de JK, proferido 
durante a solenidade de instalação da 
Conferência Internacional de Investi-
mentos, em Belo Horizonte, ocorrida 
em 23 de junho de 1958.

“Já foi dito que a principal das re-
voluções dos nossos dias é a "revolu-
ção das expectativas crescentes" dos 
países pobres, os quais insurgindo-se 
contra o caráter inevitável com que, 
até há bem pouco, se pretendia reves-
tir sua pobreza, e encorajados pelos 
novos horizontes que o grande pro-
gresso da teoria econômica lhes des-
cortinava, se lançaram à conquista de 
sua emancipação econômica com um 
ardor revigorado pela consciência do 
enorme atraso que lhes cabia vencer.

 Na caracterização de sua crise, 
não tardaram em particularizar-
-lhe os motivos de permanência e 
de virulência. Notaram, inicialmente, 
que a exiguidade da renda individu-
al reduzia, quando não suprimia, a 
possibilidade de poupança e, conse-
quentemente, a de investimento. Sem 
este, estagnava a renda individual e, 
repetindo-se o processo, o subdesen-
volvimento se transformava num in-
vencível círculo vicioso.

 Mais ainda, essa reduzida capa-
cidade de poupança era constante-
mente corroída pela influência do 
alto padrão de consumo dos países 
adiantados sobre o dos países eco-
nomicamente imaturos; o cinema, 
o rádio, a imprensa, tudo concorria 
para suscitar e encorajar, nos países 
subdesenvolvidos, gastos suntuários 
que não correspondiam a seus meios.

No que diz respeito à demanda 
de investimento, verificou-se, rapi-

damente, que a limitação do mercado 
consumidor, avaliado este em termos 
de poder de compra, impossibilitava 
a instalação de uma série de indús-
trias indispensáveis. Aí, também, 
deparava-se aos países subdesenvol-
vidos um inquietante círculo vicioso, 
pois era a própria exiguidade do mer-
cado que tendia a perpetuá-lo.

Ainda admitindo que os países 
subdesenvolvidos encontrassem meios 
para vencer essas dificuldades, depa-
rar-se-lhes-iam obstáculos não menos 
ponderáveis, pois a importação dos 
bens de produção, indispensáveis à 
sua obra de industrialização, ficava 
condicionada ao volume de suas dis-
ponibilidades financeiras em países 
que produzissem esses equipamentos 
básicos. Assim, o processo industria-
lizador dos países subdesenvolvidos 
subordinava-se, em última análise, a 
dois fatores preponderantes: o valor 

de sua exportação e sua habilidade em 
obter créditos no exterior.

Não há necessidade de longos co-
mentários (pois se trata hoje de dou-
trina econômica comprovada), para 
mostrar que o preço dos bens primá-
rios — base da exportação dos países 
subdesenvolvidos — além de sofrer 
os efeitos de um progressivo processo 
de desvalorização frente ao preço dos 
produtos manufaturados, ainda está 
sujeito a violentas e danosas oscilações.

Quanto ao capital privado inter-
nacional, dificilmente é atraído por 
aventuras pioneiras, onde grande é o 
risco, problemático o retorno e baixa 
a rentabilidade; assim, na fase inicial 
do desenvolvimento, prefere inves-
timentos mais limitados e seguros, 
geralmente de reduzida significação 
econômica real para as nações be-
neficiadas. Por outro lado, a insufi-
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ciência dos recursos das instituições 
internacionais de crédito público, de 
par com a estreiteza de seus estatu-
tos, não permitia que nelas pudessem 
os países subdesenvolvidos depositar 
grande esperança para a solução de 
seu problema essencial.

 Eis, consideravelmente resumi-
da, a situação que, com grau diverso 
de intensidade, se depara aos países 
subdesenvolvidos; eis o que destrui-
rá, removerá ou corrigirá essa "re-
volução de expectativas crescentes" 
a que aludimos. Assim, ela impõe 
pesadas responsabilidades não só 
aos governos dos quais se esperam 
resultados concretos e rápidos, mas 
também à empresa privada que, nos 
regimes democráticos, tem constituí-
do a mola mestra do desenvolvimen-
to, permitindo conciliar o objetivo do 
progresso econômico com o da liber-
dade política.

A mera enumeração dos obstá-
culos, por incompleta e resumida 
que seja, indica que se faz neces-
sário remédio poderoso, de cuja 
idealização e aplicação não poderá 
ficar ausente o Governo. Antes que 
possa florescer a iniciativa priva-
da, são indispensáveis vultosos in-
vestimentos de infraestrutura, nos 
setores da energia, do transporte e 
da educação, em particular — e que 
exigem uma concentração de recur-
sos que, face à escassez da poupan-
ça individual, só pode ser obtida 
através dos orçamentos públicos.

Em tais condições, a entrada do 
Governo na esfera das atividades 
industriais é, mais do que uma fata-
lidade, uma imperiosa necessidade 
e a garantia mesma de que poderá 
eventualmente prosperar a inicia-
tiva particular. O círculo vicioso do 
subdesenvolvimento só pode ser 
rompido pela firme e compacta in-
terferência estatal, sem que se deva 
considerar tal interferência como 
tradução de preferência ideológica 
ou expressão de uma deliberada ten-
dência ao Estatismo, mas como sim-

ples imperativo de circunstâncias.

Muitos dos investidores e "em-
presários" aqui presentes provêm 
de países onde é pujante e deci-
sivo o papel da empresa privada 
na promoção do desenvolvimen-
to econômico; de países onde, por 
conseguinte, são os investimentos 
governamentais encarados como 
concorrentes do investimento pri-
vado e desestimulantes à iniciativa 
particular. Creio já ter mostrado 
que o nosso teatro de operação é 
bem diferente, exigindo outras con-
dições de ação e o uso de corretivos 
que a empresa privada não está em 
condições de suprir. Urge, pois, que 
eliminemos, de uma vez por todas, 
interpretações falsas do papel do 
governo em países que iniciam a 
sua marcha para o desenvolvimen-
to; em particular, é inadmissível se 
insista em presumir que todas as 
tarefas que, nos países de econo-
mia madura, são hoje executadas 
pela empresa privada, o podiam ser 
também nos países em desenvolvi-
mento e que os setores de ação go-
vernamental sofram em ambos os 
casos as mesmas limitações.

No quadro do Brasil, a iniciati-
va pública foi decisiva para pôr em 
marcha o processo industrializador 
e, destarte, abrir à empresa priva-
da um sem-número de atividades 
rentáveis. Através de investimento 
pioneiro, mas também mediante 
empreendimentos complementares 
da iniciativa privada, especialmen-
te em áreas em que considerações 
de segurança ou de sensibilidade 
política tornam imperativa a ativi-
dade governamental, o Estado tem 
constituído o elemento de nossa re-
denção econômica e, face ao caráter 
ainda imaturo da revolução indus-
trial que estamos a promover, seu 
papel de "empresário" não poderá 
ser interrompido.

Repito: o fenômeno não reflete 
inclinação ao estatismo, pois embo-
ra se acentue a ação "empresarial" 

do governo em termos absolutos, 
é provável que, mercê das novas e 
múltiplas avenidas de atividades 
que abrirá à iniciativa privada, di-
minua sua participação percentual 
na totalidade dos investimentos. O 
que há de inegável é que — nesta 
fase de transição heroica, em que 
mais pronunciada é nossa vulne-
rabilidade por motivo da transfor-
mação radical que se imprime à 
nossa economia; nesta fase em que 
mais sérios são nossos problemas 
financeiros e sociais, decorrentes 
da laboriosa metamorfose por que 
passa uma série de instituições, vir-
tualmente petrificadas pela ação 
do tempo — o papel do Estado, quer 
como promotor e orientador, quer 
como disciplinador da luta contra 
o subdesenvolvimento, é ainda de-
cisivo, pois não encontra substituto.

É este o estado de espírito que 
presidiu à elaboração do que veio 
a ser denominado de Programa de 
Metas, cuja finalidade é a de coor-
denar os investimentos do governo 
e concentrá-los, de preferência, nos 
setores de energia e transporte, pou-
co atraentes para o capital privado. 
Bastará mencionar que, dentro desse 
Programa, 43% dos investimentos se 
referem à energia e cerca de 30% aos 
transportes.

No tocante à indústria e à agricul-
tura, a ação do governo se orienta de-
cididamente no sentido de suplemen-
tar o esforço do capital privado e de 
encorajá-lo, através da concessão de 
financiamentos, de incentivos cam-
biais e fiscais.

Testemunho do acerto dessa 
orientação é o recente surto da in-
dústria automobilística no Brasil. O 
governo fixou meta de produção de 
170.000 veículos para 1960, propor-
cionando incentivos diversos à ini-
ciativa privada para se desincumbir 
dessa tarefa. Todas as indicações são 
hoje de que esse objetivo será ultra-
passado, devendo atingir 200.000 
veículos a produção automobilística 
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nacional, na data mencionada. Serão 
mobilizados recursos de cerca de 214 
milhões de dólares em equipamentos 
de procedência estrangeira e cerca de 
14 milhões de cruzeiros em moeda 
local. A quase totalidade desses re-
cursos provirá da própria iniciativa 
privada, não contribuindo o governo 
senão com garantia para emprésti-
mos em moeda estrangeira e outros 
de instituições oficiais.

Método semelhante será adotado 
para o estímulo à indústria de cons-
trução naval, ao passo que, na indús-
tria de ferro e aço, o Governo se vem 
associando a capitais particulares, 
assegurando a estes últimos apoios fi-
nanceiros para que possam enfrentar 
os pesados investimentos requeridos 
pela moderna siderurgia.

Os exemplos servem de ilustração 
ao papel preponderante do Estado no 
desencadeamento da atividade priva-

da. Outros muitos poderiam ser encon-
trados nos cinco grandes gestores em 
que se divide o meu programa de me-
tas: energia, transporte, alimentação, 
indústria de base e construção da nova 
Capital. Em diversas ocasiões, prestei 
contas à Nação do cumprimento do 
meu Programa — já porque considero 
indispensável que o País esteja per-
manentemente a par da evolução de 
um plano tão vital, já porque é com um 
sentimento de justa satisfação que veri-
fico terem ficado as minhas promessas 
aquém do que se vem realizando.

Dizer hoje o que já foi dito e o que 
já foi escrito constituiria, para muitos 
aqui presentes, repetição fastidiosa.

Cumpre-me, porém, acrescentar 
que a filosofia essencial deste progra-
ma é a luta contra o subdesenvolvi-
mento. Cada uma das metas tem um 
objetivo específico, um efeito correti-
vo determinado.

Na verdade, o Brasil está hoje, 
mais do que nunca, apto a receber a 
colaboração de quantos queiram, com 
sinceridade de propósitos e elevação 
de vistas, fazer deste país um labora-
tório da civilização do futuro. E esse 
afluxo dos instrumentos de riqueza 
só se verificará, em termos da conve-
niência coletiva, se traçarmos, antes, 
como pretendemos fazer agora, as li-
nhas nucleares do esforço comum. É 
para isso que vos convocamos, no ins-
tante em que estão frutificando entre 
nós tantas iniciativas que mostram as 
vantagens decorrentes desse entro-
samento de forças do progresso.

Sabe o Brasil, Senhores, que so-
mente uma lúcida política de coope-
ração com os povos livres de todos 
os continentes poderá marcar o seu 
lugar na história contemporânea. E 
esse lugar, cuja conquista está clara, 
há de ser entre as primeiras e as mais 
poderosas nações modernas”.

Da coletânea de livros – 3 volumes – 2.336 páginas, intitulada “Juscelino Kubitschek: 
Profeta do Desenvolvimento – Exemplos e Lições ao Brasil do Século XXI”, de autoria 

de Carlos Alberto Teixeira de Oliveira e publicada em 2019 por MercadoComum – 
Comunicação e Publicações, Ltda. – Maiores informações: revistamc@uol.com.br
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Governo gastou 4% do PIB 
com a 1ª fase do auxílio 
emergência. Benefício custou 
R$ 295 bilhões e chegou a 
68,2 milhões de pessoas

“Sob os efeitos da pandemia, o 
governo Jair Bolsonaro gastou 4% do 
Produto Interno Bruto com as 9 par-
celas do auxílio emergencial, totali-
zando R$ 294,7 bilhões. O benefício 
chegou diretamente a 68,2 milhões 
de pessoas, o que representa 32,2% 
da população e cerca de 40% das re-
sidências do país.

Chamado de coronavoucher por 
alguns integrantes do governo, o es-
tipêndio foi financiado por meio da 
emissão da dívida pública, que atin-
giu R$ 5 trilhões em 2020. O estoque 
do passivo brasileiro atingiu o nível 
recorde de 89,3% do PIB.

Na avaliação do governo, a alta 
da dívida para mitigar os efeitos do 
isolamento social foi necessária para 
evitar o aumento da extrema pobre-
za Para se ter uma ideia do tamanho 
do programa, o volume gasto equiva-
le a quase 10 anos de Bolsa Família.

O economista Ecio Costa, profes-
sor da UFPE, estudou os impactos do 
auxílio sobre a massa de rendimen-
tos nos Estados e municípios. Ele 
relata que diversas regiões, princi-
palmente as do interior do Norte e 
Nordeste, tiveram alta de até 30% 
na economia local. Muitas famílias 
puderam comer carne, fazer peque-
nas reformas em suas residências 
e até poupança em meio à crise. As 
empresas também se beneficiaram 
do auxílio, principalmente aquelas 
ligadas ao comércio.
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Do total de beneficiários do au-
xílio, 19,5 milhões já recebiam Bolsa 
Família. Outros 10,5 milhões esta-
vam inscritos no cadastro único. Já 
38,2 milhões, os chamados de “invi-
síveis”, tiveram que fazer um cadas-
tro pelo aplicativo da Caixa ou no site 
para terem o direito ao benefício re-
conhecido pelo governo.

GOVERNO ESTUDA NOVA FASE

Agora, com uma alta de casos de 
covid-19 e uma economia em situ-
ação frágil (economistas esperam 
recessão no 1º trimestre), o go-
verno e o Congresso preparam um 
meio de retomar os pagamentos do 
benefício.

Inicialmente, o auxílio foi dese-
nhado para durar apenas 3 meses. 
Começou a ser pago em abril, no 
valor de R$ 600 a R$ 1.200 –caso de 
famílias monoparentais. Foi pror-
rogado com mais duas parcelas no 
mesmo valor. Depois, em setembro, 
o presidente Jair Bolsonaro editou 
uma medida provisória estendendo 
o benefício por mais 4 parcelas de R$ 
300 a R$ 600.

A equipe econômica planeja 
agora uma nova fase do auxílio com 
parcelas de R$ 200 a R$ 250. O pre-
sidente do Senado, Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG), disse no dia 12 de feve-
reiro último, que o pagamento pode 
ser feito março, abril, maio e “even-
tualmente em junho”. A declaração 
foi dada depois de reunião com o mi-
nistro da Economia, Paulo Guedes, e 
com o presidente da Câmara, Arthur 
Lira (PP-AL).

Para Ecio Costa, a dependência 
da população em relação ao corona-
voucher deve diminuir conforme o 
avanço da vacinação –fundamental 
para a retomada econômica. “A re-
tirada do auxílio trouxe de volta o 
problema da miséria. Isso expôs aos 
olhos de todos nós que essa parte da 
população está numa situação mui-
to difícil”.

A Secretaria de Política Econômi-
ca afirma, em estudo, que a edição de 
medidas emergenciais não é solução 
para uma recuperação sustentada do 
emprego e da renda. O órgão defende 
a aprovação de reformas estruturais 
para o equilíbrio das contas públicas 
e o aumento da produtividade.

Apesar de ajudar os mais vulne-
ráveis, o valor do auxílio é longe do 
necessário para uma família de 4 
pessoas se sustentar. Nas contas do 
Dieese (Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioeconô-
micos), o salário mínimo ideal deve-
ria ser de R$ 5.304,90 para manter 
uma família por 1 mês.

Até o momento, 228,5 
mil pessoas devolveram ao 
governo R$ 274,7 milhões 
do auxílio. O valor equiva-
le a 0,5% da estimativa de 
fraude nos pagamentos feita 
pelo TCU (Tribunal de Con-
tas da União): R$ 54,7 bi-
lhões.” – (Fonte: Poder 360 
– 21.02.2021)

Fraudes  
no Auxílio 
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Nada garante que o que o ministro 
Paulo Guedes estava fazendo antes da 
pandemia era o que precisava ser feito. 
O pior é que as chances de ele aprovar 
[no Congresso] o que pensava eram 
muito baixas. A criação do Ministério 
da Economia foi o primeiro grande 
erro do [presidente] Bolsonaro. Mag-
nificou a probabilidade de erro. Junta-
ram tudo e aquilo se tornou uma coisa 
grande, errada e ruim. Salvo a Reforma 
da Previdência, que já vinha sendo dis-
cutida, não havia um ambiente prepa-
rado para implementar aquelas mu-
danças radicais que o ministro queria. 
Por isso, quando veio a pandemia foi 
fácil dizer que ela não deixou as outras 
reformas serem aprovadas e o cres-
cimento mais vigoroso acontecer. Na 
gestão Bolsonaro, Paulo Guedes não 
compreendeu a natureza da situação 
emergencial que estávamos vivendo. 

Ele não queria cuidar da pandemia, foi 
o Congresso que reagiu. Ao ser chama-
do na Câmara, informou que pretendia 
gastar entre R$ 3 bilhões e R$ 5 bi-
lhões para aniquilar a pandemia. Hoje 
já gastamos quase R$ 500 bilhões. 
Pressionado, Guedes queria conceder 
um auxílio emergencial de R$ 200. O 
Congresso elevou para R$ 500 e o Bol-
sonaro fixou em R$ 600, para tentar 
recuperar o protagonismo político.

O FMI, o Banco Mundial e todos es-
tavam projetando uma queda do PIB 
no ano passado de 9%. Virou 4,5%. A 
julgar por isso, vamos mostrar um de-
sempenho melhor do que esperavam. 
Ninguém imaginava que o Brasil, na 
situação fiscal que estava, fosse se dis-
por a gastar muito para fazer o que fez. 
É que as forças políticas no país são 
atuantes e o governo Bolsonaro poli-

ticamente fraco, não conseguia impor 
nenhuma política. O Paulo Guedes não 
conseguiu fazer nada a não ser tocar 
mais ou menos a Reforma da Previ-
dência, que na verdade foi tocada pelo 
Congresso. Ele entrou de carona, com 
o agravante: sequer fez que ela valesse 
automaticamente para estados e mu-
nicípios, onde o problema previden-
ciário é maior. E sobre o auxílio emer-
gencial vemos que a situação hoje é 
pior do que em 2020. Os depoimentos 
das pessoas que atendem na área de 
assistência médica são de chorar. Não 
dá mais para R$ 300, vão ter que fazer 
algo como R$ 450.”

Marcelo Camargo/Agência Brasil

A criação do Ministério da Economia 
foi o grande erro de Bolsonaro*

*Texto extraído de entrevista concedida 
pelo economista Raul Velloso-  ex-

secretário de Assuntos Econômicos do 
Ministério do Planejamento, considerado 

um dos maiores especialistas em contas 
públicas do país, concedida a PODER - 

JOYCE PASCOWITCH – 02.02.202
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PIB per capita brasileiro deve levar 
10 anos para voltar ao nível de 2013

É o que revela estudo realizado 
pelo IBRE-Instituto Brasileiro de Eco-
nomia da FGV-Fundação Getúlio Var-
gas. Segundo o documento divulgado 
à imprensa, “a forte recessão de 2020 
deve reduzir o PIB per capita brasilei-
ro de tal forma que uma recuperação 
ao nível de 2019, antes da pandemia, 
deve ocorrer apenas em 2023. Para 

voltar ao mesmo patamar de 2013, o 
melhor ano desse indicador, será ne-
cessário mais uma década.” 

De acordo com o referido estu-
do, “mesmo em um cenário-base oti-
mista, em que o PIB do país cresça 
3,6% em 2021 e 3% em 2022, a volta 
está ainda distante. Para retornar ao 

padrão de 2013 vai demorar muito 
mais. Uma recuperação mais rápida 
dependeria de um forte crescimento 
da produtividade e isso em um ce-
nário em que o país não conta mais 
com o bônus demográfico, quando a 
população em idade ativa supera a de 
idosos e crianças e ajuda a alavancar 
a produtividade”.

 Em 2020, as famílias ba-
teram recorde de endividamento e 
destinaram parcela maior da renda 
para o pagamento dos débitos, mas 
a perspectiva de juros mais salga-
dos, o desemprego em alta e o fim 
dos programas de transferência de 
renda podem se transformar em no-
vos pesadelos neste ano de 2021. A 
inadimplência caiu no ano passado e 

entre os vários motivos, está a rene-
gociação das dívidas e carência nos 
pagamentos das parcelas. A previsão 
é de aumento na inadimplência, mas 
não para níveis vistos há cinco anos.

De acordo com o Banco Central, 
o endividamento das famílias brasi-
leiras no sistema financeiro chegou a 
50,26% em outubro (dado mais recen-

te), considerado o maior percentual 
desde 2005, primeiro ano da série, e 
um aumento de 5,47 pontos percentu-
ais em relação ao mesmo período em 
2019, quando atingiu 44,79%. Esse 
salto na comparação anual é também 
o maior da série histórica. Da alta de 
5,47 pontos – 3,17 pontos são de dívi-
das em geral e 2,3 pontos correspon-
dem a financiamentos imobiliários.
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Maior político da história brasileira
“Na minha opinião, Juscelino Kubitschek foi o maior político da his-

tória brasileira. E, orgulhosamente, um mineiro. JK pautou-se pela ética, 
pela decência e pela ideia de desenvolvimento do Brasil. Trouxe a interio-
rização, industrializou o país e abriu o Brasil para o mundo com uma ló-
gica muito inteligente. Ele fez o que fez como prefeito de BH e presidente 
da República: a Pampulha e, depois, Brasília. Juscelino Kubitschek deve 
ser sempre lembrado, cultuado, e seu exemplo sempre sentido pelos que 
estão na política. Temos que ter um guia. Nosso guia político, em Minas 
Gerais, na minha opinião, deve ser Juscelino Kubitschek.” 
Senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, em 07.02.2021

“a) Eu ouvi o áudio do senador pedindo propina ao empresário e indicando quem iria recebê-la, bem como 
vi o vídeo do dinheiro sendo entregue; b) eu vi o inquérito em que altos dignitários recebiam propina para 
atos de ofício, abriam offshores por interpostas pessoas e, sem declará-las à Receita, subcontratavam em-
presas de fundo de quintal e tinham todas as despesas pagas por terceiros; c) eu vi o deputado correndo 
pela rua com uma mala de dinheiro com a propina recebida, numa cena que bem serve como símbolo de 
uma era; d) todos vimos o apartamento repleto com 51 milhões de reais, com as impressões digitais do 
ex-secretário de Governo da Presidência da República no dinheiro; e) eu vi, ninguém me contou, o inqué-
rito em que o senador recebia propina para liberação dos pagamentos à empreiteira pela construção de 
estádio; f ) todos vimos o diretor da empresa estatal que devolveu a bagatela de R$ 182 milhões; e g) todos 
vimos a usina que foi comprada por US$ 1,2 bilhão e revendida por menos da metade do preço”.

Para que não se perca 
a memória do país

Em matéria intitulada “Operação 
abafa”, de autoria de Merval Pereira 
e publicada no jornal O Globo de 16 
de fevereiro último revela que “ma 
entrevista do ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) Luís Roberto 
Barroso ao historiador Marco Anto-
nio Villa está viralizando nas redes 
sociais, como contraponto à campa-
nha de tentativa de desmoralizar a 
Operação Lava-Jato, com o objetivo 
de anular a condenação do ex-pre-
sidente Lula pelo então juiz Sergio 
Moro por parcialidade no processo do 
triplex do Guarujá, sentença que foi 
confirmada no Tribunal Regional Fe-
deral em Porto Alegre e no Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) em Brasília. 

Segundo Barroso, há uma “operação 
abafa” em curso, por meio da alian-
ça de todos os setores para enterrar 
ações de combate à corrupção. 

Ele já havia abordado esse tema, 
entre outros, no livro “Sem data ve-
nia”, publicado pelo selo História 
Real, coordenado por Roberto Feith 
na editora Intrínseca. Para Barroso, 
referindo-se às mensagens roubadas 
dos celulares de procuradores de 
Curitiba, o problema não é “alguém 
ter dito uma frase inconveniente ou 
não. É que estão usando esse funda-
mento pra tentar destruir tudo que 
foi feito, como se não tivesse havido 
corrupção”. No livro, Barroso desen-

volve a tese de que há em curso no 
Brasil “um esforço imenso para cap-
turar a narrativa do que aconteceu 
no país”, fazendo uso “de provas ilíci-
tas, produzidas por criminosos, Deus 
sabe a soldo de quem”.

Ele classifica esse como um “pro-
cesso de tentativa de reescrever a 
História, com tinturas stalinistas”, e 
ironiza: “Só falta a criação de um Mi-
nistério da Verdade, como na obra 
‘1984’, de George Orwell, que vivia de 
reescrever a história a cada tempo, 
modificando os fatos”. No livro, e tam-
bém na entrevista a Marco Antonio 
Villa, Barroso relata os fatos, “para 
que não se perca a memória do país”
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“A captura do BC pelas indicações 
do mercado não é novidade. O atual 
presidente, Roberto Campos Neto, 
veio diretamente dos quadros do 
Santander. Seu antecessor, Ilan Gol-
dfajn, era economista-chefe do Itaú. 
E alguns dos mais notórios ocupan-
tes do cargo em governos anterio-
res tiveram a mesma origem, como 
Henrique Meirelles (Bank Boston) e 
Arminio Fraga (Soros Fund Manage-
ment). Não é só origem, mas destino. 
Presidentes e diretores da instituição 
quase sempre voltam ao mercado 
passada sua estadia no BC. Goldfajn, 
por exemplo, tornou-se presidente do 
conselho do Credit Suisse pouco após 
deixar o cargo. É a chamada por-
ta giratória. O que há de mal nisso? 
Bem, imaginem alguém, em qualquer 

área, com a função de fiscalizar seus 
ex-chefes e futuros chefes. Teria algu-
ma isenção para contrariar interes-
ses em nome do que é melhor para o 
país ou para o povo?

A autonomia do BC institucio-
naliza essa entrega do galinheiro na 
mão das raposas. O projeto aprova-
do, na prática, permite ao BC definir 
instrumentos da política monetária 
sem sintonia com as decisões ma-
croeconômicas de governo, em par-
ticular nos dois primeiros anos do 
mandato presidencial. O comandan-
te do BC terá mandato fixo de quatro 
anos, encerrando-se sempre no meio 
de mandato do presidente da Repú-
blica. Ou seja, um governo eleito pelo 
povo terá de conviver por dois anos 

com uma linha de condução do BC 
eventualmente contrária à sua po-
lítica. Uma tutela da democracia 
pelos bancos. A alegação é blindar 
a instituição da “influência política”. 
Mas quem blinda o BC da influência 
do mercado? E, à maneira dos cri-
mes perfeitos, a medida foi aprovada 
numa operação casada com o PL do 
Câmbio, que transfere poderes do 
CMN (Conselho Monetário Nacional) 
para o BC na autorização de contas 
em dólar no país. O economista Pedro 
Rossi alertou para o risco embutido 
de um caminho de dolarização da 
economia, que pode ser vantajosa 
para alguns investidores, mas devas-
tador para a soberania nacional.” 

Nesse sentido, vale a pena resgatar 
algumas pérolas do pensamento do 
economista e ex-senador Roberto Cam-
pos, relacionadas ao tema em pauta:

1ª - “No Brasil, há leis que ‘pegam’ e 
leis ‘que não pegam’. A que criou o Ban-
co Central não pegou. É que o Banco 
Central, criado independente, tornou-
-se depois subserviente. De austero xe-
rife passou a devasso emissor.

Como ficou dito, em seu formato 
original, o BACEN podia se defender da 
fúria emissionista pela independência 
assegurada aos seus diretores através 
de mandatos fixos, que constituem aliás 
praxe internacional. Esse sonho institu-
cional durou pouco. Dois meses antes 
da transmissão de poder, fui, como mi-
nistro do Planejamento, instruído por 
Castello Branco, para explicar ao pre-
sidente eleito Costa e Silva os capítulos 
econômicos da nova Constituição de 
1967. Aproveitei para sugerir-lhe que 
pusesse termo aos boatos de substi-
tuição do presidente do Banco Central, 
pois a lei lhes dava mandato fixo, pre-

cisamente para garantir estabilidade e 
continuidade da política monetária.

- O BACEN é o guardião da moeda – 
acrescentei.
- O guardião da moeda sou eu – 
retrucou Costa e Silva”.

2ª – “Mas o Brasil é, sem dúvida, um 
caso teratológico. O BACEN, concebido 
originalmente como o guardião da es-
tabilidade, adquiriu a rotatividade de 
uma casa de tolerância. Somente após 
a restauração democrática de 1985 a 

1992 teve sete diferentes presidentes, à 
média de 12 meses por cabeça”.

3ª – “É fácil a harmonia entre os 
tesouros e bancos centrais quando os 
orçamentos fiscais são equilibrados 
ou superavitários. Nesse caso, o Ban-
co Central pode ‘bancar o bonzinho’, 
baixando taxas de juros e deixando 
o crédito folgado. A situação inversa 
é mais provável no Brasil. O Banco 
Central tem que assumir a responsa-
bilidade do arrocho monetário para 
neutralizar a esbórnia fiscal”.

Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Autonomia do BC institucionaliza entrega 
do galinheiro na mão das raposas

Guilherme Boulos, publicado pela 
Folha de São Paulo, em 16.02.2021).
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Surgiu um grande debate 
nos últimos dias por conta da 
votação sobre a autonomia 
do Banco Central. Essa auto-
nomia já vem sendo pensada 
há algum tempo, mas agora 
foi votada. A ideia central, se-
gundo defensores, é “blindar” 
o BACEN de ser capturado 
pelos interesses governa-
mentais. Além disso, para os 
defensores, essa autonomia é 
fundamental para melhorar o 
investimento externo e a per-
cepção do que é feito dentro 
do Brasil, pois, pode ajudar 
a controlar a inflação. Entre-
tanto, esse argumento pode 
ser questionável já que, in-
dependente se o BACEN tiver 
uma atuação mais ou menos 
conservadora, não significa 
necessariamente que não irá 
prejudicar os trabalhadores, 
as políticas de emprego e 
renda e crédito mais acessí-
vel.  Isso ocorre uma vez que, 
o que é bom para o mercado 
financeiro, não necessaria-
mente será bom para o res-
tante da população.

Entretanto, para os opo-
sitores, a grande questão é: 
a captura dessa instituição 
pelo setor privado. Essa cap-
tura pode ocorrer caso não 

hajam regras claras e bem es-
pecíficas para que interesses 
do mercado financeiro não 
sejam absorvidos pela políti-
ca monetária, fiscal e de regu-
lação, uma vez que o BACEN 
é responsável por manejar a 
regulação do Sistema Finan-
ceiro Nacional.

Alguns países, como os 
Estados Unidos, já possuem 
um Banco Central autônomo. 
Entretanto, a questão é que 
neste caso, existem institui-
ções e legislação de regulação 
sólidas para que os interesses 
do setor financeiro não pre-
valeçam frente aos interesses 
da população em geral.

Em contrapartida, no 
caso brasileiro, algumas res-
salvas devem ser feitas, prin-
cipalmente no que se refere 
a falta de debate suficiente 
e o momento em que houve 
essa proposição. Vivemos um 
momento de alto número de 
mortes, um plano de vacina-
ção ineficiente, alto desem-
prego da população e assim, 
a preocupação maior neste 
momento deveria ser a pan-
demia e suas consequências 
sociais e econômicas. Desse 
modo, considero que está 

fora de ordem as prioridades 
do governo, já que essa inde-
pendência, levará um tempo 
para surtir algum efeito, ou 
seja, deve surtir efeitos no 
Médio e Longo Prazo.  

Para além das questões 
já citadas, a autonomia do 
BACEN está em declínio 
mundialmente, desde a Cri-
se Financeira de 2008 que 
demonstrou ao mundo os 
pontos negativos dessa auto-
nomia no que se refere à legi-
timidade democrática. Além 
disso, o que se tem, em mui-
tos casos, é que a autonomia 
do Banco Central gera sua 
independência da vontade 
popular, mas não das institui-
ções financeiras, o que pode 
corroborar, para o aumento 
da desigualdade social.

A credibilidade do BA-
CEN poderia ser mantida com 
transparência em relação 
às escolhas de política. Mais 
uma vez cabe afirmar que no 
momento atual que vivemos 
outras questões deveriam 
assumir prioridade, já que, 
há um agravamento da desi-
gualdade econômica e social 
da população brasileira com 
a crise do COVID-19.

Prós e contras da autonomia 
do Banco Central

POLLYANNA RODRIGUES GONDIN*

F A L A N D O  N O  A S S U N T O

Economista e professora da Escola de Negócios 
do Centro Universitário Internacional Uninter.
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Encalhada no Congresso Nacional 
Editorial sob o título de uma PEC 

cada dia mais emergencial, publicada 
pelo jornal o Estado de S.Paulo de 16 
de fevereiro último destaca: 

“Enquanto governo e Congresso 
batem cabeça para encontrar a quadra-
tura do círculo, e investir em progra-
mas sociais sem aumentar impostos 
ou se endividar, a Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) 186/19, dita da 
“Emergência Fiscal”, está há mais de 
um ano encalhada no Congresso. A PEC 
nada tem a ver com a covid-19: ela foi 
desenhada para conter a erosão fiscal 
crônica quando atinge a fase aguda, 
enquanto o poder pú-
blico não promove re-
formas que restituam 
a funcionalidade orça-
mentária da máquina 
administrativa. Mas, 
com a pandemia, ela 
se tornou mais “emer-
gencial”. 

Uma Nota Técnica 
do Centro de Lide-
rança Pública (CLP) 
mostra isso com di-
datismo. Entre 2008 e 
2018, o setor público 
aumentou em quase 
10% o número de em-
pregados. Entre 2002 e 2017, enquanto 
a remuneração mensal média dos fun-
cionários públicos aumentou de R$ 3 
mil para mais de R$ 4,2 mil (cerca de 
40%), no setor privado passou de R$ 
2 mil para menos de R$ 2,4 mil (20%). 
Isso sem contar uma pletora de privilé-
gios (“penduricalhos”), sobretudo para 
o alto escalão, notadamente no Judiciá-
rio. Se o setor público não tivesse tido 
aumentos superiores aos do privado, 
teria tido um espaço fiscal de 1,3% do 
PIB (quase R$ 90 bilhões) – 3 vezes o 
orçamento do Bolsa Família e mais que 
o déficit primário de 2019. “Com eleva-
ções reais dos salários maiores do que 
no setor privado em ‘bons tempos’ eco-

nômicos, junto à impossibilidade de re-
dução salarial nominal em períodos de 
necessidade de austeridade, a folha de 
pagamentos do setor público tem ele-
vado progressivamente seu peso nas 
contas públicas, criando fortes dificul-
dades para a gestão pública, especial-
mente de Estados e municípios, que, ao 
contrário da União, não podem emitir 
títulos de dívida pública”, explica o CLP.

Não havendo mecanismos para 
controlar os gastos obrigatórios (pre-
vidência e salários), os discricionários 
(investimentos e programas sociais) 
são sacrificados. Em 2019, o Brasil 

teve um investimento líquido negativo 
de 0,4% do PIB, o pior da série inicia-
da em 2010. O orçamento do Bolsa 
Família para 2021 é 6% menor do que 
o de 2014. Inúmeros programas so-
ciais subnacionais foram reduzidos ou 
extintos. Em 2020, o governo federal 
fechou o ano com um déficit primário 
de 10,9% do PIB, e não há horizonte 
para o retorno do superávit primário 
(estimava-se que em 2030 o déficit 
chegaria a 0,78%). A dívida pública 
saltou de 56,2% do PIB em 2014 para 
93% em 2020, patamar perigoso para 
um país emergente. Dos 27 Estados, 
21 já rompem o limite de gastos com 
pessoal da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, alocando mais de 54% das suas 
receitas líquidas para custear o funcio-
nalismo; 15 rompem também o limite 
prudencial, gastando mais de 57%; e 
10 ultrapassaram a linha vermelha de 
60%. Só seis Estados não desrespei-
tam os limites da lei. A situação dos 
municípios é similar, especialmente 
no Norte e Nordeste.

A PEC prevê uma série de gatilhos, 
acionados automaticamente, caso a 
“regra de ouro” (endividamento maior 
que os gastos com investimentos) seja 
rompida, como proibição de reajustes 
salariais, concursos para contratação 

de pessoal, reestru-
turação de carreiras, 
criação de cargos e 
promoções, além da 
redução de 25% da 
jornada de trabalho 
com redução propor-
cional da remunera-
ção. Também prevê, 
a partir de 2026, me-
canismos de bloqueio 
para a criação, am-
pliação ou renovação 
de benefícios tributá-
rios, além da reavalia-
ção periódica dos sub-
sídios existentes. No 
caso dos entes subna-

cionais, pelos cálculos do CLP, se esses 
gatilhos fossem aplicados, em 10 anos 
se economizariam R$ 75 bilhões. Ou 
seja, nos 10 anos de vigência da PEC, 
a economia seria superior a 2 anos 
do Bolsa Família. Só a redução dos re-
ajustes já levaria a uma economia de 
R$ 35 bilhões a R$ 41 bilhões. Para a 
União, prevê-se uma economia de R$ 
50 bilhões em 10 anos. Só no primei-
ro ano, a economia seria de quase R$ 
25 bilhões (R$ 12,5 bilhões para Esta-
dos e municípios e R$ 12 bilhões para 
a União). Como se vê, embora a PEC 
Emergencial nada tivesse a ver com a 
pandemia, só se tornou mais, não me-
nos urgente com ela. 
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As tradicionais previsões sobre 
o comportamento da economia, que 
balizam a rentabilidade das aplica-
ções no mercado financeiro, ficam 
comprometidas diante do atual cená-
rio de pandemia.

O boletim Focus do Banco Cen-
tral já reduziu para 3,6% a previsão 
do crescimento anual da economia 
no início de fevereiro. E esse índice, 
segundo a pesquisa feita junto ao 
mercado financeiro, pode cair para 
a faixa de 3% ou menos se houver 
necessidade de novos fechamentos 
das atividades não essenciais em ca-
pitais e cidades de grande porte para 
conter o vírus.

A evolução da pandemia do Coro-
navirus no Brasil e no mundo se so-
brepõe a todos os fatores que influen-
ciam o crescimento economia e, por 
sua vez, o desempenho dos principais 
ativos de renda fixa e variável

Quando se pensa que o ritmo da 
pandemia tem condições de perder 
intensidade, principalmente diante 
da chegada das vacinas, ainda que a 
abaixo do ritmo desejável, aparece 
um outro fator ainda mais desafiador, 
a mutação do vírus com suas possí-
veis novas ondas de propagação.

DÉFICIT EM EXPANSÃO

O maior tempo de permanência 
da pandemia se traduz no perigo de 
crescimento acelerado do déficit pú-
blico e do perigo do descontrole fis-

cal, fatores tradicionais    de expan-
são inflacionária.

Com os gastos adicionais em fun-
ção da pandemia, a dívida interna 
alcançou no final do ano passado cer-
ca de R$ 5 trilhões correspondentes 
a cerca de 89% do Produto Interno 
Bruto (PIB). A expansão do endivida-
mento em 2020 foi da ordem de R$ 
800 bilhões.

Sem condições de reduzir signi-
ficativamente as despesas públicas, 
o governo federal tem que necessa-

riamente se financiar no mercado 
emitindo títulos públicos. Novos 
acréscimos na dívida pública podem 
vir nos próximos meses devido aos 
mecanismos de auxílio emergencial 
e gastos adicionais para o combate 
à pandemia.

A taxa Selic (juros básicos da 
economia) pularia dos atuais 2% ao 
ano para 3,7% ao final de 2021, se-
gundo o Focus.  O juro real (taxa Se-
lic menos inflação projetada nos 12 
meses seguintes) que fechou 2020 
na faixa de menos 1,17% poderia 

Ritmo da pandemia controla economia

FERNANDO SOARES RODRIGUES

S E U  D I N H E I R O

Jornalista especializado em economia e finanças
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passar ao campo positivo e estimu-
lar o ingresso de recursos externos 
no mercado financeiro.

A rentabilidade dos Certificados 
de Depósitos Interbancários –CDIs 
que oscilam próximo do percentual 
da Selic melhoria a atratividade dos 
Certificados de Depósitos Bancá-
rios - CDBs e dos fundos de investi-
mentos financeiro. Esses dois ativos 
oferecem rentabilidade próxima 
dos CDIs descontado o Imposto de 
Renda. As cadernetas de poupança 
que oferecem líquidos 70% da Selic 
reduziriam a perda de rentabilida-
de em relação à inflação da ordem 
de 3,6% prevista para o ano pelo o 
IPCA. Pela inflação calculada pelo 
IGP-M da ordem de 28% ao ano, qua-
se todas as aplicações perdem, à ex-
ceção de alguma ação que consigam 
render mais.

O cálculo do IGP-M distorce as 
previsões de inflação por que leva em 
consideração principalmente os pre-
ços das commodities agrícolas mine-
rais calculadas em dólar.

OUTRAS OPÇÕES

Ao buscar outras opções mais 
rentáveis como ações, dólar, ouro e 
fundos de investimentos multimerca-
dos que possuem estes ativos em suas 
carteiras, o investidor passa a correr 
maiores riscos.

Dólar e ouro já registraram altas 
expressivas no ano passado e não têm 
boas chances de alta no Brasil. O bole-
tim Focus estima que o dólar comer-
cial termine o ano na faixa de R$ 5,01.

Apesar dos pesares, a situação 
cambial do País continua confortável. 
As reservas cambiais são da ordem de 
US$ 350 bilhões. É prevista a entrada 
de US$ 60 bilhões em investimentos 

externos diretos este ano. Esses re-
cursos mais os US$ 57 bilhões previs-
tos de superávit da balança comercial 
cobririam com folga o déficit de US$ 
16 bilhões nas contas correntes (todo 
o movimento com o exterior).

Mesmo diante da parcela expres-
siva da população que não gosta dos 
atos e atitudes do presidente Bolso-
naro, deve ser levar em consideração 
que as instituições estão funcionando 
normalmente e que ele tem um Vice-
-Presidente ponderado e de alto nível.

Setores moderados da chamada 
“direita” consideram que os arrou-
bos verbais do Presidente da Repú-
blica precisam ser contidos pelos 
seus auxiliares mais próximos, para 
que a volta do PT ao governo não 
seja facilitada.

A independência do Banco Cen-
tral, finalmente conquistada, é um 
dos fatores de otimismo para se man-
ter a economia dentro dos trilhos. 
Sem interferências políticas e do 
mercado, O BC deve encontrar o pon-
to de equilíbrio para os juros básicos 
que permita o controle da inflação e 
do déficit público, e sem atrapalhar a 
recuperação mais expressiva da eco-
nomia quando a pandemia ficar sobre 
controle próximo.

É válido recordar que nem sem-
pre as interferências políticas são as 
mais danosas nos bancos centrais. 
Nos Estados Unidos lá pelos anos 
2007 e 2008, o sistema financeiro 
da principal economia do mundo 
afundou mesmo sob o comando de 
um especialista renovado. Alan Gre-
enspan, então presidente do banco 
central americano, o Fed, que foi 
mestre em fazer advertências sobre 
a possível “bolha” na Bolsa de Nova 
York, a Nyse, não foi capaz ou não 
teve condições de evitar a crise dos 

subprimes, caracterizada pela con-
cessão desenfreada dos emprésti-
mos bancários a taxas baixíssimas 
à população, sem que os bancos se 
preocupassem com reservas para o 
socorro a possíveis inadimplências 
elevadas.

AÇÕES

O mercado acionário é mais pro-
curado no atual cenário de remunera-
ção baixa dos ativos de renda fixa. A 
B3 (a bolsa paulista) já tem mais de 
3,3 milhões de investidores ativos. 
Muitos dos quais especulam diaria-
mente no da-trade (operações de 
compra e venda no mesmo dia). Com 
pouco conhecimento do mercado, es-
ses investidores ficam mais sujeitos a 
perdas do que a ganhos.

Depois de recuar para perto dos 
60 mil pontos no início da pandemia, 
o Ibovespa passou a oscilar na faixa 
de 120 mil pontos desde o final do 
ano passado. O ritmo da pandemia ao 
influenciar a economia acaba afetan-
do o mercado acionário.

Continua valendo o velho conse-
lho para se aplicar em ações. É acon-
selhável dar prioridade à análise do 
desempenho das companhias. O ce-
nário em geral não está tão favorável, 
pois até os principais bancos registra-
ram resultados mais modestos no ano 
passado. As companhias aéreas estão 
em recuperação, as ações de shop-
pings sofrem com as interrupções no 
funcionamento deles, a mineradora 
Vale é beneficiada pelos preços ele-
vados das commodities que exporta 
com o dólar alto. E a Petrobras após 
a gestão eficiente do economista Ro-
berto Castelo Branco fica à mercê das 
influências nada liberais na sua polí-
tica de preços.

É um longo processo.
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Em novembro de 2020, começou a 
operar o PIX, um meio de pagamentos 
eletrônicos do Banco Central do Bra-
sil, e em pouco mais de três meses já 
foram 65 milhões de usuários cadas-

trados. A Associação dos Delegados 
de Polícia do RS - ASDEP, por seu Pre-
sidente, Del. Pedro Carlos Rodrigues, 
alerta sobre os perigos do sistema. 
“Em função da praticidade e rapidez, o 

PIX se tornou um facilitador de golpes. 
Antes era necessário fazer um TED ou 
DOC para que a vítima fosse lesada, 
agora o golpe é realizado com uma 
simples clonagem de telefone”, afir-
mou o delegado.

O presidente da ASDEP explicou 
como são feitos os golpes. “O crimino-
so aciona a vítima por WhatsApp se 
passando por um amigo ou familiar. 
Então, ele inventa alguma desculpa, 
como que está sem limite no cartão, 
por exemplo, e solicita a transferência 
por PIX para uma conta clonada. Após 
a transferência, o dinheiro é sacado 
imediatamente para que o banco não 
possa anular a transferência. Por isso, 
a agilidade do PIX facilitou os estelio-
natos”, explicou o presidente.

Porém, o delegado ainda alertou 
que o Banco Central garantiu a segu-
rança da ferramenta e explicou que a 
principal forma de se proteger é aten-
tar-se aos detalhes. “Sempre desconfie 
quando alguém vem pedir dinheiro 
por WhatsApp. Pergunte para outros 
familiares ou amigos se eles sabem o 
motivo do pedido e uma maneira de 
confirmar a veracidade é telefonar 
para quem está pedindo. O PIX é segu-
ro, basta estar atento”.

Delegados explicam como se proteger 
do “golpe do PIX”
O Presidente da Associação dos 
Delegados de Polícia do RS - ASDEP 
afirmou que com o PIX os golpes por 
WhatsApp ficaram mais fáceis de 
serem aplicados.

Delegado Pedro Carlos Rodrigues

Arquivo pessoal
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A força do setor e seu 
futuro promissor

Ao totalizar os números 
do setor de seguros em 2020, 
a Superintendência de Segu-
ros Privados (Susep) contabi-
lizou um total de receitas R$ 
274,11 bilhões que represen-
tou crescimento de 0,6% com 
relação a 2019. 

Os ganhos compreen-
dem os seguros de Pessoas, 
Danos, Previdência e Capi-
talização, não englobando o 
setor de saúde. 

Consideradas as pro-
jeções para o PIB de 2020, 
estima-se conforme indicado 
pela Susep, que a penetra-
ção (receitas/PIB) do setor 
aumente de 3,5%, em 2019, 
para 3,7%, em 2020. 

Embora, a economia te-
nha sido afetada pela pande-
mia, com reflexos na renda 
dos consumidores, o setor 
de seguros demonstrou resi-
liência e mostrou sua força e 
especialmente importância 
na proteção de riscos impre-
vistos e indesejáveis. 

As áreas que mais sofre-
ram foram de viagem, auto, 
eventos e previdência. O des-
taque positivo no segmento 
de pessoas foi o seguro de 
vida, que teve crescimento 
de 13,9% em relação a de-

zembro de 2019, fechando 
o ano com alta de 11,3% em 
relação a 2019. Também se 
evidenciaram os seguros de 
acidentes pessoais, com alta 
de 11% em comparação a de-
zembro de 2019. 

É fato que a pandemia 
trouxe mais reflexões e cons-
ciência não só sobre a impor-
tância dos cuidados com a 
saúde, mas também sobre a 
necessidade da proteção do 
seguro. As seguradoras de-
sempenham papel importan-
te em assumir e gerenciar, de 
forma eficaz, riscos que lhe 
são transferidos, identificando 
oportunidades e direcionando 
investimentos apropriados à 
dimensão de cada risco.

NOVOS PRODUTOS 

A partir do dia primeiro de 
março as seguradoras poderão 
ofertar pacotes e serviços com 
a combinação de vários tipos de 
cobertura em uma única apólice. 

Recentemente, a Susep 
aprovou avanços nos seguros 
de danos massificados e gran-
des riscos com o objetivo de 
desregulamentar o setor, au-
mentar e diversificar os produ-
tos oferecidos e a cobertura do 
seguro no país e reduzir o preço 
final para os consumidores. 

Iniciativa é parte dos 
avanços promovidos pela au-
tarquia para a consolidação 
do novo marco regulatório 
do setor de seguros no Bra-
sil, simplifica regras e proce-
dimentos e abre espaço para 
novos produtos, com redução 
de preço para o consumidor. 

Será permitida a estru-
turação de plano de seguro 
com cobertura para quais-
quer eventos, na forma all 
risks (todos os riscos), com 
exceção dos riscos expressa-
mente excluídos. Nestes ca-
sos, as condições contratuais 
poderão prever coberturas 
relativas a diferentes ramos 
de seguros, observadas as re-
gulamentações específicas de 
cada ramo e a regulamenta-
ção contábil vigente. 

As mudanças atingirão to-
dos os agentes de mercado: se-
guradoras, corretores de segu-
ros, resseguradores, reguladores 
de sinistros, advogados, peritos 
e, principalmente, os segurados 
e requer mais atenção, especiali-
zação e profissionalização. 

 O futuro é muito promis-
sor para o setor, em especial 
para quem desejar investir 
em novos produtos e serviços 
de excelência aos consumido-
res de seguros.

SÉRGIO FRADE

S E G U R O S

Presidente da Solutions 
Gestão de Seguros
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Selic deve subir 
em breve

 IGP-M volta a acelerar e teve alta 
de 2,53% em fevereiro de 2021

O Banco Central do Brasil decidiu eli-
minar a barreira técnica que o impedia 
de subir os juros básicos da economia 
brasileira – a Selic nos próximos meses, 
através de decisão tomada em 20 de ja-
neiro passado, ao manter a taxa em 2% 
ao ano, pela quarta vez consecutiva. Com 
isso, a taxa se manteve no menor pata-
mar da série histórica do Copom, inicia-
da em junho de 1996. Ao mesmo tempo, 
o Bacen acabou com o chamado “foward 
guidance” (ou prescrição futura), uma 
indicação técnica de que os juros não 
subiriam desde que a inflação seguisse 
em patamares considerados baixos. Esta 
eliminação ocorre exatamente quando 
a escalada de preços no Brasil, puxados 
pela alta dos alimentos e dos combustí-
veis. Após a inflação – medida pelo IPCA 
encerrar o em 4,52%, o BC informou que 
sua projeção está em 3,6% para este ano 
e em 3,50%, para 2022. Como as metas 
perseguidas são de 3,75% e 3,50% res-
pectivamente, o fato é que as projeções já 
estão muito próximas do alvo. 
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Com o resultado divulgado no dia 24 de fevereiro último pela 
FGV, o índice acumula elevação de 28,94% nos últimos 12 meses

O Índice Geral de Preços Mercado 
(IGPM) teve alta de 2,53% em fevereiro 
de 2021 – e muito próxima da de ja-
neiro, de 2,58% , de acordo com dados 
divulgados No dia 24 de fevereiro, pela 
Fundação Getúlio Vargas (FGV). Com 
este resultado, o IGPM acumula elevação 
de 28,94% nos últimos 12 meses.

De acordo com a FGV, o IPA-M, ín-
dice que representa 60% do cálculo 
do IGPM, subiu de 3,38% em janeiro, 

contra alta de 3,28% no mês anterior. 
O IPC-M avançou 0,41% na nova me-
dição, após subir 1,21% em dezem-
bro. Enquanto o INCC-M aumentou 
0,93%, contra 0,88% do mês passado.

IPC-M: O varejo passou de +0,41% 
em janeiro para +0,35% em fevereiro, 
com destaque para as quedas de Habi-
tação e de Vestuário, bem como para a 
desaceleração de Alimentação, Saúde 
e Despesas diversas. 

INCC-M: Por fim, conforme já 
divulgado pela FGV, a construção 
passou de +0,93% para +1,07%, pre-
dominantemente pela pressão de ma-
teriais e serviços. 

O ANO DE 2021 

De acordo com a LCA – Consultores 
Econômico, “após forte alta de +23,1% 
em 2020, e com a perspectiva deste ín-
dice permanecer em 2 dígitos no acu-
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mulado dos últimos 12 meses até outu-
bro de 2021, projetamos que o IGP-M 
fechará 2021 com alta de +7,2%. 

Um dos motivos é a parcial des-
compressão que projetamos para o 
IPA-Agropecuário em 2021 (Tabela 
7). Após a valorização de preços agro-
pecuários vista no 2º semestre de 2020 
- que, avaliamos, esteve ligada (em boa 
medida) à perspectiva de superação da 
pandemia (ou seja, uma antecipação 
que se refletiu nos preços de 2020) -, 
teremos algum alívio em 2021: esta 
transição ficará mais evidente na vira-
da do 1º para o 2º trimestre deste ano, 
em um cenário de safras recordes de 
culturas importantes, destacadamen-
te soja.   Em informação recente (de 
11/02), a despeito de nova redução de 
estimativa da safra 2020/21, a Conab 
projeta uma produção de grãos 2,7% 
maior que a do ano passado. Este au-
mento na produção, além do efeito di-
reto de gerar relativo alívio dos preços 
dos grãos, ainda pode sinalizar alguma 
descompressão nos preços de proteí-
nas - já que os mesmos são componen-
tes importantes de ração animal. 

Deste modo, após alta de +49,45% 
deste índice agropecuário em 2020, 
esperamos uma queda de -3,39% em 
2021 (Tabela) - uma devolução mo-
desta que, projetamos, começará a se 
materializar no 2º trimestre. Entende-
mos que este pequeno alívio projeta-
do para este ano no IPA-Agropecuário 
representa uma projeção conservado-

ra, pois, em outro cenário, tamanha 
alta deste conjunto de preços agro-
pecuários em 2020 seria sucedida de 
relevante devolução - o que não é es-
perado para 2021, sobretudo pela de-
manda firme global ligada à superação 
(ainda que gradual) da pandemia. 

Os preços industriais foram bastante 
influenciados pela importante desvalo-
rização cambial observada em boa parte 
de 2020. Deste modo, ao projetarmos 
leve apreciação do câmbio em 2021, 
avaliamos que isto contribuirá, sobretu-
do, para alguma moderação no ritmo de 
alta deste conjunto de preços no ataca-
do neste ano, passando de +25,30% em 
2020 para +12,42% em 2021 (Tabela 
7). Esta taxa esperada para 2021 ainda é 
historicamente alta, pois avaliamos que 
este ano herdará várias pressões de cus-
tos oriundas de 2020. 

Já o IPC-M (varejo) terá alguma 
descompressão ao longo de 2021 via 
alimentação (que esteve muito pres-
sionada em 2020). 

Por fim, os custos da construção 
(INCC-M), muito pressionados pela 
importante demanda em 2020 (em 
parte via auxílio emergencial) e pelo 
câmbio (que afetou a categoria de 
materiais e serviços no ano passado), 
perderão parte de sua força em 2021.   

COMO É CALCULADO O IGPM?

O IGPM é calculado mensalmente 
e divulgado pela FGV no final de cada 
mês referência. O índice é o principal 
indexador de tarifas de serviços. Entre 
eles estão: internet, energia elétrica, TV 
por assinatura e a correção anual dos 
contratos de aluguéis residenciais.

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

IGP 5,52 3,69 10,54 7,18 -0,53 7,55 7,32 23,14 7,21

IPA 5,12 2,13 11,19 7,63 -2,54 9,52 9,09 31,64 7,73

Produtos agropecuários -1,51 3,55 15,44 11,63 -12,67 7,84 16,80 49,45 -3,39

Produtos industriais 7,81 1,60 9,60 5,95 1,48 9,97 6,56 25,30 12,42

IPC 5,51 6,77 10,23 6,29 3,13 4,12 3,79 4,82 3,59

INCC 8,09 6,74 7,22 6,79 4,03 3,97 4,13 8,68 6,62

Materiais e serviços 6,32 5,44 6,64 2,95 2,88 6,40 3,20 15,93 8,01

Mão de obra 9,72 7,94 7,73 10,32 4,96 1,98 4,91 2,54 5,26

Variação anual %
ÍNDICE GERAL DE PREÇOS (IGP) - M

Fonte: FGV. Elaboração e projeções: LCA.

Freepik.com
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Por que o IGP-M 
nem sempre é 
um indexador 
adequado?

 Para FecomercioSP, rigidez de um índice 
impreciso deveria ser substituída por 
negociações flexíveis entre as partes

A disparidade é evidente: em 
2020, enquanto o Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) terminou 
em alta de 4,52%, o Índice Geral de 
Preços – Mercado (IGP-M) registrou 
aumento de 23,14%. É uma diferen-
ça expressiva de 18,62 pontos por-
centuais em dois indicadores que, 
no limite, têm a função semelhante 
de medir a inflação no País, mas que 
se torna ainda mais problemática le-
vando em conta que se tratam tam-
bém de indexadores importantes da 
economia brasileira.

 Por isso, a FecomercioSP tem 
questionado, desde 1980, a utiliza-
ção indiscriminada do IGP como um 
indexador preciso de reajustes em 
contratos e como medidor da infla-
ção. Ele não reflete a realidade dos 
custos e dos preços de muitas tran-
sações econômicas e acaba influen-
ciando negativamente no próprio 
processo inflacionário.

 O IGP é, na verdade, a composi-
ção de três indicadores: o IPA [pre-
ços por atacado], o IPC [preços ao 
consumidor] e o INCC [preços da 
construção civil] que possuem pon-

derações diferentes no cálculo. O 
IPA representa 60% do índice, o IPC, 
30% e o INCC, enfim, 10%. Essa ca-
racterística, por si só, já atesta que o 
IGP como um indicador da inflação 
nem sempre espelha a realidade do 
mercado interno, o que se agrava se 
levarmos em conta que ele agrega 
preços praticados em setores muito 
distintos, como o atacado, o varejo e 
os materiais para construção.

A Entidade defende que outros 
indicadores sejam adotados para 
aferir os preços praticados em dife-
rentes realidades, como o próprio 
IPCA, mas também o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor, do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), e o Índice de Preços 
ao Consumidor (IPC), da Fundação 
Instituto de Pesquisas Econômicas 
(Fipe), no âmbito do consumo, além 
do Índice de Preços ao Produtor 
(IPP), no âmbito do custo produtivo, 
também elaborado pelo IBGE.

Além disso, a FecomercioSP tam-
bém entende que os reajustes con-
tratuais de aluguéis, que hoje depen-
dem da correção imprecisa do IGP-M, 

deveriam ser feitos considerando 
antes a negociação entre as partes, 
tornando essas relações econômicas 
mais justas, transparentes e flexíveis.

Para a Federação não faz sentido 
que o indexador usado preferencial-
mente para os reajustes de aluguel 
no País e um dos principais parâme-
tros para muitos outros contratos 
tenha aumentado quase 25% em um 
ano enquanto, no mesmo período, a 
inflação tenha registrado uma alta de 
4,5%. O ideal é que se use um índi-
ce que reflita, com a maior precisão 
possível, a realidade do contexto 
econômico em que ele se aplica, e 
não que se descole totalmente dele 
– como parece ser o IGP hoje e em 
outros momentos de crise.

Para quem é locatário de um imó-
vel hoje no Brasil e, assim, está sujei-
to ao indexador, há pelo menos qua-
tro fatores negativos imediatos: além 
da média muito superior aos demais 
indicadores, como já dito, há ainda 
a vulnerabilidade perante qualquer 
alta do dólar, o benefício expressivo 
concedido ao proprietário com um 
indexador tão alto e, enfim, a injus-
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Os preços dos alimentos foram os 
que mais subiram em 2020. Enquanto 
a inflação, medida pelo IPCA – Índice de 
Preços ao Consumidor – Amplo (calcu-
lado pelo IBGE) ficou em 4,52% no ano 
passado, o custo de produtos alimentí-
cios subiu 14%. O impacto no índice de 
preços foi de 2,73 ponto percentual.

O arroz foi um dos produtos que 
mais subiram em 2020. Teve alta de 
76% no ano. O produto bateu recorde de 
exportação e encareceu nas prateleiras.

Uma das justificativas para o au-
mento dos preços dos alimentos foi 
o pagamento do auxílio emergencial, 
que permitiu ganhos para parcela dos 

beneficiários. As medidas de isola-
mento social também contribuíram 
para a queda no consumo de serviços, 
sobrando mais recursos para a ali-
mentação em casa.

A alimentação no domicílio subiu 
18,15%, enquanto que fora de casa 
cresceu 4,78%.

A inflação oficial é medida pelo IPCA 
(Índice Nacional de Preços ao Consumi-
dor Amplo). Ficou em 4,52% em 2020. 

O INPC (Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor) ficou em 5,45% 
e mede a variação de preços das famí-
lias que recebem de 1 a 5 salários mí-

nimos. Serve também para reajustar 
o salário mínimo e as aposentadorias. 
O grupo com essa faixa de renda é 
mais vulnerável ao aumento dos pre-
ços dos alimentos.

Outros grupos tiveram altas me-
nores de preços, segundo o IBGE, mas 
também contribuíram para que o IPCA 
ficasse acima do centro da meta, de 4%.

O IGP-M – Índice Geral de Preços 
do Mercado – calculado pela FGV-
-Fundação Getúlio Vargas ficou em 
23,14% - cabendo ressaltar que esse 
índice tem várias funções — talvez a 
mais importante delas — é ser um in-
dexador de contratos (aluguel, tarifas 
públicas, seguros, etc.). Dessa forma, 
ele influencia diretamente suas finan-
ças, porque está relacionado a gastos 
do dia a dia, como: Educação: Men-
salidade de escolas e universidades; 
Imóveis: Aluguéis de imóveis comer-
ciais e residenciais; Energia: Tarifa 
de energia elétrica; Seguros: Algumas 
modalidades de seguro; Saúde: De-
terminados planos de saúde.

Já a variação média anual da 
taxa de câmbio do real em relação 
ao dólar norte-americano, em 2020, 
atingiu 30,70% - tendo repercussão 
principalmente na pauta de produ-
tos exportados e importados – como 
no caso da gasolina e do diesel. O 
real foi a moeda que mais de desva-
lorizou em relação ao dólar norte-
-americano em 2020.

Índicadores de inflação 
no Brasil: um samba do 
crioulo doido pra ninguém 
botar defeito

A dança dos principais indicadores de preços no brasil em 2020
PIB (estimativa) -4,30%
PIB Per capita (estimativa) -4,98%
IPCA (IBGE) 4,52%
Preços Livres 5,18%
Preços Administrados 2,63%
IGP-M (FGV) 23,14%
IPA-M 31,64%
IPC-M 4,82%

INCC-M 8,68%
IGP-DI (FGV) 23,08%
R$/US$ - Variação média anual 30,70%
Selic Média Anual 2,81%
Selic Média Anual Real Deflacionada (em US$) -21,34%
Selic Média Anual Real Deflacionada (IPCA)  -1,63%
Taxa de Desemprego-PNAD-Média Anual 13,33%

Fonte: IBGE/FGV/LCA/Bacen/MinasPart Desenvolvimento
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O Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada divulgou no dia 15 de janeiro o 
Indicador Ipea de Inflação por Faixa de 
Renda referente ao mês de dezembro. 
A taxa de inflação para as famílias de 
renda mais baixa (cujo rendimento fa-
miliar mensal é menor que R$ 1.650,50) 
foi de 1,58% no mês. Na faixa que re-
presenta as famílias de renda mais alta 
(com rendimento domiciliar superior a 
R$ 16.509,66), a variação foi de 1,05%, 
revelando uma diferença de 0,53 ponto 
percentual entre os dois grupos. 

Embora tenha se mantido em de-
zembro o padrão inflacionário presente 
nos últimos meses, caracterizado pela 
aceleração dos preços dos alimentos no 
domicílio, o reajuste da energia elétrica 
e a alta nos preços dos serviços livres se 
revelaram focos de pressão adicionais 
no orçamento das famílias. Os segmen-
tos de "habitação" e "alimentos e bebi-
das" foram os que mais impactaram a 
inflação das famílias de menor renda, 
impulsionados pela alta de 9,3% nas 
tarifas de energia e pelos aumentos no 
preço do gás de botijão (2,0%), arroz 
(3,8%), feijão (3,3%), batata (7,3%) e 
carnes (5,6%). Já os reajustes das pas-
sagens aéreas (28,1%), dos transportes 
por aplicativo (13,2%) e da gasolina 
(1,5%) fizeram do grupo "transporte" 

o maior foco inflacionário para a classe 
de renda mais alta no mesmo período. 

Quando se observa a variação 
acumulada em 2020, se comparada 
com a de 2019, os dados mostram 
que para as três faixas de renda mais 
baixa houve uma aceleração da infla-
ção, enquanto que para as três classes 
de renda mais alta o ano passado pro-
porcionou um alívio inflacionário. A 
diferença entre essas pressões pode 
ser explicada pelo peso das despesas 
com alimentos, energia e gás: elas 
comprometem 37% dos orçamentos 
mensais nas famílias mais pobres e 
15% nas mais ricas. No acumulado do 
ano, enquanto a inflação das famílias 
de renda muito baixa teve elevação de 
6,2%, o segmento de renda alta regis-
trou uma taxa mais modesta (2,7%). 

Em 2020, os itens que mais pesaram 
na cesta de consumo dos mais pobres 
foram arroz (76%), feijão (45%), car-
nes (18%), leite (27%) e óleo de soja 
(104%), além das tarifas de energia 
(9,2%) e do gás de botijão (9,1%). Por 
sua vez, no mesmo período, a parcela 
mais abastada da sociedade sentiu uma 
alta moderada de serviços livres, como 
mensalidades escolares (1,1%) e ser-
viços médicos e hospitalares (14,8%), 

além de deflações em itens consumidos 
majoritariamente por esse grupo, como 
passagens aéreas (-17%), seguro de au-
tomóvel (-8%) e gasolina (-0,2%).

Grupo Variação %

Alimentação e bebidas 14,1
Artigos de residência   6,0
Habitação   5,3
Comunicação   3,4
Saúde e cuidados pessoais   1,5
Educação   1,1
Transportes   1,0
Despesas pessoais   1,0
Vestuário  -1,1

Produto Variação %

Óleo de soja 103,8
Arroz   76,0
Feijão - fradinho   68,1
Batata-inglesa   67,3
Laranja - lima   53,1
Tomate   52,8
Batata-doce   48,1
Repolho   46,4
Cenoura   46,0
Feijão - preto   45,4
Laranja - baía   44,2
Maçã   42,8
Banana - d’água   39,3
Banana - maçã   38,6
Morango   36,6
Abobrinha   34,6
Pimentão   34,2
Mamão   32,9
Feijão - mulatinho   31,2

Inflação por grupos no 
acumulado de 2020 

Produtos alimentícios que 
mais encareceram em 2020

Fonte: IBGE - Poder 360

Fonte: IBGE - Poder 360

A inflação de 2020 não 
foi a mesma para todos

Um verdadeiro 
absurdo

De acordo com a Secretaria do 
Tesouro Nacional do Ministério da 
Economia, no exercício fiscal de 2019 
o Brasil pagou, a título de despesas de 
juros nominais sobre a dívida pública, 
o total de R$ 367,3 bilhões – o que 
corresponde a 4,96% do PIB  do país.  
Já no exercício de 2020, quando a taxa 
Selic alcançou 2,0% ao ano, o gas-
to desta mesma despesa atingiu R$ 
312,4 bilhões, equivalente a 4,22% do 
PIB, o nível mais baixo já registrado.

Cabe salientar que as despe-
sas totais com Pessoal e Encargos 
Sociais da União, em 2020, totali-
zaram R$ 321,35 bilhões e que o 
déficit da Previdência Social/RGPS 
totalizou, no mesmo exercício, a 
importância de R$ 269,8 bilhões.

Um verdadeiro absurdo, di-
nheiro público jogado literalmente 
no lixo em benefício apenas de al-
guns privilegiados.
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Uma armadilha brasileira
“Desde o início dos anos 1990, a 

taxa real de juros foi sempre muito 
superior à taxa de crescimento da 
economia. Só entre 2007 e 2014 a 
taxa real de juros ficou apenas li-
geiramente acima da taxa de cres-
cimento. A partir de 2015, quando 
a economia entrou na mais grave 
recessão de sua história, com queda 
acumulada em três anos de quase 
10% da renda per capita, a taxa real 
de juros voltou a ser muito mais 
alta do que a taxa de crescimento. A 
economia cresceu apenas 1,1% 
ao ano em 2017 e 2018. Hoje, 
com a renda per capita ainda 
5% abaixo do nível de 2014, com 
o desemprego acima de 12% e gran-
de capacidade ociosa, a taxa real de 
juros ainda é mais do dobro da taxa 
de crescimento. Como não pode-
ria deixar de ser, a relação dívida/
PIB tem crescido e se aproxima de 
níveis considerados insustentáveis 
pelo consenso macrofinanceiro.

O diagnóstico não depende do 
arcabouço macroeconômico adota-
do, é claro e irrefutável: as contas 

públicas estão em desequilíbrio 
crescente e a relação dívida/PIB 
vai continuar a crescer e superar os 
100% em poucos anos. Já o desenho 
das políticas a serem adotadas para 
sair da situação em que nos encon-
tramos é completamente diferente 
caso se adote a visão macroeconô-
mica convencional ou 
um novo paradigma. 
O velho consenso 

exige o corte 
a despesas, a venda de 
ativos estatais, a reforma da Previ-
dência e o aumento dos impostos, 
para reverter o déficit público e 
estabilizar a relação dívida/PIB. É 
o roteiro do governo Bolsonaro sob 
a liderança do ministro Paulo Gue-
des. A partir de um novo paradigma, 
compreende-se que o equívoco vem 
de longe”. 

“A nova macroeconomia que 
começa a ser delineada é capaz de 
explicar fenômenos incompatíveis 
com o antigo paradigma. É o caso, 
por exemplo, da renitente inflação 
abaixo das metas nas economias 
avançadas, mesmo depois de um 
inusitado aumento da base mone-
tária. Permite compreender como é 
possível que a economia japonesa 

carregue uma dívida pública aci-
ma de 200% do PIB, com juros 
próximos de zero, sem qualquer 

dificuldade para o seu refi-
nanciamento. Ajuda a expli-
car o rápido crescimento da 

economia chinesa, liderado 
por um extraordinário nível de 

investimento público e com alto 
endividamento. Em relação à eco-
nomia brasileira, dá uma resposta à 
pergunta que, há mais de duas déca-
das, causa perplexidade: como expli-
car que o país seja incapaz de cres-
cer de forma sustentada e continue 
estagnado, sem ganhos de produtivi-
dade, há mais de três décadas?”

Texto de autoria de André Lara Resende 
Valor Econômico – 08.03.2019

tiça de pagar por um contrato cujos 
reajustes são dobrados, já que a 
composição do IGP faz com que, mui-
tas vezes, um aumento de preço seja 
computado duas vezes: no IPA e no 
IPC que o compõe.

COMO O EMPRESÁRIO  
PODE ATUAR?

A orientação da FecomercioSP 
diante do exposto é que, antes de 
assinar qualquer contrato que tenha 
correção pelo IGP (ou até outro ín-
dice), como aluguéis, por exemplo, 
os empresários analisem as condi-

ções da empresa e do setor como 
um todo. Assim, ele pode, apesar de 
seguir sujeito ao indexador, planejar 
com antecedência custos e receitas.

Há, ainda, a possibilidade de es-
tabelecer relações tais como a Fede-
ração entende serem as melhores: 
isto é, uma negociação direta entre 
as partes que evite situações como 
a atual, em que, diante de uma gra-
ve pandemia, as vendas caíram e o 
IGP-M reagiu disparando. No final, 
os preços de um setor da economia 
impactaram outros que não tinham, 
necessariamente, ligação entre si.

A FecomercioSP reúne líderes 
empresariais, especialistas e consul-
tores para fomentar o desenvolvi-
mento do empreendedorismo. 

Em conjunto com o governo, 
mobiliza-se pela desburocratização e 
pela modernização, desenvolve solu-
ções, elabora pesquisas e disponibili-
za conteúdo prático sobre as questões 
que impactam a vida do empreen-
dedor. Representa, hoje, 1,8 milhão 
de empresários, que respondem por 
quase 10% do Produto Interno Bruto 
(PIB) brasileiro e geram em torno de 
10 milhões de empregos.



E C O N O M I A  C O M  TO DA S  A S  L E T R A S  E  N Ú M E R O S3 6 MARÇO 2021 EDIÇÃO 287

Há 21 anos MercadoComum vem alertando 
sobre os erros da política monetária e da 
taxa de juros praticada no Brasil
Matéria publicada na edição 
de fevereiro de 2000:

Capa da edição  
de Mercadocomum 

de julho de 2010
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1 - AGIOTAGEM ESCANCARADA 
Juros de mais de 350 vezes a taxa Selic:

2 - LOUCURA 
Compra um quilo de arroz e no final de um ano devolve oito quilos!

698,14% ao ano cobrados no primeiro trimestre deste ano

Imagine que você compre, em 
uma loja qualquer, R$ 1.000,00 em 
mercadorias e financie essa compra 
através do cartão de crédito, que é ofe-
recido pela própria loja. A taxa de ju-
ros cobrada será de 14,99% ao mês ou 
de 698,14% ao ano, conforme expli-
citado na fatura do próprio cartão de 
crédito (acima). Resultado: ao final do 
primeiro ano, você já estará devendo 

ao cartão de crédito, somente de juros, 
a importância de R$ 6.981,15.

No segundo ano, a conta dos ju-
ros subirá para 48.741,34;

No terceiro ano, a conta dos 
juros acumulados atingirá R$ 
340.287,67;

No quarto ano, esta mesma con-
ta de juros acumulará uma dívida de 
R$ 2.375.718,30;

E, no quinto ano, a conta de ju-
ros a ser paga ao cartão de crédito 
acumulará a importância de R$ 
16.586.077,00 – Dezesseis milhões, 
quinhentos oitenta e seis mil e se-
tenta e sete reais -, isso sem se con-
siderar eventuais multas, honorá-
rios advocatícios, custas judiciais e 
outros acessórios caso a fatura seja 
cobrada através de ação judicial.

Pode parecer um pesadelo, mas 
utilize esse mesmo raciocínio para 
fazer a compra de um pacote de ar-
roz em uma grande rede de super-
mercados brasileiros, cujo controle 
pertence a uma multinacional. 

Utilize para pagamento o pró-

prio cartão de crédito que este su-
permercado lhe oferece. 

No final de um ano você terá de 
pagar ao cartão de crédito o equiva-
lente a 8 quilos do mesmo produto 
que você adquiriu – independente-

mente se subiu ou não o preço do 
arroz comprado por você.

Esta prática não vem de hoje, 
vem já de vários anos anteriores, 
como demonstra uma outra fatura, 
emitida por este mesmo cartão de 
crédito, há dois anos:

Encargo Período atual Máximo próximo período 
de financiamento 11/01/2021 a 10/02/2021 11/02/2021 a 10/03/2021

Multa: 2,00% por atraso Mora: 1,00% ao mês

Juros Rotativo 14,99% 484,42% 14,99%

Juros Remuneratório 14,99% 698,14% 14,99%

TAXA A.M.    CET A.A TAXA A.M.

Encargo Período atual Máximo próximo período 
de financiamento 11/03/2019 a 10/04/2019 11/04/2019 a 10/05/2019

Multa: 2,00% por atraso Mora: 1,00% ao mês

Juros Rotativo 14,99% 484,41% 14,99%

Juros Remuneratório 14,99% 698,15% 14,99%

TAXA A.M.    CET A.A TAXA A.M.
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Em correspondência ao presi-
dente Bolsonaro, a Associação Na-
cional das Empresas de Transportes 
Públicos NTU alerta para impacto de 
5,8% nos custos do serviço, após a 
alta do combustível, e propõe adoção 
de políticas de preços especiais para 
setores essenciais

 Fortemente impactado pelos efei-
tos da pandemia, que somam quase 
R$ 10 bilhões em prejuízos ao trans-
porte coletivo urbano no Brasil, o se-
tor sofre novo golpe com o anúncio 
do reajuste do óleo diesel, de 15,2%, 
anunciado nesta sexta-feira, pela Pe-
trobrás. De acordo com a Associação 
Nacional das Empresas de Transpor-
tes Públicos (NTU), o aumento des-
se combustível inviabiliza qualquer 
chance de recuperação do quadro crí-
tico das empresas de ônibus urbano 
em todo o país. 

O alerta foi reforçado no dia 19 
de fevereiro, em nova correspondên-
cia ao presidente da República, Jair 
Bolsonaro, na qual a NTU ressalta a 
gravidade da situação econômico-
-financeira do setor e informa que o 
novo aumento, somado aos reajustes 
acumulados do diesel desde o ano 
passado, geram um impacto de 5,8% 
na planilha de custos das operadoras, 
tendo em vista que o combustível re-
presenta em média, 23% dos custos 
operacionais das empresas de ôni-
bus. “Não conseguimos entender a 
insensibilidade do Governo Federal 
com um serviço essencial que garante 
o direito de ir e vir de 43 milhões de 
passageiros transportados por dia”, 
destaca Otávio Cunha, presidente-
-executivo da NTU. 

Segundo Otávio Cunha, o setor 
reconhece o esforço do Presidente da 
República, que já anunciou medida 
emergencial que zera tributos fede-

rais sobre o óleo diesel por 60 dias, 
mas clama por soluções definitivas 
que passam pela reformulação da es-
trutura tributária incidente sobre o 
produto e pela adoção de políticas de 
preços especiais para setores essen-
ciais como o de transporte público. 

Na correspondência, a Associa-
ção destaca também que o anúncio 
da Petrobrás sobre o reajuste desse 
combustível em 15,2%, a partir desta 
sexta-feira, foi recebido com grande 
preocupação pelas empresas de ôni-
bus. “Com esse novo reajuste, o au-
mento acumulado no preço do com-
bustível somará 27,5% somente este 
ano, ou 25,4% na comparação com 
os preços praticados em janeiro de 
2020”, explica o presidente da NTU. 

Ainda no ofício endereçado a 
Bolsonaro, a NTU, que agrega cerca 

de 500 empresas associadas e mais 
de 70 entidades patronais filiadas 
de todas as regiões do país, respon-
dendo por 405 mil empregos diretos, 
ressalta a importância do transporte 
púbico coletivo urbano. A Associação 
enfatiza que a situação das empresas 
chegou a um limite crítico no Brasil, 
com prejuízos não só às operadoras 
do serviço, mas também aos trabalha-
dores. “Foram mais de 70 mil postos 
de trabalho perdidos”, destaca Cunha. 

O setor defende ainda, junto ao 
poder público, a adoção de um novo 
marco legal para o transporte públi-
co urbano e de caráter urbano, que 
inclua a segurança jurídica e a trans-
parência nas relações contratuais, em 
resposta à crise setorial. Tal proposta 
já vem sendo discutida com represen-
tantes dos ministérios da Economia e 
do Desenvolvimento Regional.

Reajuste do diesel agrava crise 
no transporte público
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Em dezembro de 2020, 
quatro estados possuíam 
dívida consolidada superior 
à receita corrente líquida

Estados Dívida RCL DC/RCL%

SP 267,8 160,9 166,44

MG 132,1 67,3 196,29

RS 93,6 40,6 230,34

RJ 183,4 57,8 317,30

Em 2020, o Tesouro Nacional 
honrou R$ 13,33 bilhões em dívida 
garantida, maior valor da série his-
tórica e 59,6% superior ao montante 
honrado em 2019 (R$ 8,35 bilhões). 
No total, desde 2016, a União realizou 
o pagamento de R$ 32,95 bilhões com 
o objetivo de honrar garantias conce-
didas a operações de crédito.

Cinco estados foram responsá-
veis por 94,6% do valor honrado pela 
União no último ano: Rio de Janeiro 
(R$ 8,25 bilhões, ou 61,9% do total), 
Minas Gerais (3,18 bilhões, ou 23,8% 
do total), Goiás (R$ 553,18 milhões, 
ou 4,1% do total), Pernambuco (R$ 
354,85 milhões, ou 2,7% do total) 
e Maranhão (R$ 280,16 milhões, ou 
2,1% do total). O valor honrado para 
o Estado do Rio de Janeiro inclui o pa-
gamento realizado em dezembro no 
valor de R$ 4,28 bilhões do contrato 
da Companhia Estadual de Águas e 
Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae).

Os valores honrados em 2020 
aumentaram a necessidade de finan-
ciamento da dívida pública federal, 
uma vez que a União está impedida 
de executar as contragarantias dos 
Estados de Minas Gerais, Goiás, Rio 
Grande do Norte, Amapá e Maranhão, 
que obtiveram liminares no Supremo 
Tribunal Federal (STF) suspendendo 
a execução das referidas contragaran-
tias, e as relativas ao estado do Rio de 
Janeiro, que está sob o RRF por deci-
são judicial.

R$ Bilhões
Dívida dos Estados e Municípios

                                      Fonte: Tesouro Nacional
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Em 2020 existiam 368.609 mi-
litares ativos das Forças Armadas, 
sendo que 210.543 eram recrutas 
rotativos que não faziam parte do 
RPPS (Regime Próprio da Previdên-
cia Social dos Militares).

Com isso, o efetivo ativo contri-
buinte para o RPPS era de apenas 
158.066 militares para um contin-
gente de 374.320 inativos (reservas, 
reformas e pensões), gerando uma re-
lação de 0,42 ativos para 1,00 inativos.

O quadro demonstrativo acima de-
monstra, de forma clara e indiscutível, 
para a distorção causada pela pensão 
das filhas de militares nas contas na-
cionais, gerando uma aberração eco-
nômica, onde se gasta 38,47% com 
pessoal ativo e 61,53% com pessoal 
inativo (reservas, reformas e pensões).

Essa anomalia econômica foi en-
cerrada em 2001, mas em função 
do direito adquirido existente para 
os trabalhadores de primeira classe 
(servidores públicos) seus efeitos fi-
nanceiros somente ocorrerão em tor-
no do ano de 2036. 

O Ministro da Economia, Paulo Gue-
des , afirmou no dia 10 de novembro do 
ano passado, durante o evento “Boas 
práticas e desafios para a implementação 
da política de desestatização do Governo 
Federal”, que o Brasil pode ir para “uma 
hiperinflação muito rápido”, caso não 
consiga rolar sua dívida com urgência.

Ainda no mesmo evento, Guedes 
revelou sua frustração em ainda não ter 
conseguido privatizar nenhuma estatal. 
Vale lembrar que, durante a campanha 
eleitoral de 2018, o ministro afirmava ter 
como meta a arrecadação de R$ 1 trilhão 
apenas com a venda dessas empresas.

Guedes quer racionalidade nas me-
didas para que elas sejam mais focadas 
e para evitar uma fatura exagerada, prin-
cipalmente na forma de endividamento 
público. Assim, faz parte dessa visão a 
incerteza em relação a quanto tempo 
a pandemia deve continuar e o menor 
fôlego fiscal do país para fazer frente 

aos gastos depois do rombo recorde em 
2020 e de uma dívida bruta em 89% 
do PIB (Produto Interno Bruto). Ainda 
influencia a estratégia a tradicional re-
sistência do Congresso em aprovar me-
didas de ajuste fiscal. Também por isso, 
Guedes busca mitigar o impacto fiscal 
das medidas condicionando a liberação 
de gastos —principalmente o auxílio 

emergencial— a uma contrapartida. O 
ministro defende inserir o dispositivo 
que libera despesas à aprovação do Pacto 
Federativo. A PEC (proposta de emenda à 
Constituição) criada por Guedes tramita 
no Congresso desde novembro de 2019 e 
revê diferentes despesas públicas. 

Para ele, isso é necessário para as 
contas públicas não serem incendiadas. 
“Se vier o auxílio emergencial sem essa 
embalagem, essa proteção, esse escudo, 
esse marco fiscal, o que vai acontecer é 
que a inflação continua subindo. Os juros 
começam a subir, o endividamento vol-
ta em bola de neve, e daqui um ano está 
todo mundo arrependido”, afirmou em 
evento virtual na quinta-feira (11). “Por-
que tentaram ajudar os pobres, criaram 
o imposto mais cruel sobre eles, que é a 
inflação. Criaram a pior situação possível, 
que é a persistência do desemprego em 
massa, a explosão do dólar, o colapso da 
Bolsa, a interrupção dos investimentos 
privados, a fuga de capitais”, disse. 

Gastos com pessoal militar  
das forças armadas em 2020

Não custa lembrar que Guedes alertou sobre 
o risco de volta da hiperinflação no Brasil 

Relatório do Núcleo de Tributação do Insper mostra 
que disputas envolvendo a cobrança de tributos 
equivalem a 75% do PIB 

Itens Quantitativo R$ Bilhões %

Ativos 368.609 32,2 38,47

Reserva e Reforma 163.602 28,1 33,57

Pensionistas 210.718 23,4 27,96

Total Pessoal Militar 742.929 83,7 100,00

Fonte: Ministério da Economia/Ricardo Bergamini
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Qualquer pessoa que vai ao su-
permercado tem a mesma sensa-
ção: os preços subiram. E não é só 
impressão. De fato, nos últimos 12 
meses, o Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) 
acumula alta de 4,30%. Quem é jo-
vem pode não lembrar, mas muita 
gente que viveu a hiperinflação das 
décadas de 1980/1990 chega até a 
sentir calafrios ao pensar que o ce-
nário possa se repetir hoje. 

Mas, para a professora, econo-
mista e coordenadora do Núcleo de 
Estudos da Conjuntura Econômica 
da Fundação Escola de Comércio 
Álvares Penteado (FECAP), Nadja 
Heiderich (foto), essa é uma situa-
ção extrema, mas não é impossível. 
“Caso as reformas Administrativa e 
Tributária não avancem no Congres-
so Nacional, e se o governo não tiver 
condição de realizar o ajuste fiscal 
para conter os gastos públicos, a 
gente pode migrar para um cenário 
de hiperinflação. Não é impossível, 
mas é pouco provável”, opina.

O QUE É INFLAÇÃO?

A inflação é o aumento contínuo 
e generalizado do nível de preços. 
“É uma média de elevação dos pre-
ços. Se os preços estão se elevando, 
impactam nas decisões de consu-
mo. Alguns contratos são indexa-
dos com base na inflação passada: 
aluguel, educação, salário… E na 
questão do salário, quanto maior a 
inflação, menor o poder de compra 
do trabalhador, menos produtos ele 
vai adquirir com a sua renda. Para 
fazer planejamento para o futuro é 
importante acompanhar como os 
preços em média estão se compor-
tando”, explica Nadja. 

A inflação foi sentida mais pela 

população de baixa renda, que de-
pende de produtos de necessidade 
básica, vendo seu poder de compra 
reduzido. “Com o aumento do nível 
geral de preços, as pessoas perdem 
poder de compra. Se em determina-
do período elas conseguiam com-
prar 10 produtos, com o aumento 
de preços vão passar a consumir 8, 
7, 6 produtos no final desse período, 
dependendo da inflação”. 

Segundo a economista, em 2020, 
os itens que mais contribuíram para 
elevação do nível de preços foram 
os do setor de alimentação. Devido 
às medidas de distanciamento so-
cial, as pessoas passaram a se ali-
mentar mais em casa, aumentando 
a demanda. “Por outro lado, houve 
falta de matéria prima para pro-
dução, em um primeiro, momento 
durante a pandemia. A economia se 
recuperou, mas alguns insumos aca-
baram faltando, principalmente nos 
setores que ficaram parados por 

mais tempo. Houve também a ques-
tão cambial, os produtos que impor-
tamos estavam mais caros por conta 
do dólar. Também houve a elevação 
do combustível ao longo do ano. En-
tão, tudo isso pressionou os preços”.

JUROS

Nadja pondera que o Banco Cen-
tral poderá elevar a taxa de juros 
para conter a inflação, a depender 
do comportamento da atividade 
econômica no primeiro semestre. 
“Se a economia der fortes sinais 
de retomada e os preços continua-
rem sendo pressionados, provavel-
mente, o BC eleve a taxa de juros, 
porque a economia já retomou e 
a elevação da taxa não teria tanto 
impacto. Caso a economia não veja 
sinal de melhora, o BC deve não ele-
var a taxa. O BC está acompanhando 
a atividade econômica, política e si-
tuação fiscal do governo para poder 
alterar a taxa de juros”, opina. 

A forma mais rápida para conter 
a inflação é o valor taxa de juros. 
Mas esse é um efeito que demora de 
médio a longos prazos. “No efeito 
curto, não adianta congelar preços, 
porque isso traz efeitos perversos”.

INFLAÇÃO CONTROLADA 

Na opinião de Nadja, a menos 
que aconteça algo e tenhamos que 
retroceder por muito tempo nas 
medidas de distanciamento social, 
2021 será um ano mais tranquilo 
quanto a elevação de preços. “Em 
2021 a gente começa o ano já com 
a pandemia, diferente de 2020, que 
foi uma surpresa. Já estamos, de cer-
ta forma, acostumados com a situa-
ção e trabalhando para minimizar o 
impacto disso. As cadeias produti-
vas continuam a funcionar, então, eu 

“Brasil corre risco de hiperflação, 
caso reformas não passem”
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acredito que não haja surpresa com 
os preços até o final do ano, a menos 
que o cenário se deteriore”. 

REFORMAS SÃO ESSENCIAIS 

E o cenário pode se deteriorar 
caso as reformas estruturais, tribu-
tária e administrativa, não avancem 
no Congresso Nacional. No caso da 
economia brasileira, para controlar 
o aumento de preços, é necessário 
pensar em questões estruturais: dar 
continuidade às reformas estrutu-
rantes para manter um crescimento 
econômico de longo prazo sustenta-
do com preços estáveis. 

“Não só as reformas, mas as priva-

tizações, para ter melhora na situação 
fiscal do governo, para contermos a 
inflação. Essa discussão deve conti-
nuar, assim como a política fiscal do 
governo. As contas públicas estão em 
situação delicada. O auxílio emergen-
cial e a continuidade das políticas de 
combate à Covid-19 são gastos que 
não podem mais ser postergados 
diante da situação fiscal em que o go-
verno se encontra. É importante que 
o governo tenha controle dos gastos. 
Isso pode reverter a expectativa dos 
mercados e acabar repercutindo so-
bre a trajetória dos preços”, finaliza. 

A Fundação Escola de Comércio 
Álvares Penteado (FECAP) é referên-
cia nacional em educação na área de 

negócios desde 1902. A Instituição 
proporciona formação de alta quali-
dade em todos os seus cursos: Ensi-
no Médio (técnico, pleno e bilíngue), 
Graduação, Pós-graduação, MBA, 
Mestrado, Extensão e cursos corpora-
tivos. Dentre os diversos indicadores 
de desempenho, comprova a qualida-
de superior de seus cursos com os re-
sultados do ENADE (Exame Nacional 
de Desempenho de Estudantes) e do 
IGC (Índice Geral de Cursos), no qual 
conquistou o primeiro lugar entre os 
Centros Universitários do Estado de 
São Paulo. Em âmbito nacional, consi-
derando todos os tipos de Instituição 
de Ensino Superior do País, está entre 
as 5,7% IES cadastradas no MEC com 
nota máxima.

O saldo total da carteira de cré-
dito deve apresentar expansão anu-
al de 15,8% em janeiro, acelerando 
pelo oitavo mês consecutivo, revela 
a Pesquisa Especial de Crédito da 
FEBRABAN, divulgada mensalmente 
como uma prévia da Nota de Política 
Monetária e Operações de Crédito do 
Banco Central. Caso a estimativa se 
confirme no próximo dia 25, quando 
o BC fará a divulgação dos dados ofi-
ciais, o saldo total da carteira deverá 
registrar o maior ritmo de crescimen-
to anual desde agosto de 2013, quan-
do registrou expansão de 16,1%. 

As projeções são feitas com base 
em dados consolidados dos princi-

pais bancos do país, que represen-
tam, dependendo da linha, de 39% a 
90% do saldo total do Sistema Finan-
ceiro Nacional, além de outras vari-
áveis macroeconômicas que 
impactam o mercado 
de crédito. 

“Os dados de janeiro e o ritmo 
anual de crescimento do crédito, tan-
to para empresas quanto para as pes-

Carteira total de crédito deve ter ficado 
estável em janeiro, mas seguirá crescendo 
na variação em 12 meses, para 15,8%
Desempenho mensal é marcado por forte componente sazonal, com típica retração 
das operações para as empresas. Resultado não deve impedir que carteira total siga 
acelerando em seu crescimento anual, o maior desde 2013 
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soas físicas, são indicadores de que os 
bancos continuarão a ser uma ponte 
para a retomada e que a oferta segue 
em ritmo importante neste início do 
ano, mesmo num contexto de novo 
recuo da atividade econômica, mas, 
sem acelerarmos o ritmo da vacina-
ção, o crescimento continuará depri-
mido”, avalia o presidente da FEBRA-
BAN, Isaac Sidney. 

Na variação mensal, o saldo total 
de crédito deve ficar estável (0,0%) 
em janeiro, melhor desempenho para 
o mês desde 2015 (+0,1%). O dado 
de janeiro possui forte componente 
sazonal, tipicamente com retração 
das operações para as empresas, es-
pecialmente com recursos livres, em 
função da elevada base de compara-
ção do mês de dezembro, quando o 
crédito é impulsionado pelas com-
pras de fim de ano. 

A carteira de crédito destinada às 
pessoas jurídicas deve seguir acele-
rando em seu ritmo de expansão anu-
al, para 23,1%, o maior desde abril de 

2009 (+16,1%). A carteira pessoa físi-
ca, por sua vez, deve apresentar cres-
cimento de 0,6% em janeiro, manten-
do o ritmo de expansão anual acima 
de dois dígitos (+10,7%). 

Se as estimativas da Pesquisa Es-
pecial de Crédito forem confirmadas, 
a carteira pessoa jurídica deve apre-
sentar retração de 0,8% no mês, que é 
um número positivo se comparado ao 
desempenho de janeiro dos anos an-
teriores, quando a queda superou os 
2,0%. A retração de janeiro é decor-
rente de fatores sazonais, que afetam 
principalmente as linhas de desconto, 
bastante utilizadas em dezembro, e 
não significa uma menor disposição 
dos bancos em irrigar a economia. 

A pesquisa mostra que a carteira 
pessoa jurídica com recursos livres 
deve apresentar retração de 0,8% no 
mês, impactada pela redução das ope-
rações de crédito das modalidades 
ligadas ao controle de fluxo de caixa, 
como desconto de duplicatas e rece-
bíveis e antecipação de faturas, devi-

do a elevada base de comparação de 
dezembro, estimulada pelas compras 
de fim de ano. Já a carteira com recur-
sos direcionados deve recuar 0,7% 
no mês, impactada pelo término de 
programas públicos de crédito ligados 
à pandemia e também por questões 
sazonais, como, por exemplo, a menor 
demanda por crédito no início do ano. 

Na carteira destinada às famílias 
(+0,6%), o melhor desempenho deve 
vir do segmento de recursos direcio-
nados (+0,8%), liderado pelo crédito 
imobiliário, que deve seguir favoreci-
do pelas baixas taxas de juros. A car-
teira livre pessoa física, por sua vez, 
deve mostrar um crescimento men-
sal de 0,4%, número relativamente 
fraco quando comparado a janeiro 
dos anos anteriores. Neste caso, o de-
sempenho deve ser prejudicado pelo 
menor consumo entre o final de 2020 
e início de 2021, com o fim dos au-
xílios governamentais, e às novas de 
medidas restritivas ao comércio em 
algumas localidades do país, devido 
ao avanço da Covid-19. 

De acordo com o levantamento 
da FEBRABAN, as concessões de 
crédito devem apresentar retração 
mensal de 21,9% em janeiro. O re-
sultado também ocorre devido a 
questões sazonais, como o elevado 
volume de concessões no mês ante-
rior, em função, dentre outros fato-
res, das compras de Natal e eventos 
de fim de ano, o que afeta a compa-
ração entre os meses. Na visão acu-
mulada em 12 meses, no entanto, o 
volume de crédito concedido deve 
seguir em terreno positivo, com ex-
pansão de 3,9%. 

Em janeiro, as concessões com 
recursos livres devem cair 18,2% na 
comparação com o mês de dezem-
bro, devido ao menor volume de 

concessões de linhas ligadas ao co-
mércio, como descontos de duplica-
tas e recebíveis e antecipações (no 
caso de pessoa jurídica), e das con-
cessões no cartão de crédito para 
as famílias. Além disso, o resultado 
também deve ser impactado nega-
tivamente pelas novas restrições de 
funcionamento impostas a alguns 
estabelecimentos comerciais no iní-
cio do ano. 

Já as concessões com recur-
sos direcionados devem apre-
sentar queda mais expressiva, 
de 49,1% no mês. O resulta-
do deve refletir o término de 
diversos programas públicos 
de crédito, encerrados em 
dezembro de 2020, além da 

questão sazonal, como o menor vo-
lume de concessões do crédito ru-
ral e do BNDES. Na visão acumulada 
em 12 meses, no entanto, o volume 
de crédito direcionado deve ex-
pandir 21,9% no segmento pessoa 
física e de 109,6% no segmento de 
pessoa jurídica.

Concessões de crédito
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Brasil: taxa de desocupação foi de 13,9% 
e taxa de subutilização é de 28,7% no 
trimestre encerrado em dezembro

De acordo com nota divulgada 
em 26 de fevereiro pelo IBGE – Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística taxa de desocupação (13,9%) 
no trimestre de outubro a dezembro 
de 2020 caiu 0,7 ponto percentual 
em relação ao trimestre de julho a 
setembro de 2020 (14,6%) e cres-
ceu 3,0 pontos percentuais frente ao 
trimestre de outubro a dezembro de 
2019 (11,0%). Já a taxa média anual 
aumentou de 11,9%, em 2019, para 
13,5%, em 2020, a maior da série 
iniciada em 2012.

A população desocupada (13,9 
milhões de pessoas) ficou estável 
frente ao trimestre móvel anterior 
(14,1 milhões de pessoas) e cresceu 
19,7% (2,3 milhões de pessoas a 
mais) em relação ao mesmo trimes-
tre de 2019 (11,6 milhões). A média 
anual de desocupados ficou em 13,4 
milhões, a maior da série anual, e au-
mentou 6,7% (mais 840 mil pessoas) 
em relação a 2019.

A população ocupada (86,2 mi-
lhões) aumentou 4,5% (mais 3,7 mi-
lhões de pessoas) em relação ao tri-
mestre anterior e caiu 8,9% (menos 8,4 

milhões de pessoas) frente ao mesmo 
trimestre de 2019. Na média anual, 
a população ocupada chegou a 86,1 
milhões, o menor contingente da série 
anual, e ficou 7,9% abaixo (menos 7,3 
milhões de pessoas) da média de 2019.

No trimestre de outubro a dezem-
bro de 2020, havia 32 milhões de pes-
soas subutilizadas no Brasil. Esse 
contingente recuou 3,5% (menos 
1,1 milhão de pessoas) frente ao tri-
mestre móvel anterior. Já em relação 
ao mesmo trimestre de 2019, houve 
aumento de 22,5% nesse contingente 
(ou mais 5,9 milhões de pessoas su-
butilizadas). Na média anual, esse 
contingente chegou a 31,2 milhões, 
o maior da série anual, com alta de 
13,1% (ou mais 3,6 milhões de pesso-
as subutilizadas) em relação a 2019.

A taxa composta de subutiliza-
ção (28,7%) caiu 1,6 p.p. em relação 
ao trimestre móvel anterior (30,3%) 

e aumentou 5,8 p.p. frente ao mesmo 
trimestre de 2019 (23,0%). A taxa 
média de subutilização ficou em 
28,1%, a maior da série anual, com 
crescimento de 3,9 p.p. em relação à 
de 2019 (24,2%).

O número de empregados com 
carteira de trabalho assinada no 
setor privado (exclusive trabalhado-
res domésticos), estimado em 29,9 
milhões de pessoas, cresceu 1,8% 
(mais de 519 mil pessoas) frente ao 
trimestre anterior. Já no confronto 
com o trimestre de outubro a de-
zembro de 2019, o contingente caiu 
11,2% (menos 3,8 milhões de pesso-
as). A média anual ficou em 30,6 mi-
lhões de pessoas, menor contingente 
da série anual, e recuou 7,8% (menos 
2,6 milhões) em relação a 2019.

O número de empregados sem 
carteira assinada no setor priva-
do (10,0 milhões de pessoas) subiu 

Indicador/período Out/Nov/Dez Jul/Ago/Set Out/Nov/Dez Média
 2020 2020 2019 2020

Taxa de desocupação 13,9% 14,6% 11,0% 13,5%
Taxa de subutilização 28,7% 30,3% 23,0% 28,1%
Rendimento real habitual R$ 2.507 R$ 2.616 R$ 2.440 R$ 2.543

13,5

11,912,312,7
11,5

8,5

6,87,17,37,4
8,18,58,48,89,29,4

10,010,310,19,69,710,0
9,3

Em %
MÉDIA ANUAL DA TAXA DE DESEMPREGO

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
                                      Fonte: IBGE. Extrapolação (1998 a 2011) e elaboração: LCA
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10,8% (mais 973 mil pessoas) em 
relação ao trimestre móvel anterior 
e recuou 15,8% (menos 1,9 milhão) 
ante o mesmo trimestre de 2019. A 
média anual foi de 9,7 milhões de 
pessoas, menor contingente da série 
anual, e caiu 16,5% (menos 1,9 mi-
lhão) em relação a 2019.

O número de trabalhadores por 
conta própria (23,3 milhões de pes-
soas) subiu 6,8% (mais 1,5 milhão de 
pessoas) frente ao trimestre móvel 
anterior. Já em relação ao mesmo pe-
ríodo de 2019, houve uma redução de 
5,2% (menos 1,3 milhão de pessoas). 
A média anual chegou a 22,7 milhões 
e caiu 6,2% (menos 1,5 milhão de 
pessoas) em relação a 2019.

A taxa de informalidade chegou 
a 39,5% da população ocupada (ou 
34,0 milhões de trabalhadores infor-
mais). No trimestre anterior, a taxa 
foi 38,4% e, no mesmo trimestre de 
2019, 41,0%. A taxa média de infor-
malidade passou de 41,1% em 2019 
para 38,7% em 2020.

O rendimento médio real habi-
tual (R$ 2.507) no trimestre termi-
nado em dezembro caiu 4,2% frente 
ao trimestre anterior e cresceu 2,8% 
em relação ao mesmo trimestre de 
2019. A média anual ficou em R$ 
2.543, com crescimento de 4,7% em 
relação a 2019.

A massa de rendimento real ha-
bitual (R$ 210,7 bilhões) ficou está-
vel frente ao trimestre anterior e caiu 
6,5% (menos R$ 14,8 bilhões) contra 
o mesmo trimestre de 2019. A média 
anual (R$ 213,4 bilhões) caiu 3,6% 
em relação a 2019.

TAXA DE DESEMPREGO RECUA 
PARA 13,9% EM DEZEMBRO  
E ENCERRA 2020 COM MÉDIA  
DE 13,5%

De acordo com Relatório da LCA – 
Consultores Econômicos, “A taxa de de-
semprego no trimestre encerrado em 
dezembro de 2020, medida pela PNAD 
Contínua, alcançou 13,9%, leitura 3,0 
ponto percentual acima da taxa registra-
da no mesmo trimestre do ano anterior. 
O resultado ficou entre a expectativa 
mediana do mercado (14,0%, segundo a 
Bloomberg) e um pouco acima do proje-
tado pela LCA (13,8%) . Essa diferença 
veio tanto do comportamento abaixo do 
esperado da População Ocupada (proje-
ção de 86,5 milhões e observado de 86,1 
milhões) - que registrou crescimento 
de 0,7% em relação à divulgação de no-
vembro - quanto do comportamento da 
Força de Trabalho , que cresceu 0,5% 
(projeção de 100,3 milhões e observado 
de 100,1 milhões). Com isso, a média 
anual da taxa de desemprego em 2020 
ficou em 13,5%, maior patamar desde 
1998 (extrapolação feita a partir da ex-
tinta Pesquisa Mensal do Emprego de 

1998 a 2011 feita pela LCA).

Em relação aos dados com ajuste 
sazonal, a taxa de desemprego corri-
gida situou-se em 14,7% no mês de 
dezembro, 0,2 ponto percentual acima 
do verificado no mês anterior, por con-
ta de altas de 0,4% da População Ocu-
pada e de 0,2% da Força de Trabalho. 
A População Ocupada foi reduzida em 
6,2 milhões desde dezembro de 2019, 
mas registrou o quinto avanço conse-
cutivo na série dessazonalizada.” 

De acordo com a LCA, “A divulga-
ção dos dados referentes ao trimestre 
móvel de dezembro é a segunda em 
que o período da média móvel de três 
meses coincide temporalmente com 
aquele em que o auxílio emergencial 
reduzido pela metade (quando o valor 
passou de R$600 para R$300 men-
sais). Mantemos a hipótese para as 
próximas leituras de que mais pesso-
as venham a procurar emprego com 
o intuito de recomposição de renda 
(principalmente para as ocupações 
consideradas informais) e, consequen-
temente, passem a compor ainda mais 
a Força de Trabalho. A partir da pró-
xima divulgação, um terço da amostra 
coincidirá com o período de fim do au-
xílio emergencial. Muito dependente 
da circulação de pessoas, a população 
ocupada na informalidade ainda se en-
contra 7,2% abaixo do nível pré-crise 
provocada pela Covid-19.” 

Em milhões*
POPULAÇÃO OCUPADA E NA FORMALIDADE

dez 15 mar16 jun 16 set 16 dez 16 mar 17 jun 17 set 17 dez 18 mar 19 jun 19 set 19 dez 19 mar 20 jun 20 set 20 dez 20

42

40

38
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32

Fonte: IBGE. Elaboração: LCA. Último dado: trimestre móvel findo em dezembro de 2020

*Considerando ocupados no setor privado sem carteira, setor público 
sem carteira, trabalhador doméstico sem carteira, empregador sem 

CNPJ, trabalhador familiar e conta-própria sem CNPJ.
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Conheça as tentativas de fraudes 
e golpes financeiros mais comuns 
com o Pix e saiba como evitá-los 

A FEBRABAN - Federação Brasilei-
ra de Bancos e 30 bancos intensificam 
desde o dia 26 de fevereiro suas ações 
de comunicação para contribuir com 
o uso seguro da internet e dos canais 
digitais contra golpes e fraudes no am-
biente digital. A ação faz parte da 1ª 
edição da Semana da Segurança Digital 
de 2021, que começou no dia 22 de fe-
vereiro e orienta a população a se pre-
venir de fraudes, que geram prejuízos 
financeiros e dão muita dor de cabeça 
ao consumidor. 

Neste ano, os participantes, que 
incluem parceiros como o Banco Cen-
tral, associações, empresas e as polí-
cias Civil e Federal, estão divulgando 
dicas de como se prevenir dos prin-

cipais golpes e fraudes digitais que 
dão dor de cabeça aos consumidores, 
entre eles, golpes que envolvem o Pix, 

o novo sistema de pagamento ins-
tantâneo, que permite pagamentos 
e transferências de dinheiro durante 
24 horas por dia, 7 dias por semana, 
em até 10 segundos. 

As tentativas de golpe registradas 
com o Pix e relatadas por instituições 
financeiras foram identificadas como 
ataques de phishing, que usam técnicas 
de engenharia social, que consistem em 
enganar o indivíduo para que ele forne-
ça informações confidenciais, como se-
nhas e números de cartões. Com a pan-
demia do novo coronavírus, criminosos 
estão aproveitando o maior tempo on-
line das pessoas e o aumento das tran-
sações digitais devido ao isolamento 
social para aplicar golpes financeiros. 

Conheça os principais golpes envolvendo o Pix  como se prevenir 
GOLPE DA CLONAGEM  
DO WHATSAPP

Entre os meios usados pelos bandidos está o Whatsapp. 
Os criminosos enviam uma mensagem pelo aplicativo fingin-
do ser de empresas em que a vítima tem cadastro. Eles soli-
citam o código de segurança, que já foi enviado por SMS pelo 
aplicativo, afirmando se tratar de uma atualização, manuten-
ção ou confirmação de cadastro. 

Com o código, os bandidos conseguem replicar a conta 
de WhatsApp em outro celular. A partir daí, os criminosos 
enviam mensagens para os contatos da pessoa, fazendo-se 
passar por ela, pedindo dinheiro emprestado por transfe-
rência via Pix. 

• Uma medida simples para evitar que o WhatsApp seja clo-
nado é habilitar, no aplicativo, a opção “Verificação em 
duas etapas” Configurações/Ajustes > Conta > Verificação 
em duas etapas. Desta forma, é possível cadastrar uma se-
nha que será solicitada periodicamente pelo app. Essa se-
nha não deve ser enviada para outras pessoas ou digitadas 
em links recebidos. 

GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL COM 
WHATSAPP 

O criminoso escolhe uma vítima, pega sua foto em redes 
sociais e, de alguma forma, consegue descobrir números de 
celulares de contatos da pessoa. Com um novo número de 
celular, manda mensagem para amigos e familiares da víti-
ma, alegando que teve de trocar de número devido a algum 
problema, como, por exemplo, um assalto. A partir daí, pede 
uma transferência via Pix, dizendo estar em alguma situação 
de emergência. Nesta fraude, o bandido nem precisa clonar 
o whatsapp da pessoa. A FEBRABAN alerta que é preciso ter 
muito cuidado com a exposição de dados em redes sociais, 
como, por exemplo, em sorteios e promoções que pedem o 
número de telefone do usuário. 

• Ao receber uma mensagem de algum contato com um número 
novo, é preciso certificar-se que a pessoa realmente mudou seu 
número de telefone. O cliente sempre deve suspeitar quando re-
cebe uma mensagem de algum contato que solicita dinheiro de 
forma urgente. Não faça o Pix ou qualquer tipo de transferência 
até falar com a pessoa que está solicitando o dinheiro. 
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SEGURANÇA 

De acordo com Adriano Volpini, 
diretor da Comissão Executiva de 
Prevenção a Fraudes da FEBRABAN, 
os bancos estão usando toda sua ex-
pertise com todos os sistemas de pa-
gamentos agora para o Pix. Para isso 
contam com as melhores tecnologias 
e o que há de mais moderno em rela-
ção à segurança cibernética e preven-
ção a fraudes. 

Volpini afirma que os cuidados 
que o cliente deverá ter na hora de 
fazer uma transação através do PIX 
deverão ser os mesmos que adota ao 
fazer qualquer transação financeira. 
“Sempre é necessário checar os dados 
do recebedor da transação Pix (paga-
mento ou transferência), seja para 
uma pessoa ou um estabelecimento 
comercial”, afirma. 

O cadastramento das chaves Pix 
também deve ser feito diretamente 
nos canais oficiais das instituições fi-
nanceiras, como o aplicativo bancário, 
internet banking, agências ou através 
de contato feito pelo cliente à central 
de atendimento. “O consumidor não 
deve clicar em links recebidos por e-
-mails, pelo WhatsApp, redes sociais 

e por mensagens de SMS, que direcio-
nam o usuário a um suposto cadastro 
da chave do Pix”, diz. 

SOBRE A SEMANA DE  
SEGURANÇA DIGITAL 

A Semana da Segurança Digital 
está em sua terceira edição, e o setor 
bancário se alinha mais uma vez a 
ações similares desenvolvidas tanto 
Estados Unidos desde 2003, como na 
Europa, desde 2012, e que envolvem 
vários setores da economia. 

Para saber mais sobre 
outras dicas de prevenção  
a fraudes e golpes no mundo 
digital, acesse em: 

https://portal.febraban.org.br/ 
noticia/3599/pt-br/ 

Federação Brasileira de Bancos 

GOLPE DO  
BUG DO PIX 

Outra ação criminosa que está sendo praticada por quadrilhas 
e que envolvem o Pix é o golpe do “bug” (falha que ocorre ao 
executar algum sistema eletrônico). Mensagens e vídeos dis-
seminados pelas redes sociais por bandidos afirmam que, gra-
ças a um “bug” no Pix, é possível ganhar o dobro do valor que 
foi transferido para chaves aleatórias. Entretanto, ao fazer este 
processo, o cliente está enviando dinheiro para golpistas.

• Os canais oficiais do Banco Central já alertaram que não há 
qualquer “bug” no Pix. A FEBRABAN ressalta que o cliente 
sempre deve desconfiar de mensagens que prometem di-
nheiro fácil e que chegam pelas redes sociais ou e-mail. 

GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO DE BANCO E 
DAS FALSAS CENTRAIS TELEFÔNICAS

Outros golpes praticados são os do falso funcionário e falsas 
centrais telefônica sde instituições financeiras. O fraudador 
entra em contato com a vítima se passando por um falso fun-
cionário do banco ou empresa com a qual o cliente tem um 
relacionamento ativo.
O criminoso oferece ajuda para que o cliente cadastre a chave 
Pix, ou ainda diz que o usuário precisa fazer um teste com o 
sistema de pagamentos instantâneos para regularizar seu ca-
dastro, e o induz a fazer uma transferência bancária.
 
• É importante ressaltar que os dados pessoais do cliente ja-

mais são solicitados ativamente pelas instituições financei-
ras, tampouco funcionários de bancos ligam para clientes 
para fazer testes com o Pix. Na dúvida, sempre procure seu 
banco para obter esclarecimentos. 
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Perspectivas para carteira de crédito 
do Sistema Financeiro Nacional

De acordo com Relatório da LCA – 
Consultores Econômicos, “o desempe-
nho da carteira de crédito do SFN em 
janeiro de 2021 manteve-se positivo, 
com crescimento de 16,0% em termos 
interanuais (a maior taxa desde agosto 
de 2013). Os quatro grupos analisados 
apresentaram aceleração de dezem-
bro para janeiro, com exceção apenas 
de Crédito Livre PF. No entanto, alguns 
sinais de alerta começam a ser ligados 
no mercado de crédito. 

O primeiro se refere à taxa de ju-
ros, que nesta leitura registrou uma 
alta de 1,6p.p., para 20,0% a.a. Esta 
alta pode ser atribuída a volta da co-
brança de IOF em novas operações 
de crédito, imposto que tinha rece-

bido isenção durante praticamente 
todo ano de 2020. Ainda, o esgota-
mento de diversas medidas que libe-
raram liquidez e capital às institui-
ções financeiras também expiraram 
na passagem do ano, o que leva a um 
aumento da precificação do risco nas 
novas operações. 

Também digno de nota é a inadim-
plência. Mesmo que a taxa tenha se 
mantido em janeiro no menor nível 
histórico, foi registrado um aumen-
to da porcentagem de parcelas com 
atraso entre 15 e 90 dias da carteira 
de crédito livre. Enquanto para as em-
presas o aumento foi mais modesto 
(1,5% para 1,6%), para as famílias foi 
um pouco maior (3,2% para 3,5%). 

Parte do movimento tem caracterís-
ticas sazonais, porém pode conter as 
sementes do início da normalização 
da taxa de inadimplência após os pa-
tamares atipicamente baixos de 2020 
(facilitados pelos programas de rene-
gociação de dívidas). 

Por fim, permanecem as incerte-
zas quanto à evolução do mercado de 
trabalho, com impacto direto na ren-
da das famílias, e a iminente redução 
dos estímulos extraordinariamente 
elevados de política monetária. Estes 
fatores devem contribuir para certa 
desaceleração do crédito em 2021, 
embora ainda permaneça relevante 
como fonte de sustentação do consu-
mo ao longo do ano.” 
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MP da Eletrobras prevê R$ 8,7 bi em 
obras para redutos eleitorais para 
abater R$ 25 bi na conta de luz 

De acordo com matéria publica-
da pelo jornal Folha de São Paulo, de  
25.02.2021, “Para colocar no caixa da 
União R$ 25 bilhões, o presidente Jair 
Bolsonaro concordou em liberar, des-
te montante, R$ 8,7 bilhões em obras 
hídricas em redutos eleitorais. A de-
cisão deve garantir a capitalização da 
Eletrobras, emperrada no Congresso. 
Definida por medida provisória en-
tregue ao Congresso na terça (23), 
a capitalização será um processo de 
venda de ações do governo na estatal. 
Com isso, a União tem sua participa-
ção reduzida a cerca de 45% e deixará 
o controle da estatal. 

A proposta acena ainda 
para os consumidores com o 
abatimento das contas de luz 
de R$ 25 bilhões ao longo de 
dez anos. Se prosperar des-
ta vez, a venda de ações da 
União na Eletrobras deverá 
movimentar cerca de R$ 50 
bilhões: metade para o cai-
xa da União (de onde sairá 
o dinheiro para as obras hí-
dricas) e metade para o aba-
timento do custo da energia. 
Entre os gastos adicionais 
incluídos pelo texto, que totalizaram 
os R$ 8,7 bilhões, estão a obrigação 
de investimentos de R$ 2,3 bilhões na 
revitalização nas bacias das hidrelé-
tricas de Furnas e de R$ 2,9 bilhões 
em medidas de redução estrutural de 
custo de geração de energia na Ama-
zônia. Esses investimentos são com-
parados pelo setor a um "pedágio" ou 
"pacote de bondades" para convencer 
o Congresso a aprovar a privatização. 
Na gestão do ex-presidente Michel Te-
mer (MDB), que também tentou ven-
der as ações da União na estatal de 
energia, esse pacote previa R$ 3,5 bi-
lhões em "pedágios", particularmente 

na revitalização da bacia do São Fran-
cisco. Desta vez, Furnas, localizada 
em Minas Gerais, foi incluída.”

De acordo com a matéria da Folha 
de SP, “A MP também cria uma ação 
preferencial, conhecida como "gol-
den share", que dá poder de veto à 
União em votações referentes a ques-
tões acionárias, como a fatia máxima 
para minoritários ou a realização de 
acordos de acionistas. O governo quer 
limitar a 10% a fatia máxima de um 
acionista minoritário e proibir acor-
dos de acionistas com o objetivo de 
evitar que a empresa passe a ter con-

trole privado. Os dois temas devem 
ser objeto de atualização do estatuto 
da Eletrobras. O modelo de pulveriza-
ção das ações da Eletrobrás é seme-
lhante aos projetos anteriores. Parte 
do dinheiro arrecadado na venda das 
ações será usado pela estatal para 
ressarcir o governo por uma mudan-
ça nas condições contratuais das usi-
nas da Eletrobras.

 Para especialistas, a edição 
da MP pode acelerar a privatização, 
já que permite que o BNDES (Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econô-
mico e Social) inicie os estudos para 

a oferta de ações. "É um primeiro 
movimento e há muito a se fazer até 
a real privatização da companhia", 
diz o presidente da consultoria PSR, 
Luiz Augusto Barroso, que já coman-
dou também a EPE (Empresa de Pes-
quisa Energética), estatal responsá-
vel pelo planejamento do setor. Ele 
ressalta que o tema demanda uma 
"construção complexa" no Congres-
so, sob o risco de concessões a atores 
políticos que podem acabam afetan-
do a atratividade do negócio. Para 
o consumidor, diz, os efeitos ainda 
dependem de uma série de fatores. A 
princípio, a mudança do regime con-

tratual reduz a transferên-
cia do risco hidrológico para 
as tarifas, fator que pressio-
na as contas de luz durante 
seca. "Quando somadas às 
demais estratégias de redu-
ção tarifária em andamento, 
como a devolução do PIS/
Cofins arrecadado em ex-
cesso e a renegociação das 
condições comerciais da 
energia de Itaipu, podem 
significar uma redução tari-
fária maior", afirma.” 

E conclui: “Para Roberto D'Araújo, 
do Instituto Ilumina, por outro lado, 
o modelo pode representar aumento 
na tarifa, já que o valor da energia no 
mercado é bem superior aos R$ 40 por 
MWh (megawatt-hora) pagos no siste-
ma de cotas vigente em boa parte das 
usinas da Eletrobras. Ele afirma ainda 
que a transferência de ativos prontos 
ao setor privado deveria exigir em 
contrapartida investimentos, para re-
duzir o risco de crise de abastecimento 
com o apagão de 2001, ocorrido após 
privatizações. "São Pedro foi acusado, 
mas quem conhece os números sabe 
que ele é inocente", afirma.
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Pesquisa revela opinião dos brasileiros 
quanto à privatização de estatais  

A maioria dos entrevistados de-
clarou-se à favor da privatização dos 
Correios. O dado vem de pesquisa 
realizada pelo instituto Ideia Big Data 
encomendada pelo movimento Li-
vres: 47% é a favor da privatização, 
36% contra, 14% não souberam 
opinar e 3% disseram não saber. 

O objetivo do Livres com a pes-
quisa é dar subsídio para os parla-
mentares debaterem a Reforma Ad-
ministrativa, que ganhou prioridade 
na nova presidência da Câmara. A 
pesquisa foi feita com mais de 1600 
pessoas por telefone celular, entre os 
dias 6 e 11 de janeiro, com recortes 
de classe social, faixa etária, gênero, 
escolaridade e região.

Esta foi a única estatal que a maio-
ria se mostrou a favor de privatizar. A 
Eletrobras ficou em empate técnico, 

com 37% a favor da privatização e 
38% contra. 

Mas a ideia de privatizações ga-
nha força conforme é dito qual seria 
o gasto com a renda obtida com as 
vendas. Caso a verba seja utilizada 
para custear programas sociais, 
26% são a favor de privatizar 
qualquer empresa e 38% afirmam 
que depende da empresa. Apenas 
19% são totalmente contra a ven-
da de estatais nesse contexto. 

Caso a venda de estatais seja 
para pagamento de dívidas públicas 
e gastos do governo federal, 17% se 
mostram a favor seja qualquer em-
presa, 41% entendem que depende 
de qual estatal e 26% são contra. 

O Livres é um movimento liberal 
suprapartidário que promove enga-

jamento cívico e desenvolvimento de 
lideranças, projetos de impacto social 
e propostas de políticas públicas para 
aumentar a liberdade individual no 
Brasil. Com mais de 4 mil associados 
entre todas as regiões do país, o Livres 
possui 27 mandatários associados (1 
senador, 6 deputados federais, 7 de-
putados estaduais e 13  vereadores) 
e um Conselho Acadêmico composto 
por Elena Landau, Fernando Schuler, 
Leandro Piquet, Persio Arida, Ricardo 
Paes de Barros, Samuel Pessôa, San-
dra Rios e Paulo Roberto de Almei-
da. Constituído formalmente como 
associação civil sem fins lucrativos 
desde 2018, o movimento nasceu em 
janeiro de 2016 como uma tendência 
partidária incubada no PSL com o 
propósito de renovar o partido, mas 
deixou a sigla por divergir da entrada 
do então pré-candidato à presidência 
Jair Bolsonaro.

Privatização da Eletrobrás | Razões contrárias

• A Eletrobras lucrou R$ 24 bilhões 
nos últimos anos e agora o governo 
Bolsonaro quer vende-la por 16bilhões;

• Preço de banana: efeito fiscal irrisório 
de R$ 16 bilhões para abater um 
rombo da dívida pública brasileira 
de R$ 6 trilhões. Cabe salientar que 
o custo Selic – que remunera os 
papéis da dívida pública brasileira 
está em 2% ao ano – muito inferior à 
taxa de rentabilidade/lucro/Ebitda 
da empresa – o que financeira e 
economicamente não justifica com 
apenas o propósito de se abater os 
recursos apurados na privatização do 
estoque da dívida pública;

• A última pesquisa do Datafolha 
identificou que 70% da população 
brasileira é contrária à privatização 
das empresas estatais;

• Perspectivas de aumentos de tarifa de 

energia e risco de desabastecimento,o 
como ocorrido nas últimas 
privatizações;

• A Eletrobras é estratégica na geração e 
transmissão de energia do país, sendo 
a maior empresa de energia elétrica da 
América Latina;

• Questão de Soberania e Segurança 
nacional e energética: vale salientar 
que os EUA mantém 70% de suas 
hidrelétricas com o Exército;

• Há sério risco socioambiental de má 
gestão das suas 47 barragens hídricas 
no caso da privatização. Vide Mariana 
e Brumadinho;

• Eletrobras detém 40% da transmissão, 
30% da geração e 50% da energia 
armazenável pelos rios e bacias.  
Isso provocaria grave risco de 
manipulação de mercado e tarifa  
por uma gigante privada;

• Eletrobras é quem leva energia  
para as regiões mais remotas do  
Brasil, tendo sido responsável pelo 
Programa Luz pra Todos;

• É enorme a importância da  
Eletrobras na gestão das águas de 
bacias como a do São Francisco,  
Rio Grande, Tocantins Araguaia;

• Possibilidade de aumento da conta  
de luz pela descotização das usinas  
da Eletrobras;

• Significativa importância social 
e ambiental da Eletrobras nas 
comunidades do entorno de suas 
Usinas, linhas e subestações;

• A empresa tem endividamento baixo, 
está pronta para investir em grandes 
obras e gerar empregos. Destaque:  
não concorre ao teto dos gastos; 

Fonte: Ricardo Bergamini – 25.02.2021
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Uma porta para a privatização
Em editorial publicado no dia 

25 de fevereiro último, o jornal 
O Estado de S. Paulo revela que 
“com dois anos de atraso em rela-
ção às promessas de campanha, o 
presidente Jair Bolsonaro começa, 
enfim, a mexer na privatização de 
empresas controladas pela União. 
O primeiro passo será vender a 
Eletrobrás. Se for levado a sério, 
esse lance poderá ser importante 
para o crescimento econômico do 
País, além de proporcionar algum 
alívio às finanças públicas. Serão 
necessários investimentos de R$ 
407 bilhões em geração e distri-
buição de eletricidade até 2030, 
segundo o Ministério de Minas e 
Energia, e é mais seguro deixar 
essa tarefa para o setor privado. 
O investimento necessário, é fácil 
perceber, poderá ser maior, se a 
economia brasileira sair do ato-
leiro e avançar mais velozmen-
te do que hoje se prevê. Para o 
presidente da República, o efeito 
imediato da iniciativa, anunciada 
na terça-feira, foi a melhora de 
humor do mercado, depois de sua 
desastrada, custosa e vexaminosa 
interferência na Petrobrás, com 
efeitos no Brasil e em Nova York, 
importante fonte de capital para 
a empresa. Essa intervenção foi 
uma tentativa autoritária, realiza-
da no mais tosco estilo populista, 
de submeter a política de preços 
de combustíveis a interesses de 
caminhoneiros. Esse grupo foi 
apoiado por Bolsonaro no blo-
queio de rodovias em 2018, quan-
do ele disputava a eleição presi-
dencial. O vínculo permaneceu.

Empenhado em se mostrar 

disposto a superar o vexame, o 
presidente, seguido por uma co-
mitiva de ministros, atravessou a 
pé a Praça dos Três Poderes para 
levar ao Congresso a Medida Pro-
visória (MP) 1.031. Longo e com-
plexo, esse documento enumera 
as condições de capitalização e 
de transferência de controle da 
Eletrobrás. A agenda de privati-
zação, disse o presidente durante 
o encontro com os congressistas, 
“continua a todo vapor”. Mas nun-
ca se abriu essa agenda, em mais 
de dois anos, nem se viu o vapor, e 
mais de metade do mandato se es-
gotou sem a venda de uma única 
empresa”, afirma o texto. 

O editorial do Estadão desta-
ca que “em agosto do ano passa-
do, o então secretário especial de 
Desestatização e Privatizações, 
Salim Mattar, deixou o posto e 
atribuiu ao presidente a decisão 
de abandonar a agenda para se 
reeleger. Mas a MP da Eletrobrás 
pode ser o início de algo promis-
sor, se aprovada sem grande muti-
lação. Esta pode ser uma hipótese 
muito otimista, mas a possibilida-
de de uma primeira e importante 
desestatização vale o esforço de 
acompanhamento. Pouco impor-
ta o real interesse de Bolsonaro. 
A MP contém muito mais que a 
mera autorização ao Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econômi-
co e Social (BNDES) para estudar 
a forma de privatização de uma 
grande estatal.

Com 3 capítulos, 18 artigos e 
um grande número de detalhes 
técnicos, a MP 1.031 preenche 

seis páginas impressas e estabele-
ce condições complexas para uma 
redistribuição do poder sobre o 
sistema gerador e distribuidor 
de eletricidade. Pela proposta, a 
União deixará de ser majoritária, 
mas disporá de uma golden sha-
re para vetar certas iniciativas. O 
texto proíbe a formação de grupos 
com mais de 10% do capital vo-
tante e mantém sob controle esta-
tal a Eletrobrás Termonuclear S.A. 
e a Itaipu Binacional. Além disso, 
as concessionárias sob controle 
privado terão certas obrigações 
especiais, como promover a re-
vitalização do Rio São Francisco 
e de bacias hidrográficas da área 
das usinas de Furnas. A exposição 
de motivos anexada ao projeto é 
assinada pelos ministros de Minas 
e Energia, Bento Albuquerque, e 
da Economia, Paulo Guedes, e tem 
a data de 12 de fevereiro”. 

É arriscado afirmar se o pre-
sidente Bolsonaro encaminhou a 
MP ao Congresso na terça-feira só 
por causa do vexame dos dias an-
teriores ou se a entrega já estava 
programada. É enorme exagero, 
de toda forma, reduzir a MP a um 
mero movimento de recuperação 
de imagem e de agrado ao minis-
tro Paulo Guedes, desprestigiado 
na demissão do presidente da Pe-
trobrás, Roberto Castello Branco, 
seu indicado para o posto. Não se 
improvisa uma MP tão complexa. 
Mas é difícil, de toda forma, apos-
tar no compromisso de Bolsonaro 
e de seus aliados com a privatiza-
ção da Eletrobrás. É preciso acom-
panhar e cobrar presidência Jair 
Bolsonaro, conclui o editorial.”
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Estudo da ANFAVEA contesta que setor 
automotivo seja muito subsidiado e gere 
poucas contrapartidas à sociedade 

O anúncio do fechamento de algu-
mas fábricas nos últimos dois meses 
levantou discussões sobre a viabilida-
de de se incentivar o setor automotivo 
no Brasil, e teses de que este segmento 
industrial seria um dos mais protegi-
dos do país, sem gerar as devidas con-
trapartidas à sociedade. Porém, estudo 
apresentado pela Associação Nacional 
dos Fabricantes de Veículos Automo-
tores (ANFAVEA), com base em dados 
oficiais, revela justamente o contrário. 
"Somos exageradamente tributados, 
pouco incentivados e geramos retor-
nos espetaculares ao país sob todos os 
ângulos de análise", afirmou o Presi-
dente da entidade, Luiz Carlos Moraes, 
durante coletiva de imprensa.

 Enquanto a desoneração fiscal so-
bre arrecadação tributária de todos os 
setores econômicos no país foi de 18% 
na última década, para o setor automo-

tivo foi de 8%. Com isso, esse segmen-
to apresentou a melhor relação entre 
todos os setores da economia, com R$ 
11,1 arrecadados para cada R$ 1 deso-
nerado pelo governo, sempre levando 
em conta dados coletados pela Receita 
Federal do Brasil (RFB). 

Entre 2011 e 2017, últimos dados 
divulgados pela RFB, o setor automo-
tivo jamais representou mais do que 
2% de toda a desoneração fiscal re-
alizada pelo governo federal. Por de-
soneração, entenda-se a redução dos 
impostos por conta de políticas se-
toriais ou regionais de estímulo à in-
dustrialização ou a investimentos em 
produto e desenvolvimento (P&D). 

"É importante frisar que o gover-
no não tira dinheiro do bolso ou dos 
contribuintes para doar a indústrias. 
Ele abre mão de parte da arrecadação 

de impostos para compensar algumas 
deficiências estruturais, e também 
para estimular regiões ou desenvolvi-
mentos tecnológicos. Na prática, a de-
soneração beneficia os consumidores 
na forma de preços mais baixos e de 
produtos mais avançados, seguros, efi-
cientes e menos poluentes", explicou 
Moraes. "Em certa medida, isso serve 
para restituir a alta carga tributária 
de 44% sobre o preço do automóvel, 
o dobro do praticado na maioria dos 
países da Europa e mais que isso para 
casos como Japão e EUA", comparou. 

CONTRAPARTIDAS À SOCIEDADE 
EM TODOS OS NÍVEIS 

Um dos exemplos de contrapar-
tida apresentados no estudo da AN-
FAVEA se refere ao investimento fei-
to no programa Inovar-Auto (2013 
a 2017), que melhorou a eficiência 

Reuters/Nacho Doce
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Marcelo Camargo/Agência Brasil

energética (economia) de todos os 
motores de veículos nacionais. Na 
prática, a desoneração tributária de 
R$ 6,8 bilhões no período de 5 anos 
resultou em uma economia anual de 
R$ 7 bilhões (ou R$ 35 bilhões nos 5 
anos de vigência do Inovar-Auto) em 
combustíveis aos donos desses novos 
veículos, e ainda a redução das emis-
sões de CO2 em 2 milhões de tonela-
das por ano, equivalente ao plantio de 
14 milhões de árvores. 

Além disso, a elevação do padrão 
tecnológico nesse período proporcio-
nou aumento de competitividade in-
ternacional, acesso a novos mercados 
e contribuiu para elevar as exporta-
ções de 443 mil (2012) para 766 mil 
unidades (2017). 

Políticas industriais como o Ino-
var-Auto e o Rota 2030, iniciado em 
2019, condicionam a desoneração 
fiscal a investimentos em P&D, o que 
tem colocado a indústria automobi-
lística na segunda posição dos setores 
que mais investem em projetos tec-
nológicos no país, e na liderança dos 
que utilizam mais empregados nesses 
desenvolvimentos, todos altamente 
especializados e bem remunerados. 
Desde 2015, o Brasil passou a figurar 
no ranking dos 10 países que mais in-
vestem em P&D automotivo. 

O estudo também separou as de-
sonerações setoriais das desonera-
ções regionais, que são o maior mon-
tante e nunca foram uma demanda do 
setor automotivo, mas sim uma polí-
tica governamental para levar empre-
sas para as regiões Nordeste e Centro-
-Oeste, de certa forma compensando 
os maiores custos logísticos de estar 
distante dos grandes centros urbanos 
e dos parques de fornecedores.

"O fato é que se criou uma falsa 
imagem de que o setor automotivo é 
muito privilegiado. E é justamente o 
contrário. Somos tributados absurda-
mente, de forma que as desonerações 
pouco melhoram a nossa competitivi-
dade. Apesar de todos os entraves e 

do Custo Brasil, entregamos produtos 
cada vez mais modernos e eficientes, 
geramos empregos de qualidade em 
larga escala (8 indiretos para cada di-
reto, segundo o BNDES), geramos ar-
recadação e divisas nas exportações, 
geramos renda e PIB e ainda investi-
mos muito em tecnologias, algumas 

delas estratégicas para o país e que 
proporcionam cursos superiores e 
técnicos importantíssimos para nos-
sa inserção global", enumera o Presi-
dente da ANFAVEA. "Feliz o país que 
tem uma indústria de transformação 
como a que temos no Brasil, em espe-
cial a automotiva." 

A ANFAVEA também divulgou 
os números da indústria automo-
bilística em janeiro. A produção 
de 199,7 mil unidades cresceu 
4,2% sobre janeiro de 2020, mas 
recuou 4,6% em relação a de-
zembro. Também as exportações 
trilharam esse caminho. Com 
25 mil unidades embarcadas, o 
crescimento foi de 21,9% sobre 
o mesmo mês do ano passado, 
porém com queda de 34,8% em 
relação ao mês anterior. 

Já o licenciamento total de 
171,1 mil autoveículos repre-
sentou desempenho negativo, 

mesmo levando-se em conta os 
dois dias úteis a menos de ja-
neiro em relação ao mesmo mês 
do ano passado. A queda foi de 
11,5% em relação a janeiro de 
2020 e de 29,8% na comparação 
com dezembro.

Luiz Carlos Moraes destacou 
que ainda há fatores preocupan-
tes no horizonte, como a falta de 
alguns insumos (em especial se-
micondutores), o baixo estoque 
de veículos e o agravamento da 
pandemia, que prejudica ativi-
dades industriais e comerciais 
em algumas regiões do país.

Números de janeiro:  
pouco a comemorar 
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Sob alta nos preços de insumos e 
desabastecimento, lançamentos de imóveis 
caem 17,8% em um ano no Brasil

A alta nos preços dos materiais 
de construção e o desabastecimento 
ameaçam o mercado imobiliário. O 
setor encerrou 2020 com uma queda 
de 17,8% no número de lançamentos, 
na comparação com 2019. No mesmo 
período, o número de imóveis novos 
(apartamentos) vendidos subiu 9,8%. 
De acordo com a Câmara Brasileira 
da Indústria da Construção (CBIC), 
empreendimentos correm risco de 
paralisação em função das incertezas 
causadas pelos aumentos e pela falta 
de insumos. 

Sondagem realizada pela Confe-
deração Nacional da Indústria (CNI) 
com o apoio da CBIC mostrou que o 
principal problema enfrentado por 
empresários do setor no 4º trimestre 
de 2020 foi a falta ou o alto custo de 
matéria-prima, com 50,8% das assina-
lações. De acordo com dados da Fun-
dação Getulio Vargas, a alta nos preços 
dos materiais em 2020 foi de 19,60%, 
a maior do período pós-real. Alguns 
insumos chegaram a registrar aumen-
tos superiores a 50% no período. 

O impacto já foi sentido em nú-
meros do programa Casa Verde e 
Amarela, segmento mais afetado 
pelos aumentos, em função de suas 

margens, que são menores, e por 
possuir teto para contratação. A re-
presentatividade do programa sobre 
o total de lançamentos no 4º trimes-
tre de 2020 foi de 47,1%. Sobre o 
total de vendas, essa participação foi 
de 48,6%. No 3º trimestre de 2020, 
a representatividade foi de 54,7% e 
53,0%, respectivamente. 

Os dados fazem parte do estudo 
Indicadores Imobiliários Nacionais 
do 4º trimestre de 2020. Realizado 
desde 2016 pela CBIC e pelo Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial 
(Senai Nacional), em parceria com a 
Brain Inteligência Estratégica, o tra-
balho foi divulgado durante coletiva 
de imprensa online nesta segunda-
-feira (22/02). Foram coletadas in-
formações de 150 municípios, sendo 
20 capitais, de Norte a Sul do Brasil. 
As cidades foram analisadas indivi-

dualmente ou dentro das respectivas 
regiões metropolitanas. 

Apesar dos financiamentos imobi-
liários terem atingido recorde históri-
co em 2020 (R$ 177 bilhões), com re-
cursos da poupança (SBPE) crescendo 
58%, os financiamentos via Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 
caíram 5% no mesmo período. 

José Carlos Martins, presidente 
da CBIC, lembra que o orçamento do 
Fundo não está acompanhando a ne-
cessidade do mercado. “O orçamento 
do FGTS vem sendo reduzido ao longo 
dos anos, diminuindo a possibilidade 
das famílias de adquirirem seus imó-
veis”, disse. Para ele, o aumento e o 
desabastecimento dos materiais cria 
um receio no setor imobiliário na 
hora de realizar lançamentos, espe-
cialmente do Casa Verde e Amarela.

Arquivo/Agência Brasil

Previsão da Câmara 
Brasileira da Indústria 
da Construção (CBIC) é 
de redução no número de 
lançamentos em 2021, 
mesmo com demanda 
favorável e tendência de 
crescimento nas vendas. 
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LANÇAMENTOS

Em relação ao 3º trimestre de 2020, 
os lançamentos no 4º trimestre subiram 
33,2%. O resultado foi positivo em todas 
as regiões, à exceção do Centro-Oeste, 
onde houve queda de 22,4% no número 
de unidades lançadas. O maior aumento 
foi observado na região Sudeste, onde o 
número de lançamentos subiu 49,4%, 
seguida pelo Sul, onde houve aumento 
de 46,7% nas unidades lançadas. 

Na comparação com o 4º trimes-
tre de 2019, porém, os lançamentos 
de imóveis (61.274 unidades) no 4º 
trimestre de 2020 apresentaram uma 
queda de 7,1%. Houve redução no nú-
mero de unidades lançadas nas regi-
ões Sul (-28,9%) e Sudeste (-9,3%) e 
aumento nas demais regiões. O maior 
aumento foi observado na região Norte 
(760 unidades), com 64,8% mais lan-
çamentos que no 4º trimestre de 2019. 

No comparativo de lançamen-
tos entre 2020 (151.782 unidades) 
e 2019 (184.761 unidades), houve 
queda geral de 17,8%. A maior varia-
ção negativa foi observada na região 
Sul, com 10.925 unidades a menos ou 
32,7% menos lançamentos em 2020, 
na comparação com 2019. A maior va-
riação positiva foi observada na região 
Centro-Oeste, com 3.015 unidades a 
mais ou 24,7% mais lançamentos em 
2020, na comparação com 2019.

VENDAS 

No país todo, as vendas apresen-
taram um aumento de 3,9% no 4º tri-
mestre de 2020, na comparação com o 
trimestre anterior. O maior aumento 
foi observado no Sul, onde as vendas 
de imóveis subiram 12,9% (1.238 uni-
dades) no 4º trimestre. No Sudeste, o 
aumento foi de 7,6% (2.204 unidades) 
no período. A maior variação negativa 
ocorreu no Centro-Oeste, onde as ven-
das caíram 12,6% (631 unidades). 

Na comparação entre o 4º trimes-
tre de 2020 e o mesmo período de 
2019, as vendas subiram 6,7% e apre-

sentaram resultado positivo em todas 
as regiões, à exceção da região Sudeste, 
onde caíram 9,0% (3.101 unidades). 

No acumulado do ano, houve au-
mento de 9,8% (16.955 unidades) no 
número de unidades vendidas em todo 
o país em 2020, na comparação com 
2019. Novamente, o resultado foi posi-
tivo em todas as regiões, à exceção do 
Sudeste, onde as vendas caíram 2,2%. A 
maior variação foi observada no Norte, 
com aumento de 50,1% no número de 
unidades vendidas, seguido do Nordes-
te, com aumento de 49,7%. 

A oferta final de imóveis no 4º tri-
mestre de 2020, na comparação com o 
mesmo período de 2019, apresentou 
uma queda de 12,3%. Na comparação 
com o 3º trimestre de 2020, a oferta 
final subiu 4,8% no 4º trimestre. 

CASA VERDE E AMARELA 

O estudo Indicadores Imobiliá-
rios Nacionais do 4º Trimestre de 
2020 também analisou a participa-
ção do programa habitacional Casa 
Verde e Amarela (CVA) nas unidades 
lançadas e vendidas e também na 
oferta final de imóveis, em todas as 
regiões brasileiras. A representativi-
dade do CVA sobre o total de lança-
mentos, no trimestre, foi de 47,1%. 
Sobre o total de vendas, essa partici-
pação foi de 48,6%. Na oferta final, o 
número de imóveis do CVA represen-
tou 45,3% do total. 

É a primeira vez, desde que o levan-
tamento começou a ser realizado, que 
a participação do CVA sobre o total de 
imóveis lançados e vendido fica abaixo 
de 50%. De acordo com o vice-presi-
dente da área de Indústria Imobiliária 
da CBIC, Celso Petrucci, será necessário 
avaliar se os empresários que trabalham 
com o programa terão o mesmo apetite 
diante dos desafios impostos pela alta 
nos preços dos materiais de construção. 
“Nós estamos associando essa redução, 
principalmente em relação ao 3º trimes-
tre de 2020, às dúvidas do empresário 
em relação aos preços dos insumos, e 
não à falta de recursos”, explica. 

CONSUMIDORES 

Durante a coletiva de imprensa, 
também foram apresentados os re-
sultados de uma pesquisa avaliando 
a intenção de compra de imóveis por 
parte dos consumidores brasileiros. De 
acordo com o estudo, que contou com 
1.200 participantes, essa intenção caiu 
11% em fevereiro, na comparação com 
outubro, data do último levantamento. 

Para Fábio Tadeu Araújo, sócio da 
Brain Inteligência Estratégica, 41% das 
famílias têm intenção de compra, o que 
mostra que o consumidor está na busca 
pelo imóvel. Antes da pandemia, esse 
valor era de 43%. “No entanto, pode 
ser que haja um descompasso entre o 
que as incorporadoras vão produzir e o 
apetite de compra de quem ganha en-
tre R$ 2,5 mil e R$ 4,5 mil”, alerta

Marcelo Camargo/Agência Brasil
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Instituto SIGILO pede o pagamento 
de multa de R$ 200 milhões à Serasa 
Experian por vazamento de dados
Entidade solicita que empresa divulgue os incidentes de segurança da informação 
ocorridos e os planos para solucionar os riscos aos consumidores

No dia 12 de fevereiro último o Ins-
tituto Brasileiro de Defesa da Proteção 
de Dados Pessoais, Compliance e Se-
gurança da Informação SIGILO entrou 
com uma ação na 22ª Vara Cível Federal 
de São Paulo, contra a Serasa Experian. 
A iniciativa tem como foco a denúncia 
feita pela empresa PSafe de que o bure-
au de crédito teria sido responsável por 
um vazamento de dados que expôs 223 
milhões de CPFs e 40 milhões de CNPJs.

A ação, de autoria dos advogados 
Gustavo Rabay Guerra, Marina Lacer-
da Cunha Lima e Rômulo Palitot Braga, 
pede indenização por danos morais e 
materiais coletivos no valor de R$ 200 
milhões, que serão revertidos ao fundo 
especial de direitos difusos. Além disso, a 
entidade defende que a Serasa seja obri-
gada a arcar com uma indenização no va-
lor de R$ 15 mil a cada um dos titulares 
de dados afetados e comunicar a todos 
que tiveram os dados expostos por meio 
de cartas com aviso de recebimento, sob 
pena de multa diária de R$ 10 mil.

Outra solicitação do SIGILO é de 
que a Serasa Experian divulgue num 
prazo de 48 horas por meio de suas 
redes sociais e demais mídias, quais 
foram os incidentes de segurança da 
informação ocorridos e quais os pla-
nos para solucionar os eventuais ris-
cos aos seus consumidores, também 
sob pena de multa diária de R$ 10 mil.

A instituição exige ainda que a Jus-
tiça obrigue a Serasa Experian a adotar 
medidas tecnológicas para retirar os da-
dos vazados da internet, a fim de cessar 
os prejuízos aos titulares. Neste caso, 
também há a previsão de multa diária 
de R$ 10 mil pelo não cumprimento.

O fundador e presidente do SIGI-
LO, Victor Hugo Pereira Gonçalves, 
comenta que a ação se faz necessária 
para romper com o silêncio das ins-
tituições em relação a práticas que 
tornam os titulares responsáveis por 
assumirem os riscos pessoais, emocio-
nais e socioeconômicos dos dados va-

zados e que estavam sob a guarda dos 
controladores nos quais confiavam.

“Mais um grande vazamento de 
dados ocorre no Brasil mesmo depois 
da entrada em vigor da LGPD e na 
prática o que acontece tem o mesmo 
roteiro: descaso institucional e pedi-
do de desculpas dos controladores. 
Mas e o titular?”, questiona.

Segundo ele, este tipo de aconteci-
mento não pode mais continuar ocor-
rendo como se fosse algo corriqueiro 
e sem quaisquer consequências. “São 
os titulares que assumem diretamen-
te em seus corpos as disfunções das 
instituições e de controladores in-
competentes e negligentes”, comenta.

O SIGILO foi criado em 2018 com a 
finalidade de construir coletivamente 
soluções a problemas relacionados às 
áreas de proteção de dados pessoais, 
segurança da informação e compliance.

A instituição considera que estas 
situações são tratadas geralmente 
após a ocorrência dos fatos e de ma-
neira superficial, portanto, sem en-
frentar toda a complexidade que en-
volve estes temas.

Sendo assim, o Instituto desen-
volve esforços para influenciar a for-
mulação de políticas e a alocação de 
recursos públicos para soluções em 
segurança da informação, proteção 
de dados pessoais e compliance, edu-
cação, câmara de mediação e arbitra-
gem, relatórios de incidentes de segu-
rança da Informação e consultoria.

Marcello Casal Jr/Agência Brasil
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Vendas no e-commerce pelas redes sociais 
saltaram de 22% para 34% em 2020

57% dos lojistas utilizam a ferramenta Instagram Shopping e 46% também trabalham 
com a Loja do Facebook 

Dados fazem parte da 6ª edição do estudo anual NuvemCommerce, que mostra o balanço 
do setor, a mudança no comportamento dos consumidores e aponta tendências 

Material foi produzido pela Nuvemshop, plataforma de e-commerce líder na América Latina

O e-commerce foi um dos setores 
que mais movimentou a economia do 
País no ano passado. Os negócios onli-
ne registraram um aumento de 185% 
entre 2019 e 2020 e, neste cenário, 
as redes sociais assumiram um papel 
fundamental: representaram um terço 
dessas vendas. No último ano, as com-

pras realizadas por intermédio das 
redes sociais saltaram de 22% para 
34%, aponta a 6ª edição do estudo 
NuvemCommerce, realizado pela Nu-
vemshop, plataforma líder na América 
Latina com mais de 70 mil lojas vir-
tuais, em sua maioria, de pequenos e 
médios empreendedores (PMEs). 

O Instagram tem se destacado pela 
importância na estratégia dos lojistas. 
Essa rede social já corresponde a 87% 
das vendas. Dentre todos os empreende-
dores, 57% afirmam utilizar a ferramen-
ta Instagram Shopping, enquanto a Loja 
do Facebook é utilizada por 46%. Embo-
ra outros canais de venda tenham sido 
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mencionados pelos comerciantes, 21,5% 
afirmaram que não usam nenhum outro 
canal além de sua própria loja virtual. 

Entre os entrevistados, 96% uti-
lizam o Instagram para divulgação da 
marca, 80% estão no Facebook e 71% 
estão no WhatsApp, que apresentou 
aumento de 13 pontos percentuais em 
relação ao ano anterior. O TikTok apa-
rece pela primeira vez no levantamen-
to, já utilizado por 15% dos lojistas. 
No quesito atendimento, o Whatsapp 
já é adotado por 95%, consolidando-
-se como principal canal, seguido por 
Instagram (83,5%), E-mail (51%), Fa-
cebook (49,5%), Telefone (42%), Chat 
on-line (17%) e outros (5,5%). 

A parceria com influenciadores digi-
tais é realidade para quase metade dos 
empreendedores. 39,5% afirmam que 
fornecem produtos em troca de divulga-
ção, enquanto 8% investem algum valor 
para isso. No entanto, ainda há espaço 
para crescimento, uma vez que 33,5% 
ainda não fizeram ações com os famosos, 
mas têm interesse. Por outro lado, 19% 
não pretendem utilizar esta estratégia. 

Outro ponto a se destacar é a con-
solidação das vendas por dispositivos 
móveis, que representam 71%, e cor-
respondem a um crescimento de 5,4% 
do total em relação a 2019.  De acordo 
com Alejandro Vázquez, cofundador e 
CCO da Nuvemshop, os números eviden-
ciam a mudança do comportamento do 
consumidor durante a pandemia, uma 
vez que o e-commerce ganhou novos 
compradores. “Mais de 10 milhões de 
pessoas que nunca tinham comprado 
pela internet antes da pandemia come-
çaram a adquirir produtos pela internet 
e gostaram, incorporando esse hábito 
em seu dia a dia. Além disso, quem já 
estava familiarizado com as compras 
online começou a encontrar itens dife-
rentes. Isso fez com que a penetração do 
e-commerce no varejo dobrasse de 5% 
para 10% em menos de um ano. E é fato 
que as redes sociais funcionaram e con-
tinuam sendo a porta de entrada nesse 
sentido, ao facilitar o alcance do lojista 
ao seu consumidor”, afirma. 

Além dos dados de com-
portamento de lojistas e de 
consumidores relacionados ao 
uso das redes sociais, o estudo 
NuvemCommerce compila e 
apresenta dados relevantes do 
setor no Brasil e no mundo, por 
meio de dados exclusivos de 
seu ecossistema composto por 
70 mil lojas virtuais e fontes de 
pesquisas externas.

O levantamento registra os 
números recordes registrados 
pelo setor. No mundo, o fatura-
mento do comércio eletrônico 
bateu os US$ 4,28 trilhões, re-
presentando aumento de 27,6%. 
No Brasil, o crescimento foi dis-
parado, chegando a 47%. Por 
conta do isolamento social, 46% 
dos brasileiros aumentaram as 
compras online e 7% realizaram 
a primeira experiência. 

Também são mapeados pelo 
NuvemCommerce dados relacio-
nados ao uso por meios de paga-
mento e de frete, vendas por seg-
mentos, incluindo valores de 
ticket médio, movimen-
tação por sazonali-
dades e outras 
estratégias 
durante 
o ano. 

Por fim, a Nuvemshop aborda 
e reforça as tendências para 2021, 
entre elas, a proximidade com o 
consumidor, marcas como agen-
tes de igualdade e inclusão e expe-
riência do usuário em destaque. 

A Nuvemshop é a plata-
forma de e-commerce líder na 
América Latina e reconhecida 
pela ABComm como a “Melhor 
Plataforma” do Brasil. Com mais 
de 70 mil lojas ativas, ela integra 
produtos, pagamentos e envios 
com diferentes canais de vendas, 
como Facebook, Instagram, ma-
rketplaces e lojas físicas. A plata-
forma está preparada para que 
as marcas de todos os tamanhos 
criem suas lojas com facilidade 
e segurança. Atualmente, a em-
presa tem mais de 360 colabo-
radores trabalhando em home 
office nas cidades de São Paulo, 
Belo Horizonte e diversos outros 
estados do Brasil, além de Bue-
nos Aires e Cidade do México.

Estudo completo do setor 
no Brasil e no Mundo
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IBEF-MINAS GERAIS elege  
novo Conselho de Administração 
e Diretoria Executiva para o 
biênio 2021/2023

O Instituto Brasileiro de Execu-
tivos de Finanças de Minas Gerais 
(IBEF-MG) realizou no dia 19 de ja-
neiro passado, Assembleia Geral Or-
dinária para homologar a composição 
do novo Conselho de Administração 
da entidade. A chapa única, Consoli-
dação assume o conselho em março 
de 2021, para mandato de dois anos, 
com término em fevereiro de 2023.  

A reunião marcou também a des-
pedida do presidente do Conselho de 
Administração do IBEF-MG, Laurindo 
Souza de Deus Filho, que destacou o 
período à frente da entidade.

  “Agradeço os membros da Dire-
toria Executiva, pelo apoio, e desejo 
muito sucesso aos novos membros 
do Conselho. Depois de ter sido pre-
sidente da Diretoria Executiva no biê-
nio 2013/2015, tive a honra de presi-
dir o Conselho de Administração por 
dois mandatos, fazendo cumprir o es-
tatuto do Instituto. No período tive a 
oportunidade de conviver com os de-
mais membros do Conselho, formado 
por executivos de grande destaque, 
que contribuíram com suas ideias 
e conhecimento para o engrandeci-
mento do IBEF-Minas Gerais”, muito 
obrigado a todos”. 

• Alzira Alice de Souza 
Diretora-presidente da 
Inditec Assessoria  
e Consultoria Ltda;

• Antonio Hiroyuki Hyodo 
Diretor de tesouraria da 
Localiza Rent a Car; 

• Camilo de Lelis  
Maciel Silva 
Diretor financeiro e de RI 
do Grupo Hermes Pardini;

• Carlos Alberto Teixeira 
Presidente da Minas Part/
Mercado Comum;

• Fábio Mascarenhas Alves 
Diretor financeiro e de RI 
da Cedro Têxtil;

• Gilson de Oliveira 
Carvalho 
Diretor-superintendente  
da Entrevias;

• Márcio da Rocha Medina 
Diretor da Gaia, Silva,  
Gaede e Associados;     

• Ricardo Salera  
de Carvalho 
Superintendente da FIEMG;

• Sérgio Eduardo  
Michetti Frade 
Diretor-presidente  
da Solutions Gestão  
de Seguros.

Novo 
Conselho
Os membros eleitos para o 
Conselho de Administração do 
IBEF-MG são os empresários e 
executivos financeiros: 
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O Conselho de Administração do 
Instituto Brasileiro de Executivos de 
Finanças de Minas Gerais (IBEF-MG,) 
em reunião realizada no dia 11 de 
fevereiro, referendou os nomes de 
Camilo Lelis como presidente e Fábio 
Mascarenhas como 1º vice-presiden-
te e nomeou os membros da Diretoria 
Executiva para o biênio 2021/2023 
que será presidida pelo executivo de 
finanças Júlio César Damião.

Júlio Damião foi escolhido para à 
presidência da diretoria executiva da 
entidade nos próximos dois anos. O 
executivo é formado em Administração 
de Empresas com pós-graduações em 
finanças corporativas (Newton Paiva), 
especialização em gestão - com ênfase 
em finanças (Fundação Dom Cabral). 
Atualmente está cursando mestrado 
com foco em Estratégia e Inovação. 
Profissional com mais de 10 anos de 
experiência na área financeira de gran-
des empresas multinacionais do varejo 
e indústrias da área médica (VMI). Atu-
almente é CFO do grupo Prime Holding, 
empresa com grandes investimentos 
no setor industrial médico, com produ-
tos em todo Brasil (marcas VMI Tecno-
logias e ALFAMED) e de equipamentos 
de segurança para portos, aeroportos, 
exportando equipamentos brasileiros 
para mais de 40 países. (VMI Security).

O novo presidente da Diretoria 
Executiva assume com o compromis-
so de congregar e promover o desen-
volvimento profissional dos associa-
dos - profissionais da área financeira 
- cultivando os princípios da boa ética 
profissional, social e empresarial e, 
incentivar o Programa da Certifica-
ção CFO(BR)® do IBEF-SP lançado no 
Brasil no final de 2018 e já consagra-
do internacionalmente.

“É com grande satisfação, res-
ponsabilidade e orgulho que aceitei 
presidir o IBEF-MG no Biênio 2021 
a 2023. O Brasil tem grandes desa-
fios pela frente, através das reformas 
administrativa e tributária, assim 
como o desenvolvimento de empre-
sas altamente competitivas, através 

da revolução tecnológica contínua. 
Neste cenário, a área financeira é fun-
damental. Hoje os CFOs, controllers 
e diretores financeiros estão cada 
vez mais próximos dos CEOs, para 
traçar a melhor estratégia financeira 
permitindo às empresas uma posição 
de destaque no mercado, mesmo no 
período de crise, sempre atentos as 
tendências e oportunidades de cres-
cimento. Vamos desenvolver e deba-
ter em nossos encontros, problemas 
pontuais que venham de encontro 
aos interesses dos associados, em-
presas e instituições. Temos o com-
promisso de identificar e oferecer as 
melhores soluções que contribuam 
para o aperfeiçoamento do profissio-
nal de finanças e gerar oportunidade 
de negócios para as empresas que nos 
apoiam, valorizando as suas marcas”, 
destaca Júlio Damião.

Outra prioridade para o novo 
presidente é gerar informações de 
relevância para a os profissionais de 
finanças. "O IBEF também tem uma 
premissa importante de ser a refe-
rência em assuntos relevantes, to-
dos os nomes convidados a compor 
a nova diretoria aceitaram o desafio, 
e tenho certeza que irão gerar muito 
valor ao mercado através de seus po-
sicionamentos, pois são profissionais 
altamente atualizados, reconhecidos 
e especializados em suas áreas."

 Júlio César Damião – novo presidente 
da Diretoria Executiva 

Composição 
da nova 
Diretoria 
Executiva:  
• Presidente:  

Júlio César Damião Soares; 
• 1º Vice Presidente: 

Laurindo Souza  
de Deus Filho

• Vices-Presidentes: 
André Rocha Ayres  
(Localiza) 
Antonio Hiroyuki Hyodo  
(Localiza)
Ana Cristina Sanches Noronha  
(Anglo American)
Alexandre Augusto  
Silva Barcelos  
(ArcelorMittal)
Carlos Augusto Botrel Berto  
(Copasa)
Elson Rocha Justino  
(Sicoob)
Eduardo Ezequiel dos Santos 
(Clamper)
Fábio Ribeiro Ferreira  
(Atrio Investimentos)
Gabriel Mourão de Andrade  
(Aethra)
Guilherme Cruz Fonseca  
(FCA)
Guilherme Lima Carrara  
(Itambé)
Juliano Lima Pinheiro  
(UFMG)
Maurilio Antonio Tolentino  
(Mega Empreendimentos)
Paula Andrade Ribeiro 
Chaves (Coimbra e Chaves 
Advogados)
Raphael Gesteira Alves  
(Plena Alimentos)
Ricardo Salera de Carvalho 
(Fiemg) 
Rogério Perillo Carvalho 
(Vallourec)
Ronaldo Pereira Nunes  
(Elba Equipamentos)
Sérgio Eduardo  
Michetti Frade  
(Solutions Gestão de Seguros)
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Primeira mulher a comandar a OMC: 
empreendedoras comentam

Na última semana, uma notícia po-
sitiva e inspiradora para as mulheres 
no mercado chamou a atenção do mun-
do todo. A nigeriana Ngozi Okonjo-Iwe-
ala tornou-se a primeira mulher a ser 
diretora-geral da Organização Mundial 
do Comércio (OMC). Desde 1995, ape-
nas homens comandavam a instituição. 

Okonjo-Iweala tem 66 anos e é 
economista especializada em finanças 
globais. Foi diretora de operações do 
Banco Mundial, onde fez carreira por 
25 anos, além de ter sido a primeira 
mulher a comandar o ministério das 
Finanças da Nigéria, cargo que ocupou 
por duas vezes (2003 a 2006 e 2011 
a 2015). A nova chefe da organização 
terá como missão trabalhar com os 
membros para abordar as consequên-
cias na saúde e na economia causadas 
pela pandemia de Covid-19. 

Empreendedoras de diversas áreas 
comentam que o fato é celebrado como 
mais um passo dentro dos avanços das 
mulheres em cargos de liderança. 

Para Nani Gordon, CEO e co-funda-
dora da fintech Cash.in, ter uma mulher 
à frente de uma das maiores instituições 
de mercado global, composta por 162 
países-membros, é um feito histórico. 

“Nós mulheres, já demonstramos 
ser um ativo gigante para o mercado. 
A diversidade se mostra cada vez mais 
eficaz e imprescindível em empresas 
que buscam crescimento e melhores 
práticas. Ter uma mulher forte, dis-
ruptiva e representativa em um espa-
ço tão importante espelha ainda mais 
o movimento de igualdade e inspira 
a todas nós, mulheres, a buscar posi-
ções de liderança”, diz a CEO. 

Para Laura Bartelle, especialista 
em investimentos e sócia da 051 Ca-
pital , a escolha de uma mulher para 

liderar a OMC pode incentivar o au-
mento feminino em cargos com im-
portantes tomadas de decisões. 

“É uma conquista importante. 
Cada vez que uma mulher se tor-
na referência outra se inspira para 
também se tornar protagonista, é 
assim que diminuímos o gap que 
ainda existe entre homens e mulhe-
res em cargos de liderança”, diz. 

Carol Esteve, fundadora da Buy 
My Dress, primeira plataforma de 
vestidos second hand do Brasil, res-
salta que o ingresso da primeira mu-
lher na OMC é uma notícia que inspi-
ra e motiva. 

“Quando uma mulher sobe, con-
sequentemente, puxa outras. Esta 
expressão define o sentimento de ver 
movimentos como esses acontecen-
do. Uma notícia que inspira e motiva 

todas nós mulheres a continuarmos 
trabalhando, conquistando o nosso 
espaço, e mostrando a nossa capa-
cidade em liderar”, diz a empresária. 

Daniela Petroni, empreendedora 
da Puzzle Me , acredita que o ingresso 
de Ngozi Okonjo-Iweala na OMC res-
salta a importância da representativi-
dade na instituição. 

“Ter uma mulher sob comando 
de uma das principais instituições 
de comércio do mundo mostra a 
representatividade, uma mudan-
ça que está cada vez mais presen-
te no mercado de trabalho e uma 
conquista de efeito positivo. Apesar 
disso, a participação de mulheres no 
mercado de trabalho é a menor em 
30 anos, segundo o Ipea. Temos um 
longo caminho a seguir, mas é im-
portante celebrar conquistas histó-
ricas”, finaliza.

Seijkens/Gavi
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Trânsito mata 14 por dia em rodovias 
federais - MG lidera ranking

Pesquisa do Painel de Acidentes 
Rodoviários da Confederação Nacio-
nal do Transporte (CNT) revelou que 
5.287 pessoas morreram em 63.447 
acidentes nas rodovias federais do 
Brasil em 2020, uma média de 14 óbi-
tos por dia. O levantamento, que utili-
za dados da Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF), revelou que Minas Gerais 
foi o estado com o maior número de 
acidentes e mortes. No ano passado, 
foram registrados 8.363 acidentes, 
que provocaram 717 mortes. 

Segundo o Painel, 81,8% das víti-
mas do trânsito são homens e mais da 
metade dos acidentes aconteceu nos 
fins de semana (54,8%). “No Brasil, 
os que mais têm maior probabili-
dade de morrer em um acidente de 
trânsito são os homens jovens, con-
dutores de motocicletas. O fator hu-
mano continua sendo responsável 
por 90% dos acidentes, cujas cau-
sas principais são a falta de aten-
ção; desobediência às regras de 
trânsito; velocidade incompatível 
com o limite da pista e o consumo 
de álcool”, completa o coordenador 

da Mobilização Nacional dos Médicos 
e Psicólogos Especialistas em Trân-
sito e diretor da Associação Mineira 
de Medicina do Tráfego (AMMETRA), 
Alysson Coimbra.

90% DOS ACIDENTES SÃO 
CAUSADOS POR FATOR HUMANO, 
SEGUNDO O MÉDICO

Segundo Coimbra, esses dados 
mostram que a maioria das mortes po-
deria ter sido evitada. A fiscalização da 
PRF nessas rodovias revela que os há-
bitos dos brasileiros ao volante ainda 
estão distantes de garantir um trânsito 
seguro para todos. “As principais in-
frações foram embriaguez; falta do 
cinto de segurança; ultrapassagem 
indevida e uso do celular. É urgente 
a elaboração de uma política públi-
ca voltada para a segurança viária 
e que trate a violência no trânsito 
como um problema de saúde públi-
ca”, completa Coimbra.

Na avaliação do especialista em 
Medicina do Tráfego, alguns fatores 
contribuem para Minas Gerais ser a 

campeã de acidentes e mortes. “Fal-
tam investimentos em engenharia 
de trânsito. Precisamos investir em 
sinalização, fiscalização e alterações 
estruturais de trechos com altos ín-
dices de acidentes. Nossa principal 
malha rodoviária possui mais de 50 
anos de uso e a maioria não passou 
por transformações para se reade-
quar à nova realidade de circula-
ção. Elas não foram projetadas para 
comportar o tráfego existente hoje e 
o resultado vemos nos altos índices 
de acidentes e mortes. Em Minas, 
uma pesquisa recente revelou que 
quase 60% da extensão das rodo-
vias está em precárias condições de 
conservação”, observa Coimbra.

Para o especialista, a combinação 
entre estradas ruins, imprudência, 
piora da saúde dos motoristas e queda 
no número de fiscalizações nas rodo-
vias emperram a redução do número 
de acidentes. “Não temos investimen-
tos suficientes em melhorias nas es-
tradas, nem em políticas educativas 
para conscientização no trânsito e o 
resultado é catastrófico”, finaliza.

Divulgação/Arteris
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Fusões e aquisições de Empresas 
de Internet e de Tecnologia da 
Informação sobem 6,8% em 2020

As fusões e aquisições de Em-
presas de Internet e de Tecnologia 
da Informação subiram 6,8% na 
comparação de 2020 com 2019. Em 
números absolutos, a evolução foi 
de 451 para 482 operações desse 
tipo nos períodos citados, sendo os 
setores que mais se destacaram na 
quantidade de transações recentes. 

Os dados são de uma pesquisa 
exclusiva da KPMG sobre fusões e 
aquisições com 43 setores da eco-
nomia brasileira. De acordo com o 
material, em 2020 o setor de Em-
presas de Internet teve 314 ope-
rações assim, contra 293 em 2019 
(alta de 7,1%). As organizações de 
Tecnologia da Informação subiram 
de 158 operações em 2019 para 168 
em 2020 (alta de 6,3%).

De acordo com o levantamen-
to da KPMG, os dez setores com os 
maiores números absolutos de fu-
sões e aquisições em 2020 no Brasil 
foram os seguintes:

"Notadamente as organizações 
estão buscando seu posicionamen-

to competitivo para conquistar e 
ou criar novos mercados através da 
inovação com tecnologia e internet. 
Lê-se: e-commerce, pagamentos di-
gitais, experiência do consumidor, 
geração de demanda, robotização 
e inteligência artificial, mostrando 
que ainda haverá muitas movimen-
tações neste tabuleiro neste ano em 
fusões e aquisições", afirma Marcio 
Kanamaru, sócio-líder de Tecnolo-
gia, Mídia e Telecomunicações da 
KPMG no Brasil. 

Os dados exclusivos da KPMG 
revelam ainda que foram realizadas 
1.117 fusões e aquisições no Bra-
sil em 2020. O número representa 
queda de 7,9% em comparação com 
2019, quando 1.231 operações as-
sim foram realizadas. Mesmo diante 
da diminuição, foi o segundo exercí-
cio com mais transações do gênero 
nos últimos 20 anos. 

Um dos fatores que contribuíram 
para os resultados serem menores 
do que em 2019 está relacionado à 
queda de 28% das aquisições fei-
tas por empresas estrangeiras, que 
totalizaram 320 em 2020, ante 449 
no ano anterior. Entretanto, ocorreu 
pequeno aumento de 2% nas ope-
rações domésticas, que passaram 
de 782 para 797. Trata-se do quar-
to recorde consecutivo de negócios 
deste tipo. 

Outro importante fator que con-
tribuiu de forma significativa, que já 
vem se repetindo ao longo da série 
histórica, foi a presença dos fundos 
de Venture Capital que têm sido 
protagonistas em prover capital 
para o desenvolvimento destas em-
presas desde seus estágios iniciais 

até o momento onde estas atingem 
um maior grau de maturidade e pas-
sem a atuar de forma mais relevante 
no mercado.

"Esse é um resultado bastan-
te relevante quando consideramos 
todo o contexto econômico mundial, 
fortemente impactado pela pande-
mia que impactou significativamen-
te grande parte dos setores que nor-
malmente protagonizam este tipo 
de transação. Devido à pandemia, as 
empresas estrangeiras reduziram 
seu volume de aquisições no Brasil 
uma vez que estas passaram a focar 
em seus principais mercados e em 
estratégias de curto e médio prazo 
para superar este momento desa-
fiador. Seguindo a mesma lógica, as 
empresas e os investidores brasilei-
ros direcionaram seus esforços para 
as oportunidades locais, principal-
mente aquelas com componentes 
tecnológicos e de inovação para atu-
arem dentro da nova realidade im-
posta pela pandemia", afirma Luis 
Motta, sócio-líder da área de fusões 
e aquisições da KPMG no Brasil.

O terceiro trimestre de 2020 foi 
o período com o maior volume de 
transações domésticas em todos os 
tempos, com 239 operações assim. O 
acumulado do segundo semestre de 
2020, com 603 fusões e aquisições, 
foi 17% superior das 514 transações 
ocorridas no primeiro semestre.

Empresas de internet  314

Tecnologia da informação  168

Outros  57

Companhias energéticas  56

Hospitais e Laboratórios  
de Análises Clínicas 55

Serviços para empresas 54

Imobiliário  54

Instituições financeiras  52

Alimentos, bebidas e fumo  40

Educação  27

A KPMG é uma rede global de firmas 
independentes que prestam serviços profissionais 

de Audit, Tax e Advisory. Estamos presentes 
em 154 países e territórios, com 200.000 

profissionais atuando em firmas-membro em 
todo o mundo. No Brasil, são aproximadamente 
4.000 profissionais, distribuídos em 22 cidades 

localizadas em 13 Estados e Distrito Federal. 
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O Sicoob - instituição financeira co-
operativa - vem expandindo a sua ca-
pilaridade para atender à demanda da 
população. De acordo com o relatório 
de evolução mensal divulgado pelo Ban-
co Central (BC), a instituição alcançou a 
terceira colocação na escala das maiores 
redes no segmento financeiro, com 3.480 
locais para atendimento aos cooperados. 

Dentre os cinco primeiros colocados 
no ranking (além do Sicoob, Banco do 
Brasil, Bradesco, Caixa e Itaú fazem parte 
dessa lista), o representante do coopera-
tivismo financeiro foi o único a ampliar 
sua atuação presencial, em 6%, avanço 
esse que também se identifica em outras 
bandeiras do movimento cooperativo na-
cional. No caso dos demais players, houve 
redução de até 24% com relação aos nú-
meros de dezembro de 2019. 

Tomando como referência um perí-
odo de cinco anos, o Sicoob viu evoluir 
sua quantidade de pontos de atendi-
mento em mais de 40%, média de 8% 
por ano. Segundo o BC, em dez/2020 ha-
via 18.450 agências bancárias no Brasil. 

De acordo com Ênio Meinen, dire-
tor de Coordenação Sistêmica e Rela-
ções Institucionais do Sicoob, apesar 
de a pandemia estar influenciando o 
redimensionamento da rede, o movi-
mento de redução de agências já vinha 
sendo observado antes da crise. “Essa 
reacomodação é natural, observada 
também fora do Brasil, e está associa-
da à evolução digital e a oportunidades 
de racionalização estrutural no âmbito 
dos bancos, que atingiram a plenitude 
da sua rede há mais tempo e hoje apre-
sentam algum nível de sobreposição. 
As cooperativas, que também vêm dan-

do forte ênfase ao atendimento remoto, 
ainda têm um grande espaço geográfi-
co a ser coberto com pontos fixos, in-
clusive para equilibrar, em alguma me-
dida, a sua presença física com a rede 
bancária. Ademais, dado o seu modelo 
societário, não podem impor este ou 
aquele canal de contato.” 

Segundo o executivo, “enquanto 
as cooperativas já servem substancial-
mente as pequenas localidades, cen-
tenas delas - normalmente remotas e 
pouco atrativas para a concorrência 
- sem a companhia de qualquer outro 
agente financeiro, nos territórios mais 
populosos, sobretudo em regiões me-
tropolitanas, há demanda das comuni-
dades para uma maior presença física 
do segmento, até mesmo como alter-
nativa aos bancos. O quantitativo e o 
dimensionamento dos pontos físicos, 
bem como a amplitude da oferta de 
soluções, respeitam as características e 
necessidades de cada praça.” 

Em paralelo à expansão física, o Si-

coob vem intensificando e acelerando 
investimentos em tecnologia e inovação, 
buscando melhorar cada vez mais a ex-
periência dos usuários que preferem o 
relacionamento não presencial. Logo no 
início da pandemia, a instituição desen-
volveu mecanismo de reconhecimento 
facial para evitar a ida dos cooperados 
até uma agência para liberar aplicativo, 
tokens e senhas. Junto com essa medida, 
o sistema viabilizou os pagamentos por 
aproximação (contactless) nas funções 
débito e crédito dos seus cartões, dis-
pensando a digitação de senhas. Uma 
terceira novidade, entre outras, foi a 
implementação de um processo de filia-
ção totalmente digital, diretamente por 
meio do App Sicoob. 

O diretor lembra, ainda, que “o aten-
dimento físico, respeitadas às premissas 
da real necessidade e viabilidade econô-
mica, e o digital devem caminhar lado a 
lado para que se cumpra efetivamente 
o propósito cooperativo de promover 
justiça financeira e prosperidade, com 
ampla inclusão e sem o viés do lucro”. 

Sicoob torna-se a terceira maior 
rede de atendimento do Brasil 
Em 2020 foram inaugurados 197 novos pontos de atendimento. Expansão do Sistema, 
que persistirá em 2021, tem como premissa ampliar e democratizar o acesso a produtos 
e serviços financeiros de qualidade e a preços mais justos para a população brasileira 

S I S T E M A  F I N A N C E I R O
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Concluindo, acentua que “ao facultar a 
escolha do canal de relacionamento o Si-
coob vai ao encontro do usuário, respei-
tando a preferência dos atuais e futuros 
cooperados, donos do empreendimento 
cooperativo. Além disso, honra com o 
seu compromisso de engajamento ter-
ritorial, nos termos do sétimo princípio 
cooperativista (interesse pela comuni-
dade), o que inclui a preservação e a ge-
ração de milhares empregos”. 

NA CONTRAMÃO DOS BANCOS E 
COM APOIO DO BC, COOPERATIVAS 
ABREM AGÊNCIAS NO PAÍS

“Enquanto os grandes bancos fe-
charam mais de mil agências no último 
ano – e planejam enxugar ainda mais –, 
as cooperativas de crédito ampliaram a 
presença física na pandemia e fincaram 
os pés em novos pontos do País. Maior 
instituição do segmento, o Sicoob abriu 
197 agências em 2020, um crescimento 
de 6% da sua base, que alcançou 3,48 mil 
postos. Com isso, em número de agências, 
só perde agora para o Banco do Brasil, 
que fechou dezembro com 4,4 mil unida-
des. O Sicredi, segunda maior cooperati-
va financeira do País, com 2 mil agências, 
aumentou sua rede em mais 150 pontos 
na pandemia e tem outras 250 unidades 
previstas para este ano, com investimen-
tos de R$ 200 milhões. O movimento tem 
o apoio do Banco Central, que colocou 
como meta o aumento da participação 
das cooperativas no crédito do Sistema 
Financeiro Nacional para 20% até 2022 – 
hoje a fatia está em 10%, o dobro do visto 
há cinco anos. O cálculo utilizado pelo BC 
tira da conta nichos em que as coopera-
tivas não atuam, como crédito a grandes 
companhias. Se todo o sistema for conta-
bilizado, a participação das cooperativas 
seria em torno de 5%. Muitas originadas 
no setor agrícola, as cooperativas extra-
polaram o campo e hoje atendem clientes 
de todos os setores, tanto pessoas físicas 
como empresas, atrás de juros menores. 
Como não têm fins lucrativos – já que em-
prestam basicamente para seus próprios 
associados, que são, portanto, os donos 
do negócio – elas conseguem taxas mais 
competitivas. Atualmente há mais de 5 
mil cooperativas no Brasil, sendo 827 

de crédito, com ativos totais de R$ 310 
bilhões e uma carteira de empréstimos 
de mais de R$ 156 bilhões, segundo últi-
mo levantamento realizado pelo Sistema 
Organização das Cooperativas Brasilei-
ras (OCB). Em crédito especificamente, 
há mais de 10 milhões de cooperados e 
6.043 postos de atendimento.

No ano passado, na esteira do co-
vid-19, as cooperativas lideraram o 
ranking das concessões de empréstimos 
a pequenos negócios, sendo responsá-
veis por 31% do total, segundo o Sistema 
Nacional de Crédito Cooperativo (SNCC). 
“Elas exerceram um papel fundamental 
ao longo da crise, que foi fazer o dinheiro 
chegar ao pequeno produtor, empresá-
rio, comerciante e empreendedor”, diz 
o coordenador do curso de economia 
da FGV, Joelson Sampaio. “É importante 
lembrar que, muitas vezes, o pequeno 
tem muita dificuldade de lidar com os 
bancos, pelas exigências que são feitas.” 
Para ampliar ainda mais a participação 
do segmento no Sistema Financeiro Na-
cional, o BC quer mais flexibilização nas 
regras para associação, um movimento 
que já visto na última década. A ideia é 
permitir, por exemplo, que um coope-
rado de uma instituição possa tomar 
parte do crédito em outra, caso a sua 
não tenha recursos suficientes. Isso abre 
espaço para que companhias maiores 
sejam cooperadas. Na avaliação do BC, 
as cooperativas são importantes porque, 
além de irrigarem pequenas empresas e 
ampliarem a competição bancária, são 
alternativa de inclusão financeira.

GEOGRAFIA

O atendimento a regiões do País em 
que as transações envolvendo o papel 
moeda e cheques ainda são significa-
tivas, incluindo periferias de grandes 
centros urbanos, explica em parte a 
abertura de agências das cooperativas. 
“Os pequenos têm dificuldade de aces-
so a serviços financeiros, mas também 
a meios de pagamento. Isso em época 
do Pix (meio de pagamento instan-
tâneo, e eletrônico, capitaneado pelo 
Banco Central)”, afirma o presidente do 
Sicoob, Marco Aurélio Almada. 

Para se ter uma ideia, em um perío-
do de menos de três meses, de novem-
bro a meados de janeiro, foram deposi-
tados no Sicoob mais de 8 milhões de 
cheques. “Para transações em cheque 
e dinheiro ainda se precisa do porte fí-
sico”, comenta. Para este ano, o Sicoob 
planeja alcançar 2.144 municípios bra-
sileiros, aumento de 14%. O executivo 
destaca que essas transações têm baixo 
retorno às instituições financeiras, mas 
que as cooperativas conseguem prestar 
o serviço por não terem fins lucrativos. 
“O cooperativismo serve para ajudar 
com essa dor, provendo atendimento 
em geografias que não são interessan-
tes aos grandes bancos”, afirma. Em 
função também disso, os juros costu-
mam ser mais atrativos. No Sicoob, por 
exemplo, a taxa do crédito pessoal é de 
15,75% ao ano ante média de 31,6%.

ÚNICA ALTERNATIVA 

Estudo do BC aponta que a quanti-
dade de municípios onde a cooperativa 
de crédito é a única alternativa para ob-
tenção de serviços financeiros passou 
de 184, em dezembro de 2018, para 
202, um ano depois. Segundo o regula-
dor, o aumento reflete tanto a expansão 
do atendimento presencial quanto a re-
dução do número de agências e postos 
de atendimento dos bancos. “Enquanto 
a tendência dos bancos é a busca de au-
mento da eficiência, reduzindo assim o 
custo fixo com agências, as cooperativas 
de crédito vão na contramão, aumentan-
do a presença no interior do País”, refor-
ça o analista sênior da agência de clas-
sificação de riscos Fitch, Pedro Carvalho. 

O presidente executivo do Sicredi, 
João Tavares, destaca que a presença 
física das cooperativas de crédito é um 
diferencial competitivo. “Nossa atuação é 
pautada por estar onde as pessoas preci-
sam de nós e, como a inclusão financeira 
ainda é uma questão em evolução no País, 
nosso ritmo de penetração em novas co-
munidades segue acentuado. Nossos pla-
nos de expansão em termos de agências 
em 2020 eram, inclusive, superiores ao 
que foi realizado”, frisa o executivo. 

Fonte: O Estado de S. Paulo – 16.02.2021
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FAEMG 70 anos
Apesar da pandemia do coronaví-

rus, o ano de 2020 no agronegócio foi 
de superação. Mais uma vez, o setor 
mostrou resiliência, força, produtivida-
de e ajudou na sustentação da econo-
mia de Minas Gerais e do Brasil. Já 2021 
começou com incertezas, mas o setor, 
embora com reservas, está otimista. 
Essa é a análise do presidente da Fede-
ração da Agricultura e Pecuária do Es-
tado de Minas Gerais (Sistema FAEMG/
SENAR/INAES), Roberto Simões.

Ele lembrou que, no ano passado, 
o Valor Bruto da Produção (VBP) foi 
recorde, acima de R$ 817 bilhões. Já 
a agropecuária mineira passou de R$ 
102 bilhões, com alta de 23,4% fren-
te a 2019. Segundo Roberto Simões, 
a safra de café foi extraordinária, e 
a produção de grãos, recorde tam-
bém. As exportações do agronegócio 
chegaram a US$ 101 bilhões. Outro 
fator que contribuiu para o aumento 
do consumo interno foi o recurso li-
berado pelo governo federal para os 
menos favorecidos. “São números que 
carregam o país. O setor tem sido o 
mais pujante na economia brasileira 
e devemos ter, neste ano, uma safra 
recorde de grãos, mais uma vez. Além 
disso, somos responsáveis por um 
terço dos empregos criados no Brasil. 
É um setor que gera emprego e mui-
to rapidamente”, pondera Roberto 
Simões. Já para este ano, apesar das 
incertezas, a expectativa é de continu-
ar “provendo a economia e as expor-
tações”. De acordo com ele, mesmo 
com o veranico de janeiro, que gerou 
queda na produção de café de 25% a 
30%, os dados da CONAB são favorá-
veis para os grãos e o Brasil deve ter 
mais um ano de boa colheita. 

Sobre o mercado externo, o pre-
sidente Roberto Simões disse que é 
preciso avaliar o cenário internacio-
nal, com a vitória de Joe Biden, nos 

Estados Unidos, e os reflexos da reto-
mada das negociações dos america-
nos com a China, cuja retomada das 
exportações pode afetar o Brasil.

Em 2021, a FAEMG completa 70 
anos de trabalho ininterrupto, sempre 
voltado para o produtor rural, segun-
do Roberto Simões. Ele lembra que a 
entidade começou como uma Fede-
ração de Associações de Produtores 
Rurais em 1951. Há 24 anos, houve a 
agregação do S do SENAR, que levou a 
capacitação técnica para o pequeno e 
o médio produtor rural. “Nós também 
criamos o Instituto Antonio Ernesto 
de Salvo e, hoje, a nossa entidade é a 
maior federação patronal do país. Es-
tamos presentes em 740 municípios 
mineiros, e os médios e pequenos pro-
dutores são nossos principais clientes. 
Os grandes só demandam em situ-
ações especiais. Recentemente, nós 

modernizamos o Sistema com a inte-
gração dos setores e investimentos na 
assistência técnica e em tecnologia.” 

Para Roberto Simões, o que falta no 
campo é a tecnologia chegar de forma 
mais efetiva aos pequenos e médios 
produtores rurais. Por isso, a assistên-
cia técnica e gerencial do SENAR está 
entre as prioridades do Sistema FAE-
MG. Os trabalhos não pararam mesmo 
com a pandemia. Adaptações foram 
feitas para continuar o atendimento 
aos produtores, que, a partir desse tra-
balho, já conseguem melhorar a gestão 
e até exportar. “Estamos fazendo essa 
ponte entre produção e aqueles que 
desenvolvem a ciência e a tecnologia. 
Mas a realidade é que 70% das pro-
priedades não têm conectividade. Essa 
realidade precisa mudar.” Por isso, os 
esforços na assistência técnica e na ca-
pacitação devem continuar.

Roberto Simões – Presidente da FAEMG
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Foi oficializada a criação do Centro 
de Pecuária de Precisão - CPP Uberaba. 
O termo de cooperação técnica entre 
o Sistema FAEMG/SENAR/INAES e a 
Associação Brasileira dos Criadores 
de Zebu (ABCZ) foi assinado na manhã 
desta quarta-feira (3), com a participa-
ção do presidente do Sistema FAEMG, 
Roberto Simões, por videoconferência.

A solenidade foi na sede da asso-
ciação, em Uberaba. O superintenden-
te do SENAR MINAS, Christiano Nascif, 
participou presencialmente do evento, 
com a coordenadora de Formação Pro-
fissional Rural e Promoção Social, Li-
ziana Rodrigues, e o gerente regional 
do Sistema FAEMG em Uberaba, Caio 
Sérgio Oliveira. Nascif assinou o termo 
pelo Sistema FAEMG. Pela ABCZ, a as-
sinatura foi feita pelo presidente Rival-
do Machado Borges Júnior.

FORMAÇÃO COMPLETA  
PARA O PRODUTOR

O Centro de Pecuária de Preci-
são vai gerar informação, pesquisa, 

tecnologia e qualificação profissio-
nal, contribuindo para o aumento 
da produção sustentável de carne e 
leite bovinos. 

No local também será desenvolvi-
do o Programa de Assistência Técnica 
e Gerencial – ATeG para produtores 
participantes do Programa Pró-Gené-
tica e Integra Zebu em Minas Gerais. 
E serão ofertados outros programas 
especiais e ações de formação profis-
sional rural e promoção social.

O início das atividades está pre-
visto para maio, mas os primeiros 
cursos devem ser ministrados já em 
março. A construção contará com 
duas salas de aulas equipadas com 
kits multimídia, sendo uma com 
computadores para os cursos das 
áreas de tecnologia e inovação. Para 
os animais, haverá um curral inteli-
gente e antiestresse. A Embrapa irá 
desenvolver trabalhos conjuntos em 
campo para estudos de ILPF (Inte-
gração Lavoura Pecuária Floresta) e 
cultivares para pastagens.

Parceria entre Sistema FAEMG e ABCZ 
cria o Centro de Pecuária de Precisão

À esquerda, Rivaldo Borges, da ABCZ, durante a assinatura. 
À direita, Christiano Nascif, do SENAR MINAS

Comentários
“Nossas carnes continuam fortís-

simas no mercado e na exportação. É 
um setor que nos orgulha muito. Mas 
os desafios são mais complexos a 
cada dia, então é preciso que junte-
mos forças. A criação deste Centro é 
uma iniciativa moderna, e será mais 
uma forma de nos unirmos para en-
frentar as dificuldades e os desafios 
trazidos pela pandemia.” 

Roberto Simões

“É uma satisfação muito grande 
ratificar essa parceria com a ABCZ. 
A primeira de muitas. Essas ações 
reforçam ainda mais a atuação da 
Federação no Triângulo Mineiro, re-
gião da mais alta importância para 
o estado e para a economia nacio-
nal. O Centro vai prover muita infor-
mação importante para o estado, o 
país e o mundo, dar muita amplitu-
de para o trabalho do Sistema FAE-
MG junto à ABCZ e todo o Triângulo. 
Estamos dando um salto no que tan-
ge à pecuária de precisão.” 

Christiano Nascif

“Agradecemos o trabalho da Fe-
deração nesta parceria, trata-se de 
um apoio importantíssimo para o 
crescimento da agricultura e pecuá-
ria de Minas Gerais. O Centro repre-
senta o crescimento do atendimento 
às necessidades do pequeno, médio 
e grande pecuarista. Contamos tam-
bém com a participação importan-
tíssima do Sindicato dos Produtores 
Rurais de Uberaba em várias ações 
proativas. Esta é a oportunidade da 
ABCZ levar para a Fazenda Experi-
mental conhecimento e tecnologia, 
beneficiando o estado e todo o Brasil. 
Estamos juntos para levar tudo isso 
para o agronegócio brasileiro.”

Rivaldo Machado Borges Júnior
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Exportações do Agro Mineiro
Volume vendido por Minas Gerais para outros países foi o maior da última década

As exportações do agronegócio 
mineiro, em 2020, somaram US$ 8,7 bi-
lhões, com o embarque de 12,7 milhões 
de toneladas de mercadorias – maior 
volume registrado na década. Os dados 
são da Secretaria de Comércio Exterior 
(Secex), do Ministério da Economia, e 
copilados pela Gerência Técnica do Sis-
tema FAEMG/SENAR/INAES. 

A receita gerada pela venda de 
produtos do Agro Mineiro para ou-
tros países representou 33,2% de 
tudo o que foi negociado pelo esta-
do no comércio exterior, em 2020. O 
resultado foi menor apenas do que o 
alcançado em 2011, quando as recei-
tas ficaram em US$ 9,71 bilhões. As 
exportações do agronegócio mineiro 
representaram 8,64% das exporta-
ções do agronegócio brasileiro.

Quando comparado com 2019, o 
crescimento no volume de mercado-
rias embarcadas foi de 23,2%. A alta 
chegou a 10,4% na receita, frente ao 
registrado no ano passado. “Apesar 
de o coronavírus ter se tornado um 
problema mundial e resultado no fe-
chamento de fronteiras em diversos 
países, em épocas variadas do ano, 
as exportações do agronegócio mi-
neiro se mantiveram firmes e com-
petitivas, registrando este cresci-
mento expressivo”, diz o presidente 
do Sistema FAEMG/SENAR/INAES, 
Roberto Simões. “A disponibilidade 
e qualidade dos nossos produtos e a 
taxa de câmbio favoreceram a com-
petitividade, ainda que para algumas 
commodities o preço tenha se redu-
zido”, destaca.

PRODUTOS

Os produtos mineiros foram expor-
tados para 172 países, sendo os prin-
cipais compradores a China (US$ 2,27 

bilhões, representando 26,3%); os Esta-
dos Unidos (US$ 896 milhões, 10,3%); a 
Alemanha (US$ 881 milhões, 10,2%); a 
Itália (US$ 403 milhões, 4,7%); e o Japão 
(US$ 3,8 milhões, 4,2%).

O Complexo Café (composto por 
café verde, torrado e seus deriva-
dos) teve a maior representação nas 
exportações do agronegócio mineiro 
no ano passado, chegando a 43,9% 

do total. Foram mais de 25 milhões 
de sacas embarcadas. Os resultados 
mostram que foi a melhor performan-
ce das exportações, tanto no valor 
quanto no volume, desde 2014.

 Outros produtos que também ti-
veram forte participação nas exporta-
ções foram: Complexo Soja (20,7%), 
Complexo Sucroalcooleiro (12,2%) e 
Carnes (11,8%).
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A cafeicultura do município de Fer-
vedouro, localizado na região produ-
tora conhecida como Matas de Minas, 
está passando por uma transformação. 
A atividade é desenvolvida predomi-
nantemente por agricultores familiares 
que, nos últimos anos, começaram a in-
vestir na produção sustentável de cafés 
especiais, com a orientação da Emater-
-MG, empresa vinculada à Secretaria de 
Estado de Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento. 

A mudança teve início em 2014, 
quando o técnico da Emater-MG, Ade-
nilson Mendes Chaves, começou um 
trabalho de melhoria da qualidade do 
café com 10 agricultores, numa par-
ceria com a Secretaria Municipal de 
Agricultura. Uma das primeiras ini-
ciativas foi levar o grupo para conhe-
cer propriedades em outros municí-
pios da região, que já estavam num 
estágio mais avançado de produção 
de cafés especiais.  “Visitamos muni-
cípios que são referência na região, 
como Araponga, Caparaó e Espera 
Feliz. Eles também começaram a par-
ticipar de simpósios, cursos, feiras e 
concursos. A ideia era que o pessoal 
fosse conhecendo melhor o universo 
do café”, explica. 

Hoje o grupo que investe no culti-
vo de cafés especiais em Fervedouro 
conta com 30 produtores. O técnico da 
Emater-MG relata que, num segundo 
momento, a mudança para melhoria 
da qualidade ocorreu na colheita e se-
cagem dos frutos. “O pessoal começou 
a fazer a colheita seletiva, quando são 
retirados do pé apenas o café maduro. 
Também houve investimentos na lava-
gem do café, construção de estufas e 
de terreiros suspensos para a secagem 

adequada do produto. A demanda por 
análise de solo também aumentou, com 
uma adubação mais racional”, afirma. 

A jovem cafeicultura Bruna Ca-
rolina da Silva, de apenas 22 anos, se 
tornou a principal representante des-
ta nova fase da cafeicultura de Ferve-
douro. Além da juventude, ela chama 
atenção pelo jeito espontâneo e apai-
xonado quando fala sobre a atividade, 
e também pela visão empreendedora. 

Bruna planta café junto com a fa-
mília, numa propriedade de 17 hecta-
res.  Ela toma todos os cuidados du-
rante a colheita seletiva, investiu em 
terreiros suspensos para a secagem, 

e faz os processos de torra e moagem 
do café na propriedade. Os cuidados 
garantiram ao produto, conhecido 
como Café Especial da Bruna, a pon-
tuação que define os cafés especiais. 

O trabalho desenvolvido pela jo-
vem em Fervedouro se destacou até 
fora do país.  No ano passado, ela foi fi-
nalista do Premio a La Innovación Juve-
nil Rural de América Latina y el Caribe 
(Prêmio Juventude Rural Inovadora da 
América Latina e do Caribe). A cafeicul-
tora concorreu na categoria Geração de 
Renda, pela experiência inovadora e 
empreendedora com a produção de ca-
fés especiais. O prêmio é uma iniciativa 
do Fundo Internacional de Desenvolvi-

Agricultores familiares investem na 
produção sustentável de cafés especiais

Bruna Carolina

No município de Fervedouro, cerca de 30 produtores 
mudaram o manejo para melhorar a qualidade do café 



M U N D O  E M P R E S A R I A L7 0 MARÇO 2021 EDIÇÃO 287

mento Agrícola (FIDA), da Organização 
das Nações Unidas (ONU).

O reconhecimento internacional e o 
empenho em produzir um café de quali-
dade superior abriram o mercado para 
a jovem, que hoje vende para vários es-
tados do país. “Ano passado, fizemos 10 
sacas. Por a gente ter a nossa marca, a 
gente vendeu o nosso café (cada saca), 
por mais de R$ 1,6 mil”, conta. 

Ronivon Xavier Rosa é mais um 
agricultor familiar de Fervedouro 
que começou a investir em cafés es-
peciais. Em 2019, ele construiu uma 
estufa, com terreiro suspenso, para 
melhorar os cuidados pós-colheita. E 
o resultado não demorou a aparecer, 
com destaque nos concursos munici-
pais de cafés especiais.

“Eu ganhei o concurso de Ferve-
douro em 2019. Em 2020, eu conti-
nuei, já deu para fazer uma quantida-
de maior porque a colheita foi mais 
fácil. E ganhei de novo o primeiro lu-
gar”, conta o produtor. 

Para este ano, o Ronivon pretende 
aumentar a área da lavoura dedicada 
ao café especial e, também, a quanti-
dade de terreiros suspensos. “Come-
cei sozinho, com a ajuda do Adenilson 
da Emater, e depois o próprio manejo 
vai te ensinando a trabalhar. Fui ven-
do as melhores variedades que se 
adaptavam para o café tipo especial e, 
graças a Deus, está indo”, afirma. 

 Além do concurso municipal, os 
cafeicultores de Fervedouro também 
foram premiados em concursos re-
gionais de qualidade de café e chega-
ram à final do Concurso de Qualidade 
dos Cafés de Minas Gerais. 

A produtora Nelizilda Castelani 
Doná Ferreira também resolveu apri-
morar o sistema de produção para 
vender um café diferenciado. Dos 16 
mil pés de café da propriedade, foram 
separados 2 mil para a produção de 
café especial. “Tivemos o incentivo da 
Emater, que nos orientou a fazer cata 

seletiva dos grãos e construir terreiro 
suspenso. Se tudo der certo, quere-
mos aumentar os talhões para fazer 
cafés especiais”. 

la destaca também a criação da As-
sociação dos Cafeicultores Familiares 
de Fervedouro (ASCAFF). Em grupo, 
eles conseguem comprar insumos a 
preços mais acessíveis e também tra-
balham para divulgação do café do 
município. “Tivemos a ideia e fizemos 
um concurso de café especial para 
mostrar nosso trabalho, mostrar que 
temos que cuidar do café, porque ele é 
um alimento, e assim também agregar 
preço ao produto de qualidade”, infor-
ma Nelizilda Ferreira. 

MEIO AMBIENTE

Um dos destaques do trabalho 
desenvolvido com os cafeicultores de 
Fervedouro é o cuidado com o meio 
ambiente. A produção sustentável no 
município fez parte dos nove projetos 
que deram o primeiro lugar à Emater-
-MG, na categoria Destaque Estadual, 
na 11ª edição do Prêmio Hugo Wer-
neck de Sustentabilidade & Amor à 
Natureza. O prêmio é uma referência 
nacional e homenageia o ambientalista 
mineiro, falecido em 2008, que é consi-
derado um dos precursores da consci-

ência ecológica na América Latina. 

“Além da preservação de nas-
centes e manutenção das Áreas de 
Preservação Permanente, os pro-
dutores fazem o uso consciente de 
defensivos, visando reduzir custos e 
causando o menor impacto possível 
ao meio ambiente”, informa o técnico 
da Emater-MG

Na propriedade de Bruna Caroli-
na, foram construídas bacias de con-
tenção e curvas de nível para reter 
a água no solo. “Já temos uma área 
fechada de preservação, que é nossa 
reserva ambiental. Temos uma outra 
área que vamos cercar este ano. As 
minas já estão cercadas. Sobre os de-
fensivos, a gente usa o mínimo possí-
vel, só se tiver alguma coisa incontro-
lável”, explica Bruna. 

Os mesmos cuidados também são 
tomados na propriedade do Ronivon 
Xavier, com a construção de bacias 
de captação de água da chuva e ma-
nutenção das estradas vicinais, para 
evitar enxurradas. “A água aqui na 
propriedade aumentou muito. E este 
ano já reduzi bastante o uso de agro-
tóxico. Estou usando só adubo. E uso 
a roçadeira, no lugar da enxada, para 
evitar erosão”, conta o produtor. 

Nelizilda Castelani
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O primeiro trimestre apresenta 
boas perspectivas para o agronegócio 
brasileiro em 2021, segundo o profes-
sor da Fundação Escola de Comércio 
Álvares Penteado (FECAP) e especia-
lista na área José Luiz Tejon Megido. 

A pandemia propiciou a busca por 
segurança alimentar em muitas na-
ções. Com medo do desabastecimento, 
ocorreu um aumento dos estoques de 
segurança. Da mesma forma, com o 
anúncio da vacinação pelo mundo, va-
mos assistir em 2021 a uma ‘reiniciali-
zação’ da economia planetária. 

“Quem tem matérias primas para 
vender encontra neste ano um ótimo 
campo para superar resultados eco-
nômicos e financeiros. E o Brasil tem 
commodities para vender. Enquanto 
o Departamento de Agricultura dos 
Estados Unidos acaba de divulgar 
seu mais novo relatório de oferta e 
demanda de produtos agrícolas, re-
duzindo a estimativa de produção 
global de soja de 362,05 milhões para 
361 milhões de toneladas, além da 
redução dos estoques finais de 85,64 
milhões para 84,31 milhões de tone-
ladas, aqui no Brasil teremos uma sa-
fra recorde”, explica. 

NÚMEROS DE 2020 

Segundo dados da Secretaria de Co-
mércio das Relações Internacionais do 
Ministério da Agricultura, as exportações 
do agronegócio em 2020 tiveram ótimo 
desempenho, o segundo maior de toda 
a série histórica, atrás somente de 2018. 

“Em valor, foram US$ 100,81 bi-
lhões em 2020, contra US$ 101,7 bi-
lhões em 2018. Em relação ao ano 
passado, o aumento foi de 4,1%. E ob-
tivemos aumento pelo maior volume 
exportado. O complexo soja com grão, 
farelo e óleo foi o maior produto expor-

tado, com US$ 35,24 bilhões e 101,04 
milhões de toneladas”. 

As exportações dos grãos repre-
sentaram 81,1% do valor exportado. 
Na proteína animal, da mesma forma, 
crescemos e as perspectivas continu-
am positivas para 2021. 

“Um movimento observado por 
integrações de aves, suínos, ovos, tem 
sido a busca de contratos diretamente 
com agricultores de soja e milho para 
assegurar o produto mais importante 
do seu canal de suprimentos, a ração”. 

Em paralelo, estamos num mun-
do que dever retomar o crescimento, 
com perspectivas da China crescer 
8% neste ano, a União Europeia 5% 
e os Estados Unidos, maior economia 
do mundo, 3%. 

PROJEÇÃO PARA 2021 

O último levantamento da safra de 
grãos feito pela Companhia Nacional de 
Abastecimento aponta que o Brasil deve 
colher 264,8 milhões de toneladas, um 
aumento de 7,9 milhões em comparação 
com a safra 2019/2020, quando a co-
lheita foi 256,94 milhões de toneladas. 

O maior pedaço desse bolo é o 
da soja, respondendo por cerca de 
50% dos grãos. A área da soja cres-
ceu 3,4% e a estimativa da safra é de 
133,7 milhões de toneladas. 

Outros grãos também têm destaque: 
arroz (10.904 milhões de toneladas), fei-
jão (3.144 milhões de toneladas), milho 
(102.313 milhões de toneladas), soja 
(133.692 milhões de toneladas) e trigo 
(6.234 milhões de toneladas). 

Para 2020/21, segundo a Conab, te-
remos recorde de 264,8 milhões de to-
neladas. Com algodão em pluma, 2.651 

milhões de toneladas. Nesta matéria 
prima, há 20 anos, o Brasil era o segun-
do maior importador de algodão no 
mundo. Hoje, somos o segundo maior 
exportador global. 

Na proteína animal, o Ministério 
da Agricultura vê o crescimento do 
frango, leite, bovinos e da pecuária de 
maneira geral, saindo de R$ 290,8 bi-
lhões em 2020, para R$ 308,5 bilhões. 

“A boa notícia do início deste pri-
meiro trimestre é que a colheita já 
começou no maior estado produtor, o 
Mato Grosso. A produção poderá chegar 
a 35,43 milhões de toneladas, com uma 
ligeira queda em função da produtivi-
dade pelas condições climáticas adver-
sas. Porém, com um aumento de área. 
Dessa forma, a situação ficou positiva. 
Sobre a estimativa anterior da Conab, a 
soja teve uma redução de cerca de um 
milhão de toneladas. E o principal fator 
para isso foi a insuficiência hídrica prin-
cipalmente no Rio Grande do Sul”. 

A renda agrícola brasileira deve 
subir 10% em 2021, podendo bater o 
valor bruto da produção bater quase 
nos R$ 1 trilhão. 

“O número mais específico é de 
R$ 959,7 bilhões. As lavouras signifi-
carão 651,2 bilhões, aumentando em 
12,2% na comparação com 2020. A 
soja deverá trazer uma renda no VBP 
de 2021 de R$ 303 bilhões, 24,4% po-
sitivos sobre 2020. O milho deverá ter 
um crescimento de 17,7% no seu valor 
bruto da produção, atingindo R$ 117,1 

Especialista traça futuro 
do agronegócio em 2021

José Luiz Tejon Megido
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bilhões. E outras lavouras irão crescer, 
como prevê o ministério da agricultura: 
arroz, batata, cacau, mandioca e trigo. 
Desta forma, de maneira geral, a con-
clusão é de que começamos o primeiro 
trimestre vindo de ótimos resultados 
em 2020, e caminhando para uma nova 
super safra no Brasil, com preços das 
commodities em alta, além de uma taxa 
de câmbio favorável nas exportações”. 

Segundo o especialista, este é um 
ano positivo, com oportunidades para 
lavouras e setores da proteína animal 
como pescado, além das demais. 

“Hora para investimento no valor da 
sua propriedade agrícola, hora de cuidar 
da gestão, profissionalização e sucessão. 
Há muitas oportunidades para a distri-
buição, startups e para inovação. A infla-
ção é um grande problema a ser adminis-
trado pelos governos, mas para um país 
forte no agronegócio como o Brasil, tudo 
indica que teremos ótimos resultados 
neste ano e na nova safra 2021/2022”. 

FUTURO DO AGRO BRASILEIRO 

As oportunidades existem também 
para todo setor de hortifruti cultura. 
O país pode e deve acessar mercados 
novos, diversificando com frutas e ve-
getais. Além das oportunidades de bio-
economia, os títulos verdes e o apro-
veitamento da lei de remuneração por 
serviços ambientais. 

O setor deve ter atenção especial 
para as lavouras de culturas perenes 
como cana, café e açúcar. “O dólar é 
incerto na sua cotação futura, e nosso 
maior cliente, a China, poderá resta-
belecer novas relações com os Esta-
dos Unidos sob o governo Biden, que 
também deverá intensificar ao lado da 
Europa barreiras não tarifárias asso-
ciadas a questões da sustentabilidade”. 

Os produtores devem investir em 
tecnologia, buscando produtividade 
aliado a rentabilidade. 

“A digitalização, e o ingresso cada 
vez maior na agricultura de baixo car-

bono, onde somos os melhores do 
mundo, assegura acesso aos mercados 
doravante que serão cada vez mais re-
gidos por um conceito de saúde”. 

Com um planejamento estratégi-
co das suas cadeias produtivas, o Bra-
sil tem condições de dobrar o agro de 
tamanho até 2030, desde o a do ‘aba-
cate’ ao z do ‘zebu’. 

“O Brasil precisa, a economia precisa, 
o PIB do país precisa e toda a população 
brasileira precisa. Significará empreen-
dedorismo e cooperativismo no antes, 
dentro e pós porteira das fazendas”. 

O agronegócio significa cerca de 25% 
do total do PIB brasileiro e tem potencial 
para chegar a receitas de U$$ 1 trilhão de 
dólares nos próximos dez anos. 

Pós em Agribusiness & Commerce

Serviço 

E é buscando contribuir para 
formar profissionais de ponta que 
possam atuar nesse mercado que 
a FECAP está lançando o curso de 
pós-graduação EAD em Agribusi-
ness & Commerce. 

O curso é voltado para empre-
endedores, profissionais que já 
atuem ou não em algum segmento 
do agronegócio, alunos formados 
em diversas áreas acadêmicas, 
objetivando canalizar seu foco 
empresarial e carreiras dentro do 
universo do agronegócio, com ên-
fase nas políticas e práticas do co-
mércio de alimentos, fibras, rações, 
agroenergia, e o biocomércio. Ou-
tro diferencial é também a ênfase 
nos fundamentos do comércio que 
envolvem o agronegócio.

O currículo do curso é pre-
parado com as competências ne-
cessárias para ser um gestor em 
organizações do complexo do agro-
negócio, no antes, dentro ou pós 
porteira das fazendas; da mesma 
forma no cooperativismo, associa-
tivismo, ONGs, mídia, nas funções 
públicas e/ou privadas, em organi-
zações da sociedade civil, com valor 
agregado de práticas de comércio 

para aplicação em iniciativas pró-
prias empreendedoras e/ou desen-
volvimento de suas carreiras. 

Os cursos de pós-graduação 
da FECAP permitem aperfeiço-
amento profissional e desenvol-
vimento pessoal, capacitando o 
aluno para atuar com integridade 
e competência em uma área espe-
cífica no mercado de trabalho.

As matrizes curriculares dos 
cursos de pós-graduação da FE-
CAP são estruturadas visando des-
pertar uma veia empreendedora 
em cada um dos seus alunos, par-
tindo-se de conteúdos relevantes, 
práticos e contemporâneos. 

A infraestrutura da FECAP 
atende a todas as necessidades 
do discente durante o curso, com 
laboratório de informática de alta 
tecnologia, salas de aula equipa-
das e uma biblioteca com acervo 
de mais de 60 mil exemplares.

Além disso, o nosso corpo do-
cente é formado por professores 
titulados, em sua maioria douto-
res, mas que também têm uma 
vasta experiência de mercado.

O curso é online, com aulas às sextas (19h às 22h40) 
e sábados (9h às 12h40), via Zoom.
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A continuidade de políticas ex-
pansionistas no mundo, com medidas 
para estimular investimentos e con-
sumo, como forma de enfrentamento 
da COVID-19, tem alavancado a rápi-
da retomada dos mercados. 

Observou-se desde então, em 
âmbito mundial, um boom no preço 
das commodities (petróleo, minério, 
grãos, alumínio, cobre, resinas, algo-
dão, entre outros), que vem se refle-
tindo e impactando todos os segmen-
tos industriais a jusante. A indústria 
do aço tem sido bastante impactada 
pelo aumento dos preços de suas 
principais matérias primas, como mi-
nério de ferro, sucata, e carvão mine-
ral, entre outras. 

No caso do Brasil, após os meses de 
março e abril do ano passado, quando 
houve grande queda da atividade eco-
nômica, surgiram sinais de recupera-
ção, viabilizada, em grande parte, pelo 
auxílio emergencial e linhas de crédito 
estabelecidos pelo governo, que possi-
bilitaram reativar tanto o consumo na 
ponta como a produção das empresas. 
A recuperação em V ao longo do 2º 
semestre de 2020 e que persiste no 
início de 2021 provocaram expressivo 
aumento da demanda sobre diversos 
segmentos industriais. 

Em 2020, a despeito de toda a 
crise provocada pela COVID-19, o de-
sempenho do setor foi, de certa for-
ma, surpreendente, pois no ápice da 
pandemia, a indústria brasileira do 
aço chegou a operar com apenas 45% 
de sua capacidade instalada. 

As vendas internas, em 2020, fo-
ram de 19,2 milhões de toneladas, 

crescimento de 2,4% na comparação 
com o ano anterior. A produção de 
aço bruto, que atingiu 31,0 milhões 
de toneladas em 2020, sofreu queda 
de 4,9% em relação ao que foi pro-
duzido em 2019, fundamentalmente 
devido à parada de equipamentos no 
2º trimestre, momento mais agudo da 
crise de demanda. 

As exportações, de 10,7 milhões 
de toneladas, ficaram 16,1% abaixo 
do total de exportações realizadas em 
2019, devido à prioridade dada pelas 
empresas do setor ao abastecimento 
do mercado doméstico. No tocante ao 
consumo aparente de produtos side-
rúrgicos, em 2020, este atingiu 21,2 
milhões de toneladas, representando 
um crescimento de 1,2% em relação 
ao ano de 2019. 

As expectativas da indústria bra-
sileira do aço são positivas para 2021, 
prevendo-se que a produção aumente 
6,7% em relação ao ano anterior, atin-
gindo a 33 milhões de toneladas de 
aço bruto. No tocante as vendas inter-
nas a estimativa é de que estas tenham 
um crescimento de 5,3% atingindo a 
20,3 milhões de toneladas e o consu-

mo aparente de produtos siderúrgicos 
de 5,8% em comparação com 2020, al-
cançando a 22,4 milhões de toneladas. 

A manutenção desta perspectiva 
positiva, porém, depende da velo-
cidade e do alcance da vacinação da 
população e o consequente controle 
da pandemia de COVID-19 para que 
o país possa voltar a uma situação de 
maior normalidade. Também são de 
extrema relevância para a retomada 
sustentada da economia, a agilização 
das discussões para aprovação das 
reformas tributária e administrativa. 

Cabe ressaltar que o crescimen-
to econômico do Brasil requer uma 
indústria forte e competitiva. Persis-
tem, entretanto, problemas na com-
petitividade da indústria nacional 
devido, principalmente, a fatores es-
truturais e sistêmicos do país, como a 
alta carga tributária e infraestrutura 
precária e onerosa. Reduzir o Custo 
Brasil é essencial e deve anteceder a 
abertura comercial, para não haver 
risco de que o país se torne, exclusi-
vamente, produtor de commodities e 
perca sua capacidade de inovar e pro-
duzir bens de maior valor agregado.

A retomada da economia e o boom 
internacional das commodities 
Perspectivas da indústria 
brasileira do aço 
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A Usiminas registrou Ebitda Ajusta-
do consolidado de R$ 1,6 bilhão no quar-
to trimestre de 2020, um aumento de 
95% sobre o trimestre anterior. A Mar-
gem Ebitda Ajustado saltou de 18,9% 
no terceiro trimestre para 29,4% nos 
três últimos meses de 2020. A empresa 
encerrou 2020 com um Ebitda Ajustado 
de R$ 3,2 bilhões, o melhor resultado 
desde 2008. O lucro líquido ficou em R$ 
1,9 bilhão entre outubro e dezembro de 
2020, contra R$ 198 milhões no trimes-
tre anterior, um crescimento de 866%. 
No fechamento do ano de 2020, o lucro 
líquido atingiu R$ 1,3 bilhão, contra os 
R$ 377 milhões registrados em 2019, 
uma alta de 243%.

As vendas de aço somaram 1,1 mi-
lhão de toneladas, maior volume desde 
o quarto trimestre de 2015, enquanto 
as vendas de minério de ferro alcança-
ram 8,7 milhões de toneladas no ano, 
recorde histórico. O ano foi encerrado 
com o maior caixa anual desde 2011, 
com R$ 4,9 bilhões. “A Usiminas tem um 
longo histórico de desafios e supera-
ções. No ano de 2020, enfrentamos um 
período de grandes impactos sociais e 
econômicos impostos pela pandemia da 
Covid-19 e nossas equipes mostraram, 
mais uma vez, sua capacidade de ven-
cer obstáculos. Tomamos as medidas 
adequadas, no momento certo, e conse-
guimos encerrar o ano com resultados 

muito satisfatórios. Passada a fase mais 
aguda da crise, quando tivemos que 
tomar medidas drásticas como o desli-
gamento de dois dos nossos três altos-
-fornos da Usina de Ipatinga, pudemos 
retomar as operações do Alto-Forno 1 
em agosto passado e já estamos nos pre-
parando para religar o AF-2 no próximo 
mês de junho”, afirma o presidente da 
companhia, Sergio Leite.

A Usiminas investiu R$ 245 milhões 
no último trimestre de 2020, 36,8% a 
mais na comparação com o trimestre 
anterior (3T20), quando atingiu R$ 
179 milhões. No consolidado do ano, 
os aportes da Usiminas totalizaram R$ 
799 milhões, 15,7% superior na com-
paração com 2019, quando ficaram em 
R$ 690 milhões. A previsão de CAPEX 
para 2021 é de R$ 1,5 bilhão, destina-
dos principalmente, para a reforma 
do Alto-Forno 3 da Usina de Ipatinga 
e para o projeto, em implantação, de 
empilhamento a seco na Mineração 
Usiminas. Além dos recursos previstos, 
também, para manutenção, saúde, se-
gurança e meio ambiente.

A Mineração Usiminas encerrou o 
quarto trimestre de 2020 com um Ebi-
tda Ajustado de R$ 958 milhões, cres-
cimento de 48,7% em relação ao 3T20 
(R$ 644 milhões), também recorde 
histórico. A margem Ebitda Ajustado 

da Musa foi de 67,8% no quarto tri-
mestre do ano passado, contra 57,6% 
no trimestre anterior (3T20). No fe-
chamento do ano, o Ebitda Ajustado 
da Mineração Usiminas alcançou R$ 
2,2 bilhões em 2020, nova máxima his-
tórica para esse indicador, represen-
tando um aumento de 196,7% quando 
comparado à 2019 (R$ 740 milhões). 
Ainda no consolidado do ano, a mar-
gem Ebitda Ajustado foi de 57% em 
2020, contra 37,2% em 2019. 

A Musa produziu 2,2 milhões de to-
neladas de minério de ferro no quarto 
trimestre de 2020, queda de 3,4% quan-
do comparada ao trimestre anterior (2,3 
milhões de toneladas) e alta de 9,6% em 

Recordes históricos 
em 2020

Destaques
• Vendas de aço de 1,1 

milhão de toneladas  
no 4T20, maior  
volume desde 4T15;

• Vendas de minério de 
ferro de 8,7 milhões 
de toneladas em 
2020, recorde anual;

• Receita líquida de 
R$5,5 bilhões no 4T20 
e de R$16,1 bilhões 
em 2020, recorde 
trimestral e anual;

• EBITDA Ajustado de 
R$1,6 bilhão no 4T20  
e de R$3,2 bilhões  
em 2020, maiores 
desde 2008;

• Lucro Líquido de 
R$1,9 bilhão no 4T20, 
866% superior ao 
trimestre anterior;

• Caixa de R$4,9 
bilhões, maior 
fechamento anual  
de caixa desde 2011.

XXV RANKING MERCADOCOMUM DE EMPRESAS MINEIRAS – 2021
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relação ao igual trimestre de 2019 (2 
milhões de toneladas). No consolidado 
do ano, a Musa encerrou o período com 
um volume recorde de 8,7 milhões de 
toneladas, contra 7,4 milhões de tone-
ladas de 2019, uma elevação de 18,2%.

As vendas no quarto trimestre 
somaram 2,3 milhões de toneladas, 
estável em relação ao trimestre ante-
rior (3T20). No consolidado do ano, a 
empresa registrou um novo recorde 
anual em 2020, com um volume de 
8,7 milhões de toneladas vendidas, 
0,8% acima de 2019 (8,6 milhões de 
toneladas). A Musa investiu R$ 208,8 
milhões em em 2020, aplicados, prin-
cipalmente, no projeto de empilha-
mento a seco (Dry Stacking). 

Na Unidade de Siderurgia, a produ-
ção registrou 760 mil toneladas de aço 
bruto produzidas na Usina de Ipatinga 
no quarto trimestre de 2020, uma alta 
de 9,2% em relação ao trimestre an-
terior.  A produção de laminados nas 
Usinas de Ipatinga e Cubatão totalizou 
1.143 mil toneladas no quarto trimes-

tre, contra as 801 mil toneladas pro-
duzidas no trimestre anterior (3T20), 
um aumento de 42,7%, reflexo dos 
esforços da companhia para atender a 
demanda interna. 

BONS RESULTADOS  
EM UM ANO COMPLEXO

Apesar dos desafios de operar com 
todas as restrições impostas pela pan-
demia, a Usiminas obteve resultados ex-
pressivos em 2020, mesmo com o desli-
gamento de dois de seus três altos-fornos 
localizados em Ipatinga (MG). Em agosto, 
a empresa anunciou a retomada do alto-
-forno 1, atingindo em outubro níveis de 
produção superiores aos patamares pré-
-pandemia, “graças à motivação das equi-
pes em superar a crise”, disse Sergio Leite, 
presidente da Usiminas.

O retorno do alto-forno 2 foi apro-
vado em dezembro pelo Conselho de 
Administração da Companhia – os 
investimentos previstos são de R$ 
67 milhões e a produção deve ser 
retomada a partir de junho próximo. 

Outra decisão tomada foi a venda 
do edifício-sede da empresa para a 
Fundação São Francisco Xavier, que 
implantará no local o Hospital Usi-
minas e o Programa de Diversidade 
e Inclusão da companhia, que con-
seguiu dobrar o número de mulhe-
res em cargos de liderança. Com os 
esforços empreendidos, as ações da 
companhia fecharam o ano entre as 
10 maiores valorizações do Ibovespa.

“Definitivamente, 2020 foi um ano 
de muito aprendizado para todos nós. 
Tivemos que nos adaptar a um novo 
cenário e de forma rápida e precisa. Ao 
olhar para trás agora, vejo que fizemos 
um bom trabalho e todas estas con-
quistas do ano comprovam a nossa ca-
pacidade de enfrentar as adversidades 
com foco principalmente nas pessoas, 
que são o grande capital da Usiminas. 
Sabemos dos desafios que ainda vamos 
enfrentar, mas esperamos que em 2021 
tenhamos mais avanços para serem co-
memorados”, reforça Leite. (Fonte: Bra-
sil Mineral – 04 e 12.02.2021/Usiminas 
– Relação com os Investidores)

O Grupo Itapemirim acaba de rece-
ber a sua primeira aeronave, que fará 
parte da nova companhia, Itapemirim 
Transportes Aéreos. A chegada da nova 
aeronave em Natal (RN), no dia 20 de fe-
vereiro último. “Estamos radiantes com 
a oportunidade de riscar céu brasileiro 
com as cores da Itapemirim e oferecer 

novas possibilidades de viagem para to-
dos os brasileiros. Também estamos mui-
to felizes porque todo o cronograma vem 
sendo cumprido para obtermos as certi-
ficações junto à ANAC (Agência Nacional 
de Aviação Civil)”, comemora Sidnei Piva, 
presidente do Grupo Itapemirim. 

A aeronave ficou em Natal para 
trâmites relacionados à importação e, 
depois, seguiu para São José dos Cam-
pos (SP), para pintura e customizações. 
A proposta da Itapemirim Transportes 
Aéreos é oferecer aeronaves com maior 
espaço entre as poltronas e serviço de 
bordo diferenciado. 

Com 67 anos de história, o Grupo 
Itapemirim é referência no mercado 
de transportes brasileiro. A companhia 

tem como presidente e vice-presidente, 
Sidnei Piva e Adilson Furlan (respec-
tivamente). A Viação Itapemirim, em-
presa de transporte rodoviário, atende 
2,5 milhões de passageiros por ano, em 
2.700 cidades de 19 estados brasilei-
ros, com mais de 300 ônibus em ope-
ração e é liderada por Eliandro Bueno. 
Sob a liderança de Tiago Senna, em 
2020, surgia a Itapemirim Transpor-
tes Aéreos, com objetivo de levar ao 
território nacional a democratização 
do transporte aéreo por meio de uma 
experiência inovadora e acolhedora. O 
Grupo possui ainda, empresas ligadas à 
operação de transportes, com foco es-
pecial em ferrovias e no transporte ur-
bano, por meio dos veículos leves sobre 
trilhos (VLTs). A divisão ferroviária tem 
como responsável Jean Pejo.

Chega ao Brasil a primeira aeronave 
da Itapemirim Transportes Aéreos 
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A Celulose Nipo-Brasileira S.A. 
(CENIBRA), de Belo Oriente/MG, es-
tabeleceu em 2020 novo recorde anu-
al de produção, conforme informou o 
Diretor Industrial e Florestal da Em-
presa, Júlio César Tôrres Ribeiro.

“Fechamos o ano de 2019 com uma 
produção anual de 1.273.282 tonela-
das, sendo 50.394 toneladas acima do 
valor orçado, estabelecendo um novo 
recorde de produção anual. A magni-
tude do recorde foi amplificada pela 
não execução da Parada Geral no ano 
de 2020. Porém, descontando a produ-
ção dos dias de Parada, ainda teríamos 
superado o recorde anterior em mais 
de 13 mil toneladas”, explicou.

Mais importante do que o recorde 
foi a dedicação e o engajamento dos 
empregados e prestadores de serviço 
que, suportados pela criação e adoção 
de um rígido protocolo de prevenção 
à Covid-19, mantiveram a estabili-
dade da produção ao longo do ano, 
apesar de todos os desafios impostos 
pela pandemia. Segundo Júlio, as me-
didas de enfrentamento à pandemia 

proporcionaram condições adequa-
das para o trabalho e, em momento 
algum, houve interrupção dos proces-
sos produtivos. “O sucesso na preven-
ção, no controle e na mitigação dos 
impactos inerentes ao novo coronaví-
rus decorreu de um trabalho que teve 
como foco o bem-estar humano. Des-
de o início, a CENIBRA forneceu aos 
empregados, familiares e parceiros 
informações precisas, equipamentos 
adequados e assistência profissional, 
o que garantiu a plena produtividade 
de suas operações”, enfatizou.

Merece destaque também a mu-
dança de regime de trabalho para 
Home Office de grande parte do pes-
soal administrativo, sem perda de 
qualidade e/ou rapidez na execução 
de tarefas, e os desafios vencidos na 
adequação da operação florestal.

Outros fatores que contribuíram 
para o ótimo desempenho anual da 
Empresa são os investimentos contí-
nuos na modernização da Fábrica e 
das operações florestais e na elimina-
ção de gargalos.

HISTÓRIA

Fundada em 13 de setembro de 
1973, a CENIBRA está localizada no 
Leste de Minas Gerais e atua em 54 
municípios, com área própria de mais 
de 250 mil hectares, onde 51% são 
destinados ao plantio de eucalipto 
e 41% à Preservação Permanente e 
à Floresta Nativa, sendo o restante 
ocupado por áreas destinadas para 
a infraestrutura e outros. O manejo 
praticado pela CENIBRA promove a 
preservação ambiental e utilização 
responsável dos recursos naturais.

Respeitada no cenário nacional e 
internacional, a CENIBRA é referência 
no equilíbrio entre a produção de celu-
lose branqueada de fibra curta de euca-
lipto de alta qualidade, na conservação 
dos recursos naturais, na valorização 
do ser humano e no desenvolvimen-
to econômico. O controle acionário da 
companhia pertence à Japan Brazil Pa-
per and Pulp Resources Development 
Co., Ltd. – JBP, um grupo de empresas 
japonesas com experiência e expressi-
va interação com o Brasil.

CENIBRA estabelece recorde 
de produção de celulose

CENIBRA superou a 
pandemia e alcançou 
a maior produção de 

sua história

XXV RANKING MERCADOCOMUM DE EMPRESAS MINEIRAS – 2021
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A revista LatinFinance, publica-
ção norte-americana voltada para o 
mercado de capitais da América Lati-
na e do Caribe, anunciou os vencedo-
res do seu prêmio anual “Deals of the 
Year 2020”, reconhecendo a aquisição 
da Clinipam pelo Grupo NotreDame 
Intermédica (GNDI) como melhor 
operação do ano na categoria fusões 
e aquisições doméstica. 

Com uma carteira de aproximada-
mente 351 mil beneficiários na épo-
ca, a compra da Clinipam pelo GNDI 
possibilitou a expansão da operadora 
para a Região Sul do país, alcançando 
os Estados de Paraná e Santa Catari-
na. O acordo de R$ 2,6 bilhões valori-
zou ainda mais as aquisições do Gru-
po que, ao longo de 2020, comprou* 
14 operações pelo país. (*alguns pen-
dentes, ainda, de aprovações regula-
tórias pelo CADE ou ANS) 

Com a compra da Clinipam, o GNDI 
passou a possuir 26 hospitais e mais 
de 200 instalações médicas pelo País, 
alcançando uma carteira de mais de 6,3 
milhões de beneficiários. A aquisição 
colaborou para tornar o GNDI a maior 
operadora de saúde suplementar do 
Brasil em número de beneficiários. 

“A estrutura verticalizada, as siner-
gias da operação e a qualidade clínica 
da Clinipam foram pontos que cha-
maram a nossa atenção por estarem 
muito alinhados com o nosso objetivo 
de ampliar a cobertura dos serviços 
GNDI para beneficiários de todo o país, 
além de possibilitaram a expansão ge-

ográfica da rede para o Sul do Brasil. 
Receber esse reconhecimento pela 
aquisição da Clinipam demonstra nos-
so compromisso em manter um cres-
cimento sustentável que nos permite 
oferecer saúde de qualidade à preço 
acessível”, comenta Irlau Machado Fi-
lho, presidente do GNDI. 

O Grupo NotreDame Intermédica 
(GNDI) possui 52 anos de atuação e 
é, hoje, a maior operadora de saúde 
do Brasil. A Companhia é pioneira 
em Medicina Preventiva desde 1982, 
por meio de programas estrutura-
dos para oferecer saúde integral com 
acolhimento aos seus mais de 6,2 

milhões de beneficiários. A Rede Pró-
pria do GNDI possui uma estrutura 
de atendimento que soma, atualmen-
te, 26 hospitais, 89 Centros Clínicos, 
23 Prontos-Socorros Autônomos, 17 
Centros de Medicina Preventiva, 12 
Unidades para exames de imagem, 70 
pontos de coleta de análises clínicas 
e 2 Centros de Saúde exclusivamente 
dedicados ao público 50+ (NotreLife 
50+). Um dos diferenciais do GNDI é 
oferecer a melhor experiência ao be-
neficiário: rapidez nos agendamentos 
de consultas, atendimento humaniza-
do, medicina preventiva, bem como a 
gestão eficiente da saúde dos colabo-
radores das empresas clientes. 

Aquisição da Clinipam pelo Grupo 
NotreDame Intermédica é escolhida 
melhor operação doméstica de 2020 
Revista LatinFinance selecionou as melhores 
transações do mercado de capitais no ano 
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Rede Mater Dei de Saúde oferece 
acompanhamento especializado 
através de Check-Up Pós-Covid 

Durante a pandemia do novo co-
ronavírus, milhões de pessoas foram 
infectadas, mas felizmente o número 
de casos com pacientes recuperados 
é superior ao de perdas. No entanto, 
durante o período de manifestação da 
doença, muitos destes pacientes apre-
sentam complicações em vários siste-
mas do corpo, sendo necessárias ações 
de assistência para garantir a saúde 
também após suas recuperações.

Tendo o ponto acima em vista, a 
Rede Mater Dei de Saúde implantou 
o Check-up Pós-covid, que conta com 
uma equipe multidisciplinar para ofe-
recer aos seus pacientes um serviço 
completo e diferenciado de acompa-
nhamento pós-infecção. O objetivo é 
que a equipe especializada realize o 
acompanhamento do paciente de for-
ma humanizada, tratando possíveis 
sequelas que o Coronavírus possa ter 
causado na saúde dos pacientes.

Para isso, ao realizar o Check-up 
Pós-Covid na Rede, o paciente pas-
sará a princípio por uma avaliação 
médica. A coordenadora médica do 
Check-up da Rede, Dra. Carla Tava-
res, explica que na avaliação inicial 
o paciente passará por uma consulta 
detalhada para definir em qual perfil 
de risco se encaixa em cada um dos 
sistemas que podem ser afetados 
pela covid-19 (pulmonar, cardiovas-
cular, urinário, neurológico, além 
da saúde mental). “A partir dessa 
estratificação de risco, o paciente 
será encaminhado aos especialistas 
necessários, realizará os exames que 
forem recomendados com atendi-
mento personalizado, acompanha-
mento próximo, indicação do melhor 
tratamento e orientações para otimi-
zação da recuperação pós-covid”.  

IMPORTÂNCIA DO 
ACOMPANHAMENTO PÓS-COVID

Segundo pesquisa realizada pela 
Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), um grupo acompanhado pe-
los pesquisadores afirma que após a 
recuperação continua a ter sintomas 
como fadiga e falta de ar. O grupo 
também relata impactos no estado 
emocional. Essa pesquisa mostra a 
importância da assistência à saúde do 
paciente após sua recuperação. 

As complicações mais comuns e 
conhecidas são as que acometem o 
sistema respiratório, especificamen-
te o pulmão, em que o paciente pode 
apresentar dificuldade para respirar, 
com o quadro podendo evoluir, em 
casos mais graves, para uma síndro-
me do desconforto respiratório agu-
do (SDRA). Contudo, é necessário 
ressaltar que, após a recuperação, 
há também a possibilidade de com-

plicações para a saúde a longo pra-
zo em outros importantes sistemas 
do corpo humano como os sistemas 
cardiovascular, urinário, neurológico 
e endócrino. 

Os casos devem ser estudados e 
acompanhados individualmente por 
um especialista a fim de proporcionar 
ao paciente tratamento personaliza-
do e eficaz para sua reabilitação pós-
-covid. Em algumas situações pode 
ser necessário que o paciente faça 
fisioterapia, por exemplo. 

TESTE PCR COVID EXPRESS

A Rede Mater Dei de Saúde está 
disponibilizando um novo exame 
para detectar a COVID 19, o PCR Co-
vid Express. O teste informa se você 
está infectado pelo coronavírus no 
momento. É colhida uma amostra por 
swab nasal e orofaringe e o resultado 
sai em 4 horas. 
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O Banco Bmg - uma das principais 
instituições financeiras do Brasil e que 
oferece uma gama diversificada de 
produtos e serviços -, inovou e lançou, 
no dia 5 de fevereiro, o Bmg Chip, pla-
no de telefonia móvel exclusivo para 
correntistas. Criado em parceria com 
a Surf Telecom, utilizando o conceito 
de MVNO (Mobile Virtual Network 
Operator) e redes da TIM, o Bmg Chip 
funciona de maneira similar às opera-
doras convencionais de telefonia, mas 
com o diferencial de conferir vanta-
gens especiais aos clientes do banco. 

Para solicitar o Bmg Chip, que possui 
roaming nacional grátis e utiliza a maior 
cobertura 4G do Brasil, o correntista 
precisa primeiro assinar um dos planos 
de benefícios do banco, Top ou Flex. A 
partir daí, todos os meses e sem pagar 
nada a mais por isso, o cliente recebe 
pacote de dados 4G, minutos de ligação 
para usar como quiser, disparos de SMS 
que variam de acordo com o plano, e 
WhatsApp sem gastar dados móveis. 

“Os planos de benefícios, além de 
darem acesso à telefonia móvel com 
um dos preços mais competitivos do 
mercado, conferem descontos exclusi-
vos na loja virtual Bmg e percentuais 
maiores de cashback para compras 
realizadas no débito ou no crédito do 
Bmg. Dessa maneira, criamos produtos 
que, além de baratearem os custos com 
telefonia, revertem uma porcentagem 
do que é gasto para a conta do cliente”, 
explica Roberto Amud, superintenden-
te de produtos digitais do Bmg. 

“O Bmg Chip faz parte da nossa es-
tratégia digital, ou seja, da união do me-
lhor dos mundos físico e digital, para 

transformar o jeito de se utilizar servi-
ços financeiros no Brasil. Todos os dias, 
o Bmg estuda maneiras inovadoras 
para simplificar a vida dos nossos clien-
tes, desenvolvendo produtos e soluções 
que realmente atendam às necessida-
des de brasileiros de diferentes classes 
sociais e regiões do País”, complementa 
Flávio Guimarães, diretor de Estratégia 
de Mercado e Analytics do Bmg. 

A expectativa do Bmg é que, no 
futuro, todos os seus correntistas pas-
sem a utilizar o Bmg Chip como plano 
principal de telefonia móvel, seja por 
clientes que optarem pela portabilida-
de, seja por correntistas que decidirem 
adquirir um novo número. 

“A Surf se orgulha da parceria com 
o Bmg, um banco sólido, com mais de 
90 anos de história, e acredita muito no 
potencial de sinergia entre as empre-
sas. Os clientes do Bmg ganham uma 
nova opção de conectividade, sendo o 
Bmg Chip uma importante ferramenta 
de fidelização dos clientes do banco, 
com muitas possibilidades de bene-
fícios cruzados das duas empresas”, 
comenta Davi Fraga, Chief Customer 
Officer da Surf. 

A Surf oferece uma solução white-la-
bel de serviços de conexão de voz, dados, 
banda larga e telefonia fixa para marcas 
se tornarem operadoras. Uma empresa 
que promove a inclusão digital por meio 
de mais de 100 marcas que se tornaram 
operadoras com seus milhares de clien-
tes credenciados em sua base. 

Com 90 anos de tradição, o Bmg é um 
banco que não para de se transformar 
para proporcionar aos brasileiros a me-

lhor experiência em ter crédito, desen-
volvendo produtos e serviços simplifica-
dos, inclusivos e inovadores que geram 
valor para seus clientes e popularizam 
as soluções financeiras no País. Liderado 
pela CEO Ana Karina Bortoni, atualmen-
te a única mulher presidente de banco 
no Brasil, o Bmg é pioneiro na oferta de 
crédito consignado, que democratizou o 
acesso ao crédito com juros mais baixos, 
e possui a maior rede de corresponden-
tes bancários do País, auxiliando no cres-
cimento econômico local e na dissemina-
ção de oportunidades por todo território 
nacional. O seu portfólio de produtos e 
serviços inclui conta digital, cartões de 
crédito, empréstimos, seguros, entre ou-
tros. Apaixonado por inovação, ética com 
transparência e empreendedorismo, o 
Bmg é um dos maiores incentivadores do 
esporte nacional e patrocina as equipes 
femininas e masculinas de futebol do Co-
rinthians, do Atlético Mineiro e do Vasco. 

inova e lança plano de telefonia 
móvel com benefícios exclusivos 

BMG Chip pode ser solicitado gratuitamente por correntistas 
assinantes dos planos de benefícios Top e Flex

Flávio Guimarães, diretor de Estratégia 
de Mercado e Analytics do Bmg
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Com investimentos constantes em 
tecnologia, Pottencial Seguradora registra 
salto recorde no faturamento em 2020

Nem mesmo os desafios impostos 
pela Covid-19 impediram que a Pot-
tencial Seguradora registrasse o me-
lhor ano de sua história. A Companhia, 
que celebra os feitos de 2020, manteve 
a liderança, pelo quarto ano consecuti-
vo, no Seguro Garantia, com 18,1% de 
Market Share, e se destacou no produ-
to Fiança Locatícia, com expressivo au-
mento de 297% nos prêmios emitidos. 
Com este resultado, a Pottencial se 
consolida como vice-líder neste mer-
cado, do qual passou a deter 12,4% de 
participação.  “Esses números são o re-
flexo do nosso comprometimento com 
os clientes e de um atendimento cada 
vez mais ágil e simples, que se tornou 
possível graças aos investimentos em 
tecnologia. Além disso, o fato de con-
tarmos com um time altamente com-
petente e dedicado foi determinante 
para que pudéssemos crescer mesmo 
em um cenário adverso”, comemora o 
CEO, João Géo Neto.

Desde que fez a primeira emissão 
de apólice, há 10 anos, a empresa vem 
registrando um crescimento contínuo 
e sustentado. Para se ter ideia da força 
dessa expansão, apenas nos últimos 
quatro anos, a Pottencial saiu de volume 
de prêmios de R$ 470 milhões, em 2017, 
para R$ 712 milhões, em 2020, um au-
mento de 51,5%.   O lucro líquido da Pot-
tencial aumentou 30,6% em 2020 em 
comparação ao ano anterior, saltando 
de R$ 84 milhões para R$ 110 milhões.

Para se diferenciar em um merca-
do dominado por gigantes nacionais e 
multinacionais, a Pottencial Segurado-
ra considera fundamental manter in-
vestimentos constantes em tecnologia 
a fim de tornar mais simples a conec-
tividade com corretores e parceiros e 
proporcionar agilidade e qualidade no 
atendimento aos segurados. “Em 2020 
implantamos o SAP como sistema de 
back-office, garantindo a integridade e 

segurança aos nossos dados e integra-
ção dos nossos processos para supor-
tar o crescimento da Pottencial Segura-
dora nos próximos anos”, explica Neto.  

Na visão do executivo, o desem-
penho da Companhia é resultado da 
soma de uma gestão financeira efi-
ciente, o cuidado com as pessoas -cha-
madas internamente de “potters”-, e a 
visão de longo prazo do negócio. Além 
disso, outras características, que estão 
no DNA da empresa, foram fundamen-
tais para a expansão, como agilidade, 
flexibilidade e proximidade.  “A Pot-
tencial foi uma das primeiras do seg-
mento a medir a satisfação do cliente 
em todos os níveis e, com processos 
ágeis e seguros, é possível contratar 
uma apólice em tempo recorde”. Outra 
característica da empresa, e talvez o 
mais importante ingrediente dessa re-
ceita de sucesso, é o foco em uma ges-
tão transparente, com alto padrão de 
governança e compliance.  A empresa 
investe pesado para garantir um eleva-
do nível de governança e é classificada 
com a nota A- (bra) pela Fitch Ratings, 
classificação que foi mantida em 2020.

Sobre 2021, a ano promete ser bas-
tante promissor para a empresa, que 
planeja lançar, nos próximos meses, 
dois novos produtos voltados para as 
pessoas física e jurídica como parte da 
estratégia de diversificação do portfó-
lio: os seguros empresarial e residen-
cial. Além disso, a Pottencial prevê a 
abertura de três novos escritórios em 
capitais do país e o aumento do quadro 
de colaboradores, hoje composto por 
250 pessoas, em, pelo menos, 50%.

XXV RANKING MERCADOCOMUM 
DE EMPRESAS MINEIRAS – 2020/21

Empresa mineira manteve a liderança no Seguro 
Garantia pelo quarto ano consecutivo e registrou 
crescimento de 297% no Fiança Locatícia

 O CEO da Pottencial Seguradora, João Géo Neto 

Clara Vasconcelos

XXV RANKING MERCADOCOMUM DE EMPRESAS MINEIRAS – 2021



M U N D O  E M P R E S A R I A L 8 1MARÇO 2021EDIÇÃO 287

A Vivo está na lista das empresas 
que demonstram maior engajamen-
to com fornecedores em mudanças 
climáticas, segundo o Relatório CDP 
Global Supply Chain Report 2020, rea-
lizado pela organização global Carbon 
Disclosure Project (CDP). Somente 
cinco empresas brasileiras, de outros 
segmentos, receberam esta classifica-
ção. A empresa registrou pontuação 
elevada em questões que envolvem a 
cadeia de fornecimento, como gover-
nança climática, metas, engajamento 
e emissões de escopo 3, aquelas indi-
retas, que não pertencem ou não são 
controladas pela companhia. 

De acordo com o Relatório de Su-
pply Chain do CDP, emissões indiretas 
de GEE, relacionadas a bens e servi-
ços comprados ou adquiridos de uma 
organização são, em média, 11,4 ve-
zes maiores do que as de suas opera-
ções diretas. Isso comprova a relevân-
cia do engajamento dos fornecedores 
para atingir os objetivos climáticos. 

“Temos objetivos ambiciosos, 
que são diminuir as emissões de nos-
sa cadeia de valor em 39% em 2025 
e chegar a zero emissões líquidas 
em 2040. Isso nos impulsiona ain-
da a mais a direcionar esforços para 

engajar nossos parceiros” destaca 
a executiva de Sustentabilidade da 
Vivo, Joanes Ribas. 

Além de reduzir e neutralizar suas 
emissões diretas, a Vivo mantém um 
Programa de Engajamento de Forne-
cedores que contempla orientações 
sobre o tema. “Estimulamos nossos 
parceiros convidados a iniciarem a 
gestão das emissões e estabelecerem 
metas ou planos de ação para a redu-
ção de CO2, sempre considerando o 
nível de maturidade em que a empre-
sa se encontra na temática ambiental”, 
revela a executiva.

Vivo recebe reconhecimento global por 
engajar fornecedores em mudanças climáticas 
Empresa é destaque em governança climática, metas, engajamento 
e emissões pelo CDP Global Supply Chain Report 2020 
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Vem aí o 26º Prêmio  
Top of Mind | MercadoComum 
Marcas de Sucesso 
Minas Gerais - 2021

1 – ALIMENTOS E BEBIDAS 
• Açúcar
• Alimentos Congelados
• Alimento Enlatado
• Azeite
• Batata industrializada e 

congelada
• Biscoitos
• Café
• Carne 
• Cerveja
• Doce Industrializado
• Queijo 
• Leite 
• Suco de Frutas

2 – COMPRAS E CONSTRUÇÃO
• Livraria/Papelaria
• Loja de Artigos Esportivos
• Loja de Produtos 

Eletroeletrônicos/
Eletrodomésticos

• Site de Compras
• Shopping Center 
• Supermercado 
• Tijolos
• Tinta (de Parede)

3 – COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO
• Aparelho de Telefone Celular
• Emissora de Rádio
• Jornal Impresso diário mineiro 
• Operadora/Telefonia de 

Aparelho Celular 

4 – INSTITUCIONAL, LAZER, 
TRANSPORTES E SERVIÇOS

• Aluguel/Locadora de Veículos
• Carro Nacional  

(fabricado no Brasil)
• Cemitério

• Companhia Aérea (Nacional)
• Ônibus de Viagem (Empresa 

de ônibus de passageiro 
intermunicipal ou estadual)

• Empresa Estatal Estadual  
de Minas Gerais

• Empresa Estatal Brasileira
• Empresa Mineira  

(Empresa que mais se 
identifica com Minas Gerais)

• Empresa de Transporte  
de Valores e de Segurança

• Empresa Brasileira/Nacional
• Entidade de Classe Empresarial
• Finanças (Bancos,  

Seguros, Cartão de Crédito, 
Empréstimos, Poupança, 
Pagamentos etc)

• Hotel
• Marca que mais se identifica 

com Belo Horizonte
• Marca que mais se identifica 

com Minas Gerais
• Marca que mais se identifica 

com o Brasil
• Marca que mais respeita  

o Consumidor
• Marca que mais respeita  

o Meio Ambiente
• Revendedora (Concessionária) 

de Veículos 

5 – HIGIENE E SAÚDE
• Clínica/Hospital 
• Drogaria/Farmácia
• Laboratório de Análises 

Clínicas 
• Plano de Saúde 
• Produtos de Higiene Pessoal
• Produtos de Limpeza 

Doméstica

MercadoComum – Publicação Na-
cional de Economia, Finanças e Negó-
cios - ora em seu 28º ano de circulação 
contratou, com absoluta exclusivida-
de, a Quaest Pesquisas, Consultoria e 
Projetos Ltda. para realizar a pesquisa 
deste ano sobre as marcas mais lem-
bradas pelos mineiros e, com isso, 
estabelecer os fundamentos técnicos 
para a escolha daquelas que serão pre-
miadas com o título de vencedoras do 
XXVI Prêmio Top of Mind – Mercado-
Comum – Marcas de Sucesso – Minas 
Gerais – 2021. Esta pesquisa é consi-
derada a mais técnica e abrangente 
realizada e aplicada em um estado e, 
no caso de Minas Gerais, ganha uma 
relevância toda especial – em função 
do fato de o mineiro ser bastante re-
fratário ao expor, principalmente, a 
suas opiniões e opções pessoais.

A pesquisa, que entrou em campo 
no dia 22 de fevereiro, está sendo reali-
zada nos 50 maiores municípios de Mi-
nas Gerais que detêm uma população 
equivalente a 60% do total do estado 
e usará critérios/metodologias estabe-
lecidos pelo IBGE – Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística, além de levar 
em consideração o IPC-Índice de Poten-
cial de Consumo. A amostra definida 
contará com 1.500 entrevistas pessoais 
– 1.200 no interior e 300 na Capital do 
Estado. As respostas serão espontâne-
as para 50 itens previamente definidos, 
discriminados ao lado.
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A Localiza divulgou, no dia 25/02, 
após o fechamento do mercado, os re-
sultados do quatro trimestre de 2020 
no qual a companhia teve um lucro 
75% superior em relação ao mesmo 
período do ano anterior, totalizando 
R$ 401,8 milhões. A receita líquida da 
divisão de Aluguel de Carros cresceu 
12,1% e a frota média alugada registrou 
expansão de 4,1% comparada ao 4T19. 
A taxa média de utilização cresceu 5,4 
p.p,, como consequência da retomada 
das atividades no cenário da COVID-19. 

O lucro líquido de 2020 alcan-
çou R$ 1,05 bilhão, crescimento de 
25,7% em relação ao ano anterior. A 
frota média alugada, no segmento de 
aluguel de carros, fechou o ano com 
expansão de 8,9% em relação a 2019. 
Na gestão de frota, resiliente ao longo 
de todo o ano, o avanço foi de 11,7%. 

"O resultado é reflexo da nossa bus-
ca constante por uma operação eficien-
te e capacidade de nos adaptarmos a 
diferentes cenários com agilidade, resi-
liência e planejamento de longo prazo", 
explica Rodrigo Tavares, CFO da Locali-
za. De acordo com ele, 2020 foi um ano 
de muitas superações e inovações, que 
contribuíram para que a Companhia 
conseguisse atravessar a crise do co-
ronavírus. "Nosso olhar esteve sempre 
em oferecer as melhores soluções de 
mobilidade para a sociedade, cuidando 
da segurança dos clientes e colabora-
dores e da sustentabilidade dos nossos 
negócios e processos", completa. 

Na divisão de Gestão de Frotas, a 
Companhia teve aumento de 7,7% na 
receita líquida e 5,1% na frota média 

alugada, no 4T20 em comparação com 
o 4T19. O Ebitda consolidado, indica-
dor para lucro antes de juros, impostos, 
depreciação e amortização, teve cres-
cimento de 19,5% e o Ebitda de 56,6% 
quando comparado ao mesmo período 
do ano anterior. A receita líquida conso-
lidada do 4T20 teve pequena queda de 
2,2%, em comparação ao 4T19, impac-
tada pela redução do volume de carros 
desativados, visando atender a forte de-
manda da alta temporada. A frota de ve-
ículos, por outro lado, cresceu 4,4% no 
último trimestre do ano em relação ao 
terceiro trimestre de 2020 para supor-
tar a crescente demanda da Companhia. 

AVANÇOS EM SUSTENTABILIDADE 

Em 2020, a Companhia também 
avançou em sua agenda de sustenta-
bilidade, com o lançamento do Pro-
grama de Diversidade e a integração 
ao Fórum de Empresas e Direitos LGB-
TI+. Investiu, ainda, R$ 16 milhões em 
ações de combate à pandemia em três 

frentes: apoio à saúde, às pequenas e 
médias empresas e a comunidades em 
vulnerabilidade social. 

A Companhia criou em 2020 o Lo-
caliza Labs, um laboratório de tecnolo-
gia para criar soluções cada vez mais 
aderentes às necessidades de mobili-
dade da sociedade. "O ano passado foi 
de superação de inúmeros desafios, 
que enfrentamos com muita agilidade 
e resiliência. Conseguimos, no meio 
de uma pandemia, evoluir em temas 
estratégicos para a empresa, como 
sustentabilidade e tecnologia, sempre 
seguindo nosso propósito de construir 
o futuro da mobilidade com nossos co-
laboradores, clientes, parceiros e so-
ciedade", diz Nora Lanari, diretora de 
Relações com Investidores da Localiza. 

A Localiza S.A. é tradicional  
vencedora do Prêmio Top of Mind – 
Marcas de Sucesso de Minas Gerais 
e do Prêmio Minas – Desempenho 
Empresarial, ambos promovidos  
por MercadoComum.

Lucro líquido da Localiza 
cresce 25,7% em 2020 
Volumes e receitas líquidas das divisões de aluguel de carros e 
gestão de frotas se destacam no período, recuperando a trajetória de 
crescimento da Companhia mesmo com incertezas da pandemia 

XXV RANKING MERCADOCOMUM DE EMPRESAS MINEIRAS – 2021
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Indústria da construção desacelera 
e perde empregados, aponta CNI
Pesquisa mostra queda nos indicadores em janeiro de 2021 em relação 
a dezembro do ano passado. O movimento é considerado normal para o 
período. Mas confiança do empresário aumentou

A Sondagem Indústria da Constru-
ção, da Confederação Nacional da Indús-
tria (CNI), aponta para a desaceleração 
da atividade do setor após a retomada 
no segundo semestre de 2020. Todos 
os indicadores tiveram queda, entre 
eles o nível de atividade, o número de 
empregados, a utilização da capacidade 
instalada e o nível de atividade no mês 
em relação ao seu histórico no período.

 “Apesar da queda, os dados não 
mostram um cenário de reversão da re-
cuperação ocorrida no fim do ano pas-
sado, esse desempenho é usual para o 
mês. Percebemos uma desaceleração, 
mas não prevemos o agravamento, pois 

as expectativas futuras dos empresá-
rios da construção ainda são positivas. 
Dado o cenário de incerteza, é impor-
tante acompanhar os próximos meses”, 
diz gerente de Análise Econômica da 
CNI, Marcelo Azevedo.

  O índice de evolução do nível de 
atividade ficou em 45,9 pontos em ja-
neiro de 2021. Os dados variam de 0 
a 100, sendo 50 pontos a linha divi-
sória entre aquecimento e redução da 
atividade do setor. Neste caso, houve 
redução, com queda de 0,4 ponto na 
comparação de dezembro. Na com-
paração anual, é o primeiro resultado 
negativo desde julho.

O dado que mede a evolução do 
número de empregados foi de 40,6 
pontos em janeiro de 2021. Na com-
paração com dezembro de 2020, 
ele registra queda de 0,8 ponto e na 
comparação com janeiro de 2020, a 
queda é de 1,2 ponto.

A Utilização da Capacidade Ope-
racional (UCO) recuou um ponto per-
centual, de 62% em dezembro de 
2020 para 61% em janeiro de 2021. O 
percentual de janeiro de 2021 é pouco 
maior do melhor valor registrado em 
dos anos recentes, mas segue distante 
do registrado em 2014 e anos anterio-
res, quando chegou a alcançar 70%.
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Sebrae e instituições parceiras 
criam proposta diferenciada 
para aplicação da LGPD às MPE
O Ministério da Economia vai encaminhar as sugestões para a Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados, que irá determinar o regulamento das micro 
e pequenas empresas no cuidado com os dados pessoais dos clientes

A proposta de tratamento dife-
renciado às micro e pequenas em-
presas para adequação à Lei Geral 
de Proteção de Dados Pessoais foi 
aprovada, nesta quarta-feira (24/2), 
no Fórum Permanente das Micro-
empresas e Empresas de Pequeno 
Porte. O documento foi elaborado 
pelo Sebrae com a contribuição de 
instituições convidadas e participan-
tes do fórum, para ser enviado pelo 
Ministério da Economia para a Auto-
ridade Nacional de Proteção de Da-
dos (ANPD). O objetivo é que a ANPD 
considere as sugestões feitas e regu-
lamente um processo simplificado 
de adequação à LGPD para as micro 
e pequenas empresas.

O presidente do Sebrae, Carlos 
Melles, afirma que o documento é um 
avanço para os empreendedores, pois 
considera questões fundamentais 
como prazos e multas mais flexíveis, 
levando em conta o porte de cada 
empresa. “A Lei Geral de Proteção de 
Dados foi sancionada no momento 
em que temos várias notícias sobre o 
vazamento de dados. Apoiamos a sua 
aplicação, mas o Sebrae propõe um 
tratamento diferenciado aos micro e 
pequenos negócios, porque o setor 
ainda está abalado pelos efeitos da 
crise do coronavírus. Reforçamos a 
importância do cuidado com os da-
dos dos clientes e sugerimos medidas 
como a redução do valor das multas, 
flexibilização de prazos e inclusão 
de processos educativos aos peque-
nos negócios na aplicação da lei. Os 
microempreendedores individuais 

e pequenas empresas precisam ter 
equidade no tratamento, justamente 
por não terem porte e orçamento de 
grandes empresas. É uma questão de 
equilíbrio e aumento da efetividade 
da lei”, comenta Melles.

O regulamento desenvolvido pelo 
Sebrae e parceiros é composto por 
16 artigos, que tratam sobre os de-
talhes da aplicação da LGPD. Em re-
lação às obrigações, por exemplo, as 
MPE ficariam livres de indicar uma 
pessoa exclusivamente responsável 
pelo tratamento de dados da empre-
sa, manter registro das operações 
de tratamento e elaborar relatórios 
periódicos de impactos à proteção 
de dados. De acordo com o respon-
sável pelo material e encarregado 
pela proteção de dados pessoais do 
Sebrae, Diego Almeida, essa medida é 
justificada pelo fato de muitas micro 
e pequenas empresas funcionarem 
com número reduzido de pessoal. “No 
caso dos MEI, por exemplo, há muitos 
que atuam sozinhos. Eles teriam, en-
tão, que contratar uma pessoa só para 
se dedicar à aplicação da lei”, ressalta 
Diego. A proposta isenta os micro e 
pequenos negócios de criarem uma 
página específica para recebimento 
das requisições dos titulares para 
atendimento aos seus direitos. Essa 
comunicação poderá ser feita através 
do contato direto dos consumidores, 
por meios alternativos como e-mails, 
aplicativos de mensagens instantâne-
as, entre outros. 

O Sebrae também contribuiu 

com sugestões para o processo de 
aplicação de multas para as micro 
e pequenas empresas. Antes da co-
brança das penalidades financeiras, 
a sugestão é que seja iniciado um 
processo educativo para aquelas em-
presas que apresentem queixas. Essa 
etapa funcionaria como uma orien-
tação, dando prazo para que a em-
presa corrija eventuais divergências. 
Além disso, o regulamento estabele-
ce que as multas para os MEI tenham 
seus valores reduzidos em 90%. Já 
as micro e pequenas empresas te-
riam redução de 50%. Os termos 
valem para os empreendedores que 
estejam adimplentes com suas obri-
gações financeiras, hajam de boa-fé 
e não apresentem comportamentos 
que dificultem a fiscalização.

Para Diego Almeida, o regulamen-
to proposto pelo Sebrae demostra a 
preocupação com a segurança jurídi-
ca na aplicação da LGPD. “Importante 
lembrar que a ANPD é quem vai defi-
nir essas questões. O Sebrae cumpriu 
seu papel de defender os interesses 
dos pequenos negócios alinhado com 
o dever de proteger os dados pesso-
ais. Caso as medidas sejam aprova-
das, as empresas terão maior segu-
rança jurídica quanto a necessidade 
de investimentos, garantindo assim 
sua saúde financeira ao mesmo tem-
po em que se preocupam com a segu-
rança de dados pessoais. Este equilí-
brio se faz necessário para que exista 
um nível de proteção aos recursos de 
funcionamento dos empreendedores 
do país”, analisa o especialista.
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Entenda como uma Holding pode 
blindar seu patrimônio, economizar 
impostos e tornar a sucessão 
patrimonial segura e livre de conflitos
Especialista esclarece as principais vantagens 
e dúvidas sobre o tema

O brasileiro está familiarizado com 
a palavra Holding há bastante tempo, 
e sabe que o termo, do inglês “manter”, 
é usado para definir a empresa que se 
destina a concentrar o patrimônio de um 
indivíduo ou de um grupo empresarial. 
Esse conceito é originário da Holanda 
no século XVII, e nasceu para proteger os 
investidores que construíam navios para 
buscar produtos nas Índias Ocidentais. 
Em 1889, nos EUA, John Rockefeller revi-
sita a ideia e cria a primeira holding ame-
ricana, para concentrar suas aquisições 
de empresas. Mas no Brasil, esse tipo 
jurídico só foi criado quase um século 
depois pela Lei 6.404 de 1.976, a Lei das 
Sociedades Anônimas ou LSA. 

São muitas as razões para todas as 
grandes empresas do mundo serem 
Holdings, e isso fez com que essa prática 
de governança corporativa tão comum 
internacionalmente, chegasse também 
à pessoa física como um mecanismo de 
proteção patrimonial e gestão de ativos. 

Segundo Roger Mitchell Madeira, 
CEO e cofundador da Learmachs Inter-
national, escritório contábil internacio-
nal, no mundo inteiro os conglomerados, 
grandes empresas, companhias finan-
ceiras, bancos, multinacionais, grupos 
empresariais nacionais e internacionais 
são estruturados hierarquicamente com 
uma ou mais Holdings no topo da cadeia 
societária. “Todo banco é uma compa-
nhia estruturada como uma holding, 
que concentra múltiplas empresas sub-
sidiárias logo abaixo, nacional e interna-
cionalmente. Ao fazer isso, a Holding se 
torna uma “empresa-mãe” e comparti-
mentaliza riscos variados, implementan-
do processos modernos de governança 
corporativa, delimitando ameaças opera-

cionais, aumentando a eficiência tributá-
ria e economizando muito dinheiro.” 

De acordo com o executivo, os mes-
mos benefícios que estão disponíveis 
para um banco são acessíveis também 
para o indivíduo, no formato de uma hol-
ding que concentre seu patrimônio, suas 
empresas, bens móveis, imóveis, papéis 
e outros ativos. “Infelizmente, o Brasil 
começou muito atrasado em relação a 
outros países, e esse tipo de empresa mal 
tem 35 anos de história, diferentemente 
do restante do mundo. Mas hoje o bra-
sileiro está muito mais atento e melhor 
informado e busca recuperar esse tempo 
perdido constituindo sua própria holding 
para concentrar seus bens e colhendo to-
dos os benefícios dessa estratégia.” 

Segundo dados da Receita Federal, 
o país tem menos de 100 mil Holdings, 
com São Paulo concentrando aproxima-
damente 20% de todas as Holdings dos 
país. A Learmachs, uma das maiores es-
pecialistas no assunto, abre de 100 a 300 
Holdings mensalmente só no Brasil, para 
empresas e para indivíduos. 

Nas palavras de seu CEO, há várias 
estratégias que precisam ser adotadas 
e cuidados a serem tomados ao se cons-
tituir uma Holding, “Ela foi criada pela 
mesma lei que criou as Sociedades Anô-
nimas no Brasil, e este é o seu formato 
natural. Mas nossas leis deram o poder 
de constituir uma S/A apenas a advoga-
dos, proibindo qualquer outro profissio-
nal, inclusive os da área contábil, a abrir a 
Holding S/A. Por isso é muito importante 
buscar o auxílio de um escritório contábil 
completo, de confiança e reputação, que 
possa criar a Holding de forma correta, 
como S/A, para que o cliente consiga co-

lher os benefícios que uma holding pode 
realmente proporcionar.” Dentre esses 
benefícios, o Roger Madeira cita a blinda-
gem, a sucessão automática, o anonimato 
do proprietário, a discrição, a ausência 
de inventariante, a livre transferência de 
capital, a possibilidade da empresa ter 
um único dono, a livre entrada e saída de 
acionistas, melhores controles de gover-
nança e o capital da empresa ser o único 
determinante da participação societária, 
em vez de percentuais, como são as cotas 
de participação da sociedade limitada. 
“É importante que os proprietários de 
Holdings no formato LTDA, revisem esse 
modelo, pois é um erro que vai custar 
muito caro quando chegar a hora de fazer 
a sucessão ou o inventário dos bens. Por 
que holding ou não, a sociedade limitada 
é regida pelo Código Civil, enquanto a S/A 
é regida pela LSA. As exigências, os bene-
fícios, as vantagens e as desvantagens, 
são totalmente diferentes. Por exemplo: 
a sucessão leva 30 dias na S/A, e o inven-
tário pode levar de 2 a 5 anos na LTDA.” 

Além da expertise que a companhia 
acumula, a Learmachs investiu no desen-
volvimento de um software inovador: o 
SOFIA (Sistema Operacional Fiscal com 
Inteligência Artificial), capaz de criar ce-
nários operacionais eficientes para em-
presas a nível global, considerando uma 
gama de data points tributários, fiscais, 
trabalhistas, sucessórios e societários. É 
ele que analisa e customiza o melhor ce-
nário possível para o indivíduo ou a em-
presa abrir sua Holding.
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Agricultura 4.0 provoca novos movimentos para 
aumentar a produção e manter a sustentabilidade 
no agronegócio brasileiro 
Profissionais especializados e recursos agrotecnológicos 
buscam equilíbrio entre eficiência produtiva e combate 
ao desmatamento

A Agricultura 4.0, que abrange o 
uso de tecnologias digitais de ponta nos 
agronegócios, tem provocado novos mo-
vimentos na produção rural brasileira. 
A atração de profissionais altamente es-
pecializados, o crescimento da demanda 
por recursos agrotecnológicos aplicados 
a diversas fases da produção e busca 
pelo equilíbrio entre o aumento de pro-
dução e a sustentabilidade são os princi-
pais impulsionadores das inovações no 
campo atualmente. 

"Os investimentos em qualificação da 
mão de obra e das condições de trabalho, 
gerados pela implantação de recursos 
tecnológicos na produção agrícola, levam 
à atração e à retenção dos jovens talen-
tos no campo. As oportunidades pro-
fissionais de alta especialização criadas 
nessas áreas têm, inclusive, provocado 
um fluxo inverso ao do êxodo rural dos 
anos 1970. Hoje, muitos profissionais 
deixam as grandes cidades para traba-
lhar no interior, apostando no crescimen-
to irrefreável do agronegócio", aponta 
Carlos Eduardo Chicaroni, gerente de 
IoT & IoC Solutions da green4T. Esses 
profissionais se deparam com um dos 

maiores desafios da produção agro-
pecuária mundial: o equilíbrio entre 
o aumento da demanda e a redução 
do impacto ambiental. Neste contexto, 
estratégias de gestão e produção base-
adas em tecnologia podem contribuir 
para mitigar os danos ao meio ambien-
te, segundo o especialista. 

"Para isso, o agronegócio precisa 
investir cada vez mais em tecnologia e 
em processamento de dados. Um siste-
ma altamente integrado com base em 
IoT [internet of things ou internet das 
coisas], por exemplo, demanda uma ro-
busta infraestrutura de TI para proces-
sar e integrar os dados gerados pelas 
máquinas com informações extraídas 
de outras fontes, como satélites meteo-
rológicos. A partir desse grande volume 
de dados, ou seja, com base em big data, 
empresas e produtores podem ter uma 
visão mais ampla e precisa dos seus ne-
gócios, levando à gestão mais eficiente 
e sustentável", relata. 

Chiaroni ressalta que o Censo Agro-
pecuário de 2017, realizado pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatísti-

ca (IBGE), mostrou que o rendimento 
em quilos por hectare plantado no país 
cresceu em todas as principais culturas 
entre 2006 e 2017. No entanto, houve 
aumento do índice de desmatamento 
neste período, já que a demanda não 
foi acompanhada pela área agricultável. 

Dados do Relatório Anual do Des-
matamento no Brasil, do projeto Map-
biomas, que reúne universidades, ONGs 
e empresas de tecnologia no monitora-
mento das áreas desmatadas, também 
comprovam este impacto ambiental 
negativo. A agropecuária foi responsável 
por 90% do desmatamento no Brasil 
desde 1985 e, somente em 2019, 1,2 mi-
lhão de hectares (equivalente a oito ve-
zes a área da cidade de São Paulo) foram 
desmatados, de acordo com o relatório. 

"A Agricultura 4.0 oferece uma solu-
ção para esse problema. Há bons exem-
plos pelo mundo, como nos Países Baixos, 
que se tornaram o segundo maior expor-
tador agrícola do mundo com apenas 10 
mil km² de área agricultável, apostando 
na especialização tecnológica para tornar 
as fazendas mais eficientes e ambiental-
mente amigáveis", afirma Chiaroni. 

Já para aplicar essas inovações em 
um país de dimensões continentais como 
o Brasil, um dos principais caminhos é a 
implementação de edge computing, ou 
seja, computação de borda, que possibi-
lita o processamento de dados próximo a 
fonte ou local onde é mais necessário. 

"A combinação da atração de profis-
sionais especializados em tecnologia com 
a adoção de recursos tecnológicos avan-
çados é um caminho viável para o agro-
negócio brasileiro, a fim de mantermos 
o protagonismo mundial na produção 
rural e, ao mesmo tempo, promovermos 
a sustentabilidade no campo sem com-
prometer a eficiência produtiva", finaliza.
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Minas Láctea 2021 será totalmente online
Retorno da programação presencial deve ocorrer no próximo ano

A Empresa de Pesquisa Agrope-
cuária de Minas Gerais (EPAMIG) 
confirmou nesta semana que as ati-
vidades do Minas Láctea 2021 serão 
integralmente virtuais. A decisão 
leva em conta as medidas de enfren-
tamento à pandemia da Covid-19, 
recomendadas pelas autoridades de 
saúde. O evento acontecerá entre os 
dias 13 e 15 de julho. Já para 2022, 
está previsto o retorno da programa-
ção presencial, em Juiz de Fora (MG).  

Os cinco eventos que compõem o 
Minas Láctea terão atividades duran-
te a edição virtual. O Congresso Na-
cional de Laticínios (CNL) e a Semana 
do Laticinista, contarão com apresen-
tação oral de comunicados técnicos, 
palestras, cursos e debates sobre o 
tema “O Setor Lácteo na era 4.0: desa-
fios e perspectivas”. 

A programação completa e os 
prazos para inscrição serão divul-
gados no mês de março. O Concurso 
Nacional de Produtos Lácteos não vai 
realizar os tradicionais julgamento e 
premiação, como alternativa os coor-
denadores e a equipe de jurados vão 
se reunir em um fórum virtual para o 
nivelamento de informações, debates 

e sugestões para as próximas edições.

A exposições de Máquinas, Equi-
pamentos, Embalagens e Insumos 
para a Indústria Laticinista (Expo-
maq) e de Produtos Lácteos (Expo-
lac), terão estandes virtuais para a 
apresentação de maquinários, pro-
dutos e tecnologias para o setor. A 
comercialização dos espaços terá iní-
cio já na próxima semana, com aten-
dimento aos expositores de edições 
anteriores que manifestaram interes-
se por nova participação. “Estamos 
buscando um número de expositores 

muito similar, no comparativo, ao 
evento presencial. Para Expomaq, por 
exemplo, algo superior a 100 empre-
sas”, projeta o coordenador de comer-
cialização do evento, Antônio Nunes.

Outro destaque será a realização 
da Rodada de Negócios – Hub Conec-
ta Leite, parceria da EPAMIG, com as 
secretarias estaduais de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Seapa) e de 
Desenvolvimento Econômico (Sede). O 
espaço virtual vai focar na busca por 
soluções de inovação tecnológica e ge-
ração de inovações para o setor lácteo.

Erasmo Pereira

Importação de lácteos - FAEMG pede transparência
“A partir do momento em que a CNA 

e as Federações tiverem conhecimento 
da quantidade de pedidos de importa-
ção do leite em pó, conseguiremos fazer 
uma previsão dos problemas que vão 
ser gerados. Se, em um mês, houver um 
pedido grande, poderemos prever o vo-
lume que está para entrar no país, o que 
permitirá o planejamento mais adequa-
do. A nossa meta é, também, avaliar se 
será apenas prejudicial aos produtores 
ou se trata de uma importação necessá-

ria”, disse Eduardo Pena (foto).

 “O nosso pleito é ter a informação. 
Na Argentina o setor tem acesso a essa  
informação. Não nos interessa saber 
quem está pedindo para importar, mas 
saber o que está para entrar no nosso 
mercado. A Comissão Nacional achou o 
pedido válido e a OCB (Organização das 
Cooperativas do Brasil), ficou de interce-
der junto a SECEX para que a CNA tenha 
acesso a estes dados”, afirmou Eduardo.
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Brasil ocupa a 4ª posição em ranking de países 
com empresas mais bem preparadas para 
ambientes de trabalho multigeracionais 
Pesquisa do Instituto de Longevidade Mongeral Aegon 
ouviu trabalhadores e aposentados de 15 países 

Criar espaços de trabalho multige-
racionais deve ser um dos principais 
desafios das empresas ao redor do 
mundo, segundo relatório Novo Pacto 
Social: Empregadores Amigáveis a To-
das as Idades, desenvolvido pelo Insti-
tuto de Longevidade Mongeral Aegon. 
E o Brasil já está saindo na frente neste 
quesito: segundo dados da pesquisa, 
apenas 28% das empresas que atuam 
no país não possuem iniciativas para 
incentivar a inclusão multigeracional. 
Uma realidade próxima à global, em 
que um em cada três respondentes 
afirmou que as empresas não ofere-
cem iniciativas desse tipo. 

Entre os entrevistados brasileiros, 
alguns pontos da pesquisa ajudam a en-
tender por que a diversidade de gerações 
já faz parte do mercado de trabalho e da 
realidade das empresas. No levantamen-
to, 42% das pessoas afirmaram trabalhar 
em um local imparcial, que reconhece 
funcionários de todas as idades e de-

sencoraja a discriminação relacionada 
à faixa etária, enquanto 35% disseram 
fazer parte de ambientes com uma boa 
estrutura, acesso a tecnologias, instala-
ções, equipamentos e serviços para todas 
as idades. Por fim, 25% declararam que 
as companhias das quais fazem parte ti-
nham uma cultura inclusiva, ouvindo as 
contribuições de trabalhadores de todas 
as idades e valorizando um ambiente de 
trabalho com diferentes gerações. 

Globalmente, os países com maior 
concentração de funcionários que decla-
raram não ter ambientes amigáveis às 
diferentes faixas etárias são Japão (54%), 
França (52%) e Alemanha (50%), en-
quanto os resultados positivos estão nos 
mercados emergentes como Índia (7%) 
e China (10%). “Os trabalhadores hoje 
querem cada vez mais uma transição 
gradual para a aposentadoria. Apenas 
34% dos ouvidos preveem parar ime-
diatamente o trabalho ao entrar na apo-
sentadoria. Por isso, locais de trabalho 

inclusivos a todas as idades são uma das 
maneiras de garantir que essas pessoas 
se sintam apoiadas para se aposentarem 
em fases, além de possibilitar que todos 
contribuam e permaneçam economica-
mente ativos por mais tempo. É um jogo 
em que todos ganham”, explica Leandro 
Palmeira, diretor de Pesquisa do Instituto 
de Longevidade Mongeral Aegon. 

O estudo traz nove características 
essenciais para um melhor preparo 
para a aposentadoria, desenvolvidas 
no contexto de um Novo Pacto Social. 
“Os empregadores desempenham uma 
função fundamental, ajudando os tra-
balhadores a se prepararem para a apo-
sentadoria. A influência deles vai além 
de oferecer planos de aposentadoria e 
benefícios financeiros, incluindo desen-
volvimento de habilidades, educação e 
bem-estar. Por isso, esse novo cenário 
reforça a necessidade de um Novo Pacto 
Social entre governos, empregadores e 
indivíduos”, completa Palmeira. 

Sobre o preparo para a aposenta-
doria, o estudo concluiu que dois em 
cada cinco trabalhadores no mundo 
(40%) garantem que estão habitu-
almente poupando para isso. Já para 
os que não conseguem poupar, a 
principal barreira é ‘não ganhar o su-
ficiente’ (35%), além das questões de 
curto prazo, como comprar uma casa 
(22%) ou pagar dívidas (21%). 

O cenário é parecido no Brasil, 
com 40% afirmando que o salário é 

baixo, 33% concentrados em pagar 
dívidas e 24% poupando para prio-
ridades imediatas. 

“Sabemos que começar a economi-
zar desde cedo e de forma frequente é 
o melhor caminho para alcançar o pre-
paro para a aposentadoria e os dados 
revelam um desafio para todos os par-
ceiros sociais”, afirma Palmeira. “As res-
postas nos mostram que é preciso mo-
dernizar os sistemas de aposentadoria 
de forma sustentável e adaptável para o 

futuro, com ações que vão desde a ga-
rantia da sustentabilidade dos benefí-
cios previdenciários até o aprendizado 
ao longo da vida”, conclui o executivo. 

Os desafios da aposentadoria 

A pesquisa, desenvolvida pelo Insti-
tuto de Longevidade, em parceria com 
Aegon Center for Longevity and Retire-
ment e o Transamerica Center for Retire-
ment Studies, ouviu pessoas da Austrália, 
Brasil, Canadá, China, França, Alemanha, 
Hungria, Índia, Japão, Holanda, Polônia, 
Espanha, Turquia, Reino Unido e EUA. 
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Aguaduna, a primeira de uma 
nova geração de cidades inteligentes 
e sustentáveis, localizada no municí-
pio de Entre Rios, no litoral norte do 
Estado da Bahia, anuncia a incorpo-
ração de mais um parceiro estraté-
gico: a SegurPro, líder em segurança 
patrimonial no Brasil e a única do 
setor presente em todo o território 
nacional. A companhia faz parte do 
Grupo Prosegur, multinacional refe-
rência global em segurança privada, e 
se junta ao projeto com o objetivo de 
implementar soluções tecnológicas 
avançadas para promover a seguran-
ça integral do empreendimento, cuja 
área total será de aproximadamente 
1.000 hectares.

A SegurPro compartilha com a 
Aguaduna uma visão inovadora de 
segurança, bem como a preocupação 
com a sustentabilidade de suas ope-
rações e os impactos que estas podem 
causar ao meio ambiente. Por todas 
essas razões, a empresa tem muito 
orgulho de integrar o projeto ao lado 
de players como a Siemens, um con-
junto seleto de empresas que apoiarão 
este modelo inovador de cidade inte-
ligente, indo além da disponibilização 
de tecnologias que se enquadrem ao 
perfil técnico de Aguaduna. Como 
parte dos fornecedores do projeto, a 
SegurPro estará entre os parceiros 
dispostos a gerar empregos, capacitar 

e atrair profissionais, além de contri-
buir para melhorar o ambiente natural 
e a biodiversidade da região.

“A parceria entre SegurPro e 
Aguaduna pode ser considerada um 
marco para o setor de segurança pri-
vada no Brasil. Teremos como desafio 
o desenvolvimento de um modelo de 
segurança moderno e completo volta-
do a um empreendimento totalmente 
sustentável, baseado em nosso con-
ceito SegurPro Integra. Neste novo 
modelo, integramos o que há de mais 
inovador e tecnológico em segurança 
com uma equipe altamente capaci-
tada e monitoramento constante do 

local. Certamente, nossa expertise 
e tecnologia serão grandes aliadas 
nas soluções que iremos implantar”, 
afirma Fernando Ventura, diretor co-
mercial da SegurPro. Ainda segundo o 
executivo, desenvolver um projeto de 
segurança para um empreendimento 
imobiliário desde a sua concepção, 
tem permitido à equipe de projeto da 
SegurPro trabalhar em parceria com 
os urbanistas responsáveis por Agua-
duna. “Essa proximidade é essencial 
e favorece a busca por soluções ade-
quadas para atender aos requisitos 
do planejamento urbanístico de um 
empreendimento imobiliário desta 
magnitude”, explica Ventura.

SegurPro é a nova parceira estratégica de 
Aguaduna, projeto de cidade inteligente 
e sustentável no litoral norte da Bahia
Empresa líder em segurança patrimonial no Brasil assina acordo de parceria com 
Aguaduna para promover a segurança integral da cidade. O empreendimento de 1.000 
hectares localizado em Entre Rios (BA) será posteriormente replicado na Europa
 
Aguaduna contará com um Centro de Controle a partir do qual será supervisionado 
um amplo trabalho de segurança que inclui as mais avançadas soluções em segurança 
física, além de soluções de cibersegurança e ciberinteligência
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O escopo desta parceria entre Se-
gurPro e Aguaduna inclui a análise 
detalhada de toda a planta do projeto 
e a conexão dos dispositivos de segu-
rança do complexo a um Centro de 
Controle. Esse centro será responsá-
vel por monitorar todo o sistema de 
segurança, incluindo rotas de acesso, 
perímetro do complexo, áreas comuns 
e edifícios comerciais e residenciais, 
além de incorporar soluções de prote-
ção inteligente e autônoma por meio 
de videomonitoramento. A solução 
que o SegurPro está planejando con-
templará aspectos como segurança 
cibernética e inteligência cibernética, 
que também constam no escopo do 
projeto. Haverá, ainda, o planejamento 
e a gestão de serviços de prevenção e 
combate a incêndios e atendimentos 
emergenciais, além de procedimentos 
operacionais padrões que incluem o 
uso de aplicativos de celular para que 
os próprios habitantes e empresas 
residentes registrem incidências de 
segurança e realizem comunicação di-
reta com o Centro de Controle.

Até a fase final de implantação do 
projeto, somente a SegurPro prevê 
a geração de mais de 500 novas va-
gas de emprego. “Aguaduna contará 
com as soluções de segurança mais 
avançadas do mercado e um time de 
profissionais altamente qualificado 
para responder às necessidades do 
empreendimento em tempo real no 
esquema 24h por dia, sete dias por 
semana”, conclui Fernando Ventura.

“Desde o começo do projeto de 
Aguaduna priorizamos a busca de par-
ceiros estratégicos e a implementação 
da tecnologia e do conhecimento com 
o objetivo de conceber um modelo de 
cidade mais habitável, resiliente e sus-
tentável. Estamos muito satisfeitos com 
a mais nova parceria estratégica firma-
da com a SegurPro, e também com toda 
a confiança e ampla experiência que a 
companhia deposita na nossa missão 
de desenvolver um modelo completa-
mente novo de cidade inteligente que 
valoriza as pessoas, a sociedade e a na-
tureza”, afirma o empresário espanhol 

Tarek Al Masri, sócio da Seed Global 
Advisoring (SGA) e um dos responsá-
veis pelo projeto de Aguaduna.

O acordo que selou a participação 
da SegurPro no projeto de Aguaduna 
teve a colaboração da EAN Energia, 
consultoria especializada em ener-
gias renováveis e que promove o 
relacionamento, a identificação e a 
conexão dos parceiros tecnológicos 
que serão os ativadores do projeto 
de Aguaduna. A EAN foi fundada por 
Eduardo Angelo, executivo com mais 
de 35 anos de experiência no merca-
do latino-americano de energia.

UM NOVO MODELO DE CIDADE 
INTELIGENTE

Com obras previstas para serem 
iniciadas no segundo semestre de 
2021, Aguaduna inaugura um modelo 
diferenciado de cidade inteligente, de-
dicado a recuperar o equilíbrio entre a 
sociedade e a natureza a fim de melho-
rar a qualidade de vida de seus habi-
tantes e preservar o entorno natural. O 
projeto utiliza a inovação, a tecnologia 
e a conectividade em benefício da po-
pulação e de seu entorno. Cerca de 380 
mil pessoas, abrangendo a população 
de Entre Rios e redondezas, serão be-
neficiadas com o empreendimento.

O investimento total estimado 
para o projeto é de mais de 2 bilhões 
de euros, com uma expectativa de 
geração de emprego estável de mais 
de 30 mil postos de trabalho para 
trabalhadores não residentes em um 
período de 15 anos, quando a cidade 
espera acolher 36.000 habitantes. 
Parte do montante investido será di-
recionado ao progresso da região e à 
geração de conhecimento a ser com-
partilhado com toda a comunidade.

Aguaduna é um empreendimento 
binacional concebido na Espanha e no 
Brasil e propriedade da empresa de 
capital espanhol Naurigas Empren-
dimientos, com participação das fa-
mílias Matutes Mestre e Espallargas, 
além de conceituado e desenvolvido 

pela Seed Global Advisoring (SGA), 
empresa espanhola especializada em 
desenvolvimento de projetos.

REFERÊNCIA EM ECONOMIA 
CIRCULAR

Indo além do conceito de cidade 
inteligente, Aguaduna reunirá em um 
mesmo complexo unidades residen-
ciais, um polo de geração de inova-
ção, espaços destinados à educação e 
capacitação profissional e instalações 
turísticas, sempre em harmonia com 
a natureza tropical da região.

Em sinergia com as comunidades 
vizinhas, Aguaduna terá entre seus 
principais pilares a economia circu-
lar; a criação de empregos em setores 
como Internet das Coisas (IoT) e ges-
tão de dados; e a priorização a modais 
alternativos de transporte, incluindo 
meios de locomoção autônomos, 
compartilhados e não poluentes.

O projeto também contará com a 
produção de alimentos orgânicos in 
loco, a partir de programas de capaci-
tação em agricultura ecológica e per-
macultura – um conceito que visa me-
lhorar a vida da comunidade no meio 
urbano por meio de pequenos siste-
mas produtivos. A proposta também 
inclui o desenvolvimento de recursos 
naturais, a incubação de negócios lo-
cais e a construção de um Centro de 
Inovação Culinária. O objetivo é imple-
mentar um sistema alimentar eficaz, 
fundamental para um ecossistema de 
inovação focado em proporcionar se-
gurança para a comunidade.

Além da Siemens e da SegurPro, o 
projeto Aguaduna já atrai conversas 
com outras empresas, uma vez que seu 
modelo de negócios implica a constru-
ção de uma base sólida por meio de 
parcerias estratégicas. Os promotores 
do projeto também estão trabalhando 
com diferentes certificações em nível 
internacional para garantir um esti-
lo de vida saudável, além de um dos 
aspectos fundamentais do projeto: a 
neutralidade das emissões. 
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Com R$ 11,8 bi, Fundação Renova construiu 
apenas cinco casas no 'novo Bento'

Do montante total investido na fundação, R$ 1,2 bilhão foi aplicado no reassentamento de 
atingidos de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira, mas obras estão em fase inicial

Há poucos dias, o renomado jor-
nalista mineiro Paulo César de Oli-
veira publicou em sua coluna o se-
guinte texto:

“No dia 25 de janeiro fez dois 
anos que, por omissão da Companhia 
Vale, o mundo assistiu ao desastre de 
Brumadinho onde o rompimento de 
uma barragem da empresa arrastou 
para a morte mais de 300 pessoas- 
onze corpos ainda não foram locali-
zados – e provocou uma devastação 
ambiental considerada por especia-
listas como uma das maiores tragé-
dias do mundo. A omissão da direção 
da Vale em Brumadinho ganha con-
tornos de crime doloso por despre-
zo a vidas humanas e descaso com o 
meio ambiente, quando somamos a 
ele outro desastre ambiental e social, 
o rompimento da Barragem de Ma-
riana, quatro anos antes, em 2015, 
quando apenas as mortes foram em 
menor número, mas nem por isto 
menos repugnantes. 

Fossem menos ambiciosos, social-
mente mais responsáveis, os dirigen-
tes da Vale – não culpem a empresa, 
pessoa jurídica, por desídia de pes-
soas físicas- teriam agido preventi-
vamente em todas as suas barragens, 
evitando o segundo, e ainda mais 
grave desastre humano e ambiental. 
Passados os anos, a Vale, que para nós 
mineiros já foi Vale do Rio Doce, orgu-
lho de todos nós, continua desrespei-
tando nosso povo e menosprezando 
a dor de suas vítimas demonstrando, 
como frisado pelo secretário Mateus 
Simões, seu antagonismo com Minas 
Gerais, estado que é a base de sua 

história. Depois de matar mineiros, 
destruir sonhos de empreendedores, 
arrasando suas empresas e empreen-
dimentos, devastando regiões de rara 
beleza natural e até mesmo deixando 
sem água de qualidade milhares de 
brasileiros, a empresa- não se esque-
çam, seus diretores- age com incúria, 
deixando de assistir dignamente suas 
vítimas e protelando um acordo fi-
nanceiro com o governo de Minas 
para indenizar pelos prejuízos cau-
sados aos mineiros, aos brasileiros e, 
mesmo à humanidade.

Matéria de autoria de Lara Alves 
e publicada no jornal O Tempo de 26 
de fevereiro afirma que “Meia década 
transcorreu após o fatídico 5 de no-
vembro de 2015 quando rompeu-se a 
barragem de Fundão, em Mariana, na 
região Central de Minas Gerais, e pas-
sados cinco anos e três meses, imbró-
glios sobre o pagamento de indeniza-
ções e o reassentamento do distrito 
de Bento Rodrigues, destruído pelo 
mar de rejeitos, mantêm-se tão pre-
sentes quanto à época – bem como a 
frustração de famílias que tudo per-
deram com o colapso da estrutura 
pertencente à mineradora Samarco.

A lentidão na construção do cha-
mado “Novo Bento Rodrigues” e a 
morosidade para reparação moral e 
material às vítimas contrastam com 
os grandes montantes recebidos pela 
Fundação Renova – instituição criada 
com o único fim de reparar danos li-
gados à tragédia – das mineradoras 
Samarco, Vale e BHP Billiton que a 
mantêm. Relatório entregue na quin-
ta-feira (25) à pedido da reportagem 

indica que foram gastos R$ 11,8 bi-
lhões com ações de reparação e com-
pensação desde a criação da Renova, 
em junho de 2016 – do montante, R$ 
1,2 bilhão foi aplicado no reassenta-
mento de atingidos. 

A cifra bilionária bastaria à com-
pra de cerca de 81.900 apartamentos 
do programa Minha Casa, Minha Vida 
(MCMV), mas, em contrapartida, sig-
nificou a construção de cinco casas 
no reassentamento de Bento Rodri-
gues. Não apenas, segundo o Ministé-
rio Público de Minas Gerais (MPMG), 
nenhum morador das regiões afeta-
das pelo rompimento, cujos estragos 
estenderam-se até o Espírito Santo, 
foi integralmente indenizado até hoje 
– mais de cinco anos depois. A for-
tuna entregue à Fundação Renova é 
tão considerável que corresponde à 
receita de Mariana, em 2017, multi-
plicada por 38 – segundo informação 
do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), o município arre-
cadou R$ 309 milhões àquele ano.

A ausência de explicações para a 
lentidão na reconstrução de distritos 
destruídos pela lama, como Paracatu 
de Baixo, em Mariana, e Gesteira, no 
município de Barra Longa, e outras 
irregularidades percebidas na dire-
ção da Fundação Renova são as razões 
que explicam o fato do Ministério Pú-
blico mineiro ter decidido ajuizar uma 
ação, informada nessa quarta-feira 
(24), sob recomendação do Ministé-
rio Público Federal (MPF) pedindo à 
Justiça de Minas Gerais a extinção da 
instituição mantida pelas minerado-
ras responsáveis pela tragédia.
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Salários exorbitantes e incompa-
tíveis com a média nacional, quan-
tias inexplicáveis aplicadas em pu-
blicidade e anomalias nos cargos de 
direção são alguns dos argumentos 
contidos na ação de 144 páginas a 
que a reportagem acessou. Para os 
promotores Gregório Assagra de 
Almeida e Valma Leite da Cunha, 
que assinam o pedido de extinção 
da Renova, o fato da direção e dos 
principais conselhos da fundação se-
rem majoritariamente ocupados por 
funcionários transferidos da Vale e 
da Samarco retira a autonomia e o 
caráter de independência necessário 
à instituição que, aliás, foi reprovada 
por quatro vezes seguidas na presta-
ção de contas entregue ao órgão do 
Estado de Minas Gerais.

Segundo o procurador-geral de 
Justiça, Jarbas Soares Júnior, do Mi-
nistério Público, são muitas as ir-
regularidades encontradas pelo ór-
gão na gestão da Fundação Renova. 
“Chegamos à quarta vez consecutiva 
à rejeição das contas da Renova. En-
tendemos que não há condições dela 
manter seu funcionamento, se é que 
existiram algum dia”, afirma.

SALÁRIOS E PUBLICIDADE

O pagamento de salários incom-
patíveis com a lógica de mercado e 
o dispêndio com uma agência publi-
citária estão entre os argumentos 
apresentados pelo Ministério Público 
de Minas Gerais (MPMG) na ação que 
pede a extinção da Fundação Renova. 
Foram R$ 17,4 milhões pagos pelas 
mineradoras à agência para que cir-
culassem 861 propagandas em canais 
de televisão e 756 em emissoras de 
rádio. Órgão considerou que publici-
dade feita tinha “claro propósito de 
promover a imagem das empresas 
causadoras do dano, mas não de ge-
rar informação”.

Além da extinção da fundação, 
ação ajuizada também pede inde-
nização de R$ 10 bilhões por danos 
morais ocasionados pela lentidão no 

Questionada pela reporta-
gem sobre as irregularidades 
apontadas pelo Ministério Pú-
blico de Minas Gerais (MPMG) 
na ação que pede sua extinção, 
a Fundação Renova respondeu 
por meio de nota do dia 25 de 
fevereiro que discorda das ale-
gações feitas pelo órgão sobre 
as contas da instituição e decla-
rou que irá contestar o pedido 
de intervenção proposto no 
pedido. De acordo com a enti-
dade, contas são submetidas 
a auditorias externas, e, sobre 
a remuneração de diretores – 
considerada exorbitante pelo 
MP –, a Renova declarou que 
“adota uma política de mercado 
com valores compatíveis com as 
responsabilidades assumidas” 
e afirmou não serem os valores 
aportados para manutenção da 
fundação e pagamento de salá-
rios contabilizados nas quantias 
destinadas à reparação e com-
pensação dos danos.

Em relação às críticas so-
bre gastos com publicidade, a 
instituição disse que “o inves-
timento é oriundo dos recursos 
administrativos da Fundação 
Renova, que não são destinados 
aos programas de reparação e 
compensação”. Sobre a finali-
dade das propagandas, afirmou 
que “destina-se a difundir, para 
atingidos, sociedades atingidas 
e amplos segmentos da socie-
dade brasileira, a plataforma 
de dados sobre a reparação”.

Em relatório enviado à re-
portagem, a Renova informou 

que pretende gastar R$ 5,86 bi-
lhões com as ações de compen-
sação e reparação em 2021 e, 
com isto, subirá para R$ 17 bi-
lhões o total gasto. Em relação 
às obras do reassentamento de 
Bento Rodrigues, a Fundação 
declarou que “95% das obras 
de infraestrutura estão conclu-
ídas, considerando via, drena-
gem, energia elétrica, redes de 
água e esgoto das ruas”, e deta-
lhou que o posto de saúde e de 
serviços está concluído e a es-
cola em fase final de acabamen-
tos. Vinte casas estão em cons-
trução, afirmou a entidade.

Paracatu de Baixo, outro 
distrito afetado pela tragédia, 
reúne 97 famílias que optaram 
por viver no reassentamento. 
De acordo com a Fundação 
Renova, sete casas tiveram 
obras iniciadas e a infraestru-
tura está em fase avançada. 
Em Gesteira, no município de 
Barra Longa, o projeto do re-
assentamento está em curso. 
Outras 147 famílias dos três 
distritos optaram por não vi-
ver nas três comunidades que 
serão criadas.

“Ao todo, 60 imóveis foram 
adquiridos para famílias que 
optaram por esta modalidade 
de reparação do direito à mo-
radia, sendo 19 imóveis para 
reformar, 37 imóveis para 
construir e 4 lotes vagos”. Nas 
zonas rurais dos dois municí-
pios afetados, oito casas foram 
entregues às pessoas que op-
taram por viver lá.

Outro lado

processo de reparação. Em rela-
ção aos salários, foi constatado 
que diretores recebiam men-
salmente quantias superiores a 

R$ 100 mil – quando, segundo a 
ação, a remuneração média para 
os cargos em questão gira em 
torno de R$ 6.823.
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Minério de ferro apresenta resultados 
surpreendentes e fecha 2020 com 
uma valorização de 74%

O minério de ferro encerrou o 
ano de 2020 a US$ 160 a tonelada, 
valor mais alto dos últimos oito 
anos. Impulsionada pela grande 
demanda chinesa, a alta de 74% no 
preço da commodity do produto, 
também foi estimulada pelas incer-
tezas na oferta por parte dos pro-
dutores, que tiveram que reduzir a 
velocidade de trabalho durante o 
período de pandemia.

De acordo com o superinten-
dente do Grupo MBL, Jerri Alves, 
a demanda chinesa é responsável 
por cerca de 70% a 75% do con-
sumo da commodity do produto 
e isso contribuiu para a elevação 
dos preços. “No último dia do ano 
passado, o valor do minério com 

uma taxa de 62% de ferro au-
mentou 0,4% no porto da cidade 
chinesa Qingdao. Assim, o ganho 
acumulado chegou a 22% em de-
zembro”, explica.

Para o ano passado, especialis-
tas previram que as siderúrgicas 
chinesas atingiriam 1,05 bilhão de 
toneladas. “No entanto, se espera 
que a capacidade de uso das usinas 
do país asiático caia para 90% em 
2021. Isso pode desacelerar um 
pouco o ritmo por lá, mas a produ-
ção se manterá em pé de igualda-
de com à de 2020. Dessa forma, o 
valor médio do minério deve ficar 
em torno dos US$ 110 a tonelada, 
sendo mais alto nos primeiros três 
meses deste ano”, comenta.

As inseguranças quanto a 
oferta do produto, intensificadas 
pelas mudanças nas estimativas 
da mineradora Vale, já fizeram 
com que o valor da tonelada de 
minério de ferro chegasse aos 
US$ 180. “A empresa previu uma 
produção entre 300 milhões e 
305 milhões de toneladas para 
2020, abaixo das 310 milhões a 
330 milhões anunciadas ante-
riormente. Para este ano, a mine-
radora diminuiu em 60 milhões 
a previsão, que girará em torno 
de 315 milhões a 335 milhões de 
toneladas. Ainda existe mais um 
fator complicador, os ciclones nos 
portos australianos. Eles podem 
prejudicar os embarques até o 
mês de março”, destaca.

Shutterstock
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Unidas elege primeira mulher 
ao Conselho de Administração 
Solange Sobral buscará demonstrar como um modelo de gestão mais humanizado, 
inclusivo e plural promove resultados positivos para o negócio e a sociedade

A Unidas tem a satisfação de anun-
ciar a eleição da Sra. Solange Sobral, a 
primeira mulher a integrar o Conselho 
de Administração da Companhia. A de-
cisão ocorreu na Assembleia Geral Ex-
traordinária (AGE) de 18 de fevereiro e 
tem como objetivo fortalecer a expertise 
do Conselho sobretudo na área de Tec-
nologia, atuando também nas frentes 
Ambiental, Social e de Governança - ESG, 
na sigla em inglês. 

Com graduação em Ciência da Com-
putação pela Universidade Federal de 
São Carlos (UFSCar) e mestrado nesta 
mesma área pela Unicamp, Solange está 
há mais de duas décadas na CI&T, com-

panhia em que iniciou a trajetória profis-
sional em 1996. Em sua jornada, ela acu-
mulou experiências nas áreas Comercial, 
Delivery e Relacionamento com Cliente. 

Atualmente Vice-Presidente Exe-
cutiva de Operações (EVP Partner Of 
Operations), ela atua como Agente de 
Transformação Lean Digital para gran-
des empresas, participando de frentes 
estratégicas que visam Crescimento ex-
ponencial e Impacto para os negócios e 
os consumidores. 

"Acreditamos na diversidade e in-
clusão como vetores das mudanças para 
um ambiente corporativo mais humano 

e equânime. A Unidas é reconhecida por 
suas soluções inéditas e disruptivas em 
serviços de mobilidade, acompanhan-
do de perto as demandas da sociedade. 
Dessa forma, é com satisfação que ele-
gemos a Sra. Solange, com base em sua 
reconhecida expertise na área de tecno-
logia e a experiência acumulada em 25 
anos de carreira, como a primeira mu-
lher a integrar o nosso Conselho", afirma 
Luis Fernando Porto, CEO da Unidas. 

Solange tem o objetivo de apoiar a 
criação de modelos de gestão mais hu-
manizados em ambientes corporativos, 
assim como demonstrar o valor e gera-
ção positiva de impacto nos negócios e 
na sociedade a partir da diversidade e 
da inclusão no trabalho. Entre seus prin-
cipais desafios está a entrega de inicia-
tivas disruptivas, com a implantação de 
pilares de Centralidade em Cliente, Cul-
tura de Experimentação e estruturação 
de Value Streams - agile squads orienta-
das à jornada do cliente e baseadas em 
times multidisciplinares. 

"Estou muito lisonjeada com o re-
conhecimento e confiança do Conselho 
para este desafio, que marca uma nova 
etapa de minha carreira", comenta So-
lange Sobral. "Espero contribuir para 
que a Unidas siga atuando de maneira 
inovadora e consistente em diferentes 
frentes do negócio", conclui. 

Estamos seguros de que a chegada 
da Solange ao nosso Conselho demons-
tra todo o empenho da Companhia em 
trazer maior diversidade, inclusão e di-
álogo, de modo a evoluirmos em fren-
tes diversificadas do negócio e seguir-
mos sendo uma referência consolidada 
em nossas áreas de expertise.
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Partido Verde ingressa no STF em defesa  
de afetados pela barragem de Brumadinho
Como Amicus Curiae da ação, a sigla pretende garantir o pagamento de auxílio 
emergencial, bem como sustenta que houve descumprimento de preceitos 
constitucionais ao firmar acordos sem participação dos afetados

O Partido Verde, representado 
por seu presidente José Luiz Penna 
e por meio da Secretaria Nacional de 
Assuntos Jurídicos, ingressou nesta 
quinta-feira, 25 de fevereiro, com 
ação para resguardar os direitos das 
comunidades afetadas pelo derra-
mamento de rejeitos da barragem da 
Vale, em Brumadinho, MG.

A ADPF foi impetrada pela As-
sociação Nacional dos Atingidos 
por Barragens – ANAB, o Movimen-
to pela Soberania Popular na Mine-
ração – MAM, bem como pelo PT e 
pelo PSOL. Segundo consta na ação, 
as tratativas iniciadas em agosto de 
2020, entre o Estado de Minas Ge-
rais, as instituições do Poder Judi-
ciário e a Vale S.A. para celebração 
de um acordo que pudesse colocar 
fim aos processos judiciais mencio-
nados acima, entretanto, em todas 
as sete audiências de conciliação, 
não houve a participação dos re-
presentantes dos atingidos pelo 
rompimento da Barragem de Cór-
rego do Feijão.

Ainda de acordo com o PV, a com-
petência foi deslocada para a segun-
da instância, sem o expresso consen-
timento do Juízo natural de origem. 
A partir de então, as tratativas de 
acordo se desenvolveram no âmbito 
do Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania da 2ª Instân-
cia– CEJUSC do Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais, tendo sido decreta-
do segredo de justiça, a partir de 04 
de novembro de 2020.

Conforme consta no documento, 
observou-se, “simultaneamente, o 

ataque frontal à publicidade dos atos 
judiciais, ao princípio do juiz natural 
e ao duplo grau de jurisdição. (...) As 
pessoas atingidas foram privadas de 
acesso aos termos do acordo, o que 
lhes retirou a possibilidade de im-
pugnação de eventuais disposições 
contrárias aos seus interesses”, co-
mentam os autores.

O PV ingressa como Amicus 
Curiae por legitimidade no seu his-
tórico de atuação em defesa do meio 
ambiente e das populações em situ-
ação de vulnerabilidade socioeconô-
mica, desde 1986. O partido também 
se mobiliza em prol das comunida-
des indígenas na luta pela demarca-
ção de terras, com garantia de sobe-
rania territorial e respeito à cultura 
e às tradições das diversas Nações 
Indígenas.

VALORES INFERIORES

Ainda na ADPF, os autores argu-
mentam que os valores acordados são 
insuficientes para a quitação do passivo 
e renovação do pagamento do auxílio 
financeiro para as famílias vitimadas 
pela tragédia nos próximo quatro anos.

O acordo entre as partes não 
atende  os interesses das pessoas 
atingidas pelo desastre de Brumadi-
nho e, sequer, consultou as comuni-
dades afetadas.

Na ação, a sigla requer que seja 
ordenada a implementação de proce-
dimento que assegure a participação 
prévia, livre e informada dos atingi-
dos no processo de negociação do 
acordo, e que todos os atos – judiciais 
e administrativos – sejam públicos.

Reuters/Washigton Alves
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Maioria dos brasileiros desaprova 
embate de Bolsonaro com a imprensa 

Pesquisa divulgada no dia 22 de fe-
vereiro, pesquisa da Confederação Na-
cional de Transportes (CNT) indicou 
que a maioria dos brasileiros (64,7%) 
acredita que o embate público do pre-
sidente Jair Bolsonaro com a imprensa 
é ruim para o país. 

A pesquisa também apontou que 
60,5% dos entrevistados entendem 
que Bolsonaro deveria buscar se apro-
ximar mais da imprensa. Para 31,7% 
esse estreitamento de relação não 
deve ocorrer, enquanto 7,8% não sou-
beram responder. 

Para cerca de 20% dos entrevis-
tados as brigas de Bolsonaro com a 

imprensa são irrelevantes, enquanto 
10,6% responderam que esse tipo de 
confronto é benéfico para o país. 

Em sua 148ª edição, a Pesquisa 
CNT de Opinião foi realizada em par-
ceria com o Instituto MDA, entre 18 e 
20 de fevereiro deste ano. Foram feitas 
2.002 entrevistas presenciais, em 137 
municípios de 25 Unidades da Federa-
ção. A margem de erro, segundo a Con-
federação, é de 2,2 pontos percentuais.

SEM RESPOSTA

No dia 24 de fevereiro, no Acre, 
Bolsonaro protagonizou mais um 
episódio de seu embate com a im-

prensa crítica. O presidente encer-
rou uma entrevista coletiva ao ser 
perguntado sobre a decisão do STJ 
que beneficiou seu filho Flávio Bol-
sonaro, anulando a quebra de sigilo 
fiscal dele na investigação do caso 
das rachadinhas. A coletiva era sobre 
ações do governo federal para de-
belar no estado a crise causada por 
enchentes, pela covid-19 e por um 
surto de dengue. 

Apoiadores do governo defende-
ram a atitude do presidente nas redes 
sociais, alegando que tinha sido im-
posto aos jornalistas que nenhum as-
sunto, além da crise no Acre, poderia 
ser mencionado na coletiva.

Reuters
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Administrador, Economista e Bacharel em Ciências Contábeis. Presidente da ASSEMG-Associação 
dos Economistas de Minas Gerais.  Ex-Presidente do BDMG e ex-Secretário de Planejamento e 
Coordenação Geral de Minas Gerais; Ex-Presidente do IBEF Nacional – Instituto Brasileiro de 
Executivos de Finanças e da ABDE-Associação Brasileira de Desenvolvimento; Coordenador Geral 
do Fórum JK de Desenvolvimento Econômico e Vice-Presidente da ACMinas – Associação Comercial 
e Empresarial de Minas. Presidente/Editor Geral de MERCADOCOMUM.

CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

O Brasil precisa urgentemente se reconciliar 
com o Desenvolvimento Nacional

De acordo com o jor-
nalista Ribamar Oliveira, 
em matéria publicada no 
jornal Valor Econômico de 
11 de fevereiro último, “a 
União vive uma situação 
muito difícil na área fiscal, 

registrando déficits pri-
mários continuados desde 
2014. Mas, mesmo com os 
elevados gastos realizados 
no combate à pandemia em 
2020, a trajetória da dívida 
pública foi menos desfavo-

rável do que as previsões 
do próprio governo e dos 
analistas do mercado. 

Em outubro, por exem-
plo, o Tesouro Nacional 
projetava que a dívida 

bruta do setor público fi-
caria em 96% do Produto 
Interno Bruto (PIB), ao fim 
do ano. Ela terminou em 
89,3% do PIB, de acordo 
com o Banco Central. Ou 
seja, 6,7 pontos percentu-

“Avançamos, nos jogamos numa precipitada 
fuga ao atraso e à estagnação em que jazí-

amos. Isso foi aqui, neste momento, reconhecido por 
um homem credenciado diante do público, não só pelo 
valor de sua inteligência, como pelo seu bastante pro-
vado desinteresse pessoal.

Quase tudo aquilo a que aspirei fazer em prol do 
Brasil eu o fiz. E surpreendo-me de o ter conseguido, 
porque me foram oferecidas dificuldades imensas, ci-
ladas e resistências de toda ordem.

Vi-me envolvido em numerosas batalhas, nas 
quais me empenhei, juntamente com auxiliares capa-
zes e obstinados, socorrendo-me de uma energia que 
não era minha, mas que Deus me emprestou caridosa-
mente quando ela se fez necessária. 

Tive de atirar-me à luta — pela integração do 
Brasil em si mesmo —, enfrentando não só constan-
tes perigos, como resistindo ao perigo maior, que foi o 
de não me deixar seduzir pelos que me aconselhavam 
a deixar que corressem com tranquilidade os meus 
dias, e que eu teria todo o proveito em não desafiar os 
defensores do atraso, e todos aqueles que acham ver-
dadeiro crime uma nação tão perigosamente grande 
como esta nossa tomar decisivas e urgentes providên-
cias para cumprir o seu destino.

Não tenho medo da impressão que possa causar, 
repetindo e reafirmando que a batalha do desenvol-
vimento nacional é a própria luta pela nossa sobre-

vivência. Dia virá em que as minhas palavras terão 
um sentido bem mais claro — quando homens, sem 
prevenções examinarem o que aconteceu neste quin-
quênio, e não apenas contabilizando a favor desta ad-
ministração tudo o que foi possível levar a ódios, neste 
efeito, mas dando-se também conta dos obstáculos 
encontrados pelo caminho. 

Aí então, à luz do julgamento sereno, ficará paten-
te que as afirmações que tenho feito não obedeceram 
ao simples gosto de falar ou de autopropaganda, mas 
a uma necessidade de campanha, a uma obrigação de 
alertar o país contra os partidários do atraso, contra 
as resistências ao nosso dever de apressar o Brasil, de 
retirá-lo da letal lentidão em que se arrastava.

Não chegou ainda a hora de provar o acerto com 
que deixamos de lado certas regras e doutrinas, as 
quais, adotadas com o rigor reclamado por alguns te-
óricos, nos impediriam de resolver nossos problemas 
de estrangulamento.

Dentro de alguns anos — livres das paixões polê-
micas, dos choques resultantes das divergências de 
pontos de vista antagônicos — é que teremos as con-
clusões exatas, a verificação de que agimos de acordo 
com a necessidade de defender a unidade nacional e a 
nossa própria sobrevivência.

Não me arrependo do que fiz. Não me arrependo de 
ter levado em consideração o interesse de preservar o 
nosso dia de amanhã — o futuro da pátria brasileira”.

Trechos do discurso proferido, durante o jantar oferecido pela revista “O Cruzeiro”, sobre o Desenvolvimento Nacional – 
Rio de Janeiro – RJ – 13 de novembro de 1960 e extraídos da coletânea de 3 livros intitulada “Juscelino Kubitschek: Profeta 
do Desenvolvimento – Exemplos e Lições ao Brasil do Século XXI, de autoria de Carlos Alberto Teixeira de Oliveira”

JK:
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ais abaixo da previsão. No 
início da pandemia, alguns 
analistas chegaram a pre-
ver que ela atingiria 100% 
do PIB. Vários motivos ex-
plicam o desempenho me-
nos desfavorável. O primei-
ro foi o resultado primário 
do setor público, que ficou 
abaixo das previsões. Em 
seu Relatório de Projeções 
da Dívida Pública, do ter-
ceiro quadrimestre, divul-
gado no fim de outubro, o 
Tesouro Nacional traba-
lhou com a previsão de que 
o déficit primário do setor 
público consolidado fica-
ria em 12,7% do PIB em 
2020.”

A matéria de Ribamar 
Oliveira acrescenta que “o 
déficit primário do ano pas-
sado ficou, no entanto, em 
9,49% do PIB, segundo o 
Banco Central. Houve uma 
recuperação da receita tri-
butária da União a partir de 
junho do ano passado, o que 
melhorou o resultado fiscal. 
Assim, o governo foi menos 
pressionado a fazer emis-
sões de títulos para obter 
recursos para pagar as suas 
despesas, o que resultou em 
menor endividamento. 

A Instituição Fiscal In-
dependente (IFI), entidade 
do Senado, deu duas outras 
explicações para o fenô-
meno, em seu Relatório de 
Acompanhamento Fiscal, 
divulgado no mês passado. 
A menor queda da atividade 
econômica e uma aceleração 
da inflação no fim de 2020 
foram os fatores que, con-
juntamente, elevaram o PIB 
nominal, mostrou a IFI. A dí-
vida pública é sempre com-
parada ao PIB, que mede o 
que foi produzido no país 
em determinado ano. 

RECEITAS DO GOVERNO FEDERAL 
RESULTADO ACUMULADO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR
Brasil - Anual - 2019/2020 - A preços de dez/20 - IPCA - R$ Milhões

RECEITAS DO GOVERNO CENTRAL 
RESULTADO ACUMULADO EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR
Brasil - Anual - 2019/2020 - A preços de dez/20 - IPCA - R$ Milhões
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Se o PIB aumenta mais 
do que o previsto, melhora 
a relação dívida/PIB. Foi 
o que ocorreu em 2020. A 
IFI lembrou que, em no-
vembro do ano passado, o 
IBGE divulgou os resulta-
dos definitivos das contas 
nacionais de 2018, obser-
vando que, em valores cor-
rentes, o PIB daquele ano 
foi revisado para R$ 7,004 
trilhões. Com isso, a taxa de 
crescimento entre 2017 e 
2018 passou de 4,6% para 
6,4%. No início de dezem-
bro, o IBGE divulgou as 
revisões das informações 
referentes a 2019 e à pri-

meira metade de 2020. O 
PIB de 2019 foi alterado de 
R$ 7,257 trilhões para R$ 
7,407 trilhões, com o cres-
cimento nominal de 2018 
para 2019 passando de 
5,3% para 5,8%.”

Para Ribamar de Olivei-
ra, “o PIB nominal também 
aumentou porque a infla-
ção acelerou no fim do ano 
passado. O IPCA passou de 
0,89% em novembro para 
1,35% em dezembro, a 
maior variação mensal des-
de fevereiro de 2003, obser-
vou a IFI. O IPCA encerrou o 
ano com alta de 4,52%, ou 

seja, 0,52 ponto acima do 
centro da meta de inflação. 

A entidade do Senado 
explicou ainda que o defla-
tor do PIB também aumen-
tou, em relação à estimativa 
inicial. O deflator é uma 
medida de inflação mais 

ampla que o IPCA, pois re-
flete a variação de preços 
de todos os bens e serviços 
produzidos internamente. 
Os dois índices caminham 
na mesma direção, embora, 
como observou a IFI, o de-
flator do PIB costume evo-
luir acima do IPCA. Com a 

Em 2020, as principais despesas da União foram desti-
nadas ao pagamento:
• - R$ 539,6 bilhões no combate à crise da Covid19;
• - R$ 363,0 bilhões à cobertura do déficit da 

Previdência Total
• - R$ 331,8 bilhões Pessoal e Encargos Sociais;
• - R$ R$ 312,4 juros nominais da Dívida Pública

No ano de 2020, o resultado primário do setor público con-
solidado foi deficitário em R$ 703,0 bilhões (9,49% do PIB), 
ante déficit de R$ 61,9 bilhões (0,84% do PIB) em 2019. 
Esse resultado anual decorreu de déficit de R$ 745,3 bi-
lhões no Governo Central (10,06% do PIB), e de superávits 
de R$ 38,7 bilhões (0,52% do PIB) nos governos regionais 
e de R$ 3,6 bilhões (0,05% do PIB) nas empresas estatais.

A DBGG – que compreende Governo Federal, INSS e gover-
nos estaduais e municipais – alcançou R$ 6.615,8 bilhões 
em dezembro, equivalente a 89,3% do PIB. 
No ano, o aumento de 15,0 p.p. na relação DBGG/PIB em 
relação a 2019 resultou, em especial, das emissões líquidas 
de dívida (aumento de 9,1 p.p.), da incorporação de juros 
nominais (aumento de 4,7 p.p.), e da desvalorização cam-
bial acumulada (aumento de 1,3 p.p.).

EVOLUÇÃO DE DESPESAS DO GOVERNO CENTRAL
Acumulado de 12 meses - 2010 a 2020: R$ Bilhões - A preços de dez/20 - IPCA
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RESULTADO FISCAL DO GOVERNO CENTRAL
Acumulado de 12 meses - 2012 a 2020: R$ Bilhões - A preços de dez/20 - IPCA
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economia caindo menos do 
que o previsto e com o de-
flator do PIB subindo mais 
do que se esperava, o valor 
nominal do PIB em 2020 
também foi maior do que 
as projeções iniciais. Em 
seu relatório de outubro, o 
Tesouro Nacional trabalhou 
com uma retração do PIB 
em 2020 de 5%, em termos 
reais. Em dezembro, já com 
todas as revisões feitas pelo 
IBGE, o Banco Central mu-
dou sua projeção para o PIB 
e passou a considerar uma 
queda real de 4,4%. O dado 
oficial será divulgado pelo 

IBGE no início de março.”

Conclui a matéria pu-
blicada pelo jornal Valor 
Econômico que “depois 
de a dívida bruta do setor 
público (DBGG) atingir 
96% do PIB em 2020, o 
Tesouro projetou, no rela-
tório de outubro, que ela 
seguirá crescendo mais 
lentamente nos próximos 
anos, chegando a 100,8% 
do PIB em 2026, quando 
adquiriria uma trajetória 
decrescente. A Secretaria 
do Tesouro Nacional (STF) 
alterou a periodicidade do 

relatório, que passará a 
ser semestral, a partir des-
te ano. As projeções para 
2021 e para o período de 
dez anos, com os novos pa-
râmetros, só serão conhe-
cidas em abril, com revisão 
em outubro. 

Por conta dos gastos da 
União para preservar a po-
pulação da pandemia, a dívi-
da bruta aumentou 15 pon-
tos percentuais do PIB no 
ano passado. É uma elevação 
muito expressiva, principal-
mente para um país emer-
gente como o Brasil. Mas o 

fato é que a trajetória futura 
para a dívida pública bruta é 
muito melhor, hoje, do que 
a projeção feita em outubro 
pelo Tesouro. Se o governo 
gastar R$ 20 bilhões com o 
novo auxílio emergencial de 
R$ 200, que seria concedido 
pelo prazo de três meses, 
para um número menor de 
pessoas do que no ano pas-
sado, a trajetória futura para 
a dívida ainda será melhor 
do que aquela traçada em 
outubro pelo Tesouro. Ou 
seja, é possível dar o auxílio 
sem a criação de um novo 
imposto.”

*Despesas obrigatórias incluem despesas com controle de fluxo obrigatórias. **Exclui as receitas da cessão onerosa.
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EVOLUÇÃO DE DESPESAS DO GOVERNO CENTRAL
Despesas Obrigatórias* como proporção da Receita Líquida**
2010 a 2019: Anual: Acumulado em 12 meses até dezembro

      Benefícios Previdenciários      Pessoal e Encargos Sociais      Demais despesas obrigatórias      Covid-19

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

180
60
-60
-180
-300
-420
-540
-660
-780

RESULTADODO FISCO DO GOVERNO CENTRAL
Acumulado no ano - Componentes - 2011 a 2020
R$ Bilhões - A preços de dez/20 - IPCA
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EVOLUÇÃO DO RESULTADO DO RGPS, RPPS 
CIVIL E PENSÕES/INATIVOS MILITARES
Acumulado em 12 meses - 2013 a 2020
R$ Bilhões - A preços de dez/20 - IPCA
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No acumulado do ano de 2020, o déficit nominal alcan-
çou R$ 1.015,4 bilhões (13,70% do PIB), ante déficit de 
R$ 429,2 bilhões (5,79% do PIB) no ano anterior.

O crescimento do déficit nominal do setor público conso-
lidado em 2020, para 13,70% do PIB, decorreu exclusi-
vamente da elevação do déficit primário, uma vez que os 
juros nominais, seguindo a trajetória de redução iniciada 
em 2016, alcançaram o menor valor, como percentual do 
PIB, da série histórica anual iniciada em 2002, 4,22%.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Primário      Juros Nominais      Nominal
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RGPS - Regime Geral da Previdência 
(INSS)
Doze meses até dezembro de 2019 gerou 
déficit previdenciário de R$ 213,3 bilhões. 
Doze meses até dezembro de 2020 saltou para 
déficit previdenciário da ordem de R$ 263,6 
bilhões. Crescimento nominal de 23,58%. 

RPPS (Civil) - Regime Próprio da 
Previdência Social (Servidores Públicos 
Federais Civis)
Doze meses até dezembro de 2019 gerou 
déficit previdenciário de R$ 53,1 bilhões. 
Doze meses até dezembro de 2020 reduziu 
para déficit previdenciário da ordem de R$ 
48,5 bilhões. Redução nominal de 8,66%.

RPPS (Militar) - Regime Próprio da 
Previdência Social (Servidores Públicos 
Militares Federais)
Doze meses até dezembro de 2019 gerou 

déficit previdenciário de R$ 47,0 bilhões. 
Doze meses até dezembro de 2020 reduziu 
para déficit previdenciário da ordem de R$ 
44,9 bilhões. Redução nominal de 4,47%.

FCDF – Fundo Constitucional do  
Distrito Federal (Servidores da Saúde, 
Educação e da Segurança do DF)
Doze meses até dezembro de 2019 gerou 
déficit previdenciário de R$ 5,0 bilhões. Doze 
meses até dezembro de 2020 aumentou 
para déficit previdenciário da ordem de 
R$ 6,0 bilhões. Crescimento nominal de 
20,00%.

Resultado Previdenciário Total da União
Doze meses até dezembro de 2019 gerou 
déficit previdenciário de R$ 318,4 bilhões. 
Doze meses até dezembro de 2020 gerou 
déficit previdenciário de R$ 363,0 bilhões 
Crescimento nominal de 14,00%.

“A dívida pública de-
nominada na moeda na-
cional, de um país que 
controle a emissão de sua 
moeda, não tem risco. A 
não ser por uma decisão 
política de interromper 
o seu serviço, o governo 
sempre terá como finan-
ciá-la. Se a política fiscal e 
monetária forem coorde-

nadas e bem executadas, 
a inflação continuará an-
corada e bem comporta-
da. Com o desemprego e a 
capacidade ociosa atual, 
a taxa de juros deveria 
estar bem abaixo da taxa 
de crescimento. O risco 
está em prosseguir com 
a política de juros muito 
mais altos do que o cresci-

mento. Isto agrava o dese-
quilíbrio fiscal e induz ao 
aumento da carga tributá-
ria. O resultado é o colapso 
dos investimentos e a asfi-
xia da economia, que não 
consegue voltar a crescer 
de forma sustentada”. 

André Lara Resende, 
em entrevista concedida ao 

O Estado de S. Paulo, em 31 
de março de 2019.

“A nova macroecono-
mia que começa a ser deli-
neada é capaz de explicar 
fenômenos incompatíveis 
com o antigo paradigma. É 
o caso, por exemplo, da re-
nitente inflação abaixo das 
metas nas economias avan-

Ano Valor
2011 59,8
2012 65,2
2013 75,0
2014 79,7
2015 110.4
2016 177,2
2017 209,2
2018 215.9
2019 227,3
2020 269,8

DÉFICIT DA 
PREVIDÊNCIA SOCIAL/
RGPS 2010/2020
Em R$ bilhões

Fonte: Ministério da Economia

DEMOSTRATIVOS DO RGPS, DO RPPS E DOS MILITARES INATIVOS E PENSIONISTAS
Receitas e despesas executadas - até dez/20 - R$ Milhões

Receitas RGPS

Despesas RGPS

Déficit RGPS

   406,113 
415,170

669.469 
628,469

263.594 
213.299

-2,2%

6,6%

23,6%

18,9%

2,0%

-8,5%

147,2%

3,7%

-4,5%

87,5%

22,4%

18,6%

39.436 
33.167

87.991 
86.257

48.555 
53.090

6.652 
2.691

51.528 
49.706

44.876 
47.015

551 
294

6.527 
5.331

5.975 
5.037

Receitas RGPS Civis

Despesas RGPS Civis

Déficit RGPS Civis

Receitas Militares

Despesas Militares

Déficit Militares

Receitas FCDF

Despesas FCDF

Déficit FCDF

Va
ria

çã
o 

%

-  100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1 .000.000

Ano Líquida Bruta
2001 50,22 67,33
2002 59,18 76,10
2003 53,15 71,51
2004 48,88 68,03
2005 46,19 66,97
2006 46,49 55,48
2007 44,55 56,72
2008 37,57 56,98
2009 40,88 59,21
2010 37,98 51,77
2011 34,47 51,27
2012 32,19 53,67
2013 30,50 51,54
2014 32,59 56,28
2015 35,64 65,51
2016 46,15 69,84
2017 51,37 73,37
2018 52,77 75,29
2019 54,57 74,26
2020 63,02 89,28

BRASIL – DÍVIDA 
PÚBLICA CONSOLIDADA
X PIB-PRODUTO 
INTERNO BRUTO*
2001/2020 – EM %

*União, Estados e Municípios. 
Fonte: Banco Central/MinasPart 

Desenvolvimento
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Ano Valor %PIB
2007 102,7 3,95
2008 114,7 3,82
2009 116,1 3,65
2010 135,9 3,60
2011 152,4 3,49
2012 181,7 3,77
2013 223,3 4,19
2014 257,2 4,45
2015 270,1 4,50
2016 268,4 4,28
2017 287,9 4,37
2018 295,6 4,29
2019 308,4 4,25
2020 320,8 4,25

BRASIL RENÚNCIA FISCAL 
Gastos Tributários
Em R$ bilhões 

Obs.: De 2007 a 2017 – valores efetivos; 
de 2018 a 2020 são estimativas – 

Fonte: Ministério da Economia

Ano PIB – US$ bilhões % do PIB Em US$ bilhões
2011 2.614,48 51,27 1.340,44
2012 2.463,55 53,67 1.322,19
2013 2.468,46 51,54 1.272,24
2014 2.454,85 56,28 1.381,59
2015 1.796,17 65,51 1.176,67
2016 1.800,13 69,84 1.257,21
2017 2.063,19 73,37 1.513,76
2018 1.916,21 75,29 1.442,71
2019 1.877,34 74,26 1.394,11
2020* 1.435,89 89,28 1.281,96

BRASIL – EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA BRUTA 
CONSOLIDADA – UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS
Período de 2011 a 2020

*Projeção. Fonte: Banco Central/MinasPart Desenvolvimento

çadas, mesmo depois de um 
inusitado aumento da base 
monetária. Permite com-
preender como é possível 
que a economia japonesa 
carregue uma dívida públi-
ca acima de 200% do PIB, 
com juros próximos de zero, 
sem qualquer dificuldade 
para o seu refinanciamen-
to. Ajuda a explicar o rápido 
crescimento da economia 
chinesa, liderado por um 
extraordinário nível de in-
vestimento público e com 

alto endividamento. Em re-
lação à economia brasilei-
ra, dá uma resposta à per-
gunta que, há mais de duas 
décadas, causa perplexida-
de: como explicar que o país 
seja incapaz de crescer de 
forma sustentada e conti-
nue estagnado, sem ganhos 
de produtividade, há mais 
de três décadas?”

Texto de autoria de André 
Lara Resende – Valor 
Econômico – 08.03.2019

Quase três décadas de juros elevadíssimos

“Paulo Guedes tem razão sobre os juros excessivamente altos desde a estabilização do real. Durante os 
governos do PT, sobretudo a partir do segundo mandato de Lula, houve também um descontrole completo 
dos gastos públicos. Gastou-se mal e irresponsavelmente. A política fiscal foi demagógica, promovendo o 
empreguismo e a distribuição de vantagens. Turbinado pela corrupção, o governo investiu mal e nas áreas 
erradas. Quanto ao nível excessivamente alto dos juros, tenho dúvida de que ele é causado pelo déficit fiscal 
ou se não é o inverso: os juros altos causam o déficit. O que se sabe hoje é que as políticas monetárias e fiscal 
não são independentes, precisam ser coordenadas, porque são as duas faces da mesma moeda”.

“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.” 

André Lara Resende, em entrevista concedida ao O Estado de S. Paulo, em 31 de março último

André Lara Resende. O Estado de S. Paulo – 25.11.2020

Somente nesta década – 2011 a 2020 – o brasil já pagou 1,167 
trilhão de dólares a título de juros nominais sobre a dívida pública

Ano Valor R$ milhões
1994    153.162,92
1995    208.460,27
1996    269.193.43
1997    308.426,25
1998    385.869,63
1999    516.678,67
2000    563.163,14
2001    677.430,83
2002    892.291,84
2003    932.137,53
2004    982.508,81
2005 1.040.046,12
2006 1.120.052,63
2007 1.211.762,25
2008 1.168.238,34
2009 1.362.710,72
2010 1.475.820,18
2011 1.508.404,43
2012 1.550.083,08
2013 1.626.334,87
2014 1.883.146,99
2015 2.136.888,00
2016 2.892.913,46
2017 3.382.942,20
2018 3.695.837,00
2019 4.041.004,00
2020 4.670.005,00

BRASIL - DÍVIDA LÍQUIDA 
DO SETOR PÚBLICO
1994/2018

*Valores Correntes. Fonte: IPEAData/
Bacen/MinasPart Desenvolvimento

Ano Valor R$ milhões
Câmbio     0,50%
TR     0,20%
Índices de Preços   28,90%
Over-Selic   38,30%
Pré-Fixado   32,10%
Total 100,00%

TÍTULOS PÚBLICOS 
FEDERAIS PARTICIPAÇÃO 
POR INDEXADOR |  Fev19*

*Final do exercício. Fonte: Bacen/
MinasPart Desenvolvimento
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De 1995 a 2020 o Brasil já pagou 
US$ 2.115,39 bilhões de juros 
sobre a dívida pública bruta

De acordo com dados 
do Banco Central, de 1995 a 
2020 o Brasil já gastou, a tí-
tulo de despesas de juros no-
minais sobre a sua dívida pú-
blica bruta, a impressionante 
cifra de US$ 2.115,39 bilhões 
– equivalente a mais de uma 
vez e meia o PIB – Produto 
Interno Bruto (a soma de to-
dos os bens e serviços produ-
zidos) do país e que deve ter 
totalizado ao US$ 1.436,89 
bilhão ao final de 2020. 

Apenas no 2º ano do 
mandato do presidente Jair 
Bolsonaro o governo brasilei-
ro já pagou, a esse título, R$ 
312,43 bilhões – equivalen-
tes a US$ 60,58 bilhões ou a 
4,22% do PIB – considerado o 
menor nível desde o início da 
série em 2002, devido à sig-
nificativa queda da taxa Selic 
que se encontra, atualmente 
em 2% ao ano e em seu me-
nor patamar histórico. 

Dos R$ 312,43 bilhões  
gastos no pagamento de 
juros nominais sobre a dívi-
da pública consolidada em 
2020, a União foi responsá-
vel por R$ 266,66 bilhões e 
os estados e municípios, por 

R$ 45,77 bilhões.

O governo campeão em 
gastos com juros sobre a dívi-
da pública bruta foi o da pre-
sidente Dilma Rousseff que, 
em seis anos – 2011 a 2016, 
totalizou pagamentos de US$ 
773,89 bilhões – o que cor-
responde a uma média anual 
de US$ 129 bilhões.

Esse exagerado volume 
de recursos gastos no paga-
mento de juros sobre a dívi-
da pública brasileira decorre, 
principalmente, da nefasta e 
equivocada política monetá-
ria adotada pelos governan-
tes do país durante parte sig-
nificativa de quase todo esse 
período, o qual também fi-
cou 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 po-
lítica monetária brasileira 
atuou praticamente na con-
tramão do resto do mundo 
que implementou uma das 
menores taxas de juros e, em 
muitos casos, de forma ne-

gativa – quando comparadas 
às suas respectivas inflações.

A dívida pública bruta 
total brasileira alcançou, ao 
final de 2020, US$ 1.281,96 
bilhão – o que corresponde 
a 89,3% do PIB. 

De um total de R$ 
5.500,10 bilhões m 2019, 
a Dívida Bruta do Governo 
Geral (Consolidada União, 
Estados e Municípios) al-
cançou R$ 6.615,76 bilhões 
ao final de 2020 – dos quais 
87,57% eram financiados 
por recursos internos e 
12,44% externos.

A Dívida Interna Líquida 
Total brasileira saltou de R$ 
4.041,77 em 2019 para R$ 

4.670,00 ao final de 2020 – 
sendo R$ 868,30 bilhões de 
responsabilidade dos Esta-
dos – 18,59% e R$ 86,18 dos 
Municípios – 1,85%.

Mantidos os elevados 
déficits das contas públicas 
é bem possível que muito 
em breve a dívida pública 
bruta brasileira chegue aos 
100% do PIB.

Ano PIB – US$ bilhões Juros % Despesa 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 6,720 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
2013 2.468,46 4,668 115.227,71
2014 2.454,85 5,730 140.662,90
2015 1.796,17 8,369 150.321,46
2016 1.800,13 6,492 116.864,43
2017 2.063,19 6,087 125.586,37
2018 1.916,21 5,414 103.743,61
2019 1.877,34 4,959 93.007,29
2020* 1.436,89 4,216 60.579,28

BRASIL – DESPESAS DE JUROS SOBRE  
A DÍVIDA PÚBLICA BRASILEIRA TOTAL

*Estimativas. Fonte: Banco Central/MinasPart Desenvolvimento

Os juros nominais do setor público consolidado, apro-
priados por competência, somaram R$ 24 bilhões em de-
zembro, comparativamente a R$ 24,9 bilhões no mesmo 
mês de 2019. No ano, os juros nominais atingiram R$ 312,4 
bilhões (4,22% do PIB), comparativamente a R$ 367,3 bi-
lhões (4,96% do PIB) no ano anterior, evolução influencia-
da pela redução na taxa Selic no período.  

24,9

367,3

24,0

500

400

300

200

100

0

312,4

JUROS NOMINAIS SETOR 
PÚBLICO CONSOLIDADO
Em bilhões
(-) superávit (+) déficit

Dezembro Acumulado 2 meses

    2019      2020
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Governo US$ bilhões Média anual
Fernando Henrique Cardoso 
1995/2002 357,26 44,66
Luis Inácio Lula da Silva 
2003/2010 600,90 75,11
Dilma Rousseff  
2011/2016 773,90 128,98
Michel Temer 
2017/2018 242,45 121,25
Jair Bolsonaro 
2019/2020 140,88 70,44
Total 2.115,39

QUANTO O BRASIL PAGOU DE JUROS NOMINAIS 
SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA – DE 1995 A 2020

*Estimativas. Fonte: Banco Central/MinasPart Desenvolvimento

BRASIL - TAXA DE JUROS REAL+ X VARIAÇÃO 
DO PIB – PRODUTO INTERNO BRUTO E 
RESERVAS CAMBIAIS - 2001/2020

Ano Juros reais (%) Reservas cambiais US$ bi Var. do PIB (%)

2001 9,24 35,87 1,39

2002 6,18 37,82 3,05

2003 12,61 49,30 1,14

2004 8,21 52,94 5,76

2005 12,73 53,80 3,20

2006 11,60 85,84 3,96

2007 7,20 180,33 6,07

2008 6,27 193.78 5,09

2009 5,37 238,52            -0,13

2010 3,86 287,87 7,53

2011 4,97 352,01 3,97

2012 2,48 378,61 1,92

2013 2,39 375,79 3,00

2014 4,34 374,05 0,50

2015 2,63 368,74 -3,55

2016 7,41 372,22  -3,28

2017 6,77 381,97 1,32

2018 2,72 374,22 1,78

2019 1,58 356,88 1,41

2020* -1,63 355,62 -4,34
*Estimativas. +Selic deflacionada pelo IPCA/Reservas Cambiais: Conceito de 

Liquidez Internacional. – Fonte: LCA/Banco Central/MinasPart Desenvolvimento

CRONOGRAMA DE VENCIMENTO DA DÍVIDA BRUTA DO GOVERNO GERAL  
(Consolidada da União, Estados e Municípios) | Posição de 31.12.2020     

 Até 1 ano De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos De 5 a 10 anos De 10 a 20 anos Após 20 anos Total

Dívida bruta total 2 509 282  1 413 117  1 206 783   684 906   415 521   386 146  6 615 755 
   Governo Federal2/ 2 495 034  1 382 601  1 172 120   588 838   245 430   346 293  6 230 316 
   Governos estaduais  12 633   26 358   28 098   68 890   145 090   38 712   319 781 
   Governos municipais  1 614   4 158   6 566   27 178   25 001   1 141   65 659 
                
Dívida bruta interna 2 364 710  1 250 750  1 039 085   519 562   321 004   298 210  5 793 320 
   Governo Federal2/ 2 362 992  1 247 348  1 028 785   473 547   202 298   260 976  5 575 946 
   Governos estaduais  1 407   2 141   6 563   25 015   100 417   36 460   172 002 
   Governos municipais   310   1 261   3 737   20 999   18 290    775   45 372 
                
Dívida bruta externa  144 573   162 367   167 698   165 344   94 517   87 937   822 436 
   Governo Federal  132 042   135 253   143 335   115 291   43 132   85 317   654 370 
   Governos estaduais  11 226   24 218   21 535   43 875   44 673   2 253   147 779 
   Governos municipais  1 304   2 897   2 829   6 179   6 712    367   20 287

1/ Dados preliminares. Fonte: Banco Central/MinasPart Desenvolvimento

Discriminação
Faixas de vencimento1/

Ano Primário Nominal
2001 3,18 -3,42
2002 3,19 -4,42
2003 3,24 -5,18
2004 3,69 -2,88
2005 3,75 -3,54
2006 3,15 -3,57
2007 3,24 -2,74
2008 3,33 -1,99
2009 1,94 -3,19
2010 2,62 -2,41
2011 2,94 -2,47
2012 2,18 -2,26
2013 1,71 -2,96
2014 -0,56 -5,95
2015 -1,86 -10,22
2016 -2,49 -8,98
2017 -1,68 -7,77
2018 -1,55 -6,96
2019 -0,84 -5,79
2020* -9,49 -13,70

BRASIL – RESULTADO CONSOLIDADO DAS CONTAS 
PÚBLICAS EM RELAÇÃO AO PIB - Em %

Fonte: LCA/MinasPart Desenvolvimento



C A P A  |  D E B A T E  E C O N Ô M I C O106 MARÇO 2021 EDIÇÃO 287

Dez 2015 3 927 523  0,5  6,4  6,9  2,5  0,0  20,7  23,2  39,2  1,8  0,9  28,1  100,0 
Dez 2016 4 378 486  0,5  5,0  5,5  2,5  0,0  20,2  22,8  43,8  1,6  0,9  25,4  100,0 
Dez 2017 4 854 679  0,8  4,5  5,3  2,1  0,0  19,7  21,8  44,8  1,4  0,8  25,9  100,0 
Dez 2018 5 271 982  0,9  5,0  5,9  1,9  0,0  18,4  20,3  47,6  1,2  0,7  24,4  100,0 
                         
Jan 2019 5 302 682  0,9  4,7  5,5  1,9  0,0  18,6  20,4  50,0  1,1  0,6  22,3  100,0 
Fev 2019 5 336 550  0,9  4,7  5,6  1,9  0,0  18,4  20,3  49,5  1,1  0,6  22,8  100,0 
Mar 2019 5 430 959  0,9  4,9  5,8  1,9  0,0  18,4  20,3  49,1  1,1  0,6  23,0  100,0 
Abr 2019 5 479 643  0,9  4,9  5,8  1,8  0,0  18,6  20,4  50,7  1,1  0,6  21,3  100,0 
Mai 2019 5 480 569  0,9  5,0  5,9  1,8  0,0  17,2  19,0  51,2  1,1  0,6  22,1  100,0 
Jun 2019 5 498 995  0,9  4,8  5,6  1,9  0,0  17,3  19,2  50,5  1,1  0,6  22,9  100,0 
Jul 2019 5 540 965  0,8  4,6  5,4  1,8  0,0  17,5  19,4  51,2  1,1  0,6  22,3  100,0 
Ago 2019 5 617 716  0,9  5,1  6,0  1,8  0,0  17,2  19,0  50,6  1,1  0,6  22,7  100,0 
Set 2019 5 580 375  0,9  5,2  6,1  1,8  0,0  17,5  19,3  49,4  1,1  0,6  23,6  100,0 
Out 2019 5 549 356  0,9  5,0  5,9  1,8  0,0  17,8  19,6  50,3  1,1  0,6  22,5  100,0 
Nov 2019 5 602 290  0,9  5,4  6,3  1,8  0,0  17,7  19,5  49,6  1,1  0,6  22,9  100,0 
Dez 2019 5 500 104  0,9  5,3  6,1  1,9  0,0  18,3  20,2  48,1  1,1  0,6  23,9  100,0 
                
Jan 2020 5 550 452  0,9  5,5  6,4  1,8  0,0  18,5  20,4  49,1  1,0  0,6  22,4  100,0 
Fev 2020 5 611 015  1,0  5,7  6,7  1,8  0,0  18,3  20,2  48,8  1,0  0,6  22,8  100,0 
Mar 2020 5 758 363  1,1  6,4  7,5  1,8  0,0  17,6  19,4  49,1  1,0  0,6  22,4  100,0 
Abr 2020 5 817 892  1,1  6,6  7,8  1,7  0,0  17,5  19,3  50,8  1,0  0,6  20,6  100,0 
Mai 2020 5 929 085  1,1  6,5  7,6  1,7  0,0  17,2  18,9  50,9  1,0  0,6  21,0  100,0 
 Jun 2020 6 153 524  1,0  6,6  7,7  1,7  0,0  16,8  18,6  50,8  0,9  0,6  21,4  100,0 
 Jul 2020 6 210 042  1,0  6,3  7,3  1,7  0,0  17,1  18,8  52,7  0,9  0,5  19,8  100,0 
 Ago 2020 6 389 754  1,0  6,4  7,4  1,7  0,0  15,6  17,3  53,1  0,9  0,5  20,8  100,0 
 Set 2020 6 533 712  1,0  6,4  7,5  1,7  0,0  15,6  17,3  51,3  0,9  0,5  22,5  100,0 
 Out 2020 6 574 653  1,0  6,6  7,6  1,7  0,0  16,0  17,8  50,0  0,9  0,5  23,1  100,0 
 Nov 2020 6 558 571  1,0  6,1  7,0  1,8  0,0  16,6  18,4  48,2  0,9  0,5  24,9  100,0 
 Dez 2020 6 615 755  0,9  6,1  7,0  1,8  0,0  17,4  19,2  46,1  0,9  0,5  26,3  100,0

DÍVIDA BRUTA DO GOVERNO GERAL  
(Consolidada União, Estados e Municípios) | Participação percentual por indexador

1/ Principais componentes:  Cambial interna: BTN, CFT-D, NTN-M, NTN-A, NTN-D, NTN-I, NTN-R; Cambial externa: dívida externa; Selic: LFT, LFT-A, LFT-B, operações 
compromissadas (Recompra e Revenda), dívida bancária, dívidas securitizadas; IGP-M: CFT-E, NTN-C, CTN; IGP-DI: CFT-A, dívida assumida pela União Lei nº 8.727, 
dívidas securitizadas; IPCA: NTN-B; TJLP: dívida bancária; TR: CFT-B, NTN-F, NTN-P,  dívidas securitizadas, TDA, dívida bancária; Prefixado: LTN, NTN-F (a partir de 
dezembro de 2003) e títulos da dívida externa emitidos em reais (BRL 16,BRL 22 e BRL 28); Fonte: Banco Central/MinasPart Desenvolvimento.

Período

Indexador 1/

Cambial Índice de preços Total
Pré-  

fixado
TRSelic

Interna Externa Total IGP-M IGP-DI IPCA Total

TJLP
TLP

Saldo
R$  

milhões

Ano US$ IPCA
2011 17,67 4,97
2012 -7,00 2,48
2013 -1,97  2,39
2014 1,86 4,34
2015 -19,89 2,63
2016 9,43 7,41
2017 19,95 6,77
2018 -6,96 2,72
2019 -1,84 1,58
2020 -21,34            -1,63

BRASIL – TAXA SELIC 
REAL – DEFLACIONADA 
2011/2020 | Variação %

Fonte: LCA/MinasPart Desenvolvimento

EVOLUÇÃO DO GOVERNO CENTRAL 
Resultado primério - Abaixo da linha - 1991 a 2020 - % do PIB
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Sem crescimento economico vigoroso e 
contínuo,  as incertezas serão inúmeras e o 
futuro, absolutamente incerto e duvidoso

Conforme já mencio-
nado, há mais de três dé-
cadas, as nossas políticas 
econômicas se restringem 
quase basicamente à bus-
ca permanente e obsessiva 
pela estabilização dos pre-
ços, cujos ingredientes es-
senciais resultaram numa 
brutal carga tributária, 
exorbitante taxa real de juro 
básico e baixos níveis de in-
vestimentos. De outro lado, 
as despesas públicas se 
exponenciam, gerando dé-
ficits e mais déficits, o que 
resulta no aumento da dí-
vida pública. Nesse sentido, 
não seria adequada a pro-
posição de apenas de uma 
reforma, porque é preciso 
empreender uma verda-
deira revolução tributária, 
além de outras, para o reen-
contro do desenvolvimento 
de que a Nação necessita e 
que não pode mais continu-
ar sendo adiado.

A história confirma que 

para a definição da política 
econômica não basta nem 
é suficiente apenas a esta-
bilização monetária, e exis-
tem inúmeros exemplos 
nesse sentido, como o de 
Portugal, durante o perío-
do do governo de Antônio 
Oliveira Salazar, de julho de 
1932 a setembro de 1968.

TRÊS PONTOS DEVEM 
SER CONSIDERADOS 
ESSENCIAIS:

1. A instabilidade e as su-
cessivas crises têm leva-
do a política econômica 
brasileira a uma postura 
eminentemente imedia-
tista, onde a busca da es-
tabilização ofusca todos 
os problemas de médio e 
longo prazos. A obsessão 
pelas questões conjuntu-
rais retira da economia 
qualquer referencial, 
qualquer norte. A maior 
parte da energia social 
esgota-se na persecução 

do equilíbrio das contas 
públicas e da redução 
dos índices da inflação.

2. Só o crescimento tor-
na plástica a economia, 
criando condições para 
que as ações conscientes 
e deliberadas do Governo 
e da Sociedade possam 
atuar no rumo da atenua-
ção dos problemas sociais 
e da desconcentração da 
renda de um lado, e da 
modernização do apare-
lho produtivo, de outro. A 
estagnação da economia 
enrijece-a, afastando a 
possibilidade de modifi-
cações em sua estrutura e 
em seu conteúdo.

3. Desenvolver ações de 
cunho compensatório e 
assistencialista atenua, 
momentaneamente, as 
carências mais imedia-
tas, mas não resolve de 
maneira definitiva os pro-
blemas sociais. Há que 

se conceber uma política 
de estado de redistri-
buição efetiva de renda 
permanente, acoplada ao 
crescimento consistente, 
contínuo, vigoroso e sus-
tentável da economia.

“Pretender solucionar 
a crise brasileira com re-
médios 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 acarre-
tam todas as analogias, ao 
intento de se tratarem as 
crises da puberdade com 
medicamentos destinados 
a mitigar a senectude”. 

Juscelino Kubitschek  
de Oliveira

O desenvolvimento é 
o único caminho e a nossa 
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bandeira. O desenvolvimen-
to é a saída para a perspec-
tiva perdida, desanimada 
e desesperançada. E, nesse 
sentido, uma constituinte 
revisionista exclusiva ali-
cerçaria a direção para as 
novas bases para a busca da 
prosperidade nacional.

Sem desenvolvimento 
e crescimento econômico 
vigoroso ficaremos sempre 
andando para trás, deixan-
do bastante claro que os 
maiores inimigos da demo-
cracia são exatamente a po-
breza e a miséria.

“O desenvolvimento, 
na medida em que se ace-
lera, reduz os conflitos in-
ternos do sistema econô-
mico-social e dilui a força 
reacionária e egoísta dos 
interesses estabelecidos. 
A certeza de que haverá 
eventualmente o bastan-
te para todos elimina a 
necessidade, que se apre-
senta aos indivíduos nas 
economias estagnadas, de 
lutar ferozmente pela pos-
se de migalhas, e facilita a 
prática da justiça social”.

JK

O crescimento econômi-
co vigoroso deve deixar de 

ser apenas uma casualidade, 
uma questão episódica, uma 
efemeridade, um aconteci-
mento meramente fortuito 
para se transformar, efeti-
vamente, na grande meta 
econômica nacional, perme-
ando a convolação do País 
em uma economia madura 
e desenvolvida. Nesta dire-
ção, já tivemos antes, vários 
exemplos de sucesso e que 
poderiam nos servir de ins-
piração, como foi o caso do 
Plano de Metas, implemen-
tado durante o Governo JK.

Arthur Laffer (Curva 
de Laffer) comprovou que 
quanto mais elevada a carga 
tributária, menor será a re-
ceita tributária e, há muito, já 
ultrapassamos os limites do 
bom-senso em relação à “des-
-carga” tributária praticada 
no país. É a cobra devorando 

a própria cauda, é o remédio 
sendo usado como veneno 
e que, ao invés de curar, sim-
plesmente mata o paciente.

Apesar de bastante ele-
vada, a arrecadação tributá-
ria nacional ainda não cobre 
a totalidade das despesas 
públicas, restando saldos 
a descoberto, conhecidos 
como déficits nominais, os 
quais – não se considerando 
as maquiagens, pedaladas 
e contabilidades criativas 
– consumiram em média 
8,7% do PIB brasileiro du-
rante os últimos cinco anos.

Assim, considerado o 
déficit público apurado em 
2020 de 13,7% do PIB, a 
“Des-carga Tributária brasi-
leira” deverá ter alcançado 
cerca de 44,2% ou seja, na-
quele ano foram confisca-

dos 161 dias de salários dos 
trabalhadores apenas para 
o pagamento de tributos.

Como disse certa vez a 
ex-ministra do Reino Unido 
Margareth Thatcher: “Não 
existe dinheiro público. 
Existe apenas o dinheiro do 
pagador de impostos”. E ela 
tinha razão, uma vez que os 
impostos pesam em nossos 
bolsos. Contudo, no Brasil 
pouco se sabe a respeito do 
destino dado ao que é re-
tirado de nosso trabalho e 
produção e do que pagamos 
sobre o que consumimos.

Mediana Unidade
 12/02/21 19/02/21 12/02/21 19/02/21

PIB % ao ano +3,43 +3,29 +2,50 +2,50
Produção industrial % ao ano +5,18 +5,18 +2,50 +2,30
Câmbio (fim de período) R$/US$ 5,01 5,05 5,00 5,00
Balança Comercial (saldo) US$ bilhões +57,0 +56,0 +49,9 +50,0
Selic (fim de período) % ano ano 3,75 4,00 5,00 5,00
IPCA (atualização últimos 5 dias) % ano ano 3,72 3,85 3,48 3,48
IGP-M % ano ano 6,97 8,02 4,00 4,00
Preços administrativos % ano ano 4,60 5,10 3,94 3,86
Preços livres* % ano ano 3,42 3,42 3,32 3,35

2021 2022

RELATÓRIO FOCUS DO BANCO CENTRAL – 22.02.2021
Estimativas/Projeções do Mercado para a Economia Nacional

Ano Carga tributária Déficit Nominal Carga Trib. 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 13,70 44,20

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

*Estimativas. Fonte: Banco Central/MinasPart Desenvolvimento
Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional
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Concordo com esta pro-
posta do IPEA, desde que 
também seja feita a repac-
tuação do Imposto sobre a 
Renda (atualmente de com-
petência exclusiva da União) 
aos Estados e Municípios, ex-
tinguindo-se por consequên-
cia o Fundo de Participação 
dos mesmos. Além de inúme-
ras vantagens, essa decisão 
resolveria de vez os impasses 
advindos da Lei Kandir, que 
trouxe notórias e enormes 
perdas àqueles exportadores 
de matérias primas.

Reinventar e ter um Es-
tado de Resultados, o foco 
ser redirecionado para o 
âmbito da qualidade das 
despesas e isso significa, en-
fim, retomar o crescimento 

econômico, com mais pro-
dutividade e a contínua am-
pliação real do PIB - Produ-
to Interno Bruto do País.

Resultado e qualidade 
em todos os sentidos. Para 
o que se recebe e deve ser 
retornado à sociedade. Isso 
significa metas, a introdu-
ção de novos padrões de 
aferição e foco no aumento 
dos níveis de produtividade, 
meritocracia e governança; 
combate à burocracia, ao 
desperdício e à corrupção.

A Constituição brasileira 
é, atualmente, um dos maio-
res obstáculos e um autêntico 
entrave ao desenvolvimento 
nacional. A saída passa por 
uma urgente reforme política 

e uma Constituinte Revisio-
nista Exclusiva, já!

De acordo com o ex-mi-
nistro Roberto Campos, “na 
Constituição de 1988 a pala-
vra direito aparece 76 vezes; 
dever, 4 vezes; produtivida-
de, 2; e eficiência, 1 vez. 

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

O crescimento econômi-
co vigoroso, contínuo, con-
sistente e sustentável deve 
urgentemente ser colocado 
como a meta primeira e 
prioritária do Brasil.

Transformar o Brasil em 

nação desenvolvida - essa 
deve ser a nossa bandeira e 
visão de futuro. E, nesse sen-
tido, impõe-se uma mudança 
radical de mentalidade. Não 
há mais tempo a perder e 
essa deve ser a decisão ime-
diata a ser tomada e inadiável 
por mais tempo. Se não a ini-
ciarmos já só nos restará, tão 
somente, o consolo do atraso 
e com ele também chegará, 
inevitavelmente, a desordem 
institucional atrelada a ame-
aças à nossa democracia.

Não se pode continuar 
aceitando nem mais tolerar 
que o Brasil seja condena-
do ao atraso e ao subde-
senvolvimento. Essa não 
é a nossa sina nem será o 
nosso destino!

Artigo publicado na edição do Valor Econômico de 31 de julho último, intitulado 
Por um IVA-Dual, de autoria de Ernesto Lozardo (professor da FGV e ex-presidente do 
IPEA) e Melina de Souza Rocha Lukic (advogada) – e com o qual concordo, os autores 
fazem relevantes comentários sobre a reforma tributária e, a seguir, destaco alguns 
de seus pontos que considero como mais relevantes:

“Há 30 anos tenta-se reformular o sistema tributário. 
Hoje, têm-se algumas propostas. Importa destacar que 
seja qual for o modelo almejado, ele deverá proporcionar 
a simplificação e a eficiência na arrecadação, cobrança 
do imposto no destino o bem ou serviço e eliminação da 
guerra fiscal. Mais adiante, assim que o novo sistema 
tributário estiver consolidado, deverá promover ampla 
redução da carga tributária. Isso será possível, pois a efi-
ciência na arrecadação possibilitará a redução de impos-
tos sobre esses dois setores. As principais propostas em 
discussão estão baseadas no sistema de imposto de valor 
agregado, o IVA, que existe em 170 países”.

“O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), na 
gestão anterior, desenvolveu um sistema tributário baseado 
no IVA, assegurando todos os requisitos fundamentais de 
isonomia, simplificação, eficiência e eficácia da arrecadação 
baseada no destino. A diferença é que ao levar em conta os 
entraves mencionados, propõe uma dose de pragmatismo 
político-administrativo superior à PEC do deputado Baleia 
Rossi. Trata-se do IVA-Dual. A proposta consiste em dois tribu-
tos do tipo IVA justapostos, sendo um de competência federal 
e outro estadual, e um imposto monofásico seletivo federal.

Na esfera federal, a ideia seria reunir os atuais impos-
tos e contribuições (PIS, Cofins e Cide em uma IVA-Federal 
no destino e transformar o IPI em um imposto monofásico 
seletivo. Nas esferas estaduais e municipais, a proposta 
defende a unificação do ICMS e o ISS para se criar o IVA-
-Estadual e adoção do princípio de destino. Ademais, cria-
-se o Imposto de Venda a Varejo (IVV), um imposto sele-
tivo, compartilhado entre Estados e municípios para que 
possam realizar políticas próprias de desenvolvimento. 
Cria-se também um fundo de desenvolvimento regional, 
coordenado pelos bancos públicos (BNDES, Caixa e BB). A 
vantagem é que a reforma não precisa ser feita de uma 
única vez, mas pode ser implementada de forma modular. 
Ao final, ainda se pode realizar uma harmonização dos 
Estados ao IVA-Federal para aqueles que assim quiserem.

Nesse modelo, as competências tributárias e capacidade 
administrativa seriam mantidas, o que respeita o pacto fede-
rativo constitucional e facilita o processo de aprovação polí-
tica. Uma vez consolidado o IVA-Dual abre-se a possibilidade 
de redução da carga tributária. A proposta do IPEA é, por-
tanto, politicamente mais factível ao defender a adoção de 
um IVA-Dual, baseado nas melhores práticas internacionais”.
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Sem investimento não há 
hipótese de desenvolvimento!
Investimento no Brasil cairá na década pela 1ª vez 
desde os anos 80, aponta estudo

Levantamento realiza-
do pela FGV-Fundação Ge-
túlio Vargas “mostra que 
taxa de investimento deve 
ter recuado 2,2% ao ano, 
em média, entre 2011 e 
2020. Incertezas sobre a 
trajetória da dívida pú-
blica e endividamento 
elevado das empresas 
são principais obstáculos 
para retomada.

Ao fim desta década, a 
economia brasileira vai ter 
colhido mais um indicador 
ruim. Entre 2011 e 2020, 
os investimentos deverão 
ter registrado queda média 
de 2,2% ao ano, mostra le-
vantamento realizado pelo 
Instituto Brasileiro de Eco-
nomia da Fundação Getúlio 
Vargas (Ibre/FGV).

Será a primeira queda 
do investimento para um 
período de dez anos desde 
1980, conhecida como a 
década perdida.

O investimento é mais 
um dado que evidencia a 
fraqueza econômica do 
país na década atual. Ou-
tro levantamento do Ibre 
já apontou que o Produto 
Interno Bruto (PIB) do pe-
ríodo de 2011 e 2020 será 
o pior dos últimos 120 
anos, pelo menos.

Nos anos recentes, o 
fraco desempenho dos in-
vestimentos se concentrou 
de 2014 em diante, período 
a partir do qual a economia 
brasileira enfrentou uma 
dura recessão até 2016, 

observou um triênio de 
lenta recuperação e, ago-
ra em 2020, passou a ser 
impactada pela pandemia 
de coronavírus, que colo-
cou o país novamente em 
recessão.

“O Brasil tem nos úl-
timos 40 anos duas déca-
das perdidas, então isso 
explica o fato de o país 
estar com esse quadro 
de crescimento fraco”, 
diz Marcel Balassiano, 
pesquisador do Ibre/
FGV e um dos autores do 
levantamento.

Para calcular o dado 
do investimento na década 
atual, o Ibre utilizou a pro-
jeção para o desempenho 
do investimento contida 

no relatório de inflação, 
do Banco Central. A expec-
tativa é de queda de 6,6% 
neste ano.

Se não houvesse a crise 
provocada pela pandemia, 
o desempenho do investi-
mento continuaria fraco. 
No relatório de inflação de 
dezembro do ano passado, 
portanto, antes de iniciada 
a pandemia, a expectativa 
era de alta de 4,1% para os 
investimentos, o que leva-
ria a década atual a apre-
sentar uma queda média 
de 1,2%.

“O coronavírus agravou 
uma situação. Mas sem a 
doença, o Brasil continua-
ria com esse problema (de 
fraco investimento)”.
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INCERTEZAS TRAVAM 
INVESTIMENTOS

A taxa de investimen-
tos é medida pela Forma-
ção Bruta de Capital Fixo 
(FBCF), que apura tudo o 
que se investe em máqui-
nas, bens duráveis, aumen-
to da capacidade produtiva 
e construção civil.

O avanço deste compo-
nente do PIB é fundamen-
tal para que o país consiga 
colher um crescimento 
mais sustentável e robus-
to ao longo dos próximos 
anos e, assim, aumentar a 
riqueza da sua população, 
afirmam os economistas. 
Mas desde 1980, o avan-
ço médio da taxa investi-
mento no país é de apenas 
0,5% ao ano.

“O Brasil tomou a de-
cisão de ficar parado, não 
tomou a decisão de cres-
cer, de distribuir renda”, 
diz Considera. “O país fi-
cou três anos crescendo 
1% ao ano, é praticamente 
o avanço da população. É 
renda per capita crescen-
do zero.”

Mais do que um retro-
visor fraco, há uma dúvida 
sobre se o Brasil vai ser 
capaz de recuperar a for-
ça dos investimentos no 
futuro.

O país lida com uma sé-
rie de incertezas. A maior 
delas está na área fiscal. 
Com a pandemia, o endivi-
damento do governo deve 
se aproximar de 100% do 
PIB neste ano, um patamar 

considerado alta para uma 
economia emergente como 
a brasileira.

A principal dúvida na 
área fiscal é se o governo 
vai manter o teto de gas-
tos, que limita o cresci-
mento das despesas à in-
flação do ano anterior. Na 
leitura do mercado, uma 
eventual deterioração 
das contas públicas pode 
levar a uma fuga de in-
vestidores do país, o que 
provocaria uma deprecia-
ção do câmbio e um con-
sequente aumento da taxa 
básica de juros – hoje em 
2% ao ano.

Juros mais altos enca-
recem a tomada de crédito 
pelas empresas para reali-
zar novos investimentos.”

Já tivemos antes a opor-
tunidade, juntamente com 
vários outros economistas, 
de ressaltar a necessidade 
de compreendermos a im-
portância da retomada do 
crescimento econômico; al-
guns equívocos têm perme-
ado as políticas econômicas 
do País e, se persistirem, 
obstruirão inapelavelmente 
qualquer tentativa de relan-
çamento da economia bra-
sileira de volta ao caminho 
do desenvolvimento. Não 
basta apenas crescer. É ne-
cessário que o crescimento 
da nossa 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 qua-
lidade, da produtividade e 
da competitividade.

Um desses equívocos 
diz respeito à crença de que 
a estabilidade econômica é 
condição prévia à retoma-
da do desenvolvimento do 
País. Primeiro a estabilida-
de, só depois o desenvol-
vimento. Sendo assim, as 
políticas de estabilização 
assumem um caráter de 
primazia absoluta, subordi-
nando e sufocando todas as 
outras políticas. Apequena-
-se a política econômica, 
amesquinham-se os obje-
tivos 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 os-
tentarem bons e saudáveis 
fundamentos macroeconô-
micos. O caminho da esta-
bilidade deve ser concebido 
e implementado, no bojo 
de uma política de desen-
volvimento para o País. A 
estabilidade não precede o 
desenvolvimento; ao contrá-
rio, é a estratégia de desen-
volvimento 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 eco-
nômica são vários.

Outro desses equívo-
cos é imaginar que apenas 
o ajuste fiscal e algumas 
reformas – como a previ-
denciária - também devem 
ser considerados como 
condições prévias à reto-
mada do desenvolvimento. 
Da mesma forma colocada 
em relação à estabilidade 
econômica, deve-se privile-
giar – concomitantemente - 
a expansão econômica que 
produzirá ganhos genera-
lizados e, em especial, au-
mentos da arrecadação tri-
butária. Cabe destacar que, 
quando um denominador é 
baixo, todos os numerado-
res podem ser considera-
dos altos – o que se aplica 
efetivamente no tocante à 
questão das receitas e des-

Ano Investimento Poupança
2001 18,4 13,6
2002 17,9 15,4
2003 16,6 16,4
2004 16,4 18,9
2005 17,3 18,1
2006 17,1 18,4
2007 17,2 19,3
2008 18,0 19,4
2009 19,2 16,4
2010 19,1 17,8
2011 20,6 18,6
2012 20,7 17,7
2013 20,9 18,1
2014 19,9 16,3
2015 17,8 14,5
2016 15,5 13,4
2017 14,6 13,6
2018 15,2 12,4
2019 15,4 12,2
2020* 15,9 12,7

BRASIL – TAXA DE 
INVESTIMENTO (FBCF) 
X TAXA DE POUPANÇA 
BRUTA EM RELAÇÃO AO 
PIB – 2001/2020 - Em %

*Estimativas. Fonte: IBGE/ 
MinasPart Desenvolvimento

CONCLUSÃO

(Fonte: Jornal O Globo)
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pesas públicas. Quando há 
declínio da atividade eco-
nômica, como ocorre nos 
anos mais recentes – a 
produção nacional não 
cresce – os lucros se trans-
formam em prejuízos para 
empresas e, com isso, não 
há como gerar Imposto de 
Renda e outras receitas.

Aspecto fundamental 
para superar a questão da 
estagnação e do fraco cres-
cimento econômico, em 
primeiro lugar, passa pelo 
resgate da confiança, da 
credibilidade e do otimis-
mo, para considerarmos 
que esta situação crítica 
pela qual hoje atravessa 
o país não seja considera-
da contínua, definitiva ou 
duradoura. Outra ques-
tão relevante que precisa 
ser continuada não será 
apenas a de baixar a taxa 
básica de juros em níveis 
compatíveis com as nossas 
necessidades de desenvol-
vimento, mas precisa vir 
acompanhada, também,  da 
diminuição do spread ban-
cário e da exagerada con-
centração bancária.

Sempre o Brasil deu 
provas concretas de sua ca-
pacidade para superar os 
seus principais problemas e 
entraves, de forma eficiente 
e rápida, mas isso depende, 
principalmente, da inadiável 
exigência de realização de 
profundas reformas políti-
cas, sociais e econômicas, 
bem como torna-se hoje 
imperativo desideologizar e 
despolitizar o debate econô-
mico, sintonizando-nos com 
as várias transformações em 
curso na economia interna-
cional para lhes captar as 
tendências mais prováveis de 
realização e aqui antecipá-las 

na sua implementação.

O Brasil está acometido 
de uma doença que intitulo 
de “síndrome do raquitismo 
econômico” – em função do 
intenso declínio dos seus ní-
veis de produtividade e pela 
constante retração da ativi-
dade econômica, principal-
mente quando comparados 
com as médias mundiais.  A 
constatação, como já men-
cionado anteriormente, 
é que desaprendemos a 
crescer, e a nossa máquina 
propulsora do crescimen-
to econômico vigoroso e 
contínuo enferrujou-se ou 
está quebrada. País que não 
cresce está condenado ao 
ananismo, ao atraso e ao em-
pobrecimento. Isso potencia-
liza tensões e perspectivas 
sociais explosivas - podendo 
colocar em risco a ainda inci-
piente democracia brasileira.

É indispensável, ade-
mais, recuperar a nossa ca-
pacidade de planejamento 
estratégico de longo pra-
zo, que entendo, deva ter, 
como fundamento básico, 
a nossa transformação em 
Nação Desenvolvida. É 
preciso nos sintonizar com 
as rápidas e importantes 
transformações por que 
passa a economia interna-
cional, a sua estrutura pro-
dutiva e as novas dimen-
sões trazidas por novos e 
potenciais mercados, como 
seriam os casos da China e 
Índia, além de outros.

Para isso ocorrer, é 
preciso formar uma “in-
telligentsia” nacional com 
o objetivo de se definir que, 
para a nossa transformação 
rumo ao desenvolvimento, 
será exigida, como a pri-
meira de todas as metas, a 

do crescimento econômico 
vigoroso, consistente, con-
tínuo e sustentável. Nesse 
sentido, ganha relevância 
e requer ênfase especial 
as prioritárias questões da 
produtividade, da inovação 
tecnológica, da qualidade e 
competitividade, da refor-
ma tributária, da eficácia e 
melhoria da educação em 
todos os seus níveis.

O Brasil foi um dos paí-
ses que mais cresceram no 
século passado e, durante a 
sua 2ª metade, o crescimen-
to vigoroso da economia na-
cional ficou conhecido como 
“Milagre Brasileiro”. Em todo 
o século XX, o PIB nacional 
registrou declínio em ape-
nas 13 ocasiões. A título de 
ilustração, no período de 
1957 a 1976 o PIB nacional 
contabilizou expansão mé-
dia anual de 8% e, no acu-
mulado, o crescimento al-
cançado totalizou 365% - ou 
seja, a economia brasileira 
praticamente quadruplicou 
de tamanho em apenas 20 
anos. Portanto, a história já 
nos demonstrou e comprova 
que sabemos fazer desen-
volvimento e crescimento 
econômico expressivo.

O desenvolvimento, como 
insistia JK,  é o único ca-
minho e a nossa bandeira, 
a saída para a perspectiva 
perdida, desanimada e de-
sesperançada. 

Transformar o Brasil em 
nação desenvolvida - essa 
deve ser a nossa bandeira 
e visão de futuro. E, nesse 
sentido, impõe-se uma mu-
dança radical de mentali-
dade. Não há mais tempo a 
perder e essa deve ser a de-
cisão imediata a ser tomada 
e inadiável por mais tempo. 

Se não a iniciarmos já só 
nos restará, tão-somente, o 
consolo do atraso e com ele 
também chegará, inevita-
velmente, a desordem insti-
tucional atrelada a ameaças 
à nossa democracia.

Não se pode continuar 
aceitando nem mais tolerar 
que o Brasil seja condena-
do ao atraso e ao subdesen-
volvimento. Essa não é a 
nossa sina nem poderá ser 
o nosso destino!

O Brasil não pode pres-
cindir do crescimento: o es-
toque de problemas econô-
micos e sociais, acumulados, 
eleva-se exponencialmente, 
apesar da desaceleração 
da taxa de crescimento da 
população. Só a expansão 
da economia preencherá as 
condições necessária para 
o enfretamento e atenuação 
dos mesmos.

A superação dos di-
versos impasses atuais e o 
ingresso do País em uma 
nova etapa de expansão eco-
nômica, 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 deman-
dará enfoques criativos e 
destituídos de preconceitos 
e de várias antigas verdades.

Há sim, uma grave crise 
financeira do setor público 
brasileiro, em todos os seus 
níveis. E, para equacioná-
-la, é necessário e indis-
pensável que se promova 
o resgate do crescimento 
da economia e se busque 
a resolução dos problemas 
financeiros que o impedem 
de exercer o seu imprescin-
dível papel dinamizador.
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É mister, também, que 
não se caia aqui no priva-
tismo radical e absoluto. É 
certo que a superação da 
crise financeira do Estado 
brasileiro exigirá um repo-
sicionamento e um redi-
mensionamento do mesmo 
no contexto da economia 
nacional. No entanto, sua 
presença continua essen-
cial e insubstituível.

Neste sentido, o equa-
cionamento e a solução da 
problemática financeira do 
setor público devem se efe-
tivar no bojo de um proje-
to global de redefinição de 
seu papel na economia da 
País, e não a partir de me-
didas tópicas, superficiais e 
indiscriminadas que fariam 
agravar a questão.

Sem a superação desses 
entraves, a economia brasi-
leira continuará patinando, 
imersa no conjunturalismo 
predominante e vigorante 
em várias das décadas an-
teriores e ainda persisten-
te nos dias atuais. Desatar 
esses nós é pré-condição 
para o seu lançamento em 
um novo ciclo de expansão.

Entendo ser fundamen-
tal que as decisões governa-
mentais nacionais conside-
ram a urgente necessidade 
da transformação do País 
em uma Nação Desenvol-
vida, justa e próspera. Para 
que isso ocorra, torna-se 
imprescindível que estas 
decisões, insubstituíveis e 
inadiáveis por mais tempo, 
elejam “o desenvolvimento 
em primeiro lugar”.

Deve pautar e conside-
rar a ação governamental, 
ademais que, permeando 
todas as grandes questões 

que se debatem no País está, 
subjacente, o dilema entre o 
moderno e o arcaico, o novo 
e o velho. As questões de 
natureza ideológica tornam-
-se secundárias diante da 
importância de se retomar 
o crescimento econômico e 
atingir o desenvolvimento – 
sintonizado com as grandes 
e rápidas transformações 
que já há muito 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 So-
ciedade, nas decisões políti-
cas do País, não se traduza 
na mera defesa de interesses 
corporativistas ou no popu-
lismo inconsequente, mas 
sintetiza as suas aspirações 
maiores, transformando-as 
em ações factíveis, no rumo 
do progresso.

Por fim, o social não 
pode ser tratado como um 
apêndice do econômico, 
mas como parte integrante 
de um processo mais amplo 
e equitativo de desenvolvi-
mento socioeconômico.

Desenvolver ações de 
cunho compensatório e 
assistencialista atenua, 
momentaneamente, as ca-
rências mais imediatas, 
mas não resolve de manei-
ra definitiva os problemas 
sociais. Há que se conce-
ber uma política de redis-
tribuição efetiva da renda, 
acoplada ao crescimento 
consistente, equilibrado e 
harmônico da economia.

Finalizo apresentan-
do texto extraído do livro 
intitulado “A Marha do 
Amanhecer”, de autoria 
do ex-Presidente Jusceli-

no Kubitschek e publicado 
em 1962:

“Tacharam-me de oti-
mista. Deram-me os óculos 
cor de rosa de Pangloss. 
Não viam, nem podiam 
ver os destituídos da visão 
que a política do desenvol-
vimento, no Brasil, como 
em todas as nações subde-
senvolvidas, não é um fim, 
mas um meio. Não é o ob-
jetivo, é o caminho. Traça-
-se para atingir a meta 
real - que é a remoção das 
diferenças iníquas, a cons-
trução de uma sociedade 
mais justa, de uma convi-

vência mais humana, onde 
o homem não seja o lobo 
do homem e onde a sede de 
inovações, estimulada pelo 
exemplo das nações mais 
poderosas, possa ser satis-
feita, por uma distribuição 
equitativa de riquezas, 
produzidas em paz pelo 
trabalho coletivo”. 

Quero, reafirmar que 
aposto no desenvolvimen-
to e na possibilidade de o 
Brasil conciliar-se com o 
crescimento vigoroso e a 
modernização da econo-
mia, com a justiça social e a 
democracia.
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JK: A arte é o sal da terra
“Recebi com desvanecimento o 

convite que me fizestes para ser o vos-
so paraninfo. Participar das emoções 
da mocidade, em suas horas gratas e 
festivas, já constitui extraordinário 
privilégio, que bem sei avaliar. E, nes-
te caso, acrescem novos motivos de 
sugestão e encanto por se tratar de 
um grupo de jovens artistas, a cele-
brar a conquista de esplêndido triun-
fo nos prolongados e difíceis estudos a 
que se dedicaram, com esforço, perse-
verança e idealismo.

Ao lado da ciência e da religião, o 
cultivo das artes se considera índice 
revelador do desenvolvimento cultu-
ral dos indivíduos e das sociedades. 
O maior ou menor grau de educação 
artística é sinal certo e seguro para 
se aquilatar da grandeza de alma, da 
força da inteligência, da intensidade 
do sentimento e da abundância de 
coração nas pessoas, bem como do 
equilíbrio e da elevação da conduta 
moral dos agrupamentos sociais, das 
cidades e dos povos. É ela que empres-
ta, acima de tudo, ao convívio entre 
os homens essa graça sutil, esse sen-
tido de delicadeza e profundidade, 
esse não sei quê que nimba de beleza 
a nossa existência e a situa em plano 
superior ao das puras preocupações 
materiais. Segundo a palavra do filó-
sofo, a arte é o sal da terra. Tirai da 
vida a arte – e em que se transforma-
rá a vida? Numa noite sem estrelas, 
num oceano sem praias, num deserto 
sem Oasis numa solidão sem refúgios.

E, minhas jovens diplomandas, den-
tre todas as artes é a Música – aquela 
a que vos dedicastes – a que reúne em 
mais alto grau as qualidades e requisi-
tos essenciais a essa forma de expres-
são dos humanos sentimentos, anseios 
e aspirações. Sendo a mais formal das 
artes, é sem dúvida uma síntese das de-
mais, que dela participam ou se apro-
ximam de seu espírito por muitos de 
seus elementos característicos. Nela, 

cabem todas as emoções, desde os sim-
ples impulsos que levam o homem a 
evadir-se das árduas contingências da 
vida ordinária, para esquecê-las em 
alguns momentos de recreação pura, 
até os amplos movimentos do espírito 
que se entrega à ambição de tudo co-
nhecer, sentir e compreender. Por isso 
pode Faguet declarar que só a Música 
é por completo a arte que nos permite 
transfigurar a vida, como a verdadeira 
expressão do devaneio. E por isso tam-
bém, pode Beethoven proclamar, com a 
miraculosa intuição dos grandes artis-

tas, que a música é revelação mais alta 
e mais profunda que a própria filosofia.

Para nós, homens de governo, 
constitui dever essencial promover, 
por todos os meios ao nosso alcance, 
o aprimoramento geral das artes em 
nossa Pátria, já cuidando da insta-
lação de estabelecimentos de ensino 
especializado, já prestigiando os ar-
tistas e procurando criar condições 
propicias ao livre exercício de sua 
atividade. De minha parte, tudo te-
nho feito para que o estímulo às ar-
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tes se intensifique continuamente em 
Minas Gerais. Em cerca de dois anos 
de administração, orgulho-me de ter 
fundado seis Conservatórios de Músi-
ca, em Juiz de Fora, São João del Rei, 
Uberaba, Rio Branco, Diamantina e 
Pouso Alegre, bem como uma escola 
de Belas Artes em Juiz de Fora, esta 
última para a formação de pintores, 
desenhistas, escultores e artistas plás-
ticos em geral. Através de convênio 
com a Prefeitura, o Estado propor-
cionou iwmportantes recursos finan-
ceiros para que se instituísse em Belo 
Horizonte a Sociedade Mineira de 
Concertos Sinfônicos, cuja finalidade 
precípua é a prática e a difusão da 
Música e do Canto em sua expressão 
mais elevada, mais grandiosa e mais 
universal.

Não é de hoje que se exalta a fun-
ção educativa da música, mais inten-
sa nela do que nas outras formas de 
realização artística. Já Platão salien-
tava a influência da música na socie-
dade política, pela sua capacidade de 
comunicar às almas harmonia, ritmo 
e propensão ao bem e ao justo, pois 
nenhum ser harmoniosamente cons-
tituído poderia entregar-se aos des-
regramentos da injustiça. Eis porque, 
ao mesmo tempo em que nos devota-
mos a profundo esforço no sentido 
de restaurar a economia mineira e 
abrir novas veredas ao progresso de 
nossa terra, não olvidamos as nossas 
responsabilidades no que se refere 
ao desenvolvimento das ciências, das 
letras e das artes, uma vez que não 
se chegará à verdadeira civilização 
através de soluções unilaterais, mais 
exclusivamente pela simultaneidade, 
pela combinação, pelo equilíbrio dos 
empreendimentos de ordem mate-
rial com as conquistas espirituais 
e morais. A crise que atravessamos, 
quando as populações se debatem 
com tremendas dificuldades, só po-
derá ser superada mediante entendi-
mento e cooperação franca e sincera 
entre os responsáveis pelos destinos 
da coletividade e a própria coletivi-
dade, em todas as suas expressões 
e em todos os seus elementos. Creio 

não ser inoportuna uma afirmação 
como esta, quando falo a jovens ar-
tistas de Minas, pois o artista é por 
essência e por definição o intérprete 
da alma popular, a antena sensível 
às aspirações obscuras e às graves 
vozes de advertência que sobem do 
coração do povo.

É tradicional a vocação dos Mi-
neiros para as atividades artísticas, e 
especialmente para a música e o can-
to. O nosso folclore, que agora começa 
a ser mais profundamente estudado, 
graças às iniciativas de numeroso 
grupo de especialistas devidamente 
credenciados, bem demonstra, pela 
sua riqueza e variedade, as imensas 
possibilidades que se abrem ao nos-
so povo na ordem da composição ou 
da criação musical. O sentimento po-
pular exprimiu-se num sem número 
de canções, das velhas modinhas aos 
cantos especificamente regionais, 
tocadas de inspiração e de beleza e 
que constituem abundante material 
a ser aproveitado pelos compositores 
e artistas de hoje e de amanhã, para 
enriquecimento de nossa arte musical 
e para sua consequente elevação à 
categoria a que essa arte atingiu em 
outros meios de intensa civilização.

Quem de nós não guardará no ou-
vido o ritmo suave e encantador dessas 
canções mineiras, escutadas na infân-
cia ou na adolescência nas cidades de 
nosso berço, e não as escutará ainda 
com enternecimento, - canções atra-
vés da quais se exprime a nossa sensi-
bilidade e como que se fixa a própria 
paisagem material da grande terra 
de Minas, os descantes de nossos rios 
selvagens, a amplitude nostálgica dos 
nossos campos ao entardecer, a impo-
nência de nossas rudes montanhas, o 
mistério das profundas matas, o cinti-
lar dos astros de nossos céus tão belos 
e evocativos, o canto dos pássaros, a 
história dos romances e dos idílios vi-
vidos pelos que nos antecederam e que 
se transfiguraram à luz dos sentimen-
tos mais sinceros e mais peregrinos?

Preservar esse patrimônio de arte 

e beleza, como ponto de partida para 
novas conquistas no domínio da cria-
ção musical, é dever que incumbe a 
quantos sabem amar a sua terra, pre-
zar as suas tradições e aspirar ao seu 
progresso na ordem cultural como na 
ordem material. Essa foi, sem dúvida, 
a razão de ser da fundação do Con-
servatório Mineiro de Música, estabe-
lecimento que honra os foros univer-
sitários de Belo Horizonte e que tem 
desempenhado importante papel em 
nossa evolução artística. Centenas e 
centenas de jovens mineiros, guiados 
por mestres de grande valor e dedi-
cação, por aqui passaram, aprimo-
rando através de cuidadosos estudos 
os impulsos de sua vocação e de seu 
talento original.

A essas turmas anteriores se acres-
centa o luzido grupo de artistas que 
ora recebem os seus diplomas e a que 
tenho a honra e o prazer de dirigir es-
tas palavras de saudação. Estou certo 
– minhas jovens diplomandas, - de que 
não ireis desmerecer das notáveis tra-
dições desta Casa, e que ao contrário, 
estais capacitadas a exercer com efi-
ciência e proveito a função que se vos 
reserva como elementos de primeira 
linha nesse combate que urge intensi-
ficar para o aperfeiçoamento da arte 
musical em Minas Gerais e para a exal-
tação da cultura mineira e todos os 
seus aspectos.

Agradecendo a distinção que me 
conferistes de falar-vos neste instante 
tão significativo de vossa via, eu vos 
dirijo minha efusiva sudação, extensi-
va aos mestres que se orgulha de tão 
brilhantes alunas e agora não menos 
brilhantes colegas, desejando-vos a 
todas as maiores felicidades.”

Texto extraído do 
discurso proferido como 
governador de Minas, ao 
paraninfar as diploman-

das do Conservatório 
Mineiro de Música, em 
Belo Horizonte, a 13 de 

abril de 1953. 
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Henrique Salvador, presidente da 
Rede Mater Dei, lança livro sobre 
os 40 anos do Hospital

No ano de 2020, a Rede Mater 
Dei de Saúde completou 40 anos. Em 
um ano tão desafiador, devido à pan-
demia do novo coronavírus, a Rede 
assegurou o seu compromisso com 
o acolhimento e bem-estar dos seus 
pacientes, oferecendo o melhor em 
tecnologia e promoção de saúde.

 Ao longo de sua história, a Rede 
realizou avanços na prestação de ser-
viços de saúde, com excelência e de 
forma humanizada, sempre colocan-
do o paciente no centro do cuidado. A 
Rede Mater Dei de Saúde se orgulha 
da sua história e mantém a respon-
sabilidade de levar o melhor em tra-
tamento e diagnóstico para todos os 
clientes com compromisso social. 

 Para comemorar a trajetória, no 
dia 25 de fevereiro a Rede Mater Dei 
de Saúde promoveu o lançamento do 
livro “Mater Dei: 40 anos de Compro-
misso com a Qualidade pela Vida” em 
uma live em seu canal no YouTube. 

Segundo o presidente da Rede, 

Henrique Salvador, “ter a confiança 
dos clientes nos impulsiona a seguir 
em frente. Ao vislumbrar o futuro, vol-
tamos o nosso olhar à nossa história e 
contemplamos com orgulho tudo o que 
nos trouxe até aqui. Por isso, registra-
mos neste livro a nossa caminhada e 
compartilhamos com todos que, direta 
ou indiretamente, fazem parte da his-
tória da Rede Mater Dei de Saúde”. Ele 

participará do evento de lançamento e 
irá abordar os temas “Memória Corpo-
rativa” e “Cultura Organizacional”.  

A Rede Mater Dei de Saúde se fun-
damenta em três princípios básicos: o 
científico, o cultural e o humanístico. O 
seu compromisso é com a qualidade 
pela vida, para que o paciente receba 
um atendimento personalizado, dife-
renciado e humanizado. Atualmente, a 
Rede conta com três hospitais: Mater 
Dei Santo Agostinho (com os Blocos I 
e II), Mater Dei Contorno e Mater Dei 
Betim-Contagem. Uma nova unidade 
está sendo construída na capital baia-
na, expandindo a Rede para fora dos 
limites do Estado de Minas Gerais.

É um centro de ciência, voltado para 
a assistência médica, o ensino e a pes-
quisa, sem deixar de lado ações e inves-
timentos nas áreas ambiental e social, de 
modo a estabelecer um relacionamento 
completo tanto com o seu público direto, 
ou seja, os pacientes, como a população 
em geral, especialmente a comunidade 
do entorno de suas unidades.

Divulgalção
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Existe solução para o 
capitalismo selvagem?
Prefaciado pelo ator e ambientalista Mateus Solano, o livro 
do professor especializado em gestão de organizações sociais 
Maron Abi-Abib mescla sociologia e política para propor o 
capitalismo social, um novo modelo capaz de mudar o Brasil

Capitalismo Social, do professor 
Maron Emile Abi-Abib, discute os gra-
ves problemas causados pelo capitalismo 
selvagem e revela um modelo alternativo 
de capitalismo capaz de mudar o Brasil. 
Para isso, o autor apresenta os resultados 
de uma abrangente pesquisa bibliográfi-
ca e analisa praticamente todos os acor-
dos e tratados internacionais firmados 
no âmbito da ONU que visaram à redu-
ção das desigualdades, à preservação do 
meio ambiente e à paz social.

O autor inicia sua pesquisa com 
uma viagem à segunda metade do sé-
culo XIX, época em que ocorreu a pri-
meira implantação de um Estado de 
bem-estar social na Alemanha como 
alternativa ao liberalismo econômico e 
ao socialismo. Porém, como relembra 
Abi-Abib na obra publicada pela Edi-
tora Albatroz, esse modelo teve vida 
relativamente curta, já que, 100 anos 
depois, o neoliberalismo se tornou he-
gemônico no mundo e as políticas de 
bem-estar social perderam força.

Além de argumentar que outro 
tipo de capitalismo é possível, Maron 
aponta o que é preciso fazer para deso-
bstruir tudo o que atrasa o combate às 

desigualdades extremas. Ele sugere di-
versos caminhos para um capitalismo 
democrático e propõe a erradicação do 
falso capitalismo, aquele que não tem 
compromisso com um mercado sus-
tentável convergente com um consumo 
regrado. E põe o dedo na ferida:

[...] as mazelas sociais, econômicas e 
políticas em solo brasileiro são reflexos, 
em grande medida, de uma parte desfigu-
rada do capitalismo que aqui se pratica. É 
aquele capitalismo de compadrio, que se 
afastou do preconizado pela escola clás-
sica, que utiliza vários estratagemas para 
garantir seus negócios livres de riscos 
e que para isso não tem o menor pudor 
em utilizar meios ilícitos, os quais passam 
pela manipulação do Estado. Os dolos 
perpetrados por parcela do capitalismo 
nacional impedem que o mercado evolua 
e se torne mais competitivo.

Ao mesclar política, economia, so-
ciologia e história, Abi-Abib leva aos 
leitores uma verdadeira lição de huma-
nidade, uma singular e bem-sucedida 
iniciativa de promoção social e cultural 
realizada pelo chamado “Sistema S”. 
Dessa maneira, a obra reforça a relação 
entre governo e empresariado nas ações 
de reconstrução do Estado de bem-estar 
social em prol da melhor qualidade de 
vida para o trabalhador e suas famílias.

O AUTOR: Maron Emile Abi-Abib é 
administrador, contador e professor 
com especialização em gestão de 
organizações sociais. Ao longo de sua 
vida profissional, teve como missão, 
entre outras, planejar, organizar, 
implantar e administrar unidades 
voltadas para a área social. À sua 
formação de administrador agregou 
conhecimentos que o credenciaram a 
atuar em empreendimentos no âmbito 
da educação, cultura, saúde, nutrição, 
hotelaria, turismo, lazer esportivo e 
recreativo e meio ambiente. Pautou-
se sempre por linhas filosóficas que 
buscam, na gestão das organizações, 
garantir o diálogo e a democratização 
das estruturas de poder como 
estratégias para o crescimento humano 
ao lado do crescimento dos negócios. 
Seus trabalhos técnicos na gestão de 
empresas implicaram permanente 
investimento no desenvolvimento 
dos recursos humanos. Preservar a 
autoestima em alta e o sentimento de 
utilidade ou responsabilidade social, 
fatores inerentes ao ser humano, foi 
ponto vital de sua atenção em gestão 
de empresas, notadamente aquelas 
dedicadas ao bem-estar social. Dos 50 
anos de atuação no Departamento 
Nacional do Sesc, foi diretor geral, 
cargo executivo máximo da entidade, 
entre 2003 e 2015. Também atuou na 
Confederação Nacional do Comércio 
durante quase um ano.

Ficha técnica 
Título: Capitalismo social: 
Subtítulo: O que é? Como adotar? Por 
que ele pode mudar o Brasil?
Autor: Maron Emile Abi-Abib
Editora: Albatroz

Formato: 15,8 x 23 cm
Páginas: 495 
Preço: R$ 78,00 
Link de venda: https://loja.editoraal-
batroz.com.br/capitalismo-social
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5 fatos sobre os Beatles 
que poucos sabem
As mais diversas curiosidades sobre a banda mais famosa 
de todos os tempos estão no audiolivro “Dossiê Beatles”, 
lançamento da Tocalivros

Mais do que uma banda, os Beatles 
influenciaram gerações de jovens e são 
os responsáveis por levar o rock para os 
quatro cantos do mundo. Mesmo depois 
de 51 anos do fim da banda, existem fatos 
que cercam a vida dos garotos de Liver-
pool, que muitos ainda não conhecem.

Embora haja a disseminação de in-
formação, muitas vezes os fatos ainda 
surpreendem os fãs e, claro, os amantes 
da velha e boa música. Os registros de en-
trevistas e shows, os acontecimentos, os 
discos produzidos, tudo o que se refere a 
John, Paul, George e Ringo, estão na obra 
Dossiê Beatles, uma produção Tocalivros 
disponível em audiolivro e eBook.

Quer conhecer alguns desses fa-
tos? Então, confira cinco curiosidades 
que separamos sobre os integrantes 
dos Beatles: 

1. Os Beatles procuravam trabalhar ima-
gem e som. Música e vídeo. À moda 
Elvis Presley, o cinema contribuiu 
para divulgar a banda. Vídeos de “Pa-
perback Writer” e “Rain” foram envia-
dos à TV antes da existência de canais 
de videoclipes, prenunciando a MTV. 
 
 

2. Assim como John, Paul sofria o durís-
simo baque da precoce morte mater-
na. Padecendo de um câncer no seio, 
Mary morreu vítima de um embolis-
mo, depois de realizar uma mastec-
tomia. Paul tinha 14 anos e estudava 
no Liverpool Institute for Boys. 

3. Quem foi o verdadeiro quinto Beatle? 
Na opinião de muitos beatlemanía-
cos o “Quinto Beatle” são dois: o em-
presário Brian Epstein e o produtor 
George Martin. Por quê? Porque os 
Beatles não seriam Beatles sem eles. 
Um na arena gerencial e outro na 
produção dos discos. 

4. O popstar Michael Jackson cometeu 
em 1985 um dos lances mais ousa-
dos da indústria fonográfica. Por 
U$ 47,5 milhões, comprou a ATV 
Music, proprietária de um catálo-
go de 263 canções dos Beatles. Na 
prática, Jackson passou a controlar 
os direitos sobre a obra do Fab Four 
(os quatro fabulosos).

Os Beatles venderam cerca de 2 
bilhões de cópias de LP’s, EP’s, K-7’s, 
singles, CD’s e DVDs. As compras após 
1970 correspondem à maior fatia des-
ses números, o que atesta a perenidade 
do Fab Four. 

O AUTOR: Autor de 32 livros, o 
sociólogo, redator, educador e editor 
Daniel Rodrigues Aurélio é graduado 
em Sociologia e Política pela FESPSP, 
especialista em Globalização e Cultura 
e em Sociopsicologia pela EPG/
FESPSP, mestre em Ciências Sociais 
pela PUC-SP e MBA em Book Publishing 
pela Faculdade de Letras do Instituto 
Singularidades/ Casa Educação.

SINOPSE: Eles mudaram a história 
da música. Os quatro garotos de 
Liverpool provocaram uma verdadeira 
febre, a Beatlemania, um fenômeno 
comportamental de adoração às suas 
músicas e ao seu estilo que tomou 
conta de milhares de jovens em todo 
o mundo. Seus figurinos e penteados 
eram copiados, seus discos tinham 
vendagens enormes, seus filmes 
faziam estrondoso sucesso. Depois, 
a separação, as carreiras solos, a 
trágica morte de John, a mais recente 
morte de George... Este livro nos leva a 
conhecer – ou relembrar – de maneira 
saborosa, a trajetória dos Beatles desde 
as origens de John, Paul, George, Ringo. 
Acompanhamos a formação de John 
Lennon e os Quarrymen, as dificuldades 
dos primeiros tempos, as apresentações 
em Hamburgo, os encontros com Brian 
Epstein e George Martin, a consagração, 
as viagens aos Estados Unidos, o sucesso 
e, finalmente, a separação.

O NARRADOR: Gabriel Rosa é 
apresentador, locutor, ator, dublador 
com mais de 8 anos de carreira artística, 
com trabalhos no rádio e no teatro.

Ficha técnica 
Audiolivro: Dossiê Beatles
Autor: Daniel Rodrigues Aurélio
Editora: Universo dos Livros
Duração:  02h43m57s
Formato: eBook e Audiolivro
Disponível: Tocalivros
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Bicentenário do término da Inquisição 
Luso-Brasileira – Programação para o 
ano de 2021

O final da Inquisição Luso-Brasi-
leira se deu oficialmente em Lisboa 
no dia 31 de março de 1821. Portanto, 
neste ano de 2021 haverá o bicente-
nário do término da Inquisição. 

O Museu da Inquisição e a Abrad-
jin realizarão, a partir do mês de 
março, uma série de eventos, cursos, 
lançamentos de livros e exposições, 
marcando este ano de seu bicentená-
rio. Em breve enviaremos nossa pro-
gramação especial.

Em parceria com a Casa da Cultu-
ra em Portugal iniciaram programa-
ção do bicentenário, oferecendo aos 
seus amigos e associados um inédito 
curso sobre a história da presença 
judaica sefaradita com o Prof. Doutor 

Paulo Mendes Pinto da Universidade 
Lusófonas de Portugal.

De forma didática e profunda este 
curso aborda a gênese da presença 
do povo judeu na Península Ibérica 
desde a época do Rei Salomão e seu 
percurso ao longo da história antiga, 
média, moderna e contemporânea, 
quando nos defrontamos com o fe-
nômeno do retorno de seus descen-
dentes às origens de seus ancestrais 
hebreus-lusitanos que fugiram das 
perseguições inquisitoriais.

Se você deseja conhecer mais so-
bre a história da saga dos judeus se-
faraditas aproveite o preço promocio-
nal deste curso, ao valor de € 20,00 
(euros) somente para nossos associa-

dos. Basta nos enviar  um email para 
abradjin@anussim.org.br ou conta-
to@museudainquisicao.org.br  e soli-
citar seu cupom de desconto especial, 
quando lhe passaremos as instruções 
para o início do curso disponível inte-
gralmente on-line.

 
Se desejar conhecer mais  
sobre a Casa da Cultura  
de Portugal, acesse o site  
www.casadacultura.online

Em breve serão informados 
detalhes sobre o evento de 
lançamento do livro Bicentenário 
do Término da Inquisição a  
ser realizado no dia 31 de  
março próximo.
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Turismo

PAULO QUEIROGA

Além dos evidentes riscos à 
saúde, uma das transforma-
ções marcantes na vida dos 
viajantes brasileiros na pan-
demia são as exigências para a 
entrada, quando não, a proibi-
ção de desembarques em des-
tinos internacionais, impostas 
em muitos países para passa-
geiros que partem do Brasil.

A revista Pan Rotas, tradicio-
nal veículo especializado de 
turismo, publica uma lista 
com as nações que proíbem 
ou permitem a entrada de tu-
ristas brasileiros e suas res-
pectivas exigências.

Selecionamos alguns desses 
destinos, atualizados em fe-
vereiro de 2021, que, de certa 
forma, dão um alento ao bra-
sileiro viajante oprimido pelo 
isolamento na pandemia. 

Entre os que permitem e os 
que proíbem, a lista sobe de 
100 países, alguns com pouco 
ou nenhum interesse para o 
turista brasileiro. Para a rela-
ção completa e informações 
detalhadas sugerimos con-
sultar as cias aéreas: 

https://www.iatatravelcen-
tre.com/world.php ou visitar 
o portal Panrotas, uma vez 
que as regras e proibições po-
dem ser alteradas de um dia 
para o outro.

Para frustração da maioria 
dos viajantes brasileiros, a 
Zona Schengen, formada por 

22 dos 27 países membros 
da União Europeia, além da 
Islândia, Noruega, Suíça e Li-
chtenstein, tem as fronteiras 
fechadas para quem voa dire-
to do Brasil. Este é o caso da 
Alemanha, Bélgica, Espanha, 
França, Itália, Portugal, Sué-
cia, Suíça, entre outros desti-
nos de nossa preferência. 

Destacamos somente alguns 
destinos para nós atraentes, 
que permitem a entrada ao 
viajante brasileiro.

ÁFRICA DO SUL
• Visto: Brasileiro não 

precisa de visto por até 
90 dias. 

Exigências:
• Os passageiros só podem 

pousar na Cidade do Cabo 
(CPT), Durban (DUR) ou 
Joanesburgo. (JNB).

• Os passageiros que 
entram ou transitam pela 
África do Sul devem ter 
um atestado médico com 
resultado negativo no 
teste PCR do coronavírus 
(COVID-19) emitido no 
máximo 72 horas antes da 
partida do primeiro ponto 
de embarque. Isso não se 
aplica a passageiros com 
menos de 5 anos.

• A vacinação contra a 
febre amarela é exigida. 

CHILE - FRONTEIRA ABERTA 
PARA BRASILEIROS

• Visto: Brasileiro está isento 
de vistos por até 90 dias.

Exigências:
• Não é permitida a entrada 

de passageiros que tenham 
estado nos últimos 14 dias 
no Reino Unido.

• Os passageiros devem 
apresentar atestado 
médico com resultado 
negativo do teste PCR 
SARS-CoV-2 para 
coronavírus (COVID-19), 
feito no máximo 72 horas 
antes da partida do último 
voo direto para o Chile.

• Os passageiros podem ser 
submetidos ao teste do 
coronavírus (COVID-19) 
na chegada.

• Extensão de permanência 
possível por mais 90 dias, 
para visitantes isentos  
de visto.

• Os visitantes da Ilha 
de Páscoa podem 
permanecer no máximo 
30 dias. - Vacinações não 
exigidas.

EGITO - FRONTEIRAS 
ABERTAS PARA BRASILEIROS

• Visto: Brasileiro necessita  
de visto 

Exigências:
• Os passageiros que 

chegam do Brasil devem 
ter um atestado médico 
impresso com resultado 
negativo do teste RT-PCR 
do coronavírus (COVID-19), 
emitido no máximo 96 
horas antes da partida do 
vôo para o Egito.

• Obrigatório Certificado 
Internacional de Vacina 
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de Febre Amarela 
Internacional 

• EL SALVADOR - 
FRONTEIRA ABERTA 
PARA BRASILEIROS

• Visto: Brasileiro não 
precisa de visto até 3 
meses. 

Exigências:
• Os passageiros não estão 

autorizados a entrar 
se, nos últimos 30 dias, 
estiveram na África do Sul 
ou no Reino Unido.

• Os passageiros devem 
ter um certificado 
médico impresso com um 
resultado negativo do teste 
de PCR do coronavírus 
(COVID-19), emitido no 
máximo 72 horas antes da 
partida do primeiro ponto 
de embarque. (Não se 
aplica a passageiros com 
menos de 2 anos)

• Obrigatório Certificado 
Internacional de Vacina 
de Febre Amarela 

• ILHAS MAURICIO 
(MAURITIUS) – 
FRONTEIRA ABERTA 
PARA BRASILEIROS

• Visto: Brasileiro precisa  
de visto 

Exigências:
• Os passageiros devem 

ter um atestado médico 
com resultado negativo 
no teste PCR para 
coronavírus (COVID-19).

• O teste deve ter sido 
realizado entre 5 e 7 
dias antes da partida do 

último voo direto para as 
Ilhas Maurício;

• Estão sujeitos ao teste de 
PCR para Coronavírus 
(COVID-19); e quarentena 
por 14 dias;

• Deve ter uma reserva de 
hotel em quarentena feita 

• em https://booking.
mymauritius.travel/

• Os visitantes devem 
possuir comprovante 
de fundos suficientes 
para cobrir sua estadia 
(mínimo de US$ 100 por 
dia) e uma reserva de 
hotel confirmada.

• Os passageiros que viajam 
como turistas têm direito 
a uma estada máxima de 
180 dias por ano civil. 

• MÉXICO - FRONTEIRA 
ABERTA PARA 
BRASILEIROS

• Visto: Brasileiro não 
precisa de visto até  
180 dias. 

Exigências:
• O “Cuestionario de 

Identificacion de Factores 
de Riesgo en Viajeros” 
preenchido deve ser 
apresentado à imigração na 
chegada. O formulário pode 
ser encontrado em https://
afac.hostingerapp.com/

• Não requer vacinação 
contra febre amarela 

• PANAMÁ - FRONTEIRA 
ABERTA PARA 
BRASILEIROS

• Visto: Brasileiro não 
precisa de visto até  
180 dias.

Exigências:
• Passageiros sem atestado 

médico com resultado 
negativo de PCR para 
coronavírus (COVID-19) 
ou teste de antígeno 
emitido no máximo  
48 horas antes da 
chegada estão sujeitos 
ao teste de coronavírus 
(COVID19) por conta 
própria. O certificado  
deve ser em espanhol  
ou inglês.

• Obrigatório Certificado 
Internacional de Vacina 
de Febre Amarela 

• SEYCHELLES: 
FRONTEIRA ABERTA 
PARA BRASILEIROS 
VACINADOS

• Vistos: Brasileiro precisa  
de visto. 

Exigências:
• Os passageiros devem 

apresentar um certificado 
da autoridade nacional 
de saúde do país de 
origem que comprove 
a imunização completa 
contra a covid-19, ou  
seja, que as duas doses  
da vacina foram 
realizadas até duas 
semanas antes da data  
de entrada no destino.

• É necessário apresentar 
ainda o resultado de 
teste PCR negativo para 
covid-19 obtido 72 horas 
antes do embarque. 

• OBS: brasileiros que não 
estiverem vacinados não 
podem entrar no país.
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A hora é de 
profissionais

Jornalista e 
diretor-geral da 
revista Viver Brasil

PAULO CESAR DE OLIVEIRA

Tancredo Neves (foto), quan-
do em agosto de 1984, renun-
ciou ao mandato de governa-
dor de Minas para, em janeiro 
de 85, disputar a presidência 
da República no Colégio Elei-
toral, em conversa informal 
com este reporter comentou 
o andamento da campanha de 
seu adversário Paulo Maluf 
com uma observação: “a hora 
agora é de profissionais”. E 
foi. Tancredo, junto com seu 
fiel parceiro Hélio Garcia, 
conseguiu fechar acordos 
tidos como impossíveis, des-
moronaram, com a ajuda de 
Aureliano Chaves, o esquema 
que sustentava Maluf e ven-
ceu no Colégio Eleitoral. 

Quis o destino que Tancredo 
não chegasse a assumir a presi-
dência. Assumiu Sarney que se 
sustentou com a ajuda do cen-
trão, o mesmo que hoje susten-
ta Bolsonaro e que foi montado 
para mudar os rumos da Cons-
tituinte, que se mostrava com 
um jeitão de esquerda. 

Esta introdução, que pode ter 
ficado maior do que o necessá-
rio, é para comentar que está 
faltando profissionais nesta 
disputa eleitoral que se dese-
nha para 2022. Até aqui quem 
anda trabalhando com profis-
sionalismo, embora se possa 
condenar seus métodos, é Bol-
sonaro. Um velho amigo dizia 
que “a vida é peito e posse, nin-
guém entende nada de nada” 
e, assim que o presidente tem 
agido. Vai em frente, em linha 

reta, desconhecendo os possí-
veis obstáculos, passando por 
cima do que se apresenta como 
adversário e mais até, atrope-
lando suas próprias convicções 
políticas que, se verdadeiras ou 
não, foram as que lhe assegura-
ram a vitória em 2018. 

Outra característica do presi-
dente que deixa atônitos seus 
adversários e deslumbrados 
seus aliados, é sua naturalida-
de, é seu jogo de cintura para 
flexibilizar posicionamentos 
e transferir para outros suas 
culpas. Este comportamen-
to é constante no trato dos 
assuntos relacionados com 
a pandemia. Bolsonaro tem 
sempre na ponta da língua 
uma resposta ou um culpa-
do- não raramente a impren-
sa- para se desculpar pela in-
competência de seu governo. 

Na verdade, se mal comparan-
do, o capitão faz lembrar em 
muitos momentos a raposa 
Paulo Maluf que não mudava 

de cor para mudar de posições. 
Maluf teve o azar de encontrar 
pela frente raposões como 
Tancredo, Ulisses e outros. 

E Bolsonaro, o que tem tido pela 
frente? Adversários que mais 
parecem jovens voluntariosos 
em reuniões de grêmios estu-
dantis. Jovens que não conse-
guem articular suas posições e 
que se deixam atrair para o ba-
te-boca em campo aberto onde 
o presidente, convenhamos, 
tem se mostrado mestre, até 
pelo seu estilo populista e pela 
falta de compromisso com um 
programa de governo que, pelo 
visto, pode ser qualquer um 
que o leve a um segundo man-
dato. A verdade é que até aqui 
a disputa está se dando num 
campo inteiramente favorável 
ao presidente que pode bus-
car na rima onde as oposições 
se digladiam o adversário que 
considerar ideal. Por enquanto 
este adversário é Lula que ainda 
acredita ter apelo popular para 
tentar voltar à presidência. 
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Efeito Capitólio.  
O deles e o nosso

Advogado, presidente 
da Academia 
Mineira de Letras 
Jurídicas e da 
Associação Comercial 
e Empresarial de 
Minas - ACMINAS

JOSÉ ANCHIETA DA SILVA

À norte, na maior democracia do 
mundo, um ex-presidente e seus 
seguidores que invadiram o Ca-
pitólio estão às voltas com a jus-
tiça. Certamente serão punidos.

 Por aqui, tem sido recorren-
te agressões às sagradas ins-
tituições da democracia. Um 
façanhudo deputado lançou 
agressivos impropérios con-
tra a corte suprema. A reação, 
dando um basta a esse tipo 
de incivilidade veio com a pri-
são imediata do agressor, cujo 
comportamento compreendia 
um misto de ignorância, arro-
gância, péssima compreensão 
de caros valores democráticos, 
numa não-compreensão de seu 
papel. Quando a agressão aos 
valores da democracia parte de 
autoridade se estará diante de 
um delito com agravante, nunca 
de um atenuante. Esconder-se 
debaixo do número de votos 
recebidos, fazendo leitura atra-
vessada do que seja imunida-
de é apenas uma ignorância a 
mais. Aquele que pretenda pre-
gar correção de rumos das ins-
tituições deve ser advertido que 
essa caminhada começa, neces-
sariamente, por respeitá-las.

No caso, um sujeito-deputado, 
num monólogo raso e chulo, de-
sanca a suprema corte em públi-
co. Os ofendidos, de toga, abre-
viam procedimentos, elegem o 
fragrante como argumento da 
hora e trancafiam o façanhudo, 
vendo-se obrigado a dar pa-
lanque para meliante. O pleno 
do tribunal sinalizou, com uma 
rara unanimidade, que não vale 

chute abaixo da cintura. Foi mais 
do que um recado. No campo, 
aquele que comete penalidade 
máxima, não desfaz o mal feito 
xingando zagueiros, juiz e VAR. 

São várias as instituições e ins-
titutos envolvidos: Os poderes 
legislativo e judiciário, o devido 
processo legal constitucional, a 
imunidade parlamentar, o regi-
me das competências, a harmo-
nia entre os poderes. No mérito 
do discurso, o sujeito-deputado 
escorrega feio. A pretexto de 
ver reeditado truculento instru-
mento da ditadura, o AI-5 que 
amordaçava a todos, invoca, 
exatamente, o ‘direito’ de mau-
-falar das instituições. Mas, o 
AI-5 impunha exatamente o 
contrário! Ou bem se quer calar 
a todos (inclusive o congresso) 
ou se quer a democracia, os dois, 
juntos, impossível. A pregação 
do padre Antônio Vieira, lá nos 
seiscentos, ensinava (e continua 
atual): ‘de um erro nascem mui-
tos’. Em tempo real, o ministro 
Paulo Guedes tem razão ao dizer 
que a democracia é barulhenta. 
É verdade, o silêncio dos porões 
é marca das ditaduras.

O jornalista Merval Pereira tam-
bém tem razão quando trouxe 
para o proscênio o discurso de 
Márcio Moreira Alves que pro-
vocaria o fechamento do con-
gresso nacional exatamente com 
o AI-5, (15/novembro/1966). O 
jornalista deputado fez seu dis-
curso em plena ditadura, defen-
dendo, todavia, a democracia. O 
congresso nacional ficou com 
a democracia e a nação brasi-

leira pagou o preço. Fechou-se 
o congresso. Na versão dos úl-
timos dias, o sujeito-deputado 
faz apologia da ditadura e o con-
gresso, mais uma vez, ficou com 
a democracia. Para o deputado-
-falastrão, neste passo, há um 
atenuante: ele não conhece nem 
democracia, nem ditadura e 
muito menos história. Resta dar 
razão à Umberto Eco para quem 
há riscos de os idiotas tomarem 
conta do mundo, não pela sua 
qualidade, mas pela sua quanti-
dade. Avisados pelo erudito pen-
sador italiano todos foram.

Do episódio, em tudo lamen-
tável, sobressaem os excessos 
praticados. É preciso, em nome 
da democracia, que os proces-
sos, todos, o sejam processos 
(e procedimentos) regulares, 
nos termos da lei, obediente ao 
chamado due process of law. A 
ausência de processo regular 
também agride valores consti-
tucionais, e portanto, agride a 
democracia. Há lições a se tirar 
do caso. Os agressores das ins-
tituições democráticas precisam 
saber há limites legais para com-
portamentos. Imunidade parla-
mentar não é passaporte para 
sublevação, sobretudo aquelas 
mal-intencionadas e mal-edu-
cadas. Os julgadores devem 
redobrar os cuidados quando, 
debaixo da toga esteja, na mes-
ma pessoa, a vítima e o julgador. 
O processo judicial existe para 
impedir que o julgador cometa 
excessos. Também para esses 
há regras e limites. O caso não 
acabou. A proclamada harmo-
nização dos poderes ainda corre 

Fábio Ortolan
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riscos. Que se faça ouvir a lição, 
agora de Caio Mario da Silva 
Pereira apontando para um pro-
blema de raiz. O Brasil não legis-
la causas, legisla consequências. 

Aquela chamada comparativa 

entre o capitólio e o congresso 
nacional merece uma nota fi-
nal. Embora diferentes os sis-
temas (o Common Law para 
os americanos e o Civil Law 
para os brasileiros) é preciso 
deles copiar a lição no trato 

dos processos. Todas as puni-
ções devem ser exemplares, 
mais do que isto, devem seguir 
o ritual das regras e das leis. 
Caso contrário, as iniciativas 
no sentido de se evitar a anar-
quia acabam por incentivá-la.

Choque de Realidade 

MARCIO COIMBRA 

O sistema acaba de retomar 
o poder. A vitória de Arthur 
Lira para dirigir a Câmara dos 
Deputados é uma imposição 
da realidade. É também sinal 
que a política resolveu se impor 
com força e a partir de agora, 
de forma sistemática, passa-
rá ao comando do sistema. Ao 
contrário do que se propaga, 
os parlamentares não entrega-
ram o controle do Congresso ao 
Planalto, mas para seguir vivo, 
Bolsonaro entregou o controle 
do governo aos parlamentares. 

Em outras palavras, o pre-
sidencialismo de coalizão se 
impôs. O modelo é resultado 
da arquitetura institucional 
brasileira e está inscrito na 
Constituição. Nosso sistema 
político-eleitoral é o combustí-
vel da proliferação de partidos 
e da criação de um grupo que 
funciona como sustentáculo 
de qualquer governo, indepen-
dente de seu viés ideológico. O 
centrão é a base de todos aque-
les que passaram pelo Planalto 
desde a redemocratização. 

O grupo não participou da 
montagem do governo Bol-
sonaro. Esperou o Presidente 
encontrar os seus próprios fan-
tasmas e ser confrontado com a 

realidade real da política. Quan-
do precisou de governabilida-
de, procurou os especialistas, 
prontos a exercer seu papel tra-
dicional de fiadores do governo 
de plantão. O custo político da 
transação é o de sempre: par-
ticipação na administração em 
troca de estabilidade política. 

Assim sendo, não estamos 
diante de um período refor-
mista ou de grandes mudanças. 
A chegada do grupo ao poder 
fornece maior estabilidade ao 
sistema e garantia de que não 
viveremos aventuras fora da 
democracia. O custo é a ausên-
cia de reformas profundas nas 
vetustas estruturas do Estado 
brasileiro que alimentam estes 
grupos políticos. Certamente na 
agenda não constam privatiza-
ções e modernização.

Fato é que Bolsonaro per-
deu tinta de sua caneta. Preci-
sou ceder espaço político para 
o centrão para que conseguisse 
terminar seu mandato sem o 
risco de sofrer um impeach-
ment por colocar em xeque a 
estrutura do sistema. Arthur 
Lira funcionará a partir de ago-
ra como um Primeiro-Ministro, 
inadmissível, que passará a ocu-
par espaços e co-governar com 

Bolsonaro. O governo ganhou 
um sócio, talvez majoritário. 

A realpolitik se impôs. Na 
medida que o tempo passar, o 
centrão ocupará mais espaços 
ao mesmo tempo que Bolso-
naro perde fôlego. Um Bolso-
naro mais fraco é um centrão 
mais forte. Os novos aliados 
do Planalto sabem que preci-
sam manter o presidente em 
xeque, porém longe de deixá-
-lo sem alternativas, apresen-
tando-se sempre como os fia-
dores de seu mandato. 

O risco de Bolsonaro está 
em perder o controle da pan-
demia e da economia, deixando 
o país à deriva e com as ruas 
pedindo a sua saída. Neste 
caso, o impeachment seria um 
caminho incômodo, porém ne-
cessário. Para evitar o pior, os 
préstimos do centrão podem ir 
além, espalhando sua presença 
por outras pastas. 

Bolsonaro terminará o 
governo muito longe da confi-
guração e das promessas ini-
ciais. O governo que começou 
será muito diferente daquele 
que encerrará seu mandato. 
Mudou Bolsonaro ou muda-
mos nós? A conferir. 

Coordenador da 
pós-graduação 
em Relações 
Institucionais e 
Governamentais 
da Faculdade 
Presbiteriana 
Mackenzie 
Brasília, Cientista 
Político, mestre 
em Ação Política 
pela Universidad 
Rey Juan Carlos 
(2007). Ex-Diretor 
da Apex-Brasil. 
Diretor-Executivo do 
Interlegis no Senado 
Federal 
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LUCIANO FURTADO C. FRANCISCO

O e-commerce tem crescido 
vertiginosamente nos últi-
mos anos, em todos os países, 
a despeito das crises e sola-
vancos da economia. A pan-
demia do novo coronavírus 
acelerou esse processo, que 
não vai se reverter. No Brasil, 
não tem sido diferente.

Muitos empreendedores re-
solveram tirar do papel a ideia 
de fazer uma operação de e-
-commerce. Ótimo, mas lem-
bremos que o e-commerce é 
uma empresa como as outras 
e sendo uma pessoa jurídica, 
deverá recolher tributos.

No Brasil, o sistema tribu-
tário é um tanto complexo e 
requer muito cuidado. Qual-
quer descuido nesse ponto 
e o lojista vai ganhar uma 
bela dor de cabeça. Daquelas 
que podem se prolongar por 
anos e dar prejuízo devido 
a multas e outras sanções 
do Estado. Isso não precisa 
acontecer e nenhum empre-
endedor deseja. Mas o que 
fazer para não ter problemas 
com o fisco em sua operação 
de venda online?

Bem, o primeiro passo é con-
tar com uma boa assessoria 
contábil e jurídica, desde o 
início, quando o empreen-
dimento ainda não existe 
formalmente. São profissio-
nais que vão guiar o lojista 
e apontar os melhores ca-
minhos para fazer a coisa 
certa, além de lidar com as 

burocracias inicias de forma-
lização do negócio. Deve-se 
escolher bem esse parceiro, 
pois a tendência é que ele 
fique por muito tempo asses-
sorando o lojista. Lembre-se 
que tudo que começa errado, 
termina mais errado ainda!

Contar com uma assessoria 
significa que o empresário 
não precise saber o básico 
em relação aos tributos de 
uma loja virtual? Claro que 
não, ao contrário. Sabendo 
como funciona a base de nos-
so sistema fiscal, fica mais 
fácil para o empreendedor 
discutir com seus contado-
res e advogados. É isso que 
abordamos nesse artigo. O 
essencial é saber em qual re-
gime de tributação a empre-
sa deve se enquadrar.

A lei admite três regimes tri-
butários. Veja quais são e suas 
principais características:

MEI – Microempreendedor 
Individual: para aqueles 
lojistas que trabalham so-
zinhos, têm no máximo um 
funcionário e faturam até R$ 
81 mil por ano; praticamen-
te não há burocracias para 
o pagamento de uma única 
guia de recolhimento mensal 
(R$ 55,00, atualmente).

Simples Nacional – para 
empresas que faturam até 
R$ 4.8 milhões anuais; tem 
como grande vantagem uni-
ficar vários tributos, entre 

eles o ICMS, em uma única 
guia de recolhimento simpli-
ficando o processo de apura-
ção e pagamento.

Lucro Presumido – pode 
ser usado por empresas com 
faturamento de até R$ 78 mi-
lhões por ano; o processo de 
pagamento dos tributos é um 
pouco mais complexo, pois 
são distribuídos mensalmen-
te e trimestralmente; o ISS, 
PIS e COFINS, por exemplo, 
são apurados todo mês so-
bre o faturamento, enquanto 
o IRPJ e a CSLL são apurados 
a cada trimestre sobre a por-
centagem de lucro presumi-
da (daí o seu nome), pois a 
Receita Federal presume que 
uma determinada porcenta-
gem do faturamento é o lucro.

Lucro Real – é obrigatório 
para todas as empresas com 
faturamento anual acima de 
R$ 78 milhões e opcional para 
as que faturam menos que 
isso; os tributos incidem so-
bre o valor da apuração con-
tábil do resultado, levando 
em conta eventuais acrésci-
mos ou descontos legais; uma 
de suas principais vantagens 
é que os tributos são pagos 
proporcionalmente ao valor 
do lucro (se houver prejuízo, 
IRPJ e CSLL, por exemplo, não 
precisam ser pagos).

Outro aspecto é que a empre-
sa pode mudar de regime a 
cada ano, a depender do fatu-
ramento. Essa escolha é feita 
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no final do ano, ao se analisar 
os balanços e demais docu-
mentos contábeis. E deve ser 
muito criteriosa, pois uma es-
colha errada pode fazer com 
que o lojista pague mais tri-
butos do que o necessário, já 
que não é permitido trocar de 
regime ao longo do ano.

Não existe uma receita de bolo. 
Muitos aspectos devem ser 
considerados para a escolha do 
regime tributário da loja virtu-
al. Vejamos alguns deles.

A folha de pagamento tem um 
peso importante. Isso porque 
é recolhido INSS sobre esse 
valor, assim o Simples Nacio-
nal tende a ser uma melhor 
opção se a operação tiver 
muitos funcionários.

No Lucro Presumido, a em-
presa não pode aproveitar 
créditos de PIS e Cofins. No 
entanto, tem alíquotas me-
nores para estes tributos que 
os demais regimes, além de 
menor chance de erros no 
cálculo dos impostos.

No Simples Nacional e no Lu-
cro Presumido, os tributos 
são calculados pela receita 

bruta, sem levar em conta 
eventuais prejuízos. Isso não 
ocorre no Lucro Real. O Lu-
cro Presumido é ideal para 
lojas virtuais com maior 
margem de lucro.

No regime do Lucro Real, 
depreciações, amortizações 
e juros reduzem tributos. 
Também pode se aproveitar 
créditos de PIS e Cofins. É 
possível remunerar os sócios 
a título de juros sobre o ca-
pital próprio, o que permite 
reduzir até 19% da carga 
tributária sobre os lucros. 
Em compensação, exige uma 
escrituração e controle mui-
to mais rigorosos que nos 
demais regimes.

E QUANTO AOS E-COM-
MERCES DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS, COMO OS 
MARKETPLACES? 

Nesse caso há um tratamento 
especial. De acordo com a Re-
solução CGSN n° 117/2014 
(DOU de 05.12.2014) da Lei 
no 123/2006, desde 2015, 
os marketplaces podem op-
tar pelo Simples. No entanto, 
com alíquotas variando de 
16,93% a 22,45%.

Até o local onde a loja está 
instalada influencia na tribu-
tação. Por exemplo, na Bahia 
a carga tributária para vendas 
via internet ou telemarketing 
passaria de 17% para 2%, no 
caso de vendas para outros es-
tados e o Distrito Federal. Al-
guns estados têm regimes es-
peciais de tributação de ICMS 
para operações de e-commer-
ce. Assim, o empresário deve 
pesquisar essas particularida-
des de seu estado, fatores que 
geralmente podem reduzir a 
carga tributária.

Um erro de muitos lojistas 
iniciantes é achar que quanto 
mais simples o regime, me-
lhor. Nem sempre optar pelo 
Simples Nacional ou Lucro 
Presumido pode ser a melhor 
opção, ao contrário, pode fa-
zer com que se paguem mais 
tributos que no Lucro Real. 

A SOLUÇÃO DESTE ERRO? 

Fazer um planejamento tri-
butário meticuloso, usando 
as previsões de vendas e fa-
zendo simulações. Dá traba-
lho, mas pode proporcionar 
economia e evitar as dores de 
cabeça que falamos no início
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Coluna do chantecler – crônicas do cotidiano

Pois é, estou completando 
quase um ano de confina-
mento. Pensei que não su-
portaria nem um mês. Mas, 
estou aqui firme e forte, re-
sistindo ao máximo a esse 
bichinho – que é como eu 
chamo esse fdp do Covid-19. 
Firme e forte em termos. Tem 
horas que dou uma fraqueja-
da. De tanto ser massacrado 
sobre os cuidados e os sinto-
mas de contaminação, qual-
quer tosse ou espirro que 
eu dou me leva a fazer um 
exame pra ver se o bichinho 
me pegou. Já fiz uns três ou 
quatro. Todos deram negati-
vo. Mas, tenho um amigo que 
é médico e psicólogo-social 
– (não tenho muita ideia do 
que isso significa) - que diz 
pra eu tomar cuidado com 
esses testes pois é muito co-
mum o resultado ser “falso-
-negativo”. Só faltava essa.

No início, até que eu não es-
tava dando muita bola pra 
esse bichinho, não. Mas de-
pois que dois amigos meus 
– um pouco mais novos que 
eu – se foram, passei a ficar 
um pouco mais preocupado. 
Para me prevenir da conta-
minação do vírus, fico 95% 
do tempo dentro de casa 
e, quando saio, só vou de 
máscara, óculos escuros e 
headfones no ouvido, blo-
queando todas as entradas 
possíveis do coroninha. 

Não sei vocês estão lembra-
dos, mas logo no segundo ou 

terceiro mês do confinamen-
to eu havia jogado pela jane-
la o gato aqui de casa (e olhe 
que moro no 4ª. andar). Eu 
já estava pelas cabeças com 
os miados dele e as constan-
tes roçadas dele na minha 
perna. Eu já o havia amea-
çado diversas vezes, mas ele 
se fazia de bobo e não ligava 
pras minhas ameaças. Aí não 
teve jeito. Acabei cumprin-
do as ameaças sob pena de 
me desmoralizar. Também 
joguei no lixo minha TV (já 
um tanto velha, é verdade) 
simplesmente porque eu já 
não aguentava mais a voz 
monotônica do Bonner, da 
Renata e da Mirian Leitão 
(aliás, quando olho a Mi-
rian Leitão, tenho certeza de 
que ela venceu na vida pela 
competência). Além, claro, 
daqueles comentaristas mo-
nocórdios do pensamento 
único da Globo News. 

Agora, sem gato miando e 
sem TV, este confinamen-
to está um pouco mais su-
portável. Sem ouvir mais as 
opiniões dos infectologistas, 
pulmonologistas, virologis-
tas, epidemiologistas, viga-
ristas e assemelhados, acho 
que consigo superar este 
isolamento sem me tornar 
demente até que uma vaci-
na dessas chegue até mim. 
É verdade que ando conver-
sando em voz baixa com os 
personagens de um  livro que 
estou acabando de ler – “Or-
gulho e Preconceito”, de Jane 

Austen. Também converso 
com umas plantinhas que 
tenho aqui no apartamento 
quando as estou irrigando. 
Mas, um amigo meu, - o tal 
psicólogo-social -, me tran-
quilizou dizendo que isso é 
normal em pandemias pro-
longadas. Disse-me que isso 
ainda não é sinal de demên-
cia. Só devo me preocupar se 
aqueles personagens e plan-
tas começarem a me respon-
der. Fiquei mais tranquilo.

O que tem me ajudado, tam-
bém, a levar numa boa esta 
pandemia são as mensagens 
jocosas, espirituosas e sar-
cásticas que vivo recebendo 
pelo zap e pelo facebook, - 
únicas redes sociais que sei 
usar. O brasileiro é nota dez 
neste particular. Ele se goza 
e faz gozações com a pró-
pria desgraça. São inúmeras 
as mensagens engraçadas e 
originais que a gente recebe 
a toda hora, como essa, por 
exemplo, ligeiramente mo-
dificada por mim:

“-Excelentíssimo Senhor Co-
vid-19: para sua informação 
e as providências que quiser 
tomar, e sabendo de sua pre-
ferência pelos mais idosos, 
gostaria de lhe informar o se-
guinte: o Sarney tem 90 anos; 
o FHC tem 87 anos; o Celso 
de Melo, 76 anos; o Lula, 75 
anos; o Zé Dirceu é da mesma 
idade do Lula; o Lewandovski 
e o Marco Aurélio fizeram já 
74 anos, o Jáder Barbalho, 76 
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anos. Agora, como você tem 
feito algumas exceções, é bom 
que você saiba que, mesmo 
estando abaixo dos 70 anos, 
estão por aí à solta o Ciro Go-
mes, o Renan Calheiros, o Tó-
ffoli, o Dória, o Rodrigo Maia 
e o Gilmar Mendes. Ah, e o 
Bozo também. Mas este você 
já pegou e ele escapou. Não 
convém pegá-lo de novo, não, 
senão vão dizer que é perse-
guição ou que você está a ser-
viço da Rede Globo ou da Fo-
lha de São Paulo. São apenas 
sugestões que lhe dou como 
minha contribuição. É claro 
que é você quem decide”. 

No mais, além de ler muito e 
escrever algumas besteiras 
no computador, tenho ocu-
pado meu tempo com ou-
tras coisas simples, mas que 
me tomam tempo. Vocês se 
lembram do congelamento 
de preços quando da implan-
tação do Plano Cruzado (do 
Sarney)? O tubo das pastas 
de dente tinha um bom es-
paço de ar, o papel higiênico 
tinha uma metragem menor, 
o quilo de carne só tinha no-
vecentos gramas, o sabonete 
dava menos espuma e a dúzia 
de ovos só tinha onze ovos. 
Era a quantidade ajustando-

-se ao preço congelado. Pois 
bem, agora na pandemia, 
achei estranho que enquan-
to num saco de arroz havia 
8.956 grãos, num outro só 
havia 8.871. Ambos da mes-
ma marca. Não entendi o por 
quê dessa diferença. Amanhã 
vou contar de novo, pegando 
dois sacos de marcas dife-
rentes. Tempo pra fazer isso 
é o eu mais estou tendo. Só 
mesmo por curiosidade.

E por falar em ter tempo, 
cadê aquelas pessoas e em-
presas que postavam no fa-
cebook mensagens do tipo 
“ganhe dinheiro sem sair 
de casa”? Agora, que estou 
interessado, elas desapa-
receram. E aproveitando a 
deixa, estou lendo aqui que 
a Nestlê vai doar latas de lei-
te aos idosos. Porra, porque 
a Ambev não tem a mesma 
consciência social?

Mas, devo admitir que sin-
to um pouco de monotonia 
nesse confinamento que 
está demorando mais do 
que a gente supunha no iní-
cio. Estou até pensando em 
arranjar um cachorrinho 
para agitar um pouco esta 
minha casa. Mas, pensando 

bem, cachorro não. A gente 
tem de descer com ele duas 
ou três ao dia, ele pode latir 
à noite e incomodar os vizi-
nhos, essas coisas. Melhor é 
arranjar um gato. Dá menos 
trabalho. E, quem sabe, com-
pro um TV nova para ver uns 
filmes. Vou pensar.

Um último ponto: eu imagi-
nava que as pessoas pegavam 
o tal Covid-19 se aglomeran-
do nas praias, nos ônibus, 
nos bares, nas festinhas e co-
memorações. Mas, não é bem 
assim. Pela que dizem os co-
mentaristas por aí, o princi-
pal motivo da contaminação 
em massa é o Bozo não usar 
máscara. Trata-se de um fe-
nômeno que merece um es-
tudo mais aprofundado.

Pra mim, o maior pecado do 
Bozo não é ele andar sem 
máscara. Acho que o maior 
erro dele – e, nisso, eu con-
cordo com a Dilma - foi ele 
não ter fechado a fronteira 
do Brasil com a China. Se 
tivesse fechado, nada disso 
estaria acontecendo. 

Tchau.

Chantecler.
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Os políticos festejam e 
as famílias definham

Professor da USP 
- Universidade de 
São Paulo

JOSÉ PASTORE

Longe das máscaras, do álco-
ol em gel e dos demais cui-
dados em relação ao vírus, 
deputados e senadores feste-
jaram, em Brasília, a eleição 
de seus líderes ao mesmo 
tempo em que mais da me-
tade das famílias brasileiras 
amarga o mais terrível sofri-
mento da falta de trabalho, 
de renda, de vacina e do au-
xílio emergencial. Sem falar 
na perda de entes queridos. 
A pandemia é gravíssima. O 
Brasil tem apenas 3,5% da 
população mundial e registra 
10% dos óbitos do planeta. O 
quadro passou a ser assus-
tador numa hora em que o 
governo suspendeu o auxílio 
emergencial e as medidas de 
preservação dos empregos.

A crise social se agrava de 
hora em hora. Não há mais o 
que esperar. O auxílio emer-
gencial é absolutamente ne-
cessário. A sua reativação 
terá de ser simples e rápida. 
Por mais meritórias que se-
jam as propostas de raciona-
lização dos atuais benefícios 
sociais, a escalada do contá-
gio exige uma solução cirúr-
gica como foi a de 2020.

Há que se evitar, é claro, con-
templar quem não precisa. É 
indispensável também res-
peitar o teto de gastos. Em 
consequência, é imperioso 
cortar despesas para liberar 
recursos. Os presidentes do 
Senado e da Câmara prome-
teram reativar o auxílio, as-

sim como as reformas tribu-
tária e administrativa.

Essas promessas terão de ser 
honradas. Nada é mais ur-
gente do que aprovar de uma 
vez por todas a PEC Emer-
gencial (PEC 186) por meio 
da qual se estende ao servi-
ço público alguns dos sacri-
fícios arcados, atualmente, 
pelo setor privado — redu-
ção temporária de jornada 
e de salário. Essa PEC está 
pautada no Senado desde 
dezembro de 2019!

Outra medida de igual impor-
tância é a PEC do Pacto Fede-
rativo (PEC 188), por meio da 
qual se busca racionalizar as 
despesas dos estados e mu-
nicípios. Por que ter uma Câ-
mara Municipal, um prefeito, 
dezenas de secretários e cen-
tenas de funcionários em um 
município de 5 mil habitan-
tes que é vizinho de outro de 
igual tamanho? Por que não 
juntar os dois, economizar 
recursos e atender melhor a 
população de ambos?

Não há mais desculpa. Im-
põe-se que os parlamentares 
trabalhem intensamente, sá-
bados, domingos e feriados 
(carnaval, inclusive) para 
aprovar de uma vez essas 
duas PECs e outras medidas 
para melhorar o ambiente de 
negócios e renovar o ânimo 
dos investidores para, com 
isso, criar mais empregos. É 
inadiável apressar o processo 

de privatização de empresas 
estatais e racionalizar a ad-
ministração direta.

No meio de uma terrível pan-
demia, várias empresas tive-
ram o desplante de conceder 
mais de R$ 1.000 a título de 
auxílio-alimentação aos seus 
empregados. Inacreditável, 
também, é o caso de juízes 
que, em 2020, receberam 
em um só mês R$ 262 mil! É 
bem possível que esses paga-
mentos astronômicos sejam 
garantidos por leis ou deci-
sões judiciais. A lista de “de-
sigualdades legais” é imensa 
e merece imediata revisão 
do Congresso Nacional. Para 
não cansar o leitor, dou ape-
nas um exemplo:

Pela CLT, um empregado in-
frator e demitido por justa 
causa recebe apenas o salário 
pendente e eventuais férias 
não gozadas. Não tem nem 
seguro-desemprego. Pela Lei 
Orgânica da Magistratura, um 
juiz que seja condenado por 
venda de sentença, desvio de 
recursos e outras faltas gra-
ves, é simplesmente aposen-
tado para continuar receben-
do R$ 30 mil mensais.

A correção desses absurdos 
está nas mãos dos parla-
mentares. Mas, que não se 
fuja da grande prioridade 
que é ajudar as famílias que 
estão sem vacina, sem traba-
lho, sem renda e sem auxílio 
emergencial.
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AUXÍLIO EMERGENCIAL 
- NA VÉSPERA DO 
DESCONHECIDO

Será tão difícil saber o que vai 
acontecer no Brasil se os bra-
sileiros continuarem sem va-
cina, sem emprego, sem ren-
da e sem auxílio emergencial?

Essa é a situação que mais 
aflige a maior parte das fa-
mílias. A piora da pandemia 
atrasou a recuperação econô-
mica e vem atemorizando os 
adultos com amigos e paren-
tes que sucumbiram à agres-
sividade das novas cepas do 
terrível coronavírus. A restri-
ção das atividades econômi-
cas, em especial, dos serviços 
— novamente! — , sinaliza 
demissões dos empregados 
formais e a suspensão das 
oportunidades de quem tra-
balha informalmente na rua 
ou prestando serviços às fa-
mílias. Afinal, 30% da nossa 
força de trabalho já estão de-
sempregados, subocupados 
ou desalentados.

Um novo auxílio emergencial 
é inadiável pelo menos até 
a chegada da vacinação em 
massa. Mas, é claro, essa aju-
da não pode romper o teto de 
gastos e agravar ainda mais o 
rombo nas contas públicas, 
que chegou a R$ 743 bilhões 
em 2020. Desta vez, o gover-
no terá de assegurar recursos 
provenientes de contração 
de despesas. O auxílio emer-
gencial demanda a aprovação 
imediata da PEC Emergencial 
(PEC 186), que permite ao se-
tor público fazer economias 
com o funcionalismo e outros 
gastos até agora intocáveis.

Passada a eleição dos presi-
dentes do Senado e da Câma-
ra, os parlamentares estão 
sendo chamados a trabalhar 
dia e noite, sábados e domin-
gos — carnaval inclusive —, 
para aprovar de forma orde-
nada e sincronizada as duas 
matérias, um novo auxílio e a 
PEC emergencial.

Mas quem sou eu para pau-
tar os políticos? Como cida-
dão, porém, acho que essa 
será a sua contribuição de 
sacrifício para que se evite 
jogar os próprios eleitores 
na fome e no desespero. É 
também uma forma de ga-
rantir sua popularidade.

A hora é de sacrifícios de to-
dos. Afinal, milhões de em-
pregados do setor privado 
vêm amargando cortes de 
salários para manter seus 
empregos, e a grande maioria 
nem isso tem, pois vive nas 
trevas do desemprego e da 
ausência de renda, que po-
dem levar o povo às ruas — 
ou coisa pior.

Sejamos realistas: poucos 
dos 68 milhões de benefici-
ários do auxílio emergencial 
em 2020 tiveram alguma 
parcela atrasada e recebida 
em janeiro. Mas, daqui para 
frente, a transferência aca-
bou, e 70% não têm outra 
fonte de renda para viver. O 
primeiro trimestre — e, qui-
çá, o primeiro semestre — já 
está contratado. Com a lenti-
dão da vacinação e a restri-
ção das atividades econômi-
cas, o sofrimento de adultos 
e crianças será crescente. 
As estimativas do PIB para 

2021 se reduzem a cada dia, 
e as perspectivas de empre-
go encolhem.

Mas o previsível aumento da 
oferta de vacinas dentro de 
seis meses e a consequente 
aceleração da imunização em 
massa trarão um cenário de 
relaxamento das restrições 
de funcionamento das em-
presas e a volta gradual dos 
empregos e das atividades in-
formais. Com isso, a renda do 
trabalho tenderá a substituir 
a renda do auxílio emergen-
cial até o fim de 2021.

A situação é de grande ur-
gência e não comporta pro-
jetos mais inclusivos de fusão 
de benefícios, ampliação do 
Bolsa Família ou sistemas de 
seguros sociais como muitos 
cogitam. Não há tempo para 
isso, por mais meritórias que 
sejam essas propostas. De 
igual urgência, é a reativação 
dos programas de suspensão 
do contrato de trabalho e re-
dução de jornada e salário.

É claro que a agenda dos 
parlamentares em 2021 não 
fica só nisso. A aprovação da 
PEC do Pacto Federativo (PEC 
188) é igualmente urgente 
por permitir descentralizar, 
desindexar e desvincular re-
ceitas, assim como se impõe 
a aprovação das reformas 
estruturais e microeconômi-
cas que estão prontas para 
melhorar o ambiente de ne-
gócios. Mas, para que não se 
percam no meio das priorida-
des, o equacionamento do so-
corro às famílias com a apro-
vação da PEC Emergencial é a 
tarefa mais urgente.
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O que acontecerá com  
as agências bancárias?

Sócio da Messem 
Investimentos. 

WILLIAN KAHLER

Há alguns anos, participei como 
expectador de um evento para 
apresentar novos produtos e 
oportunidades de negócios so-
bre um investimento cujo alvo 
era a aquisição de agências ban-
cárias. À época, o conceito pare-
cia agradar a muitos, mas, du-
rante a reunião, um participante 
questionou o apresentador so-
bre os vencimentos dos contra-
tos de aluguéis. A resposta foi a 
seguinte: “Você já viu uma agên-
cia de banco virar outra coisa?”. 

Francamente, essa colocação fez 
a mim e, acredito, a muitos ou-
tros pensarem que, realmente, 
não há lembrança de uma loja 
que antes foi agência de banco. 
Também faz sentido pensar no 
que acontece com os caixas ele-
trônicos e onde as pessoas saca-
rão dinheiro. O intuito aqui não 
é julgar a eficiência ou qualidade 
de qualquer investimento espe-
cífico que tenha essa finalidade. 
Apenas trouxe a memória para 
avaliar como frases de efeito 
muitas vezes ativam o emocio-
nal e nos fazem esquecer das 
questões lógicas e racionais. 

Embora naquele momento fos-
sem alternativas interessantes, 
os mercados e as tendências 
mudam. Dessa forma, posso 
afirmar que veremos muitas 
agências de banco virando 
“outras coisas”. Apenas no ano 
passado, os bancos fecharam 
1.444 no nosso país. Isso repre-
senta 78% a mais do que em 
2019, segundo dados do Banco 
Central. E não para por aí. Basta 

fazer uma rápida pesquisa para 
encontrar notícias das estraté-
gias dos bancos para enxuga-
rem suas estruturas em 2021, 
como o Banco do Brasil, que de-
verá desligar cinco mil pessoas 
no primeiro semestre. 

Esses movimentos são reflexos 
da necessidade dos grandes 
bancos de não apenas digitali-
zarem, mas também, automati-
zarem boa parte dos seus pro-
dutos e serviços. É o que tende 
a acontecer com instituições 
com atendimento precário, ain-
da mais quando boa parte das 
suas respectivas gamas de pro-
dutos são self service ou de fácil 
distribuição por canais digitais. 
Porém, se quisermos entender 
mais sobre os possíveis desfe-
chos dessa tendência no Brasil, é 
preciso olhar para mercado, ver 
os cenários mais desenvolvidos, 
onde esses acontecimentos já 
começaram a algum tempo. 

Basta analisarmos o comporta-
mento do mercado norte-ame-
ricano após a crise de 2008, por 
exemplo. Nos últimos 10 anos, 
foram fechadas 27.943 agências 
bancárias nos Estados Unidos 
(fonte: FDIC - Federal Deposit In-
surance Corporation). Esse mo-
vimento, que deva ocorrer aqui 
também, potencialmente será 
muito mais acelerado em nossa 
país na próxima década, porque 
os grandes bancos têm necessi-
dade de reduzir seus custos para 
acompanhar as fintechs. Além 
disso, há maior aceitação dos 
clientes com as ferramentas de 

comunicação digitais a partir da 
pandemia da Covid-19, contri-
buiu para a redução da necessi-
dade das reuniões presenciais 
sobre assuntos superficiais. 
Uma das consequências será a 
extinção de diversos empregos. 

Porém algumas necessidades 
financeiras das pessoas de-
mandam um atendimento di-
ferenciado, e com esse “distan-
ciamento” entre a instituição e 
o cliente, algumas lacunas que 
já existiam tendem a ficar ain-
da maiores, como no caso dos 
investimentos. Os investidores 
precisam de profissionais es-
pecializados que defendam os 
seus interesses e os acompa-
nhem durante toda a sua vida 
financeira, guiando-os pelas 
mais diversas complexidades 
do mercado e para mantê-los 
atualizados das muitas mudan-
ças de cenários e os seus res-
pectivos impactos nas aplica-
ções financeiras, como no caso 
citado no início desse texto. 

É por esse motivo que, na con-
tramão dos grandes bancos, 
algumas empresas de assesso-
ria de investimentos, que são 
focadas na distribuição de apli-
cações financeiras através de 
atendimento personalizados, 
estão ampliando suas estruturas 
e quadro de funcionários. Como 
sócio responsável pela área de 
expansão de um dos maiores 
escritórios de investimentos do 
País, a Messem Investimentos, 
vislumbro que em 2021 teremos 
o maior crescimento do setor até 
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então. E mais, a perspectiva para 
os próximos três anos, é que de-
verá ocorrer migração de apro-
ximadamente R$ 3 trilhões de 
reais dos bancos para estruturas 
independentes. Hoje, sem dúvi-
da, é o momento certeiro para se 
posicionar nesse segmento. 

Meu conselho para quem tra-
balha em bancos é não esperar 
que a “compactação” dessas 
instituições chegue até vocês ou 
sua área. É possível antecipar-
-se, focar em agregar serviço 
de qualidade, pois quando uma 
porta se fecha outras se abrem 

e o profissional bancário, em 
geral, possuí um “fit” muito 
bom com a atividade de asses-
sor de investimentos. Acredito 
ser sempre melhor tomarmos 
uma decisão de transição quan-
do ela está em nossas mãos e 
não na de terceiros.

Um desejável 
alinhamento

Engenheiro, 
empreendedor, 
conselheiro 
da Escola de 
Associativismo; 
Ex-Senador pelo 
Espírito Santo e 
ex-Presidente da 
Federação das 
Indústrias do Estado 
do Espírito Santo.

SÉRGIO ROGÉRIO DE CASTRO

Poucos meses atrás, me vali 
deste espaço para destacar a 
importância - para o bem dos 
estados e do país - de uma co-
municação ágil e constante en-
tre os governadores e as banca-
das federais. Tendo convicção 
da necessidade desse modelo 
de comunicação e harmonia, 
encaro como positiva a vitória 
de candidatos alinhados com 
o Governo Federal na Câmara 
dos Deputados e no Senado. 

Olhando de uma maneira oti-
mista, quem sabe agora, proje-
tos de emenda à Constituição, 
projetos de lei de reformas 
necessárias e sobre inúmeros 
outros temas que precisam ser 
enfrentados, passem a ser pau-
tados com mais agilidade nas 
comissões e nos plenários para 
serem discutidos, aperfeiçoados 
por emendas, votados, sanciona-
dos. Também nos manifestamos 
aqui a favor de que o Executivo 
direcione esforços para elaborar 
um Plano de Desenvolvimen-
to Nacional que seja aprovado 
pelo Congresso o mais breve 
possível - sem que, para tanto, se 
abdique do diálogo com os mais 
diversos setores da população, 
é claro. Teremos aí um quadro 

muito diferente do atual: muito 
mais otimista e capaz de devol-
ver à população empobrecida, 
desamparada e descrente, a 
esperança de dias muito melho-
res. Que as boas expectativas se 
realizem e que a alegria do povo 
supere largamente as suas di-
vergências, a sua atual divisão 
que nos puxa para trás. 

Não sejamos ingênuos! É fato 
que os alinhamentos na políti-
ca não são permanentes e tam-
pouco inquebráveis. É preciso 
empenho e competência para 
garantir a sua durabilidade. 

Uma reforma ainda não pau-
tada, a política, precisa ser 
aprovada com a redução ainda 
maior do número de partidos 
políticos para que tenhamos 
uma melhor governabilidade 
e para que os alinhamentos 
políticos entre os poderes Exe-
cutivo e Legislativo sejam mais 
duradouros. Com vida mais lon-
ga e, como já mencionado, com 
racionalidade e propósito, es-
ses alinhamentos poderão ser 
peça-chave para uma nova fase 
da política nacional marcada 
pela tomada de decisões inteli-
gentes, pela promoção de signi-

ficativas melhoras na gestão da 
máquina pública e pela colheita 
de bons resultados que estimu-
lem positivamente o ambien-
te de negócios de todo o país. 
Bem-sucedido esse processo, 
vislumbramos uma conjuntura 
ideal para que os investimentos 
do setor privado reapareçam 
de maneira sólida, pujante, em 
todas as suas possibilidades, 
somando-se - numa relação de 
complementariedade inteli-
gente - a investimentos públi-
cos necessários, tecnicamente 
muito bem selecionados, com 
criativo fundo para infraestru-
tura, específico, com garantias 
confiáveis, já em discussão pela 
inteligência brasileira, no rumo 
de um movimento que possa 
ser identificado como um novo, 
promissor e tão esperado Plano 
de Desenvolvimento Nacional. 
Plano este que caminhe nas 
tão faladas direções do desen-
volvimento e da justiça social. 
Começaríamos a recuperar as 
grandes perdas dos últimos e 
muitos anos em que crescemos 
menos do que a média mundial, 
diferença maior ainda em com-
paração com os países emer-
gentes. Vamos torcer e especial-
mente trabalhar a favor, ajudar!
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O advogado deve estar em posse e 
deve usar o bom julgamento. Mas o 
que significa bom julgamento?

Advogado | vitaroso@vitaroso.com.br

JAYME VITA ROSO

“Na medida em que é um ho-
mem, possuindo os temores que 
são próprios deste, o corajoso 
saberá a postura a tomar nas 
situações devidas, situações que 
ele afrontará ‘como convém, 
como prescreve a razão, em vis-
ta do nobre, pois este é o fim ao 
qual tende a virtude’” - (ARIS-
TÓTELES, Ethica Nicomachea, 
1115b 12-13. cf. 1120a 23-24)

Dedicado ao Instituto de Advo-
gados de Minas Gerais (IAMG):

Para pensarmos sobre uma 
ética de advogados precisa-
mos, antes, nos ater ao que 
realmente significa um bom 
julgamento? Quais os meios 
segundos os quais o discerni-
mento de um advogado pode 
ser considerado bom?

Um julgamento é central para a 
profissão, como alerta Charles 
Northrup (Illinois Bar Journal, 
jan. de 2021, vol. 109, Nº 1), co-
lega de profissão e membro da 
Illinois Bar, onde também sou 
associado (ISBA ID12462), nos 
provocando com a finalidade 
de sopesarmos sobre o caráter 
real da qualidade do julgar, isto 
é, da deliberação justa. 

Diz ele: “o julgamento bom 
é aquele pelo qual o cliente 
pagou, que demonstre o valor 
da profissão para o tecido so-
cial e que apoie a legitimida-
de da administração da Justi-
ça” (ibid., p. 48).

Refletindo sobre estas pa-
lavras, volto-me para a lin-
guagem propriamente dita, 
tomando como ponto de par-
tida, sempre, a palavra em 
sentido etimológico, isto é, 
substantivo masculino julga-
mento, cuja raiz está no verbo 
transitivo julgar.

Para referência, o vocábulo 
Jugement, segundo dicioná-
rio Expressions et Locutions 
(Dictionnaire des Expres-
sions et Locutions. Paris: Les 
Usuels, 1993), é o “chamado 
da faculdade do livre-arbítrio 
em um caso em que estamos 
inseridos” (ibid., p. 455) ou no 
Merriam-Webster, que define 
como “o processo de formar 
opinião ou avaliar por discer-
nimento e comparação” (fon-
te: <merriam-webster.com/
dictionary/judgement> últi-
mo acesso em 12/02/21). Se-
guindo uma terceira opinião, 
juger, segundo (linternaute.
fr/dictionnaire/fr/definition/
juger/), pode ser caracteriza-
do como “dar sua opinião” ou 
“pensar e emitir um arbítrio”.

Assim sendo, para além dos 
princípios que guiam as re-
gras de conduta básicas do 
advogado, faz-se necessá-
rio fundamentar a moral e 
a ética sob esta arquitetura: 
princípios elementares, tais 
como competência, diligên-
cia, compreensão dos fatos e 
circunstâncias, vantagens e 

desvantagens de suas ações.

Como fazer para achar a ori-
gem dessa conduta que ultra-
passam regras formais?

Northrup comenta que isto 
provém da educação do advo-
gado, suas experiências e ob-
jetivos de vida, suas relações 
profissionais e pessoais, não 
dependendo exclusivamente 
de alguma abstração filosófi-
ca densa, mas da vida cotidia-
na da comunidade em geral. 

O Illinois Rules of Professional 
Conduct (IRCP), por exemplo, 
inclui inúmeras referências 
ao julgamento moral do ad-
vogado. Portanto: e.g. IRCP 
1.7, Comment [1]: “lealdade e 
independência são elementos 
essenciais no relacionamento 
com o cliente”. O IRCP prote-
ge o julgamento do advogado 
em favor de sua relação com o 
cliente, se a moral e o regula-
mento colidirem. 

Nesse sentido, a chave para 
esta liberdade individual é 
que uma parcela de bom julga-
mento depende do advogado 
enquanto pessoa, sujeito ético 
e moral, o que nos induz a nos 
tornamos, paulatinamente, 
mais conscientes de que o jul-
gamento não é um conceito es-
tanque, mas, em oposição, algo 
a ser nutrido e preservado, 
avaliado e sopesado em cada 
processo e pela vida toda.
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E agora, Joe?

IGOR MACEDO DE LUCENA

A democracia prevaleceu! 
Essa foi talvez a principal frase 
que o novo presidente dos Es-
tados Unidos, Joe Biden, falou 
em seu discurso de início de 
mandato na semana passada. 
Isso significou que, apesar de 
todas as acusações infunda-
das de fraude, sem provas, o 
sistema eleitoral americano 
conseguiu eleger seu 46º pre-
sidente sem nenhuma inter-
rupção do sistema democrá-
tico desde a independência do 
país, em 1776.

Sob um ponto de vista 
mais objetivo, o que repre-
senta o governo de Joe Biden 
em relação ao fim da admi-
nistração do governo Trump? 
Em um primeiro momento, já 
se percebe o fim da política 
“America Frist”, que, na práti-
ca, se mostrava uma política 
de isolamento das relações in-
ternacionais, reduzindo a polí-
tica externa americana a uma 
política mercantilista atrelada 
a uma guerra comercial de ta-
rifas no século XXI.

No contraponto a essa si-
tuação, o governo de Biden já 
deu sinais de que vai tentar re-
colocar os Estados Unidos no 
centro das disputas globais, 
com foco no multilateralismo 
e nas relações internacionais, 
retomando a política da “In-
ternational Liberal Order” 
criada pelos americanos, há 
70 anos. Em um de seus pri-
meiros atos, Biden já anun-
ciou o retorno ao acordo de 

Paris e já reverteu a saída do 
país da Organização Mun-
dial da Saúde. Nos próximos 
meses deveremos ver novas 
indicações para a Organiza-
ção Mundial do Comércio e a 
valorização de outros órgãos 
como as Nações Unidas e a 
OTAN - Organização do Trata-
do do Atlântico Norte.

Para o Brasil, isso significa 
que a atual política externa 
precisa de uma considerável 
mudança, tendo em vista que 
o Ministério de Relações Exte-
riores é contra o multilatera-
lismo e não confia nos órgãos 
internacionais como a OMC e a 
ONU. Esse é um real problema 
para o Brasil, pois os princi-
pais polos de poder e finanças 
do mundo, os Estados Unidos, 
a União Europeia e a China, 
deverão se engajar fortemente 
em acordos internacionais de 
comércio e de investimento 
por meio do multilateralismo 
e das instituições internacio-
nais daqui para frente. 

Sob o ponto de vista finan-
ceiro, isso significa que o Bra-
sil, mesmo que não faça nada, 
deve ser beneficiado em um 
cenário externo positivo, pois 
tais acordos deverão impulsio-
nar o consumo de commodi-
ties a partir do final de 2021 e 
no início de 2022, além do re-
torno das atividades econômi-
cas com uma maior dispersão 
das vacinas e a possibilidade 
de abertura total de várias 
economias. Isso significa que 

a bolsa brasileira e a economia 
nacional deverão apresentar 
números bem positivos no se-
gundo semestre deste ano. 

Por outro lado, o governo 
Biden deverá ‘forçar’ o Brasil a 
mudar sua política relacionada 
à Amazônia e ao meio ambien-
te, exercendo uma pressão 
em conjunto com os Euro-
peus. Essa pressão pode gerar 
maiores problemas para as 
exportações brasileiras, com 
a necessidade maiores exigên-
cias ou mais burocracia para 
acessar os mercados externos. 
Diante disso, governo brasilei-
ro poderá até não concordar, 
contudo o futuro das relações 
comerciais americanas com 
o Brasil e principalmente o 
acordo entre o MERCOSUL e 
a União Europeia só deverão 
avançar positivamente haven-
do uma mudança drástica na 
política ambiental, que é cri-
ticada não apenas pela oposi-
ção de esquerda, mas também 
pelo setor bancário e agroin-
dustrial brasileiro.

Neste contexto, vale res-
saltar que o Governo Federal 
poderá adaptar-se a estes no-
vos tempos, os quais são pau-
tados pelo pragmatismo e pela 
seriedade nas relações inter-
nacionais. Exemplo anterior já 
existe, como ocorreu quando 
o governo brasileiro convocou 
o ex-presidente Michel Temer 
para liderar a missão de apoio 
ao Líbano. Afinal, os brasileiros 
são um povo de bem.

Economista e 
empresário, 
Doutorando 
em Relações 
Internacionais na 
Universidade de 
Lisboa, membro da 
Chatham House – 
The Royal Institute 
of International 
Affairs e da 
Associação 
Portuguesa de 
Ciência Política
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Inflação oficial de 4,52% não 
representa realidade dos 
brasileiros - veja o que fazer 

Economista 
e professora 
da Escola de 
Negócios do Centro 
Universitário 
Internacional 
Uninter.

POLLYANNA RODRIGUES GONDIN 

Já é sabido e notório o im-
pacto que a economia brasi-
leira sentiu e vem sentindo 
frente à crise provocada pela 
pandemia da covid-19. Dian-
te disso, expectativas foram 
criadas em relação à atuação 
do governo. O que o governo 
brasileiro faria para minimi-
zar os impactos negativos 
econômicos, sociais e no sis-
tema de saúde? 

E, ademais, quais os reais im-
pactos das medidas e inicia-
tivas governamentais? 

O que podemos afirmar é 
que os impactos das inicia-
tivas governamentais já po-
dem ser sentidos de modo 
significativo. E aqui, vamos 
chamar a atenção para a in-
flação, seu comportamento 
no ano de 2020, seus efeitos 
tanto no que diz respeito ao 
poder de compra, quanto ao 
consumo propriamente dito.  

Iniciamos o ano de 2020 com 
uma inflação sob controle, 
ou seja, dentro da meta espe-
rada pelo Banco Central bra-
sileiro. Entretanto, ao longo 
dos meses, o que a popula-
ção sentiu foi o aumento pro-
gressivo dos preços de bens 
de consumo básicos, como 
a carne, arroz, milho, feijão, 
dentre outros. Assim, esse 
aumento dos preços causou 
uma elevação da inflação, de 
modo que fechamos o ano 
de 2020 com uma inflação 

acumulada (IPCA) de 4,52%, 
acima da meta prevista de 
4% (de acordo com Banco 
Central do Brasil).

Nos últimos dias, estudo 
disponibilizado pelo IPEA, 
a respeito do impacto da in-
flação por faixa de renda em 
nossa sociedade, vem cha-
mando a atenção. Já é notó-
rio que existe uma grande 
desigualdade social entre a 
população brasileira, afinal, 
somos um país subdesenvol-
vido. Mas o estudo divulgado 
analisa o impacto do aumen-
to dos preços, principalmen-
te, dos alimentos, entre as 
diversas classes sociais. E 
assim, revela que, ao longo 
do ano de 2020, houve uma 
aceleração significativa dos 
preços dos alimentos e da 
energia elétrica. Em contra-
partida, o preço dos serviços 
e dos combustíveis, sofre-
ram uma alta, porém, menos 
acentuada, causando um im-
pacto diferente em cada ni-
cho de nossa sociedade. 

No acumulado do ano de 
2020, a inflação das famílias 
de renda muito baixa sofreu 

um aumento de 6,2%, en-
quanto que, a inflação para 
a população de renda mais 
alta, aumentou em 2,7%, 
segundo pesquisadores do 
IPEA. A diferença na inflação 
acumulada por faixa de renda 
está diretamente relacionada 
com a composição dos gas-
tos do orçamento familiar. A 
esse respeito, é importante 
mencionar que, a população 
com renda mais baixa, com-
promete cerca de 37% do 
seu orçamento com gastos 
com alimentos, gás e energia. 
Por outro lado, os mais ricos, 
despendem, cerca de 15% do 
seu orçamento para realizar o 
consumo desses bens. 

Soma-se a isso que, o rea-
juste acumulado do arroz 
(76%), do feijão (45%), da 
carne (18%), do óleo de soja 
(104%), das tarifas de ener-
gia (9,2%) foi mais significati-
vo que os reajustes das men-
salidades escolares (1,1%), 
serviços médicos e hospitala-
res (1,8%). Também é preciso 
considerar que, alguns bens 
e serviços, que ocupam mais 
espaço na cesta de consu-
mo da população com maior 

 2019 2020
 Variação acumulada no anoINFLAÇÃO POR FAIXA 
DE RENDA

Renda muito baixa 4,42 6,22
Renda baixa 4,35 5,43
Renda média-baixa 4,26 4,80
Renda média 4,31 3,97
Renda média-alta 4,12 3,37
Renda alta 4,18 2,74

Fonte: IPEA 2021
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poder aquisitivo, sofreram 
deflação, como por exemplo, 
passagens aéreas (-17%) e 
seguro de automóvel (-8%) 
(IPEA, 2021). 

Diante dos dados apresen-
tados pelo IPEA, percebe-se 
uma queda no poder de com-
pra da população brasileira 
mais acentuada entre as famí-
lias com menor poder aquisi-
tivo. Mas, e como isso impac-

ta o consumo? Diretamente, 
uma vez que, mesmo com 
o novo reajuste do salário 
mínimo para R$1.102,00, o 
mesmo não cobre o aumento 
inflacionário sentido pela po-
pulação com renda mais bai-
xa, o que, acaba por diminuir 
o poder de compra e conse-
quente consumo. Sem contar 
os efeitos da pandemia como 
aumento do desemprego, a 
desvalorização da nossa mo-

eda frente às moedas interna-
cionais e os inúmeros debates 
sobre manter ou não o auxílio 
emergencial. Assim, pensar 
em políticas emergenciais, de 
assistência e no âmbito eco-
nômico é relevante sobretu-
do para que possamos pensar 
em normalidade após a vaci-
nação de toda a população. 

Temos um longo caminho 
pela frente!

Reajuste excessivo do IGP-M e o 
direito de contestação em juízo 
nos casos específicos

Presidente da 
Comissão de Direito 
Imobiliário da OAB-
MG - Advogado/  
Conselheiro do  
Secovi-MG e da  
CMI — Câmara do 
Mercado Imobiliário 
de MG - Vice-
presidente da 
Comissão Especial  
de Direito Imobiliário 
da OAB Federal

KÊNIO DE SOUZA PEREIRA

A lei autoriza os contratantes 
escolherem os índices que 
irão reajustar o aluguel anual-
mente, sendo o principal ob-
jetivo restabelecer o poder de 
compra da moeda, evitando 
que o valor do aluguel fique 
fora do preço de mercado. 
Entretanto, diante do enor-
me descasamento dos índices 
que já perdura há oito meses, 
tendo o IGP-M/FGV acumula-
do 25,71% (fev/20 a jan/21), 
ou seja, mais de cinco vezes a 
variação de 4,56% do IPCA/
IBGE, que é utilizado pelo Ban-
co Central como referência da 
inflação oficial, constata-se que 
em alguns casos a manutenção 
do IGP-M causa desequilíbrio 
contratual. A cada dia aumen-
tam os casos de inquilinos soli-
citando renegociação do valor 
e a troca do IGP-M por outro 
índice como o IPCA ou outros 
que também estão variando 

em torno de 5% a 6% ao ano 
(IPC/Fipe 6,22%, INPC/IBGE 
5,53% e INPC-DI/FGV  4,83%), 
ou seja, em torno de 1/5 da 
variação do IGP-M que está 
subindo em função da desvalo-
rização do real perante o dólar, 
além da disparada dos preços 
das commodities. 

Grande parte dos locadores 
tem realizado acordos para 
manter os imóveis residenciais 
e comerciais ocupados, tendo 
como parâmetro o valor de 
mercado. Dessa forma, é ajus-
tado como valor corrigido o 
preço atualmente pedido por 
imóveis vazios, semelhantes 
ao locado, disponíveis para lo-
cação. Essa negociação é com-
plexa, pois sendo realizada de 
maneira informal ou amadora, 
pode gerar polêmica na conta-
gem do prazo de três anos que 
viabiliza a Ação Revisional do 

Aluguel, o que indica ser im-
portante uma consultoria jurí-
dica para proteger o locador ou 
o locatário, conforme o caso. 

O locador tem o direito de exigir 
a aplicação do reajuste, mas em 
decorrência do IGP-M ser quase 
400% superior à inflação oficial 
medida pelo IPCA, deve agir 
com prudência se o cálculo re-
sultar num valor acima do pre-
ço de mercado do imóvel. 

DESCONTO PROVISÓRIO 
NÃO PODE INVIABILIZAR 
REVISÃO TRIENAL

Diante do desaquecimento da 
economia existente antes da 
pandemia, que se agravou a 
partir de abril de 2020 com 
o impedimento de inúmeras 
atividades funcionarem para 
combater a contaminação pelo 
Covid-19, milhares de inquili-

kenio@keniopereiraadvogados.com.br
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nos e locadores fizeram des-
contos pontuais e provisórios, 
para evitar a inadimplência. O 
desconhecimento sobre por 
quanto tempo perdurariam as 
restrições e a incerteza quanto 
à vacinação, resultou em paga-
mentos confusos de aluguéis. 
Diante dessa situação inédita, 
o magistrado, ao avaliar uma 
Ação Revisional de Aluguel ba-
seada no art. 19 da Lei do Inqui-
linato, referente ao valor pago 
provisoriamente no decorrer 
de 2019 e 2020, deverá consi-
derar que tais pagamentos não 
configuraram um novo acor-
do, se não corresponderem ao 
preço de mercado. Esses paga-
mentos com descontos parciais 
e temporários não deverão ser 
vistos como impeditivos para 
a procedência da pretensão do 
inquilino ou do locador, à revi-
são do aluguel para que corres-
ponda ao valor atual de merca-
do. Se nos últimos três anos não 
ocorreu um novo acordo que 
efetivamente tenha contempla-
do o preço de mercado, o ideal é 
o magistrado deferir a perícia e 
ao conferir que há desequilíbrio 
entre o valor pago e o apontado 
pelo perito, julgar procedente o 
pedido revisional. 

As pequenas reduções ou 
descontos provisórios que 
podem ser considerados 
meros arredondamentos do 
valor oficial do aluguel, não 
podem ser considerados um 
acordo para reiniciar a conta-
gem de três anos para a pro-
positura da Ação Revisional.  

PERÍCIA INDICARÁ  
QUEM TEM RAZÃO

A perícia, ao apurar que o va-
lor atual está fora do preço de 
mercado, deixará evidente que 

a parte que fez o requerimento, 
seja locador ou inquilino, tem 
justo motivo para recorrer ao 
Poder Judiciário para ser resta-
belecido o valor justo, ou seja, o 
preço de mercado. Não se deve 
admitir que alguém leve van-
tagem com a pandemia e isso 
deve ser a prioridade em prol 
da Justiça e da boa-fé.

Não se mostra razoável o Ju-
diciário, diante das confusões 
criadas por uma economia 
instável, agravada pela pan-
demia, ignorar que neste mo-
mento atípico, deve prevale-
cer o direito de estabelecer o 
preço de mercado, devendo 
ser desprezado ajustes pon-
tuais e provisórios que não 
resultaram o efetivo valor de 
mercado. Caso o valor de mer-
cado tenha sido obtido, não 
será apontado o desequilíbrio 
do valor pelo perito judicial. 

Por outro lado, sendo consta-
tado pelo perito que o valor 
repudiado pelo autor na pe-
tição inicial consiste no preço 
de mercado, restará ao juiz 
decidir pela improcedência da 
Ação Revisional, por inexistir 
no momento da propositura 
do processo motivo para que 
ocorresse a revisão do preço.

IMÓVEIS INDUSTRIAIS E 
COMERCIAIS DE GRANDE 
PORTE: TROCA DO ÍNDICE

Há também milhares de loca-
ções que não estão aptas a so-
frerem uma Revisão do Alu-
guel com base no artigo 19 da 
Lei 8.245/91, por terem sido 
iniciadas ou revisadas dentro 
do processo de Ação Renova-
tória, há menos de três anos.

Diante do aumento exagerado 

do IGP-M, na maioria dos ca-
sos, pode o inquilino optar por 
desocupar o imóvel caso não 
consiga fazer um acordo com 
o locador. Essa alternativa é 
mais tranquila quando se tra-
ta de uma locação residencial, 
pois não implica em grandes 
despesas com a mudança.

Todavia, sendo a locação co-
mercial ou industrial, onde o 
inquilino possui contrato de 
longo prazo, sujeita a multa 
rescisória expressiva, tendo in-
vestido elevadas quantias com 
reformas ou construções, além 
da criação do ponto comercial, 
torna-se muito difícil decidir 
pela mudança. Os prejuízos po-
dem ser enormes, com a perda 
dos investimentos, das luvas e 
da clientela, havendo caso da 
mudança até inviabilizar a con-
tinuidade do negócio. 

RECLAMAR SOMENTE SE 
ALUGUEL SUPERAR VALOR 
DE MERCADO

Grandes indústrias que ocupam 
galpões logísticos ou plantas 
industriais, supermercados e 
lojas de grande porte têm tido 
maior dificuldade em renego-
ciar o aluguel que esteja acima 
do valor de mercado, pelo fato 
dos locadores saberem que tais 
inquilinos possuem elevada ca-
pacidade financeira. 

Obviamente, se a aplicação 
do IGP-M não atingir o preço 
de mercado, não há pelo que 
o inquilino reclamar. Mas, 
ficando evidenciado a ina-
dequação do IGP-M que tem 
sido influenciado pela dispa-
rada do dólar, por produtos 
e serviços que não fazem 
parte da realidade da socie-
dade brasileira, poderá vir o 
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Judiciário apreciar o requeri-
mento de aplicação de outro 
índice mais adequado à ma-
nutenção do valor de compra 
da moeda.

PANDEMIA NÃO PODE 
FAVORECER VANTAGEM 
EXCESSIVA

A aplicação de um índice que 
se mostra em desacordo com 
a realidade interna do país, 
que esteja completamente 
distanciado dos demais ín-
dices oficiais que medem a 
inflação, os quais são utili-
zados como parâmetro para 
o Governo Federal e o Banco 
Central conduzir a economia, 
pode vir a comprometer ou 
até tornar inviável a ativida-
de do inquilino desenvolvida 
no imóvel locado. A diferença 
de quase 20% entre o IGP-M 
e os demais índices gera um 
acréscimo inesperado no va-
lor de imóveis comerciais de 
grande porte, que gera um 
peso maior na pandemia, que 
resultou no fechamento de 
milhares de empresas. 

A aplicação dessa variação ex-
cepcional do IGP-M é aceitável 
apenas se não ultrapassar o 
valor de mercado, pois o que 
se defende não é beneficiar o 
inquilino em prejuízo do loca-
dor, mas evitar que este obte-
nha vantagem injustificável, 

fora das regras do mercado. 
A boa-fé e a razoabilidade de-
vem prevalecer para evitar o 
enriquecimento sem causa.   

Independentemente do que 
estipula a Lei do Inquilinato, 
que limita a revisão a cada 
três anos, o que se trata nes-
te artigo são dos casos de 
evidente desequilíbrio nesse 
período inédito de pandemia 
e da necessidade de se evi-
tar que qualquer contratante 
venha a obter vantagem ex-
cessiva. Nesse caso, o Código 
Civil prevê que o magistrado 
pode corrigir o contrato que 
se apresenta desequilibrado, 
podendo em relação à situa-
ção imprevisível, até retirar a 
multa rescisória, caso o inqui-
lino opte pela desocupação 
do imóvel que gera excessiva 
onerosidade, com extrema 
vantagem para o locador, nos 
termos do art. 478. Quando 
ocorre uma situação em que 
a prestação devida supere o 
aceitável, gerando onerosida-
de excessiva, poderá ser possí-
vel requerer uma redução ou a 
mudança do índice, com base 
no artigo 480 do Código Civil.

RAZOABILIDADE E 
SABEDORIA PARA  
EVITAR UM LITÍGIO 

O que qualquer contratante 
espera ao assinar um contrato 

de locação é que o índice esco-
lhido mantenha o valor dentro 
da realidade, conforme o com-
portamento da economia e da 
inflação que têm como base os 
índices que são sempre bem 
semelhantes. Não era previsí-
vel que o IGP-M subisse mais 
de cinco vezes o percentual de 
4,56% do IPCA/IBGE, o qual 
há décadas consiste na refe-
rência oficial de inflação.

O fato é que os locadores em 
geral são acessíveis ao acordo, 
pois são bem assessorados 
por especialistas que pensam 
a longo prazo, especialmen-
te se dominam as questões 
processuais. O mercado imo-
biliário é cíclico e de tempos 
em tempos os índices variam 
de forma mais ampla, no má-
ximo o dobro, ou seja, nunca 
ocorreu o distanciamento do 
quíntuplo como o verificado 
nesses últimos meses. 

Por outro lado, os Fundos de 
Pensão ou os Fundos Imobili-
ários que têm regras de gestão 
mais rígidas, diante dos com-
promissos com os investidores, 
têm sido inflexíveis, motivando 
assim processos judiciais que 
buscam a mudança do índice 
ou a definição de um aluguel 
razoável, sendo desafiador 
conduzir esses processos dian-
te das inúmeras nuances jurí-
dicas e de mercado.



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

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

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

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

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

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

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

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

INFORME PUBLICITÁRIO

Algumas profissões não foram afetadas pela pandemia

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



A Direcional tem orgulho 

de cantar com você 40 anos de história.  

Fazer 40 anos sendo uma das maiores construtoras do país é um privilégio. 

Como símbolo de renovação, reforçamos o compromisso de trabalhar com humildade e eficiência 

e nos representamos através da nossa nova marca. Nós somos a

.

Nosso trabalho é fazer você realizar sua grande conquista: a casa própria. 

Até porque, onde um futuro nos espera, precisamos ir.

Mas sabemos que  ainda temos muito o que construir pela frente. 

Por isso, não abrimos mão de estarmos atentos com o novo, acompanhando a modernidade. 

Para a Direcional, o que era um sonho pode acontecer.

Estamos trabalhando para erguer mais 40 anos de sucesso  

e poder brindar a vida inteira, viver todos os sonhos juntos com você.

CONHEÇA MAIS SOBRE A NOSSA HISTÓRIA EM DIRECIONAL40ANOS.COM.BR


